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Inleiding

In het kader van het thema "De computer als ondersteu-
nend instrument bij onderwijsvernieuwing aan de KHT" heeft de vak-
groep BSWM (Besliskundige, Statistische en Wiskundige Methoden
van de Econometrie) van de Subfaculteit Econometrie een aantal
projekten geformuleerd. Het eerste projekt in dit verband ís ge-
titeld "Computergebruik bij de propedeusecolleges econometrie".

Doel van dit projekt is het gebruik van de computer door
de docent tijdens de colleges atatistiek en wiskunde in de prope-
deuse econometrie om de motivatie zowel voor deze vakken als de
computer te vergroten.

Bij wijze van demonstratie zullen tijdens de hoorcolle-
ges eenvoudige problemen en vraagstukken met behulp van de compu-
ter worden opgelost. De nadruk heeft hierbij het educatieve as-
pect. Grote aandacht verdient derhalve de wijze waarop de resulta-
ten gepresenteerd worden. Hierbij gaat het vooral om grafische
voorstellingen en bedieningsgemak.

Programmatuur met een dergelijke doelstelling was niet
aanwezig. Daarom is het projekt opgesplitst in 2 fasen:
1e-fase: De ontti~ikkeling van de benodigde programmatuur op de be-
schikbare apparatuur. Aangezien grafieken niet via de op de ICL
aangesloten terminals zijn te presenteren, moesten programma's
met grafische voorstellingen ontwikkeld worden op de Apple II-
microcomputer. Hiervoor is om educatieve redenen de programmeer-
taal Pascal gekozen. De overige programma's zijn ontwikkeld voor
ICL-terminalgebruik.
2e-fase: Het concreet werken met de programmatuur tijdens de col-
leges en de evaluatie hiervan.

Deze notitie bevat een beschrijving van het resultaat
van de 1e fase in de vorm van een opsomming en beschrijving van
de ontwikkelde programmatuur. Deze fase is o,estart in januari
1983 en is afgesloten in augustus 1983. De programmatuur is ont-
wikkeld door M. Koren (DRC), B. de Graad (ORC), K. v.d. Sloot
(BSWM) onder leiding van B.B. v.d. Genugten (BSWM).
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Een overzicht van de programmatuur o de ICL ~ Ap le com uters

HST. I. Kort overzicht

Er staat de gebruiker een pakket afgeronde programma's ter beschik-
king voor gebruik tijdens college's en demonstraties.

Het pakket omvat momenteel de volgende onderwerpen.

A: Op de Apple microcomputer

A1. Spreidingsdiagrammen.
A2. Tijdreeksen.
A3. Verdelingsfunkties en histogrammen.
A4. Simulatie van de wet van de grote aantallen.
A5. Keuringskarakteristieken.
A6. Grafieken van funkties.

B: Op de ICL computer.

B1. vaten van locatie, spreiding, scheefheid en welving.
B2. Indexcijfers.

Al deze programmatuur is ontworpen door de DRC (A1, A2, A3, B1,
B2), het ORC (A6) en door de vakgroep BSWM (A4 en A5).
Zij is uitgebreid getest en vrijwel "foolproof", mede doordat de
software over het algemeen zelfverklarend is, zodat het de ge-
bruikers duidelijk is wat er van hen verwacht wordt.

In hoofdstuk II worden de werking en de mogelijkheden van de ver-
schillende programma's beschreven of er wordt verwezen naar de
daarover bestaande literatuur.
In hoofdstuk III wordt beschreven hoe de programma's moeten wor-
den opgestart. Enige kennis van Apple-Pascal en de ICL wordt hier-
bij verondersteld.



- 3 -

HST. II. Globale beschrijving

A. De Apple programmatuur

A1. Spreidingsdiagrammen.
A2. Tijdreeksen.
A3. Verdelingsfunkties en histogrammen.
A4. Simulatie van de wet van de grote aantallen.
A5. Keuringskarakteristieken.
A6. Grafieken van funkties.

A1. Spreidingsdiagrammen. Programmanaam SPREID.

Voor toelichting, zie DRC notitie AP8307, Hoofdstuk I C. Par. 1
(bijlage 1).

A2. Tijdreeksen. Programmanaam TIJDR.

Voor toelichting, zie DRC notitie AP8307, Hoofdstuk I C. Par. 2
(bijlage 1).

A3. Verdelingsfunkties en histogrammen. Programmanaam VERD.

Voor toelichting, zie DRC notitie AP8307, Hoofdstuk I C. Par. 3
(bijlage 1).

A4. Simulatie van de wet van de grote aantallen. Progran~anaam
BIGNUM.

Om deze wet te simuleren wordt als volgt te werk gegaan.
De gebruiker kan een kans P op succes opgeven (0 ~- P ~- 1).
Het programma doet een groot aantal trekkingen uit de uniform ver-
deelde getallen 0 totjmet 32767.
Alle getrokken getallen die kleiner dan of gelijk aan P~ 32767
zijn, worden als succes geteld.

De verhouding S~T van.de succesvolle trekkingen S tot het totaal
aantal trekkingen T, wordt grafisch weergegeven als funktie van T.
Ook de waarde van S~T wordt steeds gegeven.
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Volgens de wet van de grote aantallen is de limiet voor grote T
van S~T precies P.

De gebruiker kan het programma op de volgende manieren sturen.

~ De kans P kan ingevoerd worden (0 ~- P ~- 1).
~ Er kan gekozen worden uit een onderbroken of een doorlopend ver-

loop van het programma. Dat houdt in dat er na 20,200 en 2000
trekkingen gewacht wordt totdat de gebruiker aangeeft dat het
plaatje gezien is, of dat er steeds nieuwe plaatjes verschijnen
todat er 20.000 trekkingen gedaan zijn.
Om de tijdsduur van het programma te beperken is voor een maxi-
mum van 20.000 trekkingen gekozen.

~ Het tekenen is te onderbreken door op de ~esc~ toets te drukken.
Het programma vraagt dan of er gestopt moet worden, waarna de
gebruiker alsnog kan beslissen om door te gaan.
N.B. Wanneer het aantal trekkingen groter wordt, zal het enige

tijd duren voordat op ~esc~ gereageerd wordt. Dat gebeurt
nl. pas als er een punt aan de grafiek wordt toegevoegd.

~ Het laatste plaatje blijft in beeld todat op de ~return~ toets
gedrukt is.
Daarna worden P, T en S~T nogmaals gegeven en stopt het program-
ma.

A5. heuringskarakteristieken. Programmanaam KEUR.

Het programma tekent de keuringskarakteristieken volgens de Bino-
miaal-, de Hypergeometrische- of de Poíson-verdeling.

De gebruikte parameters zijn:

TOT: Aantal elementen in de te keuren verzameling.
M: Aantal defecte exemplaren in de verzameling. 0 ~- M ~- TOT.
N: Grootte van de steekproef. 0 ~- N ~- TOT.
c: Maximale steekproeffractie die nog goedgekeurd mag worden.

0.001 ~- c ~- 1.0.

De gebruiker kan TOT, N, c en de gewenste verdeling kiezen.
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In de grafieken wordt de som over de eerste N~c termen van de ver-

deling getekend als fur.ktie van p- M~TOT.

De grafieken zijn normaal gesproken glad, dat wil zeggen dat p

als een continue variabele wordt opgevat. Maar naar wens kan de
funktie ook blokvormig getekend worden, dat houdt in dat de funk-

tie stappen maakt die overeenstemmen met de stappen die M maakt

als p van 0 tot 1 loopt.
De resolutie in p-richting is 200 punten, dus voor TOT ~ 200 is

er geen verschil tussen glad en blokvormig.

