
 

Handleiding gebruik PRIME-systemen

Citation for published version (APA):
Beukering, van, L. H. T. M. (1983). Handleiding gebruik PRIME-systemen: gerelateerd aan PRIMOS REVISIE
18.2. (DCT rapporten; Vol. 1983.016). Technische Hogeschool Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1983

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/9ccc4a6d-0d63-4a92-a4ae-e26ad0730c4b


WFW 83-16 Handleiding Gebruik PRIME-systemen pag. - 1 

HANDLEIDING GEBRUIK PRIME-SYSTEMEN 

Gerelateerd aan 
PRIMOS REVISIE 18.2 

WFW. 83-16 

15 augustus 1983 

Lambert van Beukering 

T.H.E. afdeling der werktuigbouwkunde 



WFW 83- 16 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Handleiding Gebruik PRIME-systemen 

INHOUDSOPGAVE 

Inleiding 
Hoe maak ik kontakt met het systeem INLOGGEN 
Hoe verbreek ik de verbinding, UITLOGGEN 
Het corrigeren van tikfouten 
Files, Filestructuur, Directories 
Manipulaties met files en directories, een inleiding 
Het uitprinten van de inhoud van een file 
Het verwijderen van een file 
Passwords en protectie 
Nogmaals iets over files en directories 
Het copieeren van files en directories, inleiding FUTIL 
De editor 

pag. - 2 

3 
4 
7 
7 
8 

10 
13 
14 
14 
16 
16 
21 

T.H.E. afdeling der werktuigbouwkunde 



WFW 83- 16 

1 Inleiding 
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Deze handleiding introduc--rt een PRIME computer-s] cteem bij een gebruiker 
met weinig ervaring met betrekking tot time-sharingsystemen. Een van de pro- 
blemen, die een beginner beslist tegenkomt, is het feit dat er erg in een 
vakjargon gesproken wordt. Wij zullen dat hier ook doen en voegen daarom aan 
deze handleiding een lijst met de meest voorkomende vaktermen toe. Het be- 
grijpen van de begrippen die met name in deze handleiding voorkomen is een 
bittere noodzaak om literatuur op dit gebied te kunnen lezen en om met com- 
puterfrikken te kunnen praten. 

In veel opzichten is deze handleiding niet compleet. Dat is ook de bedoe- 
ling. We willen de gebruiker in eerste aanleg voldoende informatie geven om 
aan de gang te kunnen gaan. PRIME geeft documentatie uit van meer dan vol- 
doende kwaliteit, die men na deze inleiding kan lezen. 
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2 Hoe maak ik kontakt met het systeem, INLOGGEN. 

Elke gebruiker heeft een user-code. Dit is een combinatie van letters en 
cijfers, die de beheerders van het systeem aan een gebruiker hebben gegeven. 
Een usercode is uniek voor die bepaalde gebruiker of groep van gebruikers. 
In een prakticum zullen alle studenten van dezelfde usercode gebruik maken, 
een medewerker heeft voor zichzelf een usercode. De gebruiker heeft de moge- 
lijkheid om aan de hem toevertrouwde usercode een password te verbinden, 
zodat zijn gegevens niet zondermeer in een ieders handen kunnen vallen. A l -  
leen de systeembeheerders kunnen daar omheen. 

INLOGGEN : 

LOGIN <usercode> <password> 

Opmerkingen: 

Allereerst dient U te wennen aan de hierboven g presenteerd manier 
van schrijven. Tussen het kleiner- en het groterldan- teken, tussen 
< > dus, staat in het algemeen een of andere cryptische kreet. Die 
woorden, inclusief < >, dient U te vervangen door aktuele zaken als U 
dat commando wilt gebruiken. We spreken af dit altijd zo te doen, 
daar dit zo gebruikelijk is in dit vak. 

Alle invoer wordt afgesloten door eenmaal dë RETURN;toets in te-druk- 
ken. 

Tussen LOGIN en <usercode> is een spatie verplicht ! 

Stel dat U als usercode PVDA gekregen hebt, een password krijgt U van 
oms niet, dan kunt U kontakt met het systeem maken door: 

LOGLN PVDA 

Als alles naar wens gaat reageert het systeem hierop met: 

PRIMOS VERSION 18.2~ 

PVDA (5) LOGGED IN AT if:04 060282 

NO NEWS 

of iets wat hier erg veel op lijkt. 

Wat staat hier nu allemaal: 

- de versie van het operating-system ( wat dat is, daar komen we la- 
ter op terug) waaronder de machine op dit moment draait is 18.2~. 

- de user met naam PVDA is ingelogged. 
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- hij heeft usernummer 5 .  (als er problemen zijn vragen wij soms naar 
dat nummer). 

- hij is begonnen op 2 juni 1982 (060282) om vier minuten over elf 
(11:04). 

- er is geen nieuws (NO NEWS). 
A l s  we iets aan de gebruikers door te geven hebben, doen we dat door 
een boodschap klaar te zetten, die door het woordje NEWS in te tikken 
op het scherm verkregen kan worden. Bij het inloggen, en ook op som- 
mige andere momenten, komt de melding van het wel of niet aanwezig 
zijn van zo een boodschap. 

- Last, but not least, 
een boodschap waaruit blijkt dat alles naar wens verlopen is, O K , .  

PRINE sluit elke opdracht af met een boodschap, OK, of ER!. 
O K , :  de opdracht is begrepen en volledig uitgevoerd. 
ER!: de opdracht is niet begrepen of tijdens de uitvoering van een 

opdracht zijn er problemen ontstaan. 

2.5. U zult wel begrijpen dat er van alles fout kan gaan, ook hier al. We 
geven hieronder de mogelijke fouten, met daarbij de oorzaken. 

Not found (LOGIN) 

ER ! 

U hebt een op z i c h  ze l f  beschouwd correcte login-poging ondernomen, 
echter de naam waaronder U in wilde loggen bestaat niet. Het kan zijn 
dat U een typ-fout gemaakt hebt tijdens het intikken van de usercode. 
Ook kan de systeembeheerder een andere usercode ingevoert heeft dan 
afgesproken was. Het is zelfs mogelijk dat hij het gewoon vergeten 
heeft. Het loont de moeite om het inloggen nog eens te proberen en 
als het wederom niet lukt de beheerder navraag te doen. 

LOGIN PLEASE 

ER! 

Jammer voor U. Er is een tikfout gemaakt tijdens het tikken van het 
woord LOGIN. Uithuilen en opnieuw beginnen. Zoiets komt ook vaak voor 
als U de terminal aanzet en direkt daarop inlogged. Er gaat dan vaak, 
zoals wij dat noemen, wat rommel over de lijn en dat komt dan voor de 
L van LOGIN te staan. Een goede gewoonte is daarom om direkt na het 
aanzetten van een terminal een loze <cr> te geven. 
Iets om te onthouden: <er> betekent op de toets drukken waarop RETURN 
staat . 
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LOGOUT PLEASE 

ER ! 

Uw terminal is nog ingeloggel . Bij ons (dus niet bij alle PRIME- 
systemen) kunt U alleen maar inloggen als U uitgelogged bent. Dit is 
van belang voor onze administratie. In dit geval roept U een keer 
hard: wie zit er op deze terminal, wacht zolang Uw geduld rijkt, en 
logged de terminal uit. Hoe dat moet staat in het volgende gedeelte. 
Later in deze cursus geven we U ook het gereedschap om te kunnen zien 
wie dan wel de terminal onbeheerd achter laat. 
In onze terminalzaaltjes is het een goede gewoonte dat een terminal 
zonder eigenaar vrij is als es geen briefje op hangt of op een andere 
wijze duidelijk te zien is dat er iemand aan het werk is. 

Insufficient access rights. (LOGIN) 

ER! 

Op de usercode die U wenst te gaan gebruiken zit blijkbaar een 
password. U hebt of geen password ingetikt, of een tikfout gemaakt. 
Mocht U het password vergeten zijn dan kunnen de beheerders het wel 
weer in Uw oor fluisteren. 
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3 Hoe verbreek ik de verbindinq, UITLOGGEN. 

U verbreekt de verbinding met de computer door in te tikken: 

LO 

Het systeem antwoordt hierop met iets van de vorm: 

PVDA (5) LOGGED OUT AT 11:15 060282 

TIME USED= O: 07 0:12 0:28 

OK I 

De eerste tijden zijn zoals bij het logingebeuren weer dagtijden. Op de 
tweede regel van het antwoord staan een drietal tijden weergegeven, die 
respectievelijk betekenen: de totale tijd dat de desbetreffende user inge- 
logged is geweest in uren : minuten, de totaal gebruikte CPU-tijd en de to- 
taal gebruikte I/O-tijd. Deze tijden zijn van de vorm uren:minuten:seconden. 

4 Het corricferen van tikfouten 

Er zijn twee mogelijkheden om te corrigeren: 

a) Corrigeren met het ERASE-character. 

Elke keer als U het €RAS€-character intikt wordt het juist daarvoor 
ingetikte Karakter van de invoel: veïwijdeïd. E e t  star.c?uard ERASE-cha- 
racter is de double-quote ( I ' ) ,  die op elk toetsenbord te vinden is. 
Later zulleni we aangeven hor hiervoor een andies character gekozen kan 
worden. 
Hebt U ingetikt: 

L0M"GIN 

dan is naar de computer gegaan: 

LOGIN 

b) Corrigeren met het KILL-charakter. 

