
Tutorial

Piter Dykstra
Jan Terlouw

8 mei 2007

Inleiding

XPCE voegt aan SWI-Prolog een interface naar ”de omgeving” toe. Het stelt Prolog in staat
om te interacteren met een grafische userinterface. Maar bovendien kunnen vanuit een Pro-
logprogramma objecten gecreëerd worden met een globale scope en een levensduur die niet
door backtracking wordt beperkt.

Vrijwel uitsluitend met behulp van de relaties new, free, send en get, heeft een Prolog-
programma volledige controle over de objectgeörienteerde XPCE-machine. Maar via de grafi-
sche userinterface kan de gebruiker ook input geven aan de Prolog-engine. Haar handelingen
leiden tot events, die weer leiden tot het verzenden van messages naar objecten. Eén van die
objecten is het @prolog-object, waarmee weer Prolog-goals kunnen worden geëvalueerd.

De flow of data and control tussen de Prolog-engine en de XPCE-omgeving.

1 XPCE als globale opslag

Op het commando xpce in een dialoog-shell verschijnt de volgende banner:
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piter@hermes:~/xpcetests/tutorialtest> xpce
XPCE 6.6.27, January 2007 for x86_64-linux and X11R6
Copyright (C) 1993-2007 University of Amsterdam.
XPCE comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to redistribute it under certain conditions.
The host-language is SWI-Prolog version 5.6.28

For HELP on prolog, please type help. or apropos(topic).
on xpce, please type manpce.

?-

¤
De banner van XPCE -SWI-Prolog

Hieruit is al af te leiden dat er eigenlijk twee agents zijn gestart. De agents onderhouden
een wederzijdse client-server relatie.

?- new(@c, chain(1)).

Yes
?- chain_list(@c, L).

L = [1]

Yes
?- send(@c, append, 2).

Yes
?- chain_list(@c, L).

L = [1, 2]

Yes
?- new(@d, chain(1,2,3)).

Yes
?- chain_list(@d, L).

L = [1, 2, 3]

Yes
?- new(@e, chain(white, yellow, red, green, blue)).

Yes
?- chain_list(@e, L).

L = [white, yellow, red, green, blue]

¤

2



Je moet voortdurend bedenken dat XPCE een in C++ geschreven objectgeörienteerde om-
geving (1) is, zonder automatisch geheugenbeheer (2) maar wel statisch getypeerd in tegen-
stelling tot de dynamische data-typering van Prolog (3).

De communicatie geschiedt door het uitwisselen van messages via de foreign-language-
interface van Prolog en er is niet zoiets als structure-sharing. Voor een eerste kennismaking is
het overigens wel handig dat iedere handeling ook interactief kan worden uitgevoerd:

Elke symbol dat wordt geprefixed met een ”@” is een globale XPCE-variabele.
Het equivalent van de Prolog-list is de chain.

?- new(@b, 5).
ERROR: int: Unknown class
?- new(@b, number(5)).

Yes
?- show_slots(@b).
@b/number

value 5

Yes
?- show_slots(@a).
@a/chain

size 2
head 136427100
tail 136427988
current -1056736840

Yes
?- show_slots(@512958).
@512958/colour

name red
kind named
red @default/constant
green @default/constant
blue @default/constant

Yes
?- send(@a, append, piet).

Yes
?- chain_list(@a, L).

L = [@nil/constant, @512958/colour, piet]

Yes

¤

Het new-predikaat koppelt een globale variabele aan een object, waarmee dat object voor
latere send- en get-operaties toegankelijk blijft.

Het predikaat chain list vertaalt een chain naar een Prolog-list.
Het predikaat show slots(...) geeft een beeld van de attributen van een object.
Met de send- en get-predikaten kun je de waarden van de attributen resp. wijzigen en

opvragen.
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Met send kunnen bovendien methoden worden aangeroepen.
Alleen gedefiniëerde klassen zijn toegestaan:

?- L=[1,2,3|L],new(@c,object),chain_list(@c,L).

No
?- free(@c).

Yes

?- chain_list(@c, L).
ERROR: pce(object) ‘@c’ does not exist
^ Exception: (9) new(_L154, @c) ? creep

?- new(@c, chain([1,2,3,4])).

Yes
?- chain_list(@c, L).

L = [@558420/code_vector]

¤

2 XPCE-datatypen

?- new(@f, point(125,500)).

Yes
?- chain_list(@f, L).

No
?- show_slots(@f).
@f/point

x 125
y 500

Yes
?- new(@g, size(125,500)).

