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1 Inleidinq 

Deze handleiding introduceert een PRIME computer-systeem bij een gebruiker 
met weinig ervaring met betrekking tot time-sharingsystemen. 
Een van de problemen, die een beginner beslist tegenkomt, is het feit dak ex- 
erg in een vakjargon gesproken wordt. Oij zullen dat hier ook doen en voegen 
daarom aan deze handleiding een lijst met de meest voorkamende vaktermen 
toe. 
Net begrijpen 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 
computerfrikken te kunnen praten. 

In veel opzichten is deze handleiding niet compleet. Dat is ook de bedoe- 
ling. PRIME geeft documentatie uit van meer dan voldoende kwaliteit. 
Daarnaast is er vanaf REV.19 van BRINOS een O ~ - L I ~ ~  HELP-functie beschik- 
baas. 
Eet deze documentatie willen we de gebruiker dan ook slechts d k  irifsrmatie 
geven die nodig is " om aan de gang te kunnen". 

T.H.E. afdeling der werktuigbouwkunde 
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2 Hoe maak ik kontakt met het systeem, INLOGGEM. 

Elke gebruiker heeft een user-id. (user-identification). Uit is een com- 
binatie van letters en cijfers, die de beheerders van het systeem aan een 
gebruiker hebben gegeven. Een user-id is uniek voor die bepaalde gebruiker 
of groep van gebruikers. In een prakticum zullen alle studenten van dezelfde 
user-id gebruik maken, een medewerker heeft voor zichzelf een user-id. 
De gebruiker heeft de mogelijkheid om aan de hem toevertrouwde user-id een 
password te verbinden, zodat zijn gegevens niet zondermeer in een ieders 
handen kunnen vallen. Alleen de systeembeheerders kunnen daar omheen. 

Er 
"inlog" -procedure , te weten : 

zijn een aantal varianten die allen leiden tot een correcte afgehandelde 

Variant 1 : 

LOGIN <user-id> <password> 

Variant 2: 

LOGIN 

het systeem antwoordt hierop met: 

User id? 

en in het geval U een passwosd hebt hierna met: 

PASSWORD? 

Variant 3 :  

met als reactie van het systeem: 

PASSWORD? 

ODmerkinaen: 

2.1. Allereerst dient U te wennen aan de hierboven gepresenteerde manier 
van schrijven. Tussen het kleiner- en het groter-dan- tekenl tussen 
< > dus, staat in het algemeen een of andere cryptische kreet. Bie 
woorden, inclusief < >, dient U t e  vervangen door aktuele zaken a l s  LT 
dat commando wilt gebruiken. We spreken af dit altijd zo te doen, 
daar dit zo gebruikelijk is in dit vak. 

2.2. Alle invoer wordt afgesloten door eenmaal de RETURN-toets in &e 
drirkken . 

T.H.E. afdeling der we~ktuigbou~ku~d~ 
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2 . 3 .  Tussen LOGIN en <user-id> en tussen <user-id> en <password> is een 
spatie verplicht ! 

2 . 4 .  Stel dat U als user-id PQDA gekregen hebt, een password krijgt U van 
ons niet, dan kunt U kontakt met het systeem maken door: 

LOGIN PVDA 

Als alles naar wens gaat reageert het systeem hierop met: 

PVDA (user 5) logged in Sunday, 12 Aug 84 23:18:48. 
Welcomoe t o  PRIMOS version 19.2.5. 
Last login Sunday, 5 Aug 84 13:14:40. 
NO NEWS 
OK, 

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 later 
op terug) waaronder de machine op dit moment draait is 1 9 . 2 . 5 .  

- de user met naam PQDA is i n g ~ ~ o g g ~ d  

- hij heeft usernummer 5 .  (als er problemen zijn vragen wij soms naar 
Gat ~ u m m ~ ~ ~ .  

- hij is begonnen op zondag 12 aug 1984 om 18 minuten over I 1  '5- 
avonds . 

- de laatste keer dat de gebruiker met de naam PVDA ingelogged was was 
zondag 5 aug 1984 om 14  min over een 's-middags 

- er is geen nieuws (NO NEWS). 

Als we iets aan de gebruikers door te geven hebben, doen we dat door 
een boodschap klaar te zetten, die door het woordje ~~W~ in te 
tikken op het scherm verkregen kan worden. Bij het inloggen, en ook 
op sommige andere momenten, komt de meiding van 'net wei of niet 
aanwezig zijn van zo een boodschap. 

- Last, but not least, 

een boodschap waaruit blijkt dat alles naar wens verlopen is, OR,. 

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 o f  tijdens de uitvoering van een 

opdracht zijn er problemen ontstaan. 

2 . 5 .  fn vele gevallen, afhankelijk van de instelling van Uw teminal, zal  
het geval U het: systeem naar Uw password laat vragen, d i t  niet OP in 

Uw scherm verschijnen tijdens het intikken. 

T.H.E.  afdeling der werktuigbouwkunde 
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Dit is niets anders dan een extra service van de machine om er voor te 
zorgen dat U ook als U niet alleen bent Uw password zonder bezwaar in 
kunt tikken. 

2.6. U zult wel begrijpen dat er  van alles fout kan gaan, sok hier a f .  We 
geven hieronder de mogelijke fouten, met daarbij de oorzaken. 

Invalide user id or password; please try  again. 

Login please. 

ER ! 

U hebt een op zich zelf 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 user-id. 
Ook kan de systeembeheerder een andere user-id ingevoert heeft dan 
afgesproken was. Het is zelfs mogelijk dat hij het g~woon vergeten 
heeft. Net loont de moeite om het inloggen nog eens te proberen en 
als het wederom niet lukt de beheerder navraag te doen. 
Daarnaast is het mogelijk dat op de user-id wat U ingetikt hebt een 
password zit. U hebt dan of geen password ingetikt, of een tikfout 
gemaakt. Mocht If het password vergeten zijn dan kunnen de beheerders 
het bestaande password wel weer verwijderen. 
Overigens: 
Ook de s~~t~~mbeheer~ers over en Uw password nooit t e  zien krijgen, zij 
kunnen ket alleen vervangen! 

Invalide commando "LOMIN". (logo $CP) 

Login please. 

ER ! 