Als U een hele regel ineens wilt verwijderen, dan gebruikt U het 
KILL-character. Standaard wordt het vraagteken ( ? )  als KILL-character 
gebruikt. 
dus : 

Hij is ?Zij is een meisje 

wordt : 

Zij is een meisje. 

T.H.E. afdeling der werktuigbouwkunde 
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5 Files, Filestructuur, Directories. 

Vrijwel alles wat men op een rekenmachine doet is te bezien als manupulaties 
met of operaties op files. Vandaar dat we wat dieper ingaan op files en de 
PRIME implementatie van de structuur er omheen. 

Globaal kan men zeggen dat een file een hoeveelheid informatie is die een 
naam gekregen heeft. 

Voorbeelden van files: De invoer voor een programma, deze tekst, een compi- 
ler enz. Kenmerkend voor fifes zijn onder andere hun naam, hun structuur, en 
hun omvang. 

Bij PRIME bestaat er een hierarchie in de file-organisatie. Dit is het 
gemakkelijkste in een schema weer te geven. 

MFD 
I 
I 

I I I I I I I I 
I I I I I I I I 

Packname BOOT DOS CMDNCO JANTJE PIETJE KLAAS 
I I 
I I 

I 

I 1 I 
D2 

I I I I 
F1 F2 DI DI 

JOB 
I 
I 

I I I 1 1 I l  I 
AAP AQOT MIES 02 F1 F2 F3 D3 F4 

I I 
I I 

I I I I I I 
AAP . . -  - . .  . . -  - . .  . . .  

I I I 
. . -  . . -  . .  

a 

Bovenaan in dit schema ziet U het woord MFD staan, dit betekent Master File 
Directory. Een directory is een speciaal type file, een file met gegevens 
over de daaronder liggende structuur. Dadelijk zullen we de praktische bete- 
kenis hiervan wel zien. Onder de MFD van een disk, dus beheerd door die MFD, 
zit alles wat op die betreffende disk aanwezig is. Voor de gewone gebruiker 
is de MFD onbereikbaar. 
Hierarchisch daaronder zitten een aantal files en UFD's die voor de gebrui- 
ker niet van belang zijn, maar voor de volledigheid toch in het schema 
staan. Dit zijn: packname, BOOT, DOS en CMDNCO. Een UFD is een User File 
Directory. Een UFD is ook een speciaal soort file, welke op zijn beurt de 
structuurgegevens van alles wat er hierarchich onder zit, bevat. De UFD 
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heeft bovendien nog een ander kenmerk: de gebruikers kunnen er mee inloggen. 
In ons schema zijn JANTJE, PIETJE, KLAAS en J O B  dus namen van gebruikers. 
We zijn nu waar we willen zijn, bij dat gedeelte van de boom (tree heet dat 
bij ons) dat voor de gebruiker van belang is. Een gebruiker, een.beheerder 
van een UFD dus, beheerst en beheert alles wat er in de tree onder hem zit. 
Een usercode is dus niets anders dan een naam van een UFD. Onder die UFD 
kunnen op hun beurt files en UFD's zitten, met dien verstande dat een file 
steeds het einde van een tak is. Een UFD onder een UFD wordt een sub-UFD 
genoemd. 
In ons voorbeeld heeft de gebruiker JANTJE twee files F1 en F2 en een sub- 
UFD, D1 onder zijn UFD hangen. Onder de sub-UFD D1 hangen weer drie files, 
AAP, NOOT en MIES en een sub-UFD D2. Onder de sub-UFD D2 hangt weer het een 
en ander, onder andere de file AAP. Men is vrij in het kiezen van namen bin- 
nen een UFD, dus namen voor sub-UFD's en files, echter op de volgende beper- 
kingen na: 

a) Filenamen mogen niet langer zijn dan 32 karakters, dit mogen al- 
leen de charakters A-2,  0-9 en -$-.*# zijn. Er wordt geen onder- 
scheid gemaakt tussen hoofd en kleine letters. 

b) De naam van een file mag niet beginnen met een cijfer. 

c) Op hetzelfde niveau mag een naam niet meer dan een keer voorkomen. 

Behalve het begrip filename kennen we ook nog het begrip pathname. Dit is de 
aaneenschakeling van alle namen, inclusief de naam van de UFD, die men tegen 
komt bij doorlopen van de tree vanaf de UFD naar de desbetreffende file, 
aangevuld met de naam van de file zelf. 

- 

Voorbeeld: 

Links onder in het scnema staat een flie d i e  AA2 heet. De päthnanìe van deze 
file is: 

In het voorbeeld kunt U zien dat de elementen van een pathname gescheiden 
worden door het groter-dan ( > )  teken. 

OPMERKINGEN. 

1) Als U programma's gaat draaien of van andere mogelijkheden die het 
systeem biedt gebruik wenst te maken dan zult U bijna altijd een 
filename dienen op te geven. In het algemeen kunt U dan volstaan met 
de naam van de file als die file op hetzelfde niveau staat als waar U 
op dat moment zit. Staat die file ergens anders, dan dient U de hele 
pathname op te geven. 

Prime maakt onderscheid tussen fysische en logische disk's. In fysi- 
sche betekenis is een disk het materiële apparaat zoals dat in de 
computerruimte staat. 
De op zo'n fysisch apparaat aanwezige opslagcapaciteit kan door de 
systeembeheerder onderverdeeld worden in een aantal logische disk's. 
Elk van deze logische disk's heeft een structuur zoals in het voor- 
gaande beschreven is. 

T.M.E. afdeling der werktuigbouwkunde 
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6 ManiPulaties met files en directories, een inleidinq 

We weten nu wat files en directories zijn, maar we hebben nog niets. We we- 
ten niet hoe we ze kunnen maken, hoe we kunnen kijken wat er in zit, of hoe 
we wijzigingen erin aan kunnen brengen. Anderzijds kunnen we niets maken 
omdat we niet weten hoe we kunnen zien wat we hebben. Een probleem van de 
kip en het ei. We doen daarom het volgende: eerst doen we net alsof we iets 
hebben, gaan daar wat mee spelen en later zien we dan wel hoe dat gemaakt 
wordt. Stel dat we de usercode INLl hebben en dat daar de volgende subtree 
onder hangt. 

I 
I 

I I I I 
I I I I 

I I I 
I I I 

FORTRAN DIVERSEN T.H.BERICHTEN LIMERIK 

BERICHT 
I I I I i 

I I 
WETENSCHAP ANDERS D1 D2 D3 

I I I I I 
TEL.OP SIN PIE- JOKE - VERBRUIK 

Als we ingelogged zijn onder IML1 en we geven het commando: 

- LISTF 

dan krijgen we te zien wat er op het niveau direkt daaronder staat. 
Afspraak: een aantal van de commando's die wij hier gebruiken mogen afgekort 
worden, dit geldt voor alle interne commando's. Hierover later meer. We ge- 
ven dat aan door het gedeelte dat tenminste ingetikt moet worden te onder- 
strepen. 

UFD=<USEMFD>INLl 1 OWNER 

LIMERIK TH.BERICHTEN FORTAN DIVERSEN 

We zien dat er op dit niveau, het niveau INL1) ...... een aantal namen voor- 
komen, te weten LIMERIK, TH.BERICHTEN, FORTRAN en DIVERSEN. In de tekst zien 
we staan dat de directory INLl heet en dat ik daar owner (eigenaar) van ben. 
Verder een getalletje dat voorlopig nog niet van belang is ( voor de nieuws- 
gierigen onder U, het stelt het logische disknummer voor van de disk waar 
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het een en ander op staat). Daaronder volgt een opsomming van alle files en 
directories die op het voornoemde niveau voorkomen. Het onderscheid tussen 
directories en files is niet te zien. Ook kunnen we niet verder dan dit ni- 
veau kijken. 
Er is ook een commando om de structuur van een gedeelte van de tree vanaf 
het punt waar we zitten te bekijken. Dit commando, CATA, geeft wel aan of 
achter een naam een directory of een file schuilt en wat het type van een 
file is. Het CATA-commando biedt veel meer mogelijkheden dan wij hier 
behandelen. Een beknopt overzicht van alle mogelijkheden krijgt U door CATA 
-HELP in te tikken. 

Tikken we in: 

CATA 

dan antwoordt de Prime met: 

OWNER - 4 ENTRIES 

LIMERIK 

3 UFD FILES 

DIVERSEN FORTRAN TH.BERICHTEN 

U ziet, een file en drie directories op dit niveau, dit conform het gegeven 
schema. 

We hebben het steeds over "vanaf het niveau waarop men zit". Blijkbaar zijn 
er mogelijkheden om in de tree te wandelen. 