Om ook voor extreme waarden van de parameters een duidelijk beeld

van de karakteristiek te krijgen, is het mogelijk om de p-as met

een schalingsfactor op te blazen. Deze kan 1, 2 of 10 zijn.
Als Scale - 1, dan 0 ~- p ~- 1.0, als Scale - 2, dan

0 ~- p ~- 0.5 en als Scale - 10 dan 0 ~- p ~- 0.1.
Zolang Scale niet veranderd wordt is het mogelijk om meerdere ka-
rakteristieken in een plaatje af te beelden.
Omdat er maar een lijnsoort is, zal dit soms wat verwarrend wor-
den. Natuurlijk is het mogelijk om het scherm schoon te vegen
zonder dat de parameters beinvloed worden.

Het tekenen kan bij wat grotere TOT waarden nogal langzaam gaan,

vooral bij de Hypergeometrische verdeling.
Het is verstandig om eerst de Poison benadering te bekijken om al-

vast een indruk te krijgen wat er ongeveer in beeld komt.
De Poison benadering is namelijk vrij goed en is snel te tekenen.

Om het tekenen te stoppen voordat de karakteristiek helemaal af

is moet op de ~esc~ toets gedrukt worden.
Het programma zal dan zo snel mogelijk reageren met de vraag of

er genoeg gezien is. Wordt dit met J beantwoord, dan stopt het
tekenen.

A6. Grafieken van funkties. Programmanaam GRAPH.

De volgende funkties kunnen geplot worden.
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1. Sinus benadering.
2. Cosinus benadering.
3. Exioonentiële funktie.
4. Polynomen.
5. Normale verdeling.
6. Lognormale verdeling.
7. Pareto verdeling.
8. Gam~-na ve rde 1 ing .
9. Beta verdeling.

10. Cauchy verdeling.

Voor een verdere beschrijving zie: Handleiding programrna GRAPH.
m.u.v. par. 2(zie bijlage 2).
Het starten van GRAPH staat beschreven in HST. III.

Algemene opmerkingen voor geïnteresseerden over de Apple-program-
matuur.

Om de verschillende programma's op te bouwen en ze voor de ge-
bruiker een uniforme lay-out te geven, zijn er een aantal basis-
procedures gemaakt die als fundament dienen voor vrijwel het ge-
hele ínvoer~uitvoer gedeelte van de programma's.
Het betreft hier in het bijzonder procedures om integers of reals
in te lezen zonder runtime fouten. Daarbij is het gebruik van
prompting en grenswaarden mogelijk.
Voor de gemiddelde gebruiker is kennis van de werking niet nood-
zakelijk. Meer hierover is te lezen in de DRC notitie AP8307,
Hoofdstuk I C. Par. 6(bijlage 1).
De programraa's A1, A2, A3 ~ A6 maken gebruik van het pakket
PSIMPLEPLOT, dat houdt o.a. in dat de standaard bibliotheek
SYSTEM.LIBRARY vervangen is door een speciale versie.

B. De ICL programmatuur

Deze staat volledig beschreven in de betreffende handleiding van
de DRC (bijlage 3).
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Ter beschikking staan:
I.1. Maten van lokatie, spreiding, scheefheid en welving.
I.2. Indexcijfers.
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HST. III. Uitvoeren van de programma's

A. De Apple programmatuur

Er wordt van uit gegaan dat de gebruiker beschikt over een stan-

daard Apple ][ met monitor en 2 floppydisc drives.

N.B. Voor Apple ~~e gebruikers:
Op een Apple ~~e met 80 kolomskaart zal e.e.a. prima werken, maar

de layout van het tekstscherm .is wat vreemd omdat de rechter helft

onbeschreven blijft.
Eventueel is een aangepaste versie voor Apple ~~e leverbaar waar-

in de 80 kolomskaart uitgezet wordt.

De programmatuur is verdeeld over twee diskettes.

Om te kunnen werken heeft u nodig:

Voor A1, A2, A3 ~ A6: TSVDEMO: in drive 1 t

een willekeurige Pascal diskette in drive 2,

deze dient voor data opslag.

Voor A4 ~ A5 : GFKDEMO: in drive 1.

De programma's kunnen worden gestart met het X commando, uiter-

aard nadat de juiste diskette in drive 1 opgestart is.

De vraag EXECUTE WHAT FILE? kan dan met de naam van het programma

beantwoord worden.
Samengevat waren die namen:
A1: SPREID, A2: TIJDR, A3: VERD, A4: BIGNUM, A5: KEUR, A6: GRAPH.

De programma's starten dan en leggen zichzelf verder uit.

Gebruik datafiles.

Bij gebruik van de programma's A1, A2 ~ A3 van TSVDEMO: kan er ge-

bruik van datafiles gemaakt worden.
Vanwege ruimtegebrek op TSVDEMO: zullen die op een andere diskette

in drive 2 gezet moeten worden.
Dat houdt in dat bij elke referentie aan zo'n file ook een volume-

naam of nummer opgegeven moet worden.
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Om bij veelvuldig gebruik van datafiles typewerk te sparen kan als

volgt te werk gegaan worden.
Voordat A1, A2 of A3 gestart wordt, stopt u in drive 2 een disket-

te met daarop de Filer en zet met het P commando van de Filer de
prefix op ~5:. Zie noot onderaan de paragraaf.
Als daarbij drive 2 leeg is, of het deurtje open staat, dan kan

in het vervolg de diskette in drive 2 onbeperkt gewisseld worden
om vele files te bewerken.
De datafiles kunnen dan zonder volumenaam ingetypt worden, ze ko-
men automatisch van of op de diskette in drive 2, onafhankelijk
van de naam van díe diskette.
De programma's kunnen nu niet met hun normale naam gestart worden,

in plaats daarvan moet hun naam voorafgegaan worden door een ~.

Dus ~SPREID, ~TIJDP. en ~VERD.

N.B. Om handiger met het systeem te kunnen werken is het aan te

raden om als er ruimte voor is, op de diskette in drive 2 ook een

copie van SYSTEM.FILER en SYSTEM.EDITOR te zetten. Deze bevinden

zich niet op TSVDEMO vanwege ruimtegebrek.

B. Opstarten ICL programma's

Zie hiervoor de betreffende beschrijving van die programma's (bij-
lage 3).



- 10 -

Bijlage 1

De ontwikkelinq door DRC van proqrammatuur o een APPLE II
voor demonstraties bij colleges statistiek yoor eerste'aars
economen~econometristen; notitie AP8307 (DRC)

Inhoud

I. De ontwikkelde programmatuur
A. Kort overzicht
B. Algemene opmerkingen
C. Beschrijving van de programmatuur
D. Executeren van de programma's

II. Problemen bij het ontwikkelen van de programmatuur
A. Inleiding
B. Runtime-errors
C. Grenzen van de APPLE II
D. Problemen met het pakket PSIMPLEPLOT

Bíjlage: de oorspronkelijke specificaties.
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I--De-ontwikkelde-proqrarranatuur

A. Kort Overzicht
1. Een programma voor het plotten van spreidingsdiagrammen.

Zie bijlage, punt 2.
2. Een programma voor het nlotten van tijdreeksen, met trend

en seizoensinvloeden. Zie bijlage, punt 3 en 6.

3. Een programma voor het plotten van verdelingsfuncties en

histogrammen, waarbij de invoer uit simulatie kan bestaan.

Zie bijlage, punt 4 en 5.
4. Drie units (modules met alleen deklaraties) voor invoer en

uitvoer van een speciaal soort matrices. Elk van deze units

is speciaal bedoeld voor êén van de drie bovengenoemde
programma's. Zie bijlage, punt 1.

5. Een unit voor het simuleren van random trekkingen uit een

aantal verdelingen. De unit is bedoeld voor programma 3,

maar algemener toepasbaar. Zie bijlage, punt 1.

6. Een unit voor eenvoudige (en "foolproof") communicatie tussen

een programma en de gebruiker. Deze unit is algemeen toepas-

baar en wordt door bovengenoemde programmatuur veelvuldig ge-

gebruikt.