Yes
?- show_slots(@g).
@g/size

width 125
height 500

Yes

¤

De grafische objecten zijn ingewikkelder, maar ze worden op dezelfde wijze gecreëerd.
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?- new(@h, dialog(’Mijn eerste venster’)).

Yes
?- show_slots(@h).
@h/dialog

device @nil/constant
area @563176/area
displayed @off/bool
pen 0
texture none
colour @default/constant
handles @nil/constant
connections @nil/constant
name dialog
selected @off/bool
inverted @off/bool
active @on/bool
cursor @top_left_arrow_cursor/cursor
layout_interface @nil/constant
request_compute @nil/constant
level 0
offset @624177/point
clip_area @nil/constant
graphicals @624192/chain
pointed @624206/chain
layout_manager @nil/constant
format @nil/constant
bad_format @off/bool
bad_bounding_box @off/bool
recompute @624213/chain
frame @625894/frame
decoration @nil/constant
bounding_box @624220/area
tile @626591/tile
resize_message @nil/constant
displayed_cursor @nil/constant
input_focus @off/bool
keyboard_focus @nil/constant
focus @nil/constant
focus_recogniser @nil/constant
focus_cursor @nil/constant
focus_button @nil/constant
focus_event @nil/constant
scroll_offset @624182/point
popup @nil/constant
current_event @nil/constant
sensitive @on/bool
background @_dialog_bg/colour
has_pointer @off/bool
selection_feedback colour
.......

¤
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De titel van het venster zit er niet bij; die is doorgegeven aan het frame, maar dat is ook te
inspecteren.

?- get(@h, frame, X).

X = @625894/frame

Yes
?- show_slots(@625894).
@625894/frame

name frame
label Mijn eerste venster
icon_label @nil/constant
icon_image @pce_image/image
icon_position @nil/constant
application @nil/constant
display @display/display
border @default/constant
background @_dialog_bg/colour
colour_map @default/constant
area @625925/area
geometry @nil/constant
members @625932/chain
kind toplevel
transient_for @nil/constant
transients @nil/constant
modal @nil/constant
return_value @nil/constant
input_focus @off/bool
sensitive @on/bool
status unmapped
can_delete @on/bool
can_resize @on/bool
confirm_done @off/bool
fitting @off/bool
wm_protocols @625939/sheet
wm_protocols_attached @off/bool
ws_ref 0

Yes
?-

¤

XPCE Manual

Er zijn veel klassen in XPCE gedefiniëerd. Informatie erover vind je via via het XPCE-
Manual-venster, dat op het scherm verschijnt na de query ’’?- manpce.’’
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De hiërarchie van XPCE-klassen.
(Ingezoomd op de grafische klassen.)

Informatie over een specifieke klasse vind je in de Classbrowser.

De Classbrowser.
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3 Zelfgedefiniëerde typen

Een structure kan niet automatisch naar XPCE geconverteerd worden. De koninklijke weg is
om een klasse te definiëren (hier: persoon met superklasse object), met attributen (variable’s) en
tenslotte een constructor, die de naam initialise moet hebben.

Met het predicaat new kan een nieuw object aangemaakt worden; in dit geval met twee ar-
gumenten, de initiële waarden voor de beide attributen: naam en leeftijd. Het tweede attribuut
is overigens optioneel: [int].

?- consult(user).
|: :- pce_begin_class(persoon, object, "Zomaar een klasse").
|: variable(naam, char_array, both, "de naam dus").
|: variable(leeftijd, int, both).
|: initialise(S, N:char_array, L:[int]) :->
|: default(L, 18, Leeftijd),
|: send(S, send_super, initialise),
|: send(S, slot, naam, N),
|: send(S, slot, leeftijd, Leeftijd).
|: :- pce_end_class.
|: % user://1 compiled 0.00 sec, 300 bytes

Yes
?- new(@a, persoon(piet, 25)).

Yes
?- show_slots(@a).
@a/persoon

naam piet
leeftijd 25

Yes
?-

¤

Een file met het volgende programma kan natuurlijk ook:

←− pce begin class (persoon, object, "Zomaar een klasse").

variable (naam, char array, both, "de naam dus").
variable (leeftijd, int, both ).

initialise (S, N : char array, L : [ int ]) ½
default (L, 18, Leeftijd),
send (S, send super, initialise),
send (S, slot, naam, N),
send (S, slot, leeftijd, Leeftijd).
←− pce end class.
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Een window is snel gemaakt in XPCE. De eerste regel plaatst al een venster op het scherm.
En de tweede regel voegt daar een label aan toe.

?- new(@b, dialog(’Een minimale’)), send(@b, open).