Met betrekking hiertoe kunnen we de volgende regels geven. 

a. Alleen op een user-MFD kunt U inloggen. 

b. Elke andere "FE Gaarinder PE daarnaast kunt U bereiken met het 
hierna te behandelen ATTACH-commando. Lees wel: en daarnaast. Als 
Uw buurman zijn UFD niet voorzien heeft van een password of ala 
hij U zijn password gegeven heeft dan kunt U daar naartoe ATTACH- 
en. 

c. Vanuit de op die manier gekozen plaats in de tree kunt U met de 
daaronder aanwezige files manipuleren, U kunt daar files en sub- 
Ufd's creeren en verwijderen en U kunt alles wat daaronder ligt 
beheersen, ook al staan daar passwords die U niet kent. 

d. Uit het voorgaande blijkt eigenlijk al dat passwords op directo- 
ries staan om een ander de mogelijkheid te ontnemen om hogerop in 
de de tree te komen. Naar beneden gaat zoals reeds gezegt wel, zij 
het soms niet direct. 
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We gaan dat nu maar eens in praktijk brengen. Voorop gesteld dat er geen 
passwords zijn die ons hinderen kunnen wij in de tree die we zojuist gegeven 
hebben een niveau lager komen door in te tikken: 

A *>TH.BERICHTEN 

het antwoord van het systeem luidt: 

in het geval dat het een correcte handeling was. 
Als de gevraagde sub-UFD niet bestaat, luidt het antwoord: 

Not found TH.BERICHTEN (ATTACH) 

ER ! 

Geven we nu weer het LISTF commando dan krijgen we te zien welke namen er op 
dat niveau bestaan. Het sterretje in het ATTACH-commando zegt zoveel als “ga 
vanaf het niveau waarop je nu zit de diepte in via de vermelde directories“. 

A *>€ORTRAN>ANDERS 

zorgt ervoor dat ik op de directory “ANDERS“ kom te zitten 

We kennen daarnaast ook het gebruik van het ATTACH-commando zonder ster- 
retje. We moeten dan opgeven waar we naärtoe willen vanaf de-USERMFD, in het 
voorgaande pathname genoemd. Stel dat de user PVDA echt bestaat en dat hij 
een directory heeft die MINISTERS heet, dan kunnen wij daar komen door: 

Tesierg op onze eigen login-UFD kcmen we dan weer door: 

A INL1 

U ziet, de hele boom is bereikbaar voor iedereen. Passwords en protectie van 
files zorgen ervoor dat je minder of geen handelingen daar binnen uit kunt 
voeren. De noodzaak van (redelijk] beveiligen van Uw spullen spreekt dan ook 
V U U I  LIIb-.* nn’f 

U hebt dit volledig in eigen hand. 
-r.-.-- -4-h O ~ ~ L .  

T.H.E. afdeling der werktuigbouwkunde 
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7 Het uitprinten van de inhoud van een file 

Zo, nu weten we hoe we door de hierarchische file-structuur moeten lopen, en 
krijgen we er behoefte aan om in de files te gaan kijken. Al was het maar om 
te zien wat er achter het woord LIMERIK schuilt. 

We hebben daartoe drie mogelijkheden tot onze beschikking, te weten: 

a. De mogelijkheden die de EDITOR biedt. Deze komen direkt aan de 
beurt. 

b. We kunnen de inhoud van de file op ons beeldscherm krijgen met 
behulp van: 

SLIST <filenaam> 

voorbeeld: 

SLIST LIMERIH 

Als uw file langer is dan op het scherm past, dan zit U met het 
probleem dat U de gewenste tekst wel ziet maar ook weer weg ziet 
gaan. U kunt de uitvoer tijdelijk stopzetten door de <CTRL>-toets 
ingedrukt houden en de <S> toets in te tikken.We noteren dit als 
<CTRL-S>.Het vervolg wordt verkregen door <CTRL-I)> in te tikken. 
Soms lukt dit niet; de terminal reageert-niet op de hiervoor-gege- 
ven boodschappen. Laten we nu volstaan met te zeggen dat U dan in 
moet tikken: 

Hogelijk heeft TJ schoon gelioeg van dle file die over Uw scherm aan 
het lopen is.In dat geval dient U het volgende in te tikken: 

<CTRL-P > 
Om te onthouden: waar de computer ook mee bezig is, door <CTRL-P> 
breekt U dit af en komt U weer op commando-niveau. Erg verstandig 
is het om au. ZI'T! harde maatzegel even iets vriendelijks tegen de 
machine te zeggen, nl.: 

Waar dat voor dient ervaart U later. 

c. We kunnen de inhoud van de file ook over de regeldrukker laten 
komen, namelijk met het SPOOL-commando: 

SpoOL <filename> 

Dit commando zorgt ervoor dat Uw file over de line-printer die in 
de terminalruimte naast de computer opgesteld staat, uitgeprint 
wordt. 
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We hebben in dit verhaal steeds het woord filename gebruikt, daarvoor in de 
plaats mag U ook steeds pathname denken. 

Om te onthouden: (zie schema in HST 5 )  

filename = enkelvoudige naam bijv: BERICHT 

pathname = directoryhaam bijv: 1NLl)TH.BERICHTEN)BERICHT 

directory = naamhaam) ..... >naam bijv: INL1)TH.BERICHTEN 
of *>naam>naam>.........)naam bijv: *>TH.BERICHT gezien vanuit de 
UFD li INL 1 I' . 

8 Het verwijderen van een file 

U kunt files verwijderen met het DELETE-commando. 

DELETE <filename> 

Hierdoor wordt de onder <filename) opgegeven file verwijderd. 

Een lege directory, dat is een directory waaronder geen files hangen, kunt U 
zo ook verwijderen. 

9 Passwords en protectie 

Up een dinectoïy kunnen passwords gezet worden. PRIW kent twee passwordsI 
het owner en het non-owner password. Daarnaast kent PRIME het een filepro- 
tectiemechanisme. De combinatie van het gebruik van beide mechanismen geeft 
aanleiding tot de volgende opmerkingen: 

a. Alleen de owner van een directory kan de passwords van die direc- 
tory veranderen. Ook het zetten van een password op een directory, 
mâmp geeg password s t m d  moet in deze kontekst gezien worden als 
het veranderen van een password. 

b. Wat een non-owner allemaal mag met betrekking tot de directory 
waarop het password staat, dat kan door de owner per file geregeld 
worden. In ieder geval kan iemand die het non-owner password kent 
zien welke files en subdirectories onder die directory hangen. 

c. Men kan dus zeggen dat een password de toegang tot een directory 
regelt en dat de protectie het gebruik van de in die directory 
aanwezige files onder controle heeft. 
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DE COMMANDO'S. 

PASSWD <owner password> <non owner password> 

Door dit in te tikken ( als owner) worden de gegeven passwords aan de heer- 
sende directory gehangen. Slechts de eerste zes karakters van een password 
zijn relevant. Indien U het non-owner password niet specificeert worden 
daarvoor automatisch spatie's ingevuld. 

voorbeeld: 

Stel dat U op de directory FORTRAN een password wilt hangen. U dient daar- 
voor als owner op FORTRAN te zitten en in te tikken: 

PACSWD GEHEIM SSSSST 

Het owner password op deze directory is hierdoor GEHEIM geworden, het non- 
owner password SSSSST. 

PROTECTIE 

Het protectiecommando kent twee parameters: 

PROTEC <filename> <parameterl> <pararneter2> 

De protectie gegeven in parameterl geldt voor de owner, die in parameter2 
voor de non-owner. De waarden die parameterl en parameter2 mogen aannemen 
zijn de getallen O t/m 7. 

WAARDE KEY 
O NIL 
1 R 
2 W 
3 RW 
4 D 
5 RD 
6 WD 
7 RWD 

RECHTEN 
geen enkei 
alleen lezen (read only) 
alleen schrijven (write only1 
lezen en schrijven 
verwijderen en wijzigen 
verwijderen, wijzigen en lezen 
verwijderen, wijzigen en schrijven 
alle rechten 

Eet prûtezt=cvmmando heeft, z e d s  al eerder opgemerkt is, betrekkinq op het 
gebruik van files. U kunt daarmee aan de protectie parameters van een be- 
paalde file bepaalde waarden geven. 

voorbeeld om leesrechten aan non-owners te geven : 

- PROTEC LIMERIR 7 1 

Om dit commando uit te kunnen voeren dient U als owner op INL1 te zitten. 
Als de inhoud van een file executeerbare code is, dan betekent leesrecht ook 
het recht op executie van dat programma. 
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10 Nocrmaals iets over files en directories 

In het voorgaande hebben we al het een en ander gezegd over het ATTACH-en en 
het zichtbaar maken van files. We konden toen nog niet aangeven hoe we naar 
een directory moesten ATTACH-en als er een password op zat. Nu weten we hoe 
dat zit met al die beveiligingen en moeten dat hoofdstuk nog eens kort over 
doen. 

ATTACH <UFD-directory) <password) 

is de algemene vorm van het ATTACH-commando 

Stel dat op TH.BER1CHTEN het password THB zit, dan moeten we ernaar ATTACH- 
en door: 

A INLl>TH.BERICHTEN THB 

of : 

A *>TH.BERICHTEN THE 

als we op INL1 zitten. 

Over het SLIST en het SPOOL-commando valt weinig extra te zeggen. Als U ow- 
ner bent verandert er niets en als U non-owner bent hebt U de rechten die de 
tabel van PROTECT uit het voorgaande U geeft. 

11 Het copieeren van files en directories, inleidincr FUTIL 

FWTPE (File UTiLity program) is een systeemprogramma dat vccr de gebruikers 
beschikbaar is om allerhand manipulaties met files en directories uit t e  
voeren. Het is een erg krachtig mechanisme, met de daaraan verbonden conse- 
quenties. Als U niet goed oplet zou het wel eens kunnen zijn dat er dingen 
gebeuren die niet de bedoeld worden. We behandelen hier niet alle mogelijk- 
heden die FUTIL biedt, alleen de zaken die we nu nodig hebben lichten we er 
uit. 