B. Algemene opmerkingen.
1. Voor het grafisch gedeelte van de programmatuur (geconcen-

treerd in de programma's) is gebruik gemaakt van de implemen-

tatie op de APPLE van het pakket PSIMPLEPLOT, afkomstig van

de universiteit van Bradford, Engeland. Een handleiding hier-

voor is aanwezig in het Inzagebureau van het Rekencentrum.

2. Voor alle programmatuur is ernaar gestreefd het de gebruiker

zo makkelijk mogelijk te maken. Dit houdt onder andere in

dat de gebruiker alleen antwoord hoeft te geven op een stel

vragen, dat het bijna onmogelijk is iets verkeerds in te

typen, en dat vragen waarop maar êén antwoord mogelijk is

niet worden gesteld. In beschrijvingen onder C wordt daarom

niet op de details van de interactie ingegaan.

C Beschrijving van de programmatuur

1 Programma SPREIDING voor spreidingsdiagrammen

Het programma hanteert een aantal "huidige variabelen", waarmee
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het volgende gedaan kan worden:
- nieuw invoeren, van file of toetsenbord
- toevoegen van een variabele, uitsluitend van toetsenbord
- opslaan op een file
- tonen op het scherm
- plotten

Van alle variabelen zijn steeds evenveel waarnemingen aanwezig.
Bij het plotten wordt een spreidingsdiagram gemaakt.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een aantal "sets" van twee
variabelen, waarvan een voor de x-richting en de ander voor de
y-richting wordt gebruikt. Het maximaal aantal sets dat voor

één plaatje gebrwkt kan worden is 3. De assen zijn naar keuze
lineair of logaritmisch (onafhankelijk van elkaar).

2. Programma TIJDREEKS voor tijdreeksen

Dit programma is uiterlijk voor een deel gelijk aan het programma

voor spre~dingsdiagrammen. Er is echter altijd een tijd- varia-

bele aanwezig, en voor het plotten worden de andere variabelen
hier tegen uitgezet. De tijdreeksen worden weergegeven als
spreidingsdiagrammen, maar indien gewenst worden de punten van

elke tijdreeks verbonden met rechte lijnen.
Als men slechts één tijdreeks tegelijk laat plotten (en hier-

voor minstens vier waarnemsngen-aanwezig zijn), dan biedt het
programma meer mogelijkheden, namelijk:

a) In hetzelfde plaatje als de tijdreeks wordt de trend getekend.

Het programma vraagt hiervoor om het getal R dat aangeeft hoe-

veel waarnemingen gemiddeld moeten worden voor de berekening

van één trendwaarde. Nadat men het plaatje heeft bekeken

verschijnt de vraag: "wilt u een grafiek van seizoensinvloed

en residu zien?". Als hierop bevestigend geantwoord wordt

dan wordt gevraagd of de periodiciteit additief of multipli-

catief is (alleen als alle waarneminaen positief zijn) en

vervolgens worden de (gecorrigeerde) periodiciteitsafwijkingen

(resp. -indices) en het residu in een plaatje getekend. Hier-

bij blijft de x-as ongewijzigd, maar de y-as wordt aange-

past. Een logaritmische y-as blijft bij multiplicatieve pe-

rir~diciteit wel logaritmisch.
b) In hetzelfde plaatje als de tijdreeks wordt een benadering

van de tijdreeks op grond van trend en periodiciteiten
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getekend. Het programma vraagt hiervoor om een getal R dat

de lengte van een periode aangeeft en (als alle waarnemingen

positief zijn) of de periodiciteit additief of multiplica-

tief is. De benadering is de som (resp. het produkt) van de

(gecorrigeerde) trend en de periodiciteitsafwijkingen

(resp. -indices). r
Nadat men het plaatje heeft bekeken wordt verder gegaan

als onder a), maar er wordt niet nogmaals gevraagd of de

periodiciteit additief is.

3 Programma VERDELING voor verdelingsfuncties en histogrammen

Dit programma is aanzienlijk complexer dan de twee voorgaande,

maar heeft wel ongeveer dezelfde structuur. Er wordt slechts

met één variabele tegelijk gewerkt, maar voor alle waarnemingen

hiervoor wordt ook de (relatieve) frequentie bijgehouden.

Naast invoer vanaf een file of vanaf het toetsenbord is er de

mogelijkheid om (semi-) ranéiom trekkingen uit een van de be-

kende verdelingen te doen.
Voor het plotten zijn er de twee volgende mogelijkheden:

a) ~nleergave als histogram.
Dit kan weer op drie manieren:
1. met automatische klasse-indeling, waarbij de gebruiker

alleen het aantal klassen hoeft op te geven.

2. met klasse-indeling bepaald door de gebruiker, waarbij

de gebruiker de (konstante) klassebreedte en de onder-

grens van de eerste klasse moet opgeven.

3. met klasse-indeling bepaald door de gebruiker, waarbij

de gebruiker alle klassegrenzen moet opgeven.
In al deze gevallen .~iorcít in de y-richting de dichttieià

weergegeven, is het aantal klassen maximaal 20, en is het

assenstelsel dubbel-lineair.
b) ~~eergave als verdelingsfunctie.

Dit kan op vier manieren:
1. als losse punten
2. als punten verbonden door rechte lijnen

3. als punten verbonden door een "vloeiende" kromme ( die er

alleen goed uitziet als er weinig waarnemingen zijn)

4. als trapfunctie
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In al deze gevallen wordt in de y-richting de gecumuleerde
relatieve frequentie weergegeven. De verdeling van de
x-as is naar keuze lineair of logaritmisch (mits alle
waarnemingen positíef zijn), en van de y-as naar keuze
lineair of normaal.

Het programma heeft twee hinderlijke beperkingen:
a) Het maximaal aantal trekkingen dat gedaan kan worden is

honderd. Het doen van meer trekkingen zou onaanvaardbaar lang
duren, terwijl ook het geheugen te beperkt is voor veel meer
waarnemingen. Het gevolg is dat de grafieken die hiermee
worden gemaakt niet erg goed zijn.

b) Frequenties zijn reëele getallen. Bij invoer vanaf het
toetsenbord is men vrij om absolute of relatieve frequenties
in te voeren. Dit heeft tot gevolg dat onzinnige frequenties
(bijvoorbeeld 1.5) niet als fout worden gezien en dat bij
sterk variërende frequenties afrondingsfouten optreden.

4. De drie units v~oor invoer en uitvoer v~n "matrices"
Deze drie units, MMATUNIT, TIJDRUNIT en FREQMUNIT, verzorgen
de input en output voor respectievelijk de programma's
SPREIDING, TIJDREEKS en VERDELING. Omdat de units sterk op
elkaar lijken worden ze hier tegelijk besproken. Ze bevatten
de volgende deklaraties:
a) De deklaratie van het soort matrix waar het om gaat.