Yes
?- send(@b, append, new(@c,label(l,’Hallo wereld’))).

Yes
?-

¤

Mijn eerste Prologwindow!

Het volgende programma is al tot iets meer in staat: het kan userinformatie (persoonsgege-
vens) verwerken.

Het predikaat ask employee maakt een dialoogvenster met een aantal componenten, twee
tekstvelden, een keuzeveld, een getalveld, een menu en daaronder twee knoppen.

De knoppen, die met de button-constructor worden aangemaakt hebben een naam en een
code-argument. Een code-object bestaat uit één of meer messages. Een message bevat een target
(hier: @prolog) een selector - en in het geval van @prolog is dat de naam van een predikaat
gevolgd door de

Opdracht: Bouw het predikaat assert employee om tot een predikaat dat de persoonsre-
cords in een globaal chain-object opslaat.
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ask employee←−
new (Dialog, dialog (’Define employee’)),
send list (Dialog, append,

[new (N1, text item (first name)),
new (N2, text item (family name)),
new (S, new (S, menu (sex))),
new (A, int item (age, low := 18, high := 65)),
new (D, menu (department, cycle)),
button (cancel, message (Dialog, destroy)),
button (enter, and (message (@prolog,

assert employee,
N1 ? selection,
N2 ? selection,
S ? selection,
A ? selection,
D ? selection),

message (@prolog, nl)))
]),

send list (S, append, [male, female ]),
send list (D, append, [research, development, marketing ]),
send (Dialog, default button, enter),
send (Dialog, open).

assert employee (FirstName, FamilyName, Sex, Age, Dept)←−
format (’Adding ~w ~w ~w, age ~w, working at ~w’,

[Sex, FirstName, FamilyName, Age, Dept ]).

Een dialog-window
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Er is ook een Emacs-mode voor Prolog. Die is toegankelijk via tools in het XPCE-Manual-
venster, dat door de query: "?- manpce." ergens op het scherm verschijnt

Emacs-mode voor Prolog

De topmenu keuzes, Compile, Prolog en Pce, zijn summier, maar de syntax-highlighting van
de editor is behoorlijk waardevol.

Het programma kangaroo, te vinden bij de demoprogramma’s demonstreert een aantal za-
ken:

1. Hoe in een window een picture-omgeving met een dialog-omgeving kan worden gecom-
bineerd.

2. Hoe de cursorpositie bij een click-event (met de linker muisknop) in een message kan
worden meegegeven.

3. Hoe de timer werkt, maar daar maken wij geen gebruik van.
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←− module (kangaroo, [kangaroo / 0 ]).
←− use module (library (pce)).
←− require ([concat atom / 2

, ∀ / 2
, between / 3
]).

kangaroo←−
new (Pict, window (’Kangaroo animation demo’, size (400, 200))),
new (Msg, message (Pict ? graphicals, for all,

and (message (@arg1, next status),
if (@arg1 ? right side > Pict ? visible ? right side,

message (@arg1, x, 0),
message (@arg1, relative move, point (5, 0)))))),

send (Pict, attribute, attribute (timer, new (T, timer (0.1, Msg)))),
send (T, start),
send (Pict, recogniser,

click gesture (left, ’’, single,
message (@prolog, new kangaroo,

@receiver, @event ? position))),
send (new (D, dialog), below, Pict),
send (D, append,

label (help, ’Left-click in the main window for a new kangaroo’)),
send (D, append,

slider (speed, 0, 10, 2, message (@prolog, set speed, T, @arg1))),
send (D, append, button (clear, message (Pict, clear))),
send (D, append, new (Quit, button (quit, and (message (T, free),

message (D, destroy))))),
send (D, done message, message (Quit, execute)),
new kangaroo (Pict, point (20, 100)),
send (Pict, open).

set speed (T, 0)←− !,
send (T, stop).

set speed (T, N)←−
Time is 1 / (9 ∗N),
send (T, interval, Time),
send (T, running, @on).
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Declare image resources. Normally these are facts, but XPCE allows for them to be non-
unit clauses as well. Note that the resource/3 clause itself is removed from the saved-state, so
we have to define the support-predicate image/3 as we want to use the logic of the defined
kangaroo images.

image (R, N, File)←−
between (1, 11, N),
atom concat (kangaroo , N, R),
concat atom ([kangro, N, ’.bm’ ], File).

resource (R, image, image (File))←−
image (R, N, File).

new kangaroo (Pict, Pos)←−
new (F, figure),
∀ ( image (Rc, N, File),

(send (F, display, new (BM, bitmap (resource (Rc)))),
send (BM, transparent, @on),
send (BM, name, N))),

send (F, status, 1),
send (Pict, display, F, Pos).