FUTIL wordt aangeroepen door in te tikken: 

FUTIL 

het systeem antwoordt hierop met: 

[ FUTIL rev 1 8 . 1 ~ 1  

U zit nu binnen FUTIL en door het > teken geeft dat programma aan dat er 
invoer van U verwacht wordt. De invoer die U FUTIL kunt geven zijn de com- 
mando's die horen bij bepaalde file-manipulaties. 
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Het commando om FUTIL weer te verlaten is: 

QUIT 

FROM EN TO DIRECTORY 

FUTIL geeft U de mogelijkheid om een EROM- en een TO-directory te kiezen. De 
- FROM- en de ZO-directory dienen om aan te geven waar vandaan en waarheen 
gecopieerd moet worden. De meeste andere FUTIL-commando's werken overgens 
ook ten opzichte van de EROM-directory. 

Vraagt U bijvoorbeeld een lijst van alle aanwezige file's en hun grootte, 
dan zijn dat file's uit Uw EROM-directory. 

Als U geen EROM- en TO-directory set, dan zijn beide gelijk aan de heersende 
directory, met andere woorden zij hebben dan de waarde die aangegeven wordt 
door de plaats waarop U zat in de boom toen U FUTIL intikte. 

Om misverstanden te voorkomen, we zullen dadelijk het woord copieren veel 
gaan gebruiken. Onder copieren verstaan wij een afbeelding maken van een 
orgineel, met behoud van dat orgineel. Zoals een copieerapparaat dat ook 
behoort te doen ! 

We zullen de hiervoor genoemde commando's hieronder gaan beschrijven. 

Syntax: - FROM <pathname> 

voorbeeld: F PVDA>MINISTERS 

SYNTAX: - TO <pathname> 

voorbeeld: T INLl>FORTW>WETENSCHAP 

We kunnen nu de andere sub-commando's van FUT11 gaan behandelen. Zoals reeds 
gezegd behandelen we alleen die commando's die voor ons van belang zijn. 

CLEAN <pref ix>  <level> 

De huisvrouwen onder U zullen dit commando maar al te goed begrijpen, echter 
alleei; ïekenziachines zullrr? het enIC dan_drserkefijk uitvoeren, soms zelfs in 
een wat overdreven vorm. Het commando heeft betrekking op Uw huidige 
FROM- directory en de daaronder liggende niveaus tot en met het door "level" 
opgegeven getal. Geeft U geen waarde voor "level" op dan wordt daar 1 voor 
ingevuld en heeft het CLEAN-commando alleen betrekking op Uw huidige direc- 
tory. CLEAN wil zeggen: gooi alle files weg (delete alle files heet dat bij 
ons), waarvan de naam begint met de in <prefix> gegeven string. Let wel, 
alleen files worden weggegooid, directories blijft dat lot bespaard. 

voorbeeld: stel U hebt in Uw directory vier files staan: VA.KABINET1, 
VA.KABINET2, VA.KABINET3 en DU-KABINETI. 
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U geeft: 

CLEAN VA 

Het gevolg is dat alle C.D.A. coalities verdwenen zijn. Zo is dat! 

- COPY <file-a> <file-b> 
Een copie van file-a uit de FROM directory wordt onder de naam file-b in de 
TO directory gemaakt. 

voorbeeld: 

>F INLl 

>T INLl>DIVERSEN>D2 

>C LIMIXIK GEDICHT 

Als U het in het voorgaande gegeven schema van de boom van INLl even voor Uw 
geest o f  Uw ogen haalt: 

De file LIMERIK wordt onder de naam GEDICHT naar de sub-directory D2 ge- 
copieerd. 

U mag de tweede naam weglaten, die wordt dan gelijk aan de eerste: 

C LIMERIK 

DELETE <filename> <filename> ......... 
&& de user die dit commando geeft de juiste access-rechten heeft en de ge- 
noemde files staan in de FRQM-directcry dar. worder? ze verwljderd. 

LISTF <level> <option> <option> ............ 
Dit commando list de subdirectories en de namen van alle files uit de FROM 
directory. Achter iedere naam wordt de waarde gegeven die hoort bij de ge- 
vraagde options. Level geeft het diepste niveau aan dat in de FROM directory 
nûg ~ i t y e p r h t  werdt. Vermeldt Lr dit niet, dan wordt daar 1 voor genomen. 
(listen is de vakterm voor het maken van een lijst, een afdruk.) 

options : 

Van alle files waarvoor dat zinvol is, codefiles dus niet, wordt ook 
de eerste regel geprint. Daarom gebruiken programmeurs de eerste re- 
gel van een programma vaak voor documentatiedoeleinden. 
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LSTFIL 

Alles wat op de terminal verschijnt wordt ook opgeslagen in een file 
in Uw huidige directory. U vindt na deze actie een file in Uw huidige 
directory met als naam LSTFIL. 

- PROTEC 
Deze optie zorgt er voor dat de PROTEC waarden van de files ook uit- 
geprint worden. De afkortingen die daarbij gebruikt worden zijn be- 
schreven in de tabel in het hoofdstuk over prokectie. 

Geeft de grootte van de files (in records) aan. Een record is een 
eenheid van 880 bytes. 

- TYPE 
Geeft per file het type aan. 

BATE 

Geeft datums waarop de files gemaakt zijn. 

PASSWDS 

Geeft alle passwords van subdirectories. 

LISTSAVE <filename> <level> <option> <option> <option> ..... 
Dit commando doet hetzelfde als het LISTF-commando. Echter de informatie 
komt  iet op uw scherm maas: wordt opgeslagen in een file met: de naam d i e  U 
in <filename> opgegeven hebt. De optie's zijn gelijk aan de opties van 
LISTF. 

- PROTECT <filename> <owner value> <non owner value> 

De in het voorgaande genoemde PROTEC waarden worden door middel hiervan aan 
de under (filenaam? yen~er",dr file gegeven. Als de twee laatste parameters 
ontbreken dan worden daarvoor resp. 1 en O ingevuld. 

- SCAN <filename> <level> <option> <option> ..... 
Het SCAN-commando kijkt in de huidige directory, en alleen van de in <file- 
name> gegeven file worden de gegevens weergegeven. De options zijn gelijk 
aan die uit het voorgaande. 

- TRECPY <directoryl> <directory2> 

Het TRECPY-commando wordt gebruikt om een complete subdirectory te copieren. 
Directory1 moet in de FROM-directory aanwezig zijn,directory2 komt in de TO- 
directory en mag daar nog niet bestaan. 
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TREDEL <subdirectory> 

TREDEL delete (verwijdert) een complete subdirectory uit de FROM-directory. 

TREPRO <subdirectory> <owner value> <non owner value) 

De akties die dit commando onderneemt zijn dezelfde als die van het PROTECT- 
commando. Alleen hebben ze nu betrekking op alle files uit een subdirectory 
van de FROM-directory. 

UFDDEL 

Hierdoor worden alle files en subdirectories uit de FROM-directory verwij- 
derd. De subdirectory zelf blijft (leeg) bestaan. 

- UFDPRO <owner rights> <non owner rights> <level> 

Het commando doet hetzelfde ais het PROTECT-commando, doch op alle files uit 
de FROM-directory tot een diepte gegeven door <level>. Indien U <level> niet 
vermeldt, dan wordt daar I O  voor genomen. 

ALGEMENE OPMERKINGEN OVER FUTIL. 

a) Ga nooit uit FUTIL door gebruik te maken van de <CTRL-P> mogelijkheid. Er 
kunnen dan vreemde dingen gebeuren zoals beschadiging van Uw files. 

b) Indien U een commando geeft dat niet juist is komt FUTIL met een bood- 
schap die voorafgegaan wordt door een vraagteken. In de meeste gevallen 
spreekt deze boodschap voor zichzelf, wij besteden er in dit kader verder 
geen aandacht aan. Als een commancìo correct afgewerkt is, dan koat  €''STIL 
met een, zoals dat heet, prompt. In dit geval het > teken. 

c) Zoals reeds in het begin gezegd, FUTIL is een erg krachtig gereedschap. U 
zult na het voorgaande wel begrijpen dat sommige commando's wel doordacht 
gebruikt moeten worden daar anders de gevolgen wel eens erg groot kunnen 
zijn. 
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DE EDITOR 

De Editor is een systeemprogramma voor het aanmaken, inspecteren en wijzigen 
van tekstfiles. 

De editor kent twee verschillende modes: de INPUT mode en de EDIT mode. In 
INPUT mode wordt alles wat U intikt beschouwd ais nieuwe (extra) informatie, 
in EDIT mode wordt Uw invoer beschouwd ais editcommando's. Het onderscheid 
tussen deze twee modes moet U goed in de gaten houden. De editor helpt U 
daar bij: gaat U over van INPUT mode naar EDIT mode dan meldt de editor 
EDIT, gaat U over van EDIT mode naar INPUT mode dan meldt de editor INPUT, 
eigenlijk kan het dus niet missen (als U even oplet). Overgang van INPUT 
naar EDIT mode en van EDIT naar INPUT mode bewerkstelligt U eenvoudig door 
een lege regel te tikken. 