Deze bevat een aantal variabelen (kolommen) met voor aldeze
variabelen een even groot aantal waarnemingen. De matrix
is "flexibel" in de zin dat bij een kleiner aantal variabelen
meer waarnemingen per variabele kunnen worden opgeslagen,
als maar aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1. het totaal aantal waarn:e~ningen is hoogstens 200
2. het aantal waarnemingen per variabele is hoogstens 100
3. het aantal variabelen is hoogstens 20.
In FREQMUNIT is het aantal variabelen altijd 2: de eerste
bestaat uitde eigenlijke waarnemingen, de tweede uit de bij-
behorende frequentíes.
In TIJDRUNIT wordt bij de matrix het begintijdstip
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van de tijdreeks(en) bijgehouden : elke tijdreeks uit de

matrix loopt met stappen van 1 van dit begintijdstip tot

begintijdstip f aantal waarnemingen-per-variabele -1

b) (niet voor FREQMUNIT) Een functie FROM die de i-de waar-

neming (resp. de waarneming op tijdstip i) van de j-de vari-

abele uit de matrix aan een parameter toekent. Als het ge-

vraagde element niet-. bestaat levert de functie FALSE op.

c) Een procedure FROMKEYBOARD waarmee een matrix van het

toetsenbord wordt ingelezen.

d) Een procedure FROMFILE waarmee een matrix van een file wordt

ingelezen.
e) Een procedure TOFILE waarmee een matrix op een file wordt

geschreven.
f) Een procedure TOSCREEN waarmee de inhoud van een matrix op

het scherm wordt getoond.

g) (niet voor FREQMUNIT) Een procedure GET die aan de gebrui-

ker vraagt of ir~voer van file of van het toetsenbord komt,

FROMFILE of FROMKEYBOARD aanroept, vraagt of inen de gelezen

gegevens wil zien, en dan eventueel TOSCREEN aanroept.

h) (niet voor FREQMUNIT) Een procedure ADDCOLUMN waarmee van het

toetsenbord een variabele aan een matrix kan worden toege-

voegd.
Opmerkingen hierbij:
a) De procedures zijn zeer veilig en uiteraard zo gebruikers-

vriendelijk mogelijk.

b) De units zijn in staat elkaars files te lezen. Hierbij moet

op het volgende gelet worden:

1. De informatie over tijden op een file van TIJDRUtdIT wordt

door de andere units genegeerd. TIJDRUNIT neemt van de

files van de andere units aan dat hier een begintijd-

stip van 1 bijhoort.

2. De frequenties op een file van FREQP4UNIT worden door de

andere units als de tweede variabele gezien.

FREQMUNIT vraagt voor files van de andere units welke van

de aanwezige variabelen gelezen moet worden (als meer dan

één), en neemt aan dat bij alle waarnemingen de frequentie 1

hoort.
c) De files zijn textfiles en kunnen dus met de editor gewijzigd

worden. Het achtervoegsel ".TEXT" wordt door de programmatuur

steeds automatisch toegevoegd (waar nodig).



- 16 -

De structuur van de files is als volgt:
1. Een kopregel bestaande uit:

- een positief geheel getal dat het aantal variabelen
aangeeft (voor FRE4MUNIT dus altijd 2)

- een positief geheel getal dat het aantal waarnemingen
per variabele aangeeft

- de letter "M","F", of "T" voor de files van respec-

tievelijk MMATUNIT, FRE2MUNIT en TIJDRUNIT (hier

mogen extra spaties voor staan)

- alleen voor TIJDRUNIT: een positïef geheel getal dat

het begintijdstip van de tijdreeks(en) aangeeft

- eencarriage-return karakter
2. De eigenlijke gegevens, rij-gewijs.

Dus: 1-e waarneming voor 1-e variabele
1-e waarneming voor 2-e variabele

1-e waarneming voor laatste variabele
2-e waarneming voor 1-e variabele

enz.

5 unit TREKUNIT voor het simuleren van randomtrekkingen

Deze unit is bedoeld voor programma VERDELING, maar is algeme-

ner toepasbaar. Intern wordt gebruik gemaakt van de procedure

RANDOM uit de standaard-unit APPLESTUFF.
De volgende procedures en functies zijn aanwezig:
a) function BIN (N:integer;P:real):integer;

levert een random getal uit de binomiale verdeling met para-

meters N en P.
b) function NEGEXP (LAMBDA: real) : real ;

levert een random getal uit de (negatief-) exponentiële
verdeling met parameter LAMBDA.

c) function UNIFORM (A,B:real):real;
levert een random getal uit de uniforme verdeling op het ge-
sloten interval[A,B] .

d) procedure NORMAAL (MU, VARI:real;var RES1, RES2:rea1);

kent aan RES1 en RES2 twee random getallen toe uit de nor-
male verdeling met verwachting MU en variantie VARI.

e) procedure LOGNORM(MU,VARI:real;var RESI, RES2:real);
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kent aan RES1 en RES2 twee random getallentoe uit de log-

normale verdeling met parameters P4U en VARI.

Deze procedures en functies zijnzo gemaakt dat geen runtime-
error kan optreden, maar men dient met het volgende rekening
te houden:
a) het resultaat van een trekking ligt altijd tussen

101~ en 10-1~
b) als "onzinnige" parameters worden opgegeven wordt het

programma gestopt met een (duidelijke, nederlandse) fout-
melding

c) soms levert een trekking altijd hetzelfde resultaat, bij-

voorbeeld een aanroep NORMAAL (1E15, 1E-15,..,..) levert

altijd 1015 op.
Het programma VERDELING houdt rekening met a en b, maar niet

met c.

6 Unit IOUNIT voor eenvoudige communicatie met de gebruiker.

Deze unit vereenvoudigt de interactie tussen een programma en

een gebruiker aanzienlijk, is erg gebruikersvriendelijk, (bijna?)

foolproof, en algemeen toepasbaar.
De unit bevat de volgende deklaraties:

a) var IOHULpFI LE : text;
Deze file is bedoeld voor als "even" een extra textfile nodig.

Het gebruik is af te raden.
b) var BEEPING:boolean;

De onderstaande procedures geven een pieptoon als er iets

fout gaat, bijvoorbeeld als op een verkeerde toets wordt

gedrukt. Dat wordt onderdrukt als BEEPING - FALSE.

Verstekwaarde is BEEPING - TRUE.

c) var PROMPT: string [30~ ;

De verderop beschreven procedures VRAAGINT en VRAAGREAL

nodigen de gebruiker uit een getal in te typen door deze

PROMPT op het scherm te zetten. De verstekwaarde is '--y'.

d) procedure OPENREADFILE (var F: text) ;

Aan de gebruiker wordt een filenaam gevraagd en vervolgens
wordt geprobeerd de file F te openen (voor lezen) met deze
naam. Als dit mislukt, dan wordt de reden hiervoor vermeld,

en wordt het bovenstaande herhaald.



e) procedure OPENWRITEFILE (var F: text) ;

Doet hetzelfde als OPENREADFILE, maar opent de file voor

schrijven. Een bestaande file kan niet overschreven worden.

f) procedure LEESINT (var N: integer);
leest een integer van het toetsenbord. Verkeerde karakters
woden niet geaccepteerd en een getal groter dan MAXINT
evenmin. De backspace-toets kan gebruikt worden. Een
getal wordt afgesloten met een spatie of de return-toets.

g) procedure VR.AAGINT (var N:integer;MIN,MAX:integer);
Drukt de PROMPT af, en leest vervolgens met LEESINT een

integer. Als deze niet tussen MIN en MAX ligt, dan wordt

de gebruiker meegedeeld dat het ingetypte getal tussen

MIN en MAX moet liggen, en wordt het bovenstaande herhaald.

h) procedure LEESREAL (var RESULT:real);
Als LEESINT, maar voor reals. Zie echter ook SETMAXLEESREAL.

i) procedure VRAAGREAL (var RESULT:rea1;MIN, MAX:rea.l);

Als VRAAGINT, maar voor reals. Zie chter ook SETMAXLEESREAL.

j) procedure SETMAXLEESREAL (MAX:integer);

De maximale real op de APPLE is ongeveer 3.8E38. Om runtime-

errors te voorkomen (opvangen is niet mogelijk) is het

vaak handig om er voor te zorgen dat ongetypte getallen

veel kleiner zijn, zodat tests elders in de programmatuur

overbodig worden. Deze procedure zorgt ervoor dat na

aanroep van SETMAXLEESREAL(N) met OfN~38 elke real x die

met LEESREAL of VRAAGREAL wordt gelezen voldoet aan de

eis:
x-o of (ABS (x) C lON en ABS (x)710-N) .