Het kangaroo-window.

Opdracht: Welke code registreert de positie van de cursor op het moment van een klik met
de linker muisknop?

Bouw een programma met een picture-veld waarin willekeurig een aantal rechthoeken zijn
getekend. Door in een rechthoek te klikken wordt die rechthoek geselecteerd, wat zichtbaar
wordt gemaakt door de rechthoek met pen-dikte 4 te tekenen. Er kan maar één rechthoek
tegelijkertijd geselecteerd zijn.
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De hierarchiebrowser

De Prolog reference guide
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4 Grafisch programmeren

Het is niet nodig de namen van alle grafische klassen en hun attributen te kennen, want proto-
typing of Programming by Example is ook een optie. Via het tool-menu van het XPCE-Manual-
venster is de Dialog Editor beschikbaar, waarmee je in een aantal fasen (Mode’s) een grafische
applicatie kunt bouwen en testen.

In het Dialog window staan de titels van een aantal dialoogvensters (via het File-menu te
maken). In de Mode Create verschijnt een voorbeeldvenster, waar de dialoogcomponenten
(onderste rij plaatjes) naar toe kunnen worden gesleept. In het voorbeeld zijn daar een slider,
een label en een lijst naar toe gesleept. In de Layoutmode kunnen de componenten een relatieve
of een absolute positie krijgen.

In de Actionmode kan een Behaviour-venster geactiveerd worden. De componenten, die een
rol spelen bij het uitwisselen van messages, kunnen daar vanuit het dialoogvenster naar toe
gesleept worden.

De verschijningsvorm van de componenten wijkt nogal af van de vorm in het dialoogont-
werpvenster; nu zijn de functionele componenten zichtbaar gemaakt. een slider heeft b.v.
selection-tag en een message-tag.

Een dialog-editor

Het ontwerpvenster.
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Het invoeren en testen van messages.

Messages worden verzonden als er zich bepaalde gebeurtenissen voordoen (events). De
waarde van attributen, zoals selection kan daarbij meegenomen worden.

Waar de messages naar toe worden gezonden valt nog te bepalen, maar het ligt voor de
hand om ze door een Prolog-predikaat te laten verwerken. Daarvoor moet het @prolog-object
worden opgevoerd (via het achtergrondmenu - rechter muisknop). Door weer met de rechter
muisknop op het @prolog-object te klikken verschijnt een volgend achtergrondmenu, waar-
mee tags (de visuele zijde van predikaten) voor het Prologprogramma kunnen worden inge-
voerd.

Door een message te selecteren (zichtbaar door vier dikke punten) en vervolgens de muis
naar een tag (b.v. doeiets) te slepen ontstaat een dikke pijl die aangeeft dat een (slider-)event
een message naar @prolog zal worden gestuurd, die door het predikaat (doeiets) zal worden
verwerkt.

In het midden van de pijl zit een verdikking; van andere tags kan een stippellijn naar dat
punt worden getrokken en de betekenis daarvan is dat die tags als parameter worden meege-
zonden.

Met de muis opeen tag kan weer via het achtergrondmenu de editor worden opgeroepen,
waarna de body van het predikaat kan worden ingetikt.

Als een heel model is ingevoerd kan het worden getest door de flow-of-events in het behaviour-
model te simuleren. In de vierde modus van de dialoogeditor kan de simulatie gestart wor-
den. De toestand waarin de Prologengine verkeert wordt met verdikte lijnen aangegeven.
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De gegenereerde Prolog-code.

Het dialog-predikaat wordt in zijn geheel in de file geplaatst door het dialog-object uit het
dialogeditor-venster te slepen en in het Emacs-venster te droppen. Het dialog-predikaat de-
finieert bij het symbool dialog 1 een lijst met de specificatie van het dialoogvenster. En het
XPCE-predikaat make dialog maakt op basis van die specificatie het dialoogvenster, dat daar-
na alleen nog geopend moet worden.

Tot slot moet handmatig een wrapper-predikaat, hier test, worden ingevoerd om het geheel
op te kunnen starten.

Overigens, de grafische dialoogontwerper kan nog het best beschouwd worden als een
proof-of-concept. Het geeft een goed beeld van wat er mogelijk is maar nog niet alle grafi-
sche componenten kunnen op deze manier geplaatst worden. En als je wat gewend bent aan
het editten van de broncode, blijkt dat ook heel overzichtelijk en efficient te werken.
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