De editor houdt een regelwijzer bij. De regels worden altijd vanaf 1 oplo- 
pend genummerd gedacht en die nummering wordt altijd onmiddellijk bijge- 
werkt, bijvoorbeeld bij toevoeging of verwijdering van regels. Alle opera- 
ties werken t.o.v. deze regelwijzer en in veel gevallen verhuist de regel- 
wijzer ten gevolge van een edit-opdracht. Gaat U over van EDIT naar INPUT 
mode dan wordt de in te tikken tekst toegevoegd na de "huidige" regel, 
d.w.z. de regel waarnaar de regelwijzer op dat moment wijst! 

In EDIT mode laat de editor spontaan van alles zien, in de eerste plaats de 
huidige regel; ook alle regels die gewijzigd zijn worden getoond. Behalve 
regels uit Uw tekst komt de editor soms spontaan met enkele ingebouwde "kre- 
ten". Allereerst INPUT en EDIT bij overgang naar INPUT resp. EDIT mode. An- 
dere veel voorkomende kreten die niets te maken hebben met Uw tekst zelf 
zijn: 

S I  TOP : de regeiwijzer skaat aan hek begin van de file, j u i s t  bo- 

BOTTOM : de regelwijzer stazt aan het eind van de file, juist na de 

. NULL. : de regelwijzer staat tussen twee regels in; er is op dit 

ven de eerste regel. 

laatste regel. 

moment geen "huidige" regel. 

Bovenstaand trio vraagt om enige verklaring: voor ons gemak (werkelijk!) 
heeft de regelwijzer de mogelijkheid om niet naar een bestaande regel te 
wijzer, mâax sm!s o& tussen twee regels in= Een voorbeeld verduidelijk dit 
hopelijk. Binnen de editor geldt de volgende afspraak: als U van EDIT mode 
naar INPUT mode gaat (door een lege regel) dan wordt de in te tikken tekst 
toegevoegd na de huidige regel zoals we al zagen. Om tekst toe te kunnen 
voegen voor de eerste regel moet de regelwijzer dus voor de eerste regel 
kunnen staan. Die kan daar dus staan en dit wordt aangegeven met TOP. Ook 
voor BOTTOM en voor .NULL. zijn dergelijke verklaringen te geven. Dat doen 
we hier maar niet. Het geheel is goed ingericht en werkt voor-de-hand-lig- 
gend . 

. .  

Opmerkincren: 

1 )  Zoal5 uit het voorgaande al enigszins blijkt is deze editor regelge- 
oriënteerd. 
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Dit wil zeggen dat alle commando's (opdrachten) die U aan de editor 
geeft uitgevoerd worden ten opzichte van de momentane positie van de 
pointer (regelwijzer). 
Regelnummers worden derhalve nooit meegegeven. 

2)  Ga nooit uit de editor doormiddel van het BREAK commando (CTRL-P). In 
veel gevallen is de informatie, die U in de aan het BREAK commando 
voorafgaande session, aan Uw file toegevoegd hebt, verloren gegaan. 
Mocht U per ongeluk het BREAK commando gebruikt hebben, gebruik dan 
het START-commando om weer verder te gaan. (zie PRIMOS-commands). 

speciale karakters 

De editor kent een aantal speciale karakters, karakters die een speciaal 
doel dienen. We noemen ze hier volledigheidshalve allemaal op en voorzien de 
meeste daarna van enig commentaar. 

Symbolische 
naam karakter betekenis 

KILL 
ERASE 
WILD 

? 
II 

I 

BLANKS # 

TAB \ 
ESCAPE 

SEMICOLON r 

COUNTER @ 

verwijdert huidige regel 
verwijdert het laatst ingetikte karakter 
staat voor een willekeurig karakter tijdens 
zoekacties 
staat voor een of meer spaties tijdens zoekac- 
ties 
voegt spaties in tot de volgende TAB-positie 
neemt het volgende karakter letterlijk (zonder 
zijn speciale betekenis) 
scheidt regels in INPUT mode scheidt commando's 
in E"UT rasde 
vult getallen in (voor specialisten) 

Opmerkingen 

1 .  De KILL en ERASE karakters worden overgenomen van Primos. Hierboven 
staan de Prime standaardwaarden vermeld. 

2. Het WILD-karakter wordt gebruikt in zoekcommando's. Als U zoekt naar de 
t e k s t  " A !  C"  vcldoen Z Q I J ~ ~  "A_A_P" als I'APP", 

3 .  Het BLANKS-karakter wordt ook gebruikt in zoekcommando's. Als U zoekt 
naar de tekst "CD#A" dan voldoen "CDA", "CD A", "CD A" etc. 

4 .  Het ESCAPE-karakter voorkomt dat het volgende karakter volgens zijn 
speciale betekenis behandeld wordt. Wilt U een vraagteken in Uw tekst 
hebben dan moet U dat intikken als ' ? .  Het ESCAPE-karakter kan (door 
specialisten) ook gebruikt worden om karakters in een tekst in te 
tikken waarvoor geen toets beschikbaar is: tik onmiddellijk achter het 
ESCAPE-karakter een driecijfesige octale waarde, de vier karakters 
vormen samen precies een byte, bijv. -207 is het ASCII BELL karakter 
met pariteitbit aan. 

U kunt bovenstaande karakters wijzigen in andere met het SYMBOL commando. 
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Activerincr van de editor 

Om een nieuwe file te maken: 

ED 

Om een bestaande file te inspecteren of te wijzigen: 

ED <pathname> 

De editor start in het eerste geval in INPUT mode, in het laatste geval in 
EDIT mode. 

pathnames 

In sommige cornmando's komt de term "pathname" voor. U mag daar een willekeu- 
rige filenaam invullen. Denk echter om het volgende: als de editor een file 
maakt dan wordt een eventueel bestaande file onder dezelfde naam zonder enig 
commentaar overschreven! 

edit commando's 

In de volgende beschrijving van de edit commando's gebruiken we alleen maar 
voorbeelden: staat er een getal dan kunt U ieder getal gebruiken, staat er 
tekst dan is iedere tekst toegestaan. 

af spraken 

1 )  In de hierna volgende tekst komt regelmatig iets van de vorm <tekst> 
voor. Dit is een schiijfwijze, we hebber! Gaar i n  honfdstuk 2 ook al 
over gesproken. Vervang bij gebruik van het commando waar een dergelijk 
symbolisme in voorkomt alles, dus <tekst> door de voor u relevante in- 
formatie. 

Voorbeeld: 
Hoe kom ik in <woonplaats>? 
Zou kunnen worden in Uw geval: 
Hoe kom ik in Eindhoven? 

2 )  Van de hierna te behandelen commando's behoeft slechts het onderstreep- 
te gedeelte ingetikt te worden. 

3 )  Bij het gebruik van de EDIT commando's kan het wel of niet voorkomen 
van een spatie essentieel zijn. Let daar op bij het vervangen van 
<...>, voeg geen spaties toe, maar verlies er ook geen! 

EPPEND <tekst> 

Append: voegt tekst toe aan het eind van de huidige regel. 
€en spatie tussen A en tekst is verplicht. 

BOTTOM 

Bottom: de regelwijzer gaat naar het eind van de file. 
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- BRIEF 
Brie€ : de editor laat niet automatisch van alles zien: geen huidige of 

gewijzigde regels. Zie ook VERIFY. 
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- CHANGE/<tekst>/<tekst> 

Change: verandert tekstl in tekst2 op de huidige regel maximaal een 
maal en wel de eerste keer dat tekst1 voorkomt. tekst1 en 
tekst2 mogen leeg zijn. Voor " / "  mag ook een geschikt ander 
karakter gekozen worden. 

- CHANGE/<tekstl>/<tekst2>/ 

idem 

- CHANGE/<tekstl>/<tekst2>/12 

Verandert tekstl in tekst2 op 12 regels (de huidige en de elf volgen- 
de), maximaal een maal per regel. 
Regelwijzer verhuist mee en komt elf regels verder te staan. 

Als boven maar met alle veranderingen op 12 regels (Generally). 

QELETE 

Delete: verwijdert huidige regel. 

- DELETE 12 OF DELETE1 2 

Verwijdert 12 regels: de huidige en de elf volgende. 

QELETE TO <tekst> 

Verwijdert huidige en alle volgende regels tot aan de eerste regel 
waarop tekst wordt gevondet;. 
Tussen TO en tekst een verplichte spatie. 

- DUNLOAD <pathname> 12 

Delete and Unload: verwijdert 12 regels volgens DI2 maar schrijft deze 
regels in pathname. Zie ook UNLOAD. 

DUNLOAD <pathname> TO <tekst> 

Combinatie van DELETE TO en UNLOAD. Verplichte spatie tussen TO en 
tekst. 

- FILE 

Bergt huidige file op: het origineel ervan wordt overschreven door de 
gewijzigde versie. Verlaat de editor. Zie ook SAVE. 

W E  <pathname> 

Bergt huidige file op onder de naam pathname. Verlaat de editor. 
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- FIND <tekst> 

Find: zoek de eerste regel onder de huidige die begint met tekst 
(d.w.z. beginnend in kolom 1 ) .  Spatie tussen F en tekst. 

- FIND (12)  <tekst> 

Als boven, tekst moet echter in kolom 12 beginnen. 

- INSERT <nieuwe regel) 

Insert: voegt line toe na de huidige regel. Regelwijzer verhuist naar 
het eind van de toegevoegde tekst. 