Zolang SETMAXLEESREAL niet is aangeroepen wordt gehandeld

alsof SETMAXLEESREAL (38) is aangeroepen.

k) function QUESTION (MESS, POSS, DEFAULT:string):char;

De bedoeling van deze functie is de gebruiker éér.karakter te
laten intypen (dat in POSS moet zitten) en dit op te leveren.
De werkwijze is als volgt:

MESSAGE wordt op het scherm gezet, gevolgd door de karak-

ters uit POSS die gescheiden worden door '~' en omgeven
door haakjes (als MESSAGE leeg is worden de haakjes weg-

gelaten) .
Hierachter komt een vraagteken. Als DEFAULT wordt opgege-
ven (één karakter dat ook in POSS moet zitten ) dan wordt
dit erachter gezet met de cursor erop. Vervolgens wordt één
karakter gelezen.
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Als dit in poss zit (een carriage-return wordt als het
DEFAULT-karakter gezien als dit is opgegeven),
dan wordt het opgeleverd, anders wordt het bovenstaande
herhaald. (N.B. Als de totale af te drukken tekst groter
dan ongeveer 40 karakters is, dan wordt deze gesplitst
op een spatie en over twee regels gespreid afgedrukt)

1) function JNQUESTiON (MESS:string):boolean;
Vraagt m.b.v. QUESTION aan de gebruiker om 'J' (voor JA)

of 'N' (voor NEE) in te typen en levert TRUE op als 'J'

wordt ingetypt.
m) procedure WRITEREAL (R:rea1;LENGTH:integer);

Drukt R af inet LENGTH karakters. Als de exponent tussen

-5 en 5 ligt dan wordt deze niet afgedrukt maar in de

mantisse verwerkt.
n) procedure BEEP;

Geeft een pieptoon tenzij BEEPING - FALSE.

D. Executeren van de programma's

Voor het executeren van de programma's heeft men nodig:
1. Een "normale" boot diskette (-diskette met files

SYSTEM.APPLE, SYSTEM.PASCAL en SYSTEM.MISCINFO) waarop

in plaats van de standaard SYSTEM.LIBRARY een library

staat waarin het pakket PSIMPLEPLOT zit. Deze diskette

moet in drive 1 zitten.
2. De code-file van het betreffende programma. De namen van

de code-files voor de drie programma's zijn:

SPREID.CODE, TIJDR.CODE en VERD.CODE.

Tijdens de executie van een programma moet de boot diskette
in drive 1 blijven en moet ook de code-file beschikbaar
blijven. Dit is een gevolg van de segmentatie van de pro-
gramma's. Bij gebruik van gegevens uit een file moet deze

dus in principe op dezelfde diskette staan als de code, of

de code moet op de boot diskette staan. Een onveilige, maar
meestal wel werkende methode is de volgende: doe de gewenste

diskette in drive 2 als het programma om een filenaam vraagt,

typ de filenaam, wacht tot het programma de vraag "wilt u

de gelezen gegevenszien'?" stelt, en verwijder de diskette voor

deze vraag beantwoord wordt.
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II--Problemen-bii-het-ontwikkelen-van-de-programmatuur--- ----- --- -- -- -------- --- -- - ----

A. Inleiding

De twee voornaamste problemen bleken te zijn dat het APPLE-
PASCAL systeem geen mogelijkheid biedt om runtime errors
op te vangen en dat een APPLE II eigenlijk wat te klein
bleek voor programma's die gebruik maken van een "groot"
pakket als PSIMPLEPLOT en daarnaast nog veel eigen software
gebruiken en veel geheugenruimte nodig hebben voor programma-
variabelen. Daarnaast vertoonde ook PSIMPLEPLOT enige manke-
menten en vervelende beperkingen.

B. Runtime -errors

1. Het opvangen van I~0-errors tijdens datatransport van en
naar files gaat goed met de mogelijkheden die het systeem

ervoor biedt. Dit leidt echter wel tot slecht leesbare
(eniriefficiënte) stukjes programmatuur. Dit komt voor in
de procedures FROMFILE en TOFILE uit MMATUNIT, TIJD??iJNIT
en FREQMUNIT, en de procedures OPENREADFILE en OPENWRITEFILE

uit IOUNIT.
2. Het opvangen van (typ) fouten van de gebruiker, met name

bij het typen van getallen en filenamen, is geconcentreerd
in IOUNIT.
Hierdoor is IOUNIT nogal groot geworden (meer dan 500 re-
gels PASCAL tekst) en grotendeels onleesbaar.

3. Het voorkomen van floating point overflow en-underflow
bleek zeer moeilijk. Dat werd vooral veroorzaakt doordat
niet precies bekend is welke rekenkundige bewerkingen
binnen PSIP~iPLEPLOT worden uitgevoerd, ter~~ijl de fout
meestal juist daar optrad. Zie onderdeel D2 voor details
hiervan.

4. Het probleem van stack-overflow is opgelost door enerzijds

het aantal opgeslagen variabelen zeer beperkt te houden,

en anderzijds uitgebreid gebruik te maken van de facili-

teiten voor overlaying van segmenten op de APPLE. Zie

onderdeel C2 voor details van dit laatste.
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C. Grenzen van de APPLE II

1. De snelheid van de APPLE is soms onaangenaam laag.
Dit bleek vooral bij het doen van veel random trekkingen,
en bij het transporteren van grote hoeveelheden getallen
van en naar een textfile. Er is weinig aan gedaan, behalve
dat op een paar plaatsen de controle op overschreiding
van array-grenzen tijdelijk wordt uitgeschakeld.

2. Een veel v ervelender probleem vormt het beperkte geheugen

van de APPLE. Dit dwingt een programmeur die een "groot"

pakket als PSIMPLEPLOT wil gebruiken binnen een "groot"

programma ertoe om zich diepgaand bezig te houden met het

geheugen-management (middels compiler-opties), en heeft

een zeer grote en nadelige invloed op de structuur van het

programma doordat:
a) twee procedures die gebruik maken van eenzelfde "segment"

(bijvoorbeeld IOUNIT) zo veel mogelijk bij elkaar gezet
dienen te worden , ook al is dat niet in overeenstemming
met de logische structuur van het programma, en

b) twee stukken programmatuur die nauw verband met elkaar
hebben soms ver van elkaar staan doordat ze verschillende
segmenten gebruiken.

Een goed voorbeeld van dit laatste is dat de vraag op wat

voor assenstelsel men wil plotten (dit gebruikt IOUNIT)

ver weg staat van de procedure die dit regelt (ondeYdeel

van PSIMPLEPLOT), zodat het ant~oord van de gebruiker

tussentijds moet worden opgeslagen in een globele varia-

bele. De reden hiervoor is dat in het geheugen qeen ruimte

is voor programmafvariabelenfI0UN2TfPSIP~PLEPLOT.

3. Een met punt 2 verwant, maar ondergeschikt, probleem is
de beperkte geheugenomvang tijdens compilatie. Hierin
bevinden zich de compiler zelf, de symbol-table en een

deel van de gegenereerde code.
Als van een groot aantal units gebruik wordt gemaakt vraagt

vooral de symbol-table zeer veel ruimte en kan stackover-
flow optreden. Er is een compileroptie die de beschikbare
ruimte flink vergroot, maar compilatie wordt dan wel veel
trager. Dit bleek de enige mogelijkheid om het programma
VERDELING nog gecompileerd te krijgen, waarin gebruik
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wordt gemaakt van 10 units:
2 standaardunits, 5 units uit PSIMPLEPLOT, en verder

IOUNIT, TREKUNIT en FREQMUNIT.

D. Problemen met het pakket PSIMPLEPLOT

1. PSIMPLEPLOT zoal~ oorspronkelijk geleverd (april 1983)
bevat twee duidelijke fouten:
a) De procedure LIDiINC werkt niet goed
b) Het werken met een normaal verdeeld assenstelsel blijkt

niet mogelijk.
De eerste is zeer eenvoudig te omzeilen (het gaat om het
bepalen van een maximum); de tweede is opgelost door híer-
voor eigen programiratuur te ontwikkelen, aangezien de fa-
brikant niet tijdig met een oplossing k~-am.