- LOCATE <tekst) 

Locate: zoekt de eerste regel onder de huidige waarop tekst voorkomt. 
Spatie tussen L en tekst. 

MODE COLUMN 

Geeft bij overgang naar INPUT mode een kolom indicatie. 

MODE NCOLUMN 

Zet MODE COL af. 

MODE NUMBER 

Geeft (in EDIT mode) bij iedere regel het regelnummer. Erg handig in 
combinatie met PO. 

Zet MODE NUM af. 

MODE NOSEMI 

Zet de betekenis van de puntkomma ( ; I  in INPUT mode af. Normaliter be- 

voorbeeld voor Pascal programma's is dit erg vervelend. 
&F.barn+ LGAGl~L Ue puntkesm i~ INX!T e ide  evergang op een nieuwe regel; bij- 

NODE SEMI 

Zet de betekenis van de puntkomma in INPU mode aan. 

o Pme r k i nq 

Alle settings door het MODE commando worden teniet gedaan door het verlaten 
van de EDITOR. 

- NEXT 

Next: de regelwijzer gaat naar de volgende regel. 
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De regelwijzer gaat 12 regels verder. 

NEXT -12 OF NEXT- 12 

De regelwijzer gaat 12 regels terug. 

mIND <tekst> 

Not Find: zoekt de eerste regel na de huidige die niet begint met 
tekst. Spatie tussen NF en tekst. Ook: NF(12) <tekst>. 

- OVERLAY <s t r ing>  

PAUSE 

Overlay: overlays huidige regel met tekst. 
Betekenis van de karakters in tekst: 

spatie : handhaaf karakter van huidige regel 
! : vervang karakter van huidige regel door een 

ander : vervang karakter van huidige regel 
spatie 

Tussen O en tekst moet een spatie. Denk erom dat tekst hier- 
door verschoven is t.o.v. de huidige regel. 

Pause: verlaat de editor zonder de boel op te bergen. Terugkomen via 
het Primos commando START. 
Opmerking: U mag a i  uitvoeren tussen 
PAUSE en START! 

POINT I 2  OF - BuiNT i 2 

Faint: zet de regelwijzer op reGe1 12. 

- PRINT 

Print: print de huidige regel op de terminal. 

- PRINT 12 OF - PRINT 1 2 

Print 12 regels (de huidige en elf volgende) op de terminal. 
De regelwijzer verhuist mee. 

Print Symbols: print de speciale symbolen op de terminal. 

QUIT 

Quit: verlaat de editor zonder de gewijzigde versie van de file op te 
bergen. 
De editor waarschuwt als daardoor informatie verloren dreigt te 
gaan ! 
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-TYPE <nieuwe regel> 

Retype: vervangt de huidige regel door <nieuwe regel>. Spatie tussen 
RETYPE en <nieuwe regel). 

- SYMBOL <naam karakter> 

Symbol: kent karakter toe aan naam. Naam is een van de namen uit de 
lijst speciale symbolen (minimaal vier karakters). Tussen naam 
en karakter een verplichte spatie. Zie PSYMBOL. 

OOPS 

Indien mogelijk wordt het effect van het laatst gegeven commando teniet 
gedaan. 

- SAVE 

Save: Bergt huidige file op; het origineel wordt overschreven. 
We blijven in de editor. 

- SAVE <pathname> 

Bergt huidige file op onder de naam pathname. 

TABSET 6 12 30 

TAb: zet de tab-stops op kolom 6 12 en 30 (dit is de standaardinstel- 
ling). Meer of minder tabs toegestaan (maximaal 8 ) .  

Top: zet de regelwijzer bovenaan de file. 

- UNLOAD <pathname> 12 
Unload: Copieert 12 regels (vanaf de huidige) naar pathname. Regels 

blijven bestaan, regelwijzer verhuist. 

- UNLOAD <pathname> TO <tekst> 
copieert regels vanaf de huidige naar pathname tot tekst is gevonden. 
Spatie tussen TO en tekst. 

YERIFY 

Verify: zet verificatie mode aan, i.e. laat huidige regel en alle 
gewijzigde regels steeds zien. Zie ook BRIEF. 

-ERE 

Where: vertelt op welke regel je bent. 

T.M.E. afdeling der werktuigbouwkunde 



WFW Inleiding Gebruik PRIME-systemen 

Herhaal de volledige laatste commandoregel. 

pag. - 29 

T.H.E. afdeling der werktuigbouwkunde 



WFW Inleiding Gebruik PRIME-systemen pag. - 30 

commando herhalinq 

U mag meer dan een edit commando op een regel zetten door ze onderling te 
scheiden met een puntkomma ( ; ) .  Deze mogelijkheid kan zeer bruikbaar zijn in 
combinatie met het automatische herhalingsmechanisme dat we hier zullen uit- 
leggen. 

L SUBROUTINE 

zoekt de volgende regel waarop SUBROUTINE voorkomt. 

L SUBROUTINE;* 

zoekt alle volgende regels waarop SUBROUTINE voorkomt. Met de aanduiding 

dat TOP of BOTTOM is bereikt. In dit eenvoudige voorbeeld is al dat voor- 
gaande slechts een commando, het kan echter ook een hele serie commando's 
zijn! Zijn er veel subroutines en wilt U hun namen op Uw gemak kunnen bekij- 
ken dan kan ook: 

I' . * I' , geeft u aan dat al het voorgaande op de regel herhaald moet worden tot- 

L SUBROUTINE;*23 

waarin met ";*23" wordt aangegeven dat al het voorgaande op de regel maxi- 
maal 23 keer herhaald moet worden (minder wanneer TOP of BOTTOM wordt be- 
reikt). 

Vooral de versie zonder maximaal aantal moet met enige zorgvuldigheid worden 
gehanteerd. Wanneer U bijvoorbeeld 

commandeert gaat het verder eindeloos lang duren. Het P(rint) commando print 
iinmers de huidige regel op de terminal en laat de regelwijzer staan! We be- 
reiken dus nooit TOP of BOTTOM. Massa's ongelukken en ongelukjes kunt U 
hiermee maken, bij bedachtzaam gebruik is het echter een zeer krachtig ster- 
ret je. 

GMOD I FY 

GMODIFY is een speciaal edit commando waarmee 
gen kunnen worden aangebracht. Het gebruik ervan is meer voor gevorderden. 
Het commando luidt: 

de huidige regel wijzigin- 

G subcommando's 

met een spatie tussen G en subcommando's. 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de subcommando's. Een willekeurig 
aantal ervan mag worden opgegeven, spaties mogen niet worden gebruikt! De 
subcommando's hebben tot doel om aan de hand van de huidige regel een nieuwe 
regel te maken (die in plaats van de oude komt). Er is een kolomwijzer voor 
de "oude" regel, die gemanipuleerd wordt. 
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SUBCOPIMANDO'S: 

A/ tekst/ 
Copieert regel en voegt tekst toe. " / "  mag vrij gekozen worden. 

B12 
Verplaatst kolomwijzer 12 plaatsen terug. 

Cchar 
Copieert tot aan char (char zelf niet). Char is een karakter, geen tekst 
van meerdere karakters. 

Dchar 
Verplaatst kolomwijzer naar char zonder copieren. 

El 2 
Verplaatst kolomwijzer 12 karakters verder zonder copieren. 

F 
Copieert de rest van de regel. 

I/ tekst/ 
Voegt tekst toe in nieuwe regel. 

M12 
Copieert 12 karakters. 

S 
Zet kolomwijzer op kolom 1 .  
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1 OVERZICHT VAN PRIMOS-COP@¶ANDO'S 

Het operating-system van PRIME heet PRIMOS, het nummer dat U daarachter re- 
gelmatig tegen zult komen is de versie, waaronder we op dat moment draaien. 
U kunt in deze kontekst zeggen dat een operating-system een hoofdprogramma 
is dat permanent aktief is. Dit programma coordineert, beheert en beheerst 
alles wat er verder op de rekenmachine gebeurt. 

In veel gevallen geeft U rechtstreeks commando's aan PRIMOS. Dit is altijd 
het geval als U iets intikt achter "OK," of ''ER!". 

Soms handelt PRIMOS Uw commando zelfstandig af, soms wordt een programma 
opgestart.voorbeelden van dit laatste zijn ED, FUTIL en CATA.PRIME noemt 
dit externe commando's in tegenstelling tot de interne commando's die PRIMOS 
zelf afhandelt, zoals LISTF, PROTEC en ATTACH. De namen van de interne com- 
mando's mogen afgekort worden, die van de externe commando's niet. 

Het voor U relevante gedeelte van de PRIMOS-commando's zullen we hieronder 
in alfabetische volgorde behandelen. 

Het abbreviation-mechanisme 

PRIME kent de mogelijkheid om voor commando's en parameters afkortingen (ab- 
breviations) in te voeren. Het mechanisme dat dit mogelijk maakt wordt hier- 
onder beschreven. De werking ervan kan als volgt beschreven worden. Een pre- 
processor maakt van de gebruikte afkorting en de eventueel aanwezige parame- 
ters een compleet commando. Dat commando wordt doorgegeven aan PRIMOS. De 
door U gedefinieerde abbreviations worden opgeslagen in een in Uw werkomge- 
ving voorkomende file. 

HET GEBRUIK 

a) Een lege abbreviationsfile kunt U maken door het commando: 

M R E V  <nieuwe pathnaam> -CREATE 

voorbeeld: 

b) Vanaf dit moment kunt U de file vullen met de door U gewenste afkortin- 
gen, met een maximum van 200. 
Hiervoor staan U de volgende commando's ter beschikking: 

A X R E V  A D D  <naam> <betekenis) 

voorbeeld: 

AB -A B Y E  LO 

In de plaats van LO (LOGOUT) mag U voortaan ook BYE intikken. 
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AB -A LIST SLIST 01% 

In de plaats van SLIST <filenaam> mag U voortaan LIST <filenaam> ge- 
bruiken. Hier is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in Uw abbrevia- 
tion variabelen op te nemen, tot een maximum van 9 .  U geeft de variabe- 
len op tussen % tekens, in de orde die door U gewenst wordt. Tijdens de 
uitvoering van het commando worden op de zo aangegeven plaatsen de 
aktuele waarden van de parameters ingevuld in de abbriviation. Het ge- 
tal tussen de %-tekens geeft het volgnummer aan van de parameters bij 
gebruik van het kommando. 20 is %I% de eerste parameter die voorkomt in 
het gebruikte kommando. 

AB -AA <naam> <betekenis) 

Dit commando wordt op dezelfde manier gebruikt als het voorgaande ech- 
ter met een uitzondering, het wordt slechts dan geexecuteerd als het 
voorkomt op de plaats waar in een PRIMOS-commando een argument hoort te 
staan. 

Bijvoorbeeld in ED <filename> is <filename> een argument. 

BBREV -AC <naam> <betekenis> 

Het commando heeft dezelfde eigenschappen als het eerst genoemde, ech- 
ter het wordt alleen uitgevoerd als  het staat op de plaats waar een 
commando hoort te staan. 

UBREV -c_N <oude naam> <nieuwe naam> 

De abbreviation <oude naam> wordt onder <nieuwe naam> opnieuw opgebor- 
gen. 

De afkorting met de naam <naam> wordt uit de abbreviationsfile verwij- 
derd. 

c) Als U tijdens Uw werkzaamheden van de zo ontstane abbreviations gebruik 
wenst te maken, of het gebruik ervan wilt beeindigen, staan U de vol- 
yende CûmmanUG's ter beschikking: 

UBREV <pathnaam> 

Hierdoor wordt de onder <pathnaam> opgeslagen abbreviationsfile geakti- 
veerd. 

- ABBREV 

AB <filenaam> impliceert het ON-commando. U kunt echter het gebruik van 
abbreviations ook inaktiveren. Door het ON-commando worden de abbrevia- 
tions dan weer aktief. 

T.H.E. afdeling der werktuigbouwkunde 



WFW Inleiding Gebruik PRIME-systemen pag. - 3 4  

ABBREV -OFF 

De abbriviations worden afgezet. De koppeling tussen Uw session en de 
gebruikte abbriviationsfile blijft echter wel bestaan. 

ATTACH <directory> <password> 

De huidige directory wordt de door <directory> gegeven directory. In het 
geval U hierdoor attach't naar een sub-directory mag de momentane directory- 
naam vervangen worden door een * .  Zie ook de uitgebreide uitleg in het 
hoofdstuk over directories. 

=SIGN ........ 
Dit commando hebt U nodig indien U een of ander randapparaat binnen Uw be- 
heersomgeving wilt krijgen. Bijvoorbeeld een tape-unit, de ponsbandponser, 
de cardreader. Vraag hierbij om assistentie van de beheerder. 

Indien U het ASSIGN-commando had moeten gebruiken, krijgt U de foutmelding: 

Device not assigned. 

ER ! 

AVAIL * 
AVAIL 

Met dit comando kunt U zien hoe vol een bepaalde disk is. De disks zijn ge- 
nummerd vanaf 0 .  De disks hebben ook een naam, deze naam komt op de uitvoer 
van het AVAIL-commando ook voor. We hebben hen zo gekozen dat hij aangeeft 
waar de desbetreffende disk voor gebruikt wordt. Geeft U het * achter AVAIL, 
dan wordt het commando uitgevoert voor alle disks die in een door ons te 
vullen tabel vermeldt staan.De getallen die dit commando geeft, zijn records 
in de door PRIME gedefinieerde kontekst. Dit zijn eenheden van 880 byte. 

BASIC <pathname> 

BASIC 

Hierdoor wordt de BASIC-interpreter geladen. Vermeld U een <pathname> achter 
het commando, dan wordt deze file gezien als een BASIC-programma, terwijl in 
het andere geval de input vanaf Uw terminal moet komen. Gedetailleerde in- 
formatie vindt U in de BASIC-manual. 

BATCH -DISPLAY 

Hierdoor krijgt U informatie over de door U via het BATCH-subsystem ter ver- 
werking aangeboden programma's. Voor verdere informatie, zie het JOB-comman- 
do. 
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- CLOSE <filename> 

Sluit een file, (filename), o f  alle files die mogelijk open zijn blijven 
staan. Als U op een of andere minder normale manier een opdracht beeindigt 
dan blijft vaak een file open staan. U krijgt dan bij verdere aktie's vaak 
de opmerking: 

File im use. ........... 
Door C ALL in te tikken begint U weer met een schone lei. Met name na een 
<ctrl P> is het verstandig om C ALL in te tikken. 

CMET <filel> <filel> 

Vergelijkt de inhoud van <file?> en (filel) met elkaar. 

- CNAWE <oude naam> <nieuwe naam> 

Hierdoor wordt de naam van een file o f  de naam van een directory gewijzigd. 

- COMOUPUT <pathname> <options> 

U hebt bij PRIME de mogelijkheid om alle communicatie van en naar de termi- 
nal op te laten slaan in een file. De naam van de file wordt gegeven door 
(pathname). 

- COMOUTPUT <pathname> 

Een comofiie mek ais  naam < p a t h m e >  ruoïdt gemukt en "sangezet". 

OPTIONS : 

3 N D  

De met behulp van het hiervoor gegeven commando "aangezette" comofile wordt 
niet verder aangevuld en gesloten. 

- -?At!SF 

De comofile wordt tijdelijk niet aangevult. 

-CONTINUE 

De met PAUSE onderbroken koppeling wordt weer tot stand gebracht. 

(pathname) -CONTINUE 

Als COMO wordt (pathname) genomen, er wordt aan het einde van de (bestaande) 
<pathname> bijgeschreven. 
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- -NTTY 

Alle informatie die naar Uw scherm zou moeten gaan blijft achterwege. In Uw 
comofile wordt deze informatie echter wel bijgeschreven. 

De met CON0 -NTTY onderbroken outputstroom naar het scherm wordt weer tot 
stand gebracht. 

Tussen het commando COMO en de <option> macr natuurliik ook de naam van een 
file staan. De aktie, crecleven door <option> heeft dan betrekkinq OP die 
file. Meerdere options is ook toesestaan. 

voorbeeld: 

COMO KOPIE -C 

Een reeds bestaande file KOPIE wordt geopend, en (onder) aangevuld met de 
informatie die ook naar het scherm gaat. 

CONCAT <pathname> 

Dit commando wordt gebruikt om een aantal files samen te voegen, met name 
met de bedoeling om ze daarna in een SPOOL-commando naar de regeldrukker te 
sturen. Voor nadere informatie zij verwezen naar de PRIME-documentatie. 

CR <filename> 

Een nieuwe directory met als naam <filename> wordt gemaakt. Zie hiervoor ook 
de in het voorgaande gegeven informatie. 

De datum en een aantal tijden worden gegeven. 

DBASIC <pathname> 

Zie BASIC 

Dit is de "dubbele precisie" versie. 

D B  <pathname> 

Prime kent een debugger, een programma waarmee de loop van een gebruikers- 
programma gevolgd en gewijzigd kan worden. Zie hiervoor de specifieke PRIME- 
documentatie. 

DELETE <pathname> 

Hierdoor wordt een file of een lege directory verwijderd. 
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DELSEG ALL 
Door het aanroepen van een programma en ook door sommige andere opdrachten, 
maakt U gebruik van een aantal segmenten, (zeg ruimte) op de PRIME. Om hier 
niet nader te verklaren redenen, blijft het maximum van de ooit tijdens de- 
zelfde session gebruikte ruimte voor U behouden. U geeft die ruimte weer 
terug aan het systeem door het hier gegeven commando in te tikken. Met name 
als U een groot programma gedraaid heeft en daarna wat kleine dingen gaat 
doen, zijn wij U dankbaar voor het gebruik van dit commando. 

- ED <pathname> 

Hiermee wordt de EDITOR aangeroepen. Zie hiervoor het hoofdstuk over de 
ED ITOR. 

- FTN <pathname> <options> 

Dit is de aanroep van de FORTRAN-compiler. 

FUTIL 

De aanroep van het File UTILity programma. We hebben hier een apart hoofd- 
stuk aan gewijd. 