2. De systeem-afhankelijke informatie is erg onvolledig.
Met name de volgende punten hadden gedocumenteerd moeten
zijn:
a) Het verschil tussen de minimum en maximum waarden bij

een lineaire as mag niet groter zijn dan
ongeveer m~l ,~ 1.8E19.

b) Het verschil tussen de minimum en maximum waarden bij

Vuistregel: max-min7maximum 10-18,~max ~{minl
~ 1000 1000 '

c) Het verschil tussen de minimum en maximum waarden bij

een logaritmische as mag niet te klein zijn.
Vuistregel: max~min~1.02.

een lineaire as mag niet te klein zijn.-,
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Biilage--de-oorspronkeliike-specificaties

De volgendespecificaties worden hier slechts voor de duide-
lijkheid weergegeven; ze zijn afkomstig uit een notitie

van Prof. Dr. B.B. van de Genugten, d.d 21 januari 1983.

De tekst is op onde~geschikte punten iets gewijzigd.

Globale specificatie van de benodigde programmatuur
Deze opsomming geschiedt aan de hand van het collegedictaat
WSI (v.d. Genugten). Algemene eis is dat de programma's
"redelijk" foolproof zijn.

1. Datahandling procedure
De procedure biedt de data aan in de vorm van een matrix.

Het inputstuk moet de volgende mogelijkheden hebben:
- input via keyboard
- input via bestaande file
- input door aselecte trekkingen uit een der volgende ver-

delingen: binomiale verdeling, uniforme verdeling, normale

verdeling, lognormale verdeling, exponentiele verdeling.

Het outputstuk moet de volgende mogelijkheden hebben:

- output via console
- output via aan te maken file

Deze procedure moet gekoppeld kunnen worden aan de volgende

programma' s :

2. S reidingsprogramma's

Zie WSI 1, grafiek 1, blz. 31. Programma moet zelf de schaal-

keuze verzorgen en de eenheden bij de assen plaatsen.

3. Tijdreeksen

Zie WSI 1, grafiek 2, blz. 32 en grafiek blz. 34.

Te combineren met 2). Gekozen moet kunnen worden uit een

aantal monotone transformaties van de eenheden van de assen.

(lin-lin,log-lin, log-log).
Moet te combineren zij :~ met 2) .
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4. Histogram

Zie WSI 1, grafiek 5 en grafiek 9, blz. 48 en 52.
Programma moet zelf de schaalkeuze verzorgen.
De klasse-indeling moet zowel automatisch als met de hand
ingesteld kunnen worden.

5. Verdelingsfunctie

Zie WSI 1, grafiek 9, blz. 52 en grafiek p.298 en grafiek
p.302 en grafiek p.305.
Programma moet zelfde schaalkeuze verzorgen. Gekozen moet
kunnen worden uit een aantal monotone transformaties.

6. Tijdreeksen

Zie WSI, paragraaf 4.2.
Berekeriiny van trenrl en seizoen
a) additief: zie grafiek p.127
b) multiplicatief: zie grafiek p.130.
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Biilage 2

HANDLEIDING-PROGRAMMA--G-R-A-P-H

Inhoud

1. Inleiding
2. Programma-aanroep
3. Programma-verloop
4. Overzicht van de aanwezige functies

5. Overzicht van de opdrachten.

1. Inleiding

Met behulp van dít programma kunnen grafieken worden getekend

van een aantal continue functies met één variabele, te kiezen

uit een menu. Momenteel zijn tien functies aanwezig, die elk

één of twee parameters hebben. Domein en parameter(s) kunnen

binnen bepaalde grenzen gevarieerd worden. Bovendien is het

mogelijk meerdere functies in één plaatje te tekenen.

2. Programma-aanroep

Geef op commandoniveau een X(van EXECUTE) en als filenaam

PSPR~G: GRAPH.
Hierin is PSPR~bG: de naam van de diskette en GRAPH de naam

van het programma .

3. Programma-verloop

Na een inleiding geeft het programma een menu van de aan-

wezige functies. De gewenste functie kan geselecteerd worden

door het bijbehorende nummer in te tikken, gevolgd door een

RETURN .
Hierna worden de waarde(n) van de parameter(s) en het x-

interval (deel van de x-as dat getekend moet worden) opge-

vraagd (zie resp. 5.1 en 5.2). Als alle gegevens correct

zijn ingevoerd, wordt de functie getekend (zie 5.4). Geef

een RETURN als je het plaatje gezien hebt; het programma

geeft dan een menu van opdrachten (zie 4). De gewenste op-

dracht kan geselecteerd worden door de bijbehorende letter

in te typen, zonder RETURN. Na het uitvoeren van een opdracht

wordt de functie opnieuw getekend (naar keuze in nieuw of

vorig plaatje; dit wordt herhaald totdat de stop-opdracht (S)

wordt gegeven.
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4. Overzicht van aanwezige functies
In het programma zijn onderstaande 10 functies opgenomen:

4.1 sinusbenadering

n 2kt1
f (x) - E (-1 )k (2kt1 ) !k-0

x ~[-10,10]; n E IlV, 0 ~ n ~ 15

4.2 cosinusbenadering

n 2k
f (x) - E (-1 ) k (2k) !k-0

x E C-10,10]; n E I1V, 0 ~ n ~ 15

4.3 exponentiële functie
1

f (x) - xk e- x

x E [-10,10]; k E {-1,0,1,2}

4.4 polynoom

n
f(x) - E ak xn-k

k-0

x E[-10,10]; n E)i1, n ~ 10; ak E IR, la,kl ~ 104

4.5 normale verdeling
1

f (x) - 1 e-Z (x-u ) 2
Q~ a

x` Cu-3a, ut367; u E7R, ~u~ ~ 104; Q EIR, 0 ~ Q ~ 104

4.6 lognorrnale verdelin
1 log x-u 2

( )
f(x) - 1 1 e-2 Q

a~

x E(0,3Q]; u E]R, ~ u ~ ~ 104; 6 E IR, 0 ~ a ~ 104
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4.7 pareto-verdeling

a
f (x) - ac

atlx

x E(c , 200 ]; a E IR, 0 ~ a ~ 1 00 ; c E IR, 0 ~ c` xmin

waarbij xmin de ondergrens van het x-interval voorstelt.

4.8 gamma-verdeling

f (x) - ~p xp-1 e-ax
r (p)

x E(0,1007; a,p E1R, 0 ~ a ~ 100, 0 ~ p ~ 100

4.9 beta-verdeling

f (x) - 1 xp-1 (1-x)q-1
B (p,q)

x E(0,1 ); p,q E IR, 0 ~ p ~ 100, 0 ~ q ~ 100

4.10 Cauchy-verdeling

f (x) - S 1

~ S2 f (x-a)2

x E Ca-100d, af100S]; S EIR, 0 ~ d ~ 104; a EIR, ~a~ ~ 104



5. Overzicht van de opdrachten

5.1 Parameter(s) wijzigen (P)

De parameter(s) wordt~worden opnieuw opgevraagd. Dit geldt

in geval van functie 4(polynoom) ook voor de coefficiën-

ten. De toegestane waarden zijn afhankelijk van de gekozen

functie ( zie 4 ) .
Na juiste invoer wordt de functie getekend zoals bij de

opdracht functie tekenen (zie 5.4).

5.2 Interval wijzigen (I)
De ondergrens en bovengrens van het te tekenen x-interval

worden beide opnieuw opgevraagd. De toegestane waarden

zijn afhankelijk van de gekozen functie (zie 4). Als het

domein een open interval is, mag de intervalgrens toch

ingevoerd worden; er wordt dan door het programma een

klein getal bijgeteld resp. afgetrokken.