JOB ........... - 
Het jobcommando geeft een gebruiker de mogelijkheid om gebruik te maken van 
het BATCH subsystem. Het BATCH subsystem kent QUEUE'S waarin programma's ter 
verwerking aangeboden kunnen worden. De programma's draaien dan zelfstandig, 
dus niet gekoppeld aan een terminal. Verschillende QUEUE's gaan pas open op 
een bepaald (laat) tijdstip. A l s  ü een grote klus te doen fietjt, don werkt 
BATCH deze door de geschikte QUEUE-keuze 's-nachts af. Een ander voordeel 
is, dat de programma's binnen een QUEUE een voor err. afgewerkt worden. Qg 
een rekenmachine met zijn (geheugen-)beperkingen heeft dat duidelijke rende- 
mentsvoordelen. De behandeling van het JOB-commando valt buiten het bestek 
van deze cursus. Gebruikt U grote programmapakketten, dan zult U in de be- 
schrijving van die pakketten de nodige (door ons geschreven) informatie vin- 
den. 

De op het huidige niveau voorkomende namen worden gelist. Zie ook de in het 
voorgaande gegeven uitleg. 

LOGIN <UFD naam> <password> 

Het kommando om toegang tot het systeem te krijgen. 
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- LOGOUT 

Hiermee verbreekt U het kontakt met het systeem. 

- LOGOUT -<usernununer> 

Hiermee wordt de user die onder <usemummer> ingelogged is uitgelogged. Dit 
commando kunt U alleen gebruiken als U onder hetzelfde USERCODE ingelogged 
bent. Het wordt gebruikt om, de hierna te behandelen, PHANTOM'S uit te kun- 
nen loggen. 

BESSAGE <usercode o f  -usernununer> {-NOW) 

U kunt hieree een bericht van maximaal een regel aan de in <.. . .> gespecifi- 
ceerde gebruiker(s) sturen.Na de regel waarop het MESSAGE-commando voorkomt 
verwacht PRIMOS de te versturen tekst. Als gebruik gemaakt wordt van de op- 
tie NOW, dan verschijnt het bericht onmiddelijk, in het ander geval als de 
ontvanger terugkomt op PRIMOS-niveau. 

U kunt aangeven of U bereid bent om berichten te ontvangen, door middel van 
de volgende opdrachten: 

BESSAGE -ACCEPT 

Dit is de onvoorwaardelijke acceptatie, die bij inloggen standaard is. 

mSSAGE -DEFER 

Alle berichten, die met NOW verstuurt zijn worden geweigerd. 

USSAGE -REJECT 

Aiie berichten worden geweigerd. 

PASCAL <pathname> <options> 

Hierdoor wordt de PASCAL-compiler aangeroepen. 

PASSWD <owner password> <non owner password> 

Op de huidige directorie worden de gegeven passwords aangebracht. 
Zie ook het hoofdstuk over protectie. 

PHANTOM <pathname> 

Een PHANTOM is een proces dat zelfstandig, dus zonder koppeling met een 
terminal werkt. Simpel gezegd: U maakt een file met daarin alle commando's 
en andere invoer die voor een bepaalde aktie eigenlijk vanaf de terminal 
ingegeven zouden worden en voegt als laatste commando LOGOUT toe. Deze file 
biedt U met PH ter verwerking aan. Dat aangeboden opdrachtenrepertoir wordt 
dan zonder terminalkoppeling door de PRIME uitgevoerd. U kunt Uw terminal 
voor iets anders gebruiken. Bij het opstarten van die phantom wordt door het 
systeem een usernummer aan dit proces gegeven. Dit nummer verschijnt op Uw 
scherm. Indien nodig kunt U de phantom afbreken door het LOGOUT-commando in 
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combinatie met dit usernummer (zie LOGOUT). Om achteraf te kunnen kijken hoe 
het allemaal afgelopen is, is het verstandig om een COMO-file aan te zetten 
en een keer DATE te vragen, liefst als eerste opdracht in de file. 

mTEC <pathname> <owner waarde> <non owner waarde> 

Hiermee worden de accessrechten per file geregeld. In het voorgaande is hier 
uitvoerig op ingegaan (FUTIL). 

RDy <optiei> <optieZ> 

Om de prompt (ER! en O K , )  na elke afhandeling van een PRIMOC-commando te 
kunnen wijzigen. 

RESUME <pathname> <argumenten> 

Start CPL programma's en sommige andere programma's 

RUNOFF 

Een erg handig programma om files te formatteren, lay outs te maken, kortom 
om mooie rapporten en verslagen te produceren. Te zijner tijd zullen we daar 
ook documentatie over schrijven, vooralsnog moet U het met de PRIME documen- 
tatie doen. 

CEG <pathname> 

Commando dat in veel gevallen gebruikt wordt om programma's te laden en te 
runnen. 

SIZE <pathname> 

Dit commando geeft de grootte van de in (pathname? gespecificeerde Zile. Be 
eenheden zijn PRIME segmenten, i.e.eenheden van 440 woorden (880 bytes). 

SLIST <pathname> 

De file <pathname> wordt op Uw scherm uitgeprint. 

Een sorteercommando met erg veel mogelijkheden. Maximaal 20 files kunnen 
tezamen gesorteerd worden aan de hand van maximaal 64 sleutels. Zie ook 
PRIME documentatie. 

SPOOL <pathname> {options) 

Hierdoor wordt de file <pathname> naar een printer gestuurd. 
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Options 

- -AS <alias> 

De naam <alias> wordt als kop op de eerste pagina van de uitvoer ge- 
bruikt. Gemakkelijk als U met meerdere op een usercode z i t  te werken. 

-CANCEL <nummer> 

voorbeeld: 

SPOOL -CANCEL ptr001 

Als U een spoolopdracht geeft, krijgt deze opdracht een nummer. Dit 
nummer wordt op Uw terminal afgedrukt. Zolang de printer er nog niet 
aan begonnen is, kunt U de printerfile nog verwijderen door dit comman- 
do. Daarna kan alleen de systeembeheerder het nog. 

Raad : 

Hebt U per ongeluk een grote file gespoold, zet dan de printer af en 
waarschuw de systeembeheerder. 

-COPIES <aantal> 

Het in <aantal> gegeven aantal maal wordt de file afgedrukt. 

Indien Uw file een uitvoerfile van de FORTRAM-compiler is, dan is het 
verstandig om deze optie te gebruiken. Krijgt U in een tekst aan de 
linkerkant allemaal 'I 1 O + en -'I tekens, dan spool ook maar met deze 
optie. 

Er komen regelnummers voor Uw tekst te staan. Niet gebruiken in combi- 
natie met de FTN optie. 

Er wordt geen koppagina gemaakt. Denk hier eens aan in verband met het 
aantal bomen dat voor onze regeldrukker gekapt moet worden. 

Achter het SPOOL commando mogen meerdere optie's voorkomen. 

STATUS a E R S  

Geeft aan welke gebruikers ingelogged zijn en waar. 

STATUS NE 

geeft hetzelfde alleen voor Uw terminal. 
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- STATUS mSKS 

Geeft aan welke disks er op dit moment draaien. Soms makkelijk als U een 
speciale disk moet hebben. 

__. T E M  <opt ie>  

Met het TERM commando kunt U de terminalkarakteristieken veranderen. We zul- 
len niet op de details ingaan, doch aangeven wat U bij welk verschijnsel 
moet doen. 

optie ' s 

<charakter> 

Het <charakter> wordt vanaf dit moment als erase-charakter gebruikt. 
standaard is de double quote ( " l .  De hier ingestelde waarde wordt door- 
gegeven aan de editor. 

-KILL 

Idem voor het KILL-character. Standaard is ? .  

-BREAK <ON of O x >  

Het aan en uitzetten van de mogelijkheid om met <CTRL-P> of <BREAK> een 
proces te onderbreken. Uitzetten is sevaarlijk !. 

-FULL 

Als op Uw terminal een o f  anÜere schakelaar op FULL DUFLEX staat, dan 
moet de lijn ook op deze waarde staan. U herkent een foute instelling 
door het feit dat 3 alleen regelopvoer van de PRIME krijgt. 

-HALF 

Krijgt U alles dubbel, dan moet U of de bewuste schakelaar op of in Uw 
terminal verzetten o f  dit commando geven. Vraag in twijfelgevallen raad 
aan iemand die er verstand van heeft. 

-HALF NOLF 

De PRIME reageert HALF DUPLEX, echter met uitzondering van de echo van 
line feed. Soms handig als U een meetapparaat hebt staan, daar waar 
anders een terminal staat (sommige microprocessoren). 

-DISPLAY 

Geeft de huidige instelling 
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-XOFF 

Zet de terninal in FULL DUPLEX en de XOFF mogelijkheid aan. U kunt dan 
de <CTRL-Q> en de <CTRL-S> mogelijkheid waar in het verleden al over 
gesproken is, gebruiken. 

-NOXOFF 

Zet de terminal in FULL DUPLEX met XOFF af. 

-XOFF -HALF 

De terminal komt in HALF DUPLEX en van XOFF kan gebruik gemaakt worden. 

TIME 

Geeft een aantal tijden vanaf het moment van inloggen. 

- UNASSIGN <device> 

De tegenhanger van het ASSIGN-commando. 

UPCASE <invoerfile> <uitvoerfile> 

De tekst in <invoerfile> wordt omgezet naar een tekst met alleen UPPERCASE 
symbolen. Handig voor apparaten die perse uppercase-charakters moeten heb- 
ben. Het resultaat wordtin <uitvoerfile> gezet. Voor <...file> mag ook path- 
name gelezen worden. 

USERS 

Geeft aan hoeveel gebruikers er op dit moment ingelogged zijn. 
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