Na juiste invoer wordt de functie getekend zoals bij de

opdracht functie tekenen (zie 5.4).

5.3 y-as aanpassen (y)
De y-as wordt zodanig aangepast (andere schaal) dat alle

functiewaarden f(x) in het x-interval, waarvoor I f(x)I G 1018

binnen het plaatje komen te liggen. Er wordt vervolgens

automatisch een nieuw plaatje getekend.

5.4 Functie tekenen (T)

Als er al eerder een plaatje getekend is wordt gevraagd

of je een nieuw plaatje wilt. Indien ja (geef als antwoord

J zonder RETURN) worden eerst de assen getekend. Het opge-

geven interval wordt naar beide kanten iets uitgebreid om

een mooier plaatje te krijgen.

Het programma kiest vervolgens de waarden voor het y-inter-

val, zodanig dat de grafiek door het midden van het plaatje

loopt en de schaalgrootten van de x-as en y-as aan elkaar

gelijk zijn. Soms moet hiervan echter afgeweken worden

wegens beperkingen in het grafisch pakket (zie APE307 II D)

Als bovenstaande vraag ontkennend wordt beantwoord,dan

wordt de grafiek in het vorige plaatje bijgeplot (dus met

ongewijzigde assen).
Het plotten geschiedt als volgt:

Het x-interval wordt verdeeld in 98 gelijk intervallen en
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van de 99 intervalgrenzen wordt de functiewaarde berekend
en meteen geplnt (van i~nk~ naar rechts). Bij de meeste
functies zal een deel van de punten buiten het plaatje
liggen; in dat geval kan men de gehele grafiek te zien
krijgen door de y-as aan te passen (zie 5.3).
Behalve de gamma-functie die in de functies 8 en 9 voor-
komt, worden alle functies exact berekend. De gamma-
functie wordt benaderd tussen x-1 en x-2 m.b.v. interpola-
tie van een tabel van 20 functiewaarden en voor x-waarden
daarbuiten hieruit afgeleid met de formule r(xtl)-x r(x).
De nauwkeurigheid van de benadering ligt binnen 1~.
Na het plotten van het laatste punt wordt gewacht op een

RETURN.

5.5 Nieuwe functie (N)
Hierbij verschijnt opnieuw het menu van aanwezige functies
(zie 4), waaruit een functie gekozen kan worden door het
bijbehorende nummer in te typen (gevolgd door RETURN).
Hierna worden parameter(s) en x-interval opgevraagd.
Het oude plaatje blijft bewaard, zodat desgewenst meerdere
functies in hetzelfde plaatje getekend kunnen worden.

5.6 Stoppen (S)
Het programma wordt netjes afgesloten.
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B,~lage 3

Pro3rammatuur op de ICL-computer voor demonstraties bij colleges
statistiek voor eerstejaars economen~econometristen.

1. Inleiding

De programmatuur is in ALGOL68 geschreven, en bestaat uit twee
programma's, nl. een programma MATEN waarmee kentallen van popu-
latie-verdelingen berekend kunnen worden (zie collegediktaat WSI
1, hoofdstuk 3) en een programma INDEXCIJFERS waarmee indexcijfers
van tijdreeksen kunnen worden uitgerekend (zie WSI 1, paragraaf
4.1). De objectcode van de programma's staat in bestandenrij
:0414.9.
Voor beschrijvingen hoe een terminal-sessie begonnen en beëindigd
moet worden, en hoe een file (- bestand) gewijzigd of verwijderd
kan worden wordt verwezen naar de betreffende dokumentatie van
het Rekencentrum.

2. Programma i~1ATEN

2.1. Starten

Het programma kan gestart worden met het konuuando
RUNMATEN

Als dit niet werkt, geef dan het kommando
RUNNIATEN2

Als dit ook niet werkt, geef dan de volgende 3 kommando's:
TILNEWFILE(TS.DFILE)
RUNDEFAULTS(DFILE-TS.DFILE)
TILRUN (r1ATEN, LAN-A6 ~S )

2.2. Globale beschrijving

Er wordt gewerkt met een of twee stel "huidige gegevens", bestaan-
de uit een aantal waarnemíngen met de bijbehorende frequenties.
Het programma is voor het gemak verdeeld in drie takken voor res-
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pectievelijk kentallen betreffende locatie, spreiding, en scheef-

heid en welving. In elk van deze drie takken krijgt men steeds

een lijstje te zien van de berekeningen die kunnen worden uitge-

voerd. Nadat het nummer van de gewenste berekening is ingetypt

voert het programma de berekening uit (soms wordt eerst nog een
getal gevraagd), en drukt het antwoord af (dit kan een foutmel-

ding zijn). Als met twee stel gegevens wordt gewerkt komen de

twee antwoorden achter elkaar. Het is mogelijk in een keer om meer

dan een berekening te vragen door de nummers van de gewenste bere-
keningen achter elkaar te zettten, eventueel gescheiden door spa-

ties of komma' s .
Voor de behandeling van fouten tijdens berekeningen zie 2.4.

In elk van de drie takken bestaat ook de mogelijkheid om getallen

in te voeren, zie 2.3.
Als men stopt met het proqramma wordt gevraagd of de laatst ge-

bruikte gegevens moeten worden opgeslagen. Zo ja, dan vraagt het
programma om de naam van een (nog niet bestaande) file, creëert

deze file, en slaat de gegevens op de file op in het formaat zo-

als beschreven in 2.5.
N.B. Het is aan te raden een filenaam altíjd met "MATEN." te la-

ten beginnen (zie 2.5).

2.3. Invoer van gegevens

Dit kan
a) Vanaf het toetsenbord. Het programma vraagt om de benodigde ge-

gevens, en voert hierop enige controles uit. Indien gewenst
kan men frequenties invoeren; alleen absolute frequenties zijn

mogelijk, maar het is toegestaan om negatieve frequenties in

te voeren (hiermee kunnen wat typefouten verbeterd worden. Als

men bijvoorbeeld per ongeluk het getal 12.34 met frequentie 5
heeft ingetypt, dan kan dit hersteld worden door 12.34 nog-

maals in te typen met frequentie -5. Een frequentie van -3 zou
hier resulteren in een uiteindelijke frequentie van 2, en -7

in een uiteindelijke frequentie van 0).
b) Vanaf een file. Het programma vraagt om de naam van een file.

Deze file kan door de gebruiker aangemaakt zijn volgens het
formaat zoals beschreven in 2.5, of eerder door het programma
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aangemaakt zijn. Als tijdens het lezen iets fout gaat wordt een
foutmelding gegeven en wordt opnieuw gevraagd hoe men de gege-
vens wil invoeren.

Met de "huidige gegevens" wordt bij invoeren het volgende gedaan:
- Als het laatste uitgevoerde kommando niet het invoerkommando

was, dan worden alle huidige gegevens weggegooid, en vormen de
nieuw in te voeren gegevens het (eerste) stel huidige gegevens.

- Als het laatste uitgevoerde kommando wel het invoerkommando was,
dan vormen de nieuw in te voeren gegevens het tweede stel hui-
dige gegevens (maar als er al twee stel gegevens waren wordt
geen nieuwe ínvoer meer geaccepteerd).

2.4. Behandeling van fouten

Als gevraagd wordt een berekening uit te voeren die op de aanwezi-
ge gegevens niet gedefinieerd is (bijvoorbeeld een harmonisch ge-
middelde voor negatieve getallen) dan geeft het programma een kor-
te foutmelding in plaats van het antwoord. Als een tussenresultaat
of het eindantwoord van een berekening de rekencapaciteit van de
computer te boven gaat, dan komen de woorden "DIAGNOSTIC REPORT"
op het scherm, gevolgd door de melding "GETALLEN TE GROOT!". Dit
komt doordat binnen het programma geen poging wordt gedaan om dit
soort problemen te voorkomen, maar er wordt gebruik gemaakt van
de (sterk computer-afhankelijke) mogelijkheid om fouten nadat ze
zijn opgetreden op te vangen. Die twee engelse woorden kunnen ech-
ter niet onderdrukt worden.

2.5. Gebruik van files

Aangezien het programma geen mogelijkheden biedt om files te ver-
wijderen is het aan te raden om alle files in de bestandenrij
MATEN. (die speciaal hiervoor onder user :0414. is opgezet) te
zetten. Dit gebeurt als bij het opslaan een filenaam beginnend
met "MATEN." wordt opgegeven.

De files beginnen met een kopre3el waarop achtereenvolgens staan:
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- aantal variabelen
- aantal waarnemingen per variabc:le
- al dan niet de letter "F" die aange~ft dat bi j d~ wa.~rl~~mili.7~,Ii

een frequentie staat.

Hierna komen op de volgende regel (s) dc waarnclllingcn in ~]~. vol.~-

orde:

eerste waarneming voor variabelc 1
eerste waarneming vooi variabele 2

tweede waarneming voor variabcl~. 1
enz.

Hierbij bestaat een waarneming uit cen reëcl gctal (als cr c~c~~n

frequenties op de file staan) of uit cen rc~el getal ~~cvul.c~d ~]oor

een positief geheel getal (als er wul frcqucntics op dc [:ilc 5t.ian;

respectievelijk de eigenlijke waarneming cn d~: alJSO.lut~ Lr~~Iu~n-

tie).

3. Programma INDEXCIJFERS

3.1. Starten

Het programma kan gestart worden met hct konunando
RUNDINDEXCIJFERS (afgekort RUNIND).

Als dit niet lukt, geef dan het konunand~
TILRUN(INDEXCIJFERS,A68).

3.2. Globale beschrijving

Er wordt gewerkt met een aantal tijdreeksen in hct yclicuclun. Lr

zijn twee soorten tijdreekscn mcgelij)c, nl. simpclc tijdreukscn

en tijdreeksen van goederen. Voor k~cidc soorten ycldt c-iat zc cen

"naam" hebben (zie 3.4), dat ze l~estaan uit de waarncminycn v~~r

een aantal variabelen vanaf een zekerc beginpcriodc t~t ecn zck~rc

eindperiode, en dat er een basisperiode is ten ~I~zic:lltc waarvan

indezcijfers berekend worden. Len waarneming v~~r ecn variat~~]v in
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een periode bestaat voor simpele tijdreeksen uit een getal, voor
tijdreeksen van goederen uit twee getallen (de prijs en de hoe-
veelheid). Binnen het programma worden niet de eigenlijke waarne-
mingen opgeslagen, maar de overeenkomstige indexcijfers. Dit is
om te demonstreren dat desondanks twee tijdreeksen zinnig kunnen
worden samengevoegd.

3.3. Kommando's

Met de tijdreeksen kan het volgende worden gedaan:

1. Invoeren.
Dit kan
- vanaf het toetsenbord. Het programma vraagt om de benodigde

gegevens, en voert uitgebreide controles uit op de ingevoer-
de getallen;

- vanaf een file. Het programma vraagt om de naam van de file.
Deze file kan door de gebruiker aangemaakt zijn volgens het
formaat zoals beschreven in 3.5, of eerder door het program-
ma aangemaakt zijn (zie punt 6 hieronder). De gelezen getal-
len worden gecontroleerd. Als tijdens het lezen iets fout
gaat wordt een foutmelding gegeven en wordt het invoeren van
de betreffende tijdreeks crestaakt.

2. De basisperiode veranderen.
De indexcijfers worden berekend op grond van een nieuwe basis-
periode.

3. Twee tijdreeksen samenvoegen.
Twee tijdreeksen kunnen worden samengevoegd tot een nieuwe als
ze
- van dezelfde soort zijn;
- evenveel variabelen bevatten;
- in minstens een periode overlappen;
- in de overlappende periode(s) identieke indexcijfers hebben

t.o.v. een gemeenschappelijke basisperiode.
Merk op dat hiervoor slechts indexcijfers nodig zijn, niet de
oorspronkelijke waarnemingen, en dat twee reeksen die in
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slechts een periode overlappen altijd aan de laatste voorwaar-
de voldoen.

4. De enkelvoudige indexcijfers van een tijdreeks tonen.
De indexcijfers zoals ze zijn opgeslagen worden in tabelvorm
op het scherm getoond.

5. De samengestelde indexcijfers van een tijdreeks tonen.
Dit kan alleen voor een tijdreeks van goederen. De samengestel-
de prijs- en hoeveelheids-indexcijfers van Paasche en Laspeyres
en de waarde-indexcijfers zoals gedefinieerd in WSI 1(blz. 115)
worden berekend en in tabelvorm op het scherm getoond.

6. Een tijdreeks opslaan op een file.
Het programma vraagt de naam van een (nog niet bestaande) file,
creëert deze file, en slaat de tijdreeks voor later gebruik op
op deze file in het formaat zoals beschreven in 3.5.
N.B. Het is aan te raden een filenaam altijd met "INDEX." te

laten beginnen, zie 3.5.

7. Een tijdreeks weggooien.
Het aantal tijdreeksen dat tegelijkertijd aanwezig kan zijn is
beperkt. Daarom is het soms nodig een tijdreeks uit het geheu-
gen weg te gooien. Het weggooien van een tijdreeks op een file
is met dit programma niet mogelijk.

8. De namen van de aanwezige tijdreeksen zien.
Er wordt een lijstje gegeven van de namen van de aanwezige
tijdreeksen, en er wordt aangegeven hoeveel plaatsen er nog
vrij zijn.

3.4. Naamgeving

De naam van een tijdreeks bestaat uit een string (alfanumerieke)
tekens, waarvan de eerste alfabetisch moet zijn. Achter de eigen-
lijke naam kunnen een of ineer achtervoegsels bestaande uit een
punt en een getal komen om de naam uniek te maken. Een naam voor
een nieuwe tijdreeks die door de gebruiker wordt ingetypt of van
een file wordt gelezen ondergaat achtereenvolgens de volgende be-
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werkingen:
spaties worden verwijderd;

- als de naam leeg is, dan wordt de naam "T";
- als de naam met een cijfer begint àan wordt er een "T" voorgezet.

Als de naam met een niet-alfanumeriek teken begint dan wordt de

naam "T";
- als de naam niet uniek is, dan wordt er ".2" achtergezet; als

dit ook niet uniek is ".3", enz.
Bij het opslaan van een tijdreeks op een file worden eventuele
achtervoegsels weer weggelaten.

3.5. Gebruik van files

Aangezien het programma geen mogelijkheden biedt om files te ver-
wijderen is het aan te raden om alle files in de bestandenrij
INDEX. (die speciaal hiervoor onder user :0414. is opgezet) te
zetten. Dit gebeurt als bij het opslaan een filenaam beginnend
met "INDEX." wordt opgegeven.

De files beginnen met een kopregel waarop achtereenvolgens staan:
de naam van de tijdreeks (mag weggelaten worden, zie 3.4)

- beginperiode
- eindperiode
- basisperiode
- aantal variabelen (goederen)
- al dan niet de letter "G" die aangeeft dat de variabelen betrek-

king hebben op goederen.

Hierna komen op de volgende regel(s) de waarnemingen per periode,
dus:

waarneming voor variabele 1 in beginperiode
waarneming voor variabele 2 in beginperiode

waarneming voor variabele 1 in periode(begint1)
enz.
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Hierbij bestaat een waarneming uit een reëel yetal (vo~~r s.irn~~c~ I F-

tijdreeksen) of uit twee reële getallen (voor goederen; rE-:sp~,~,t-.iF.-

velijk de prijs en de hoeveelheid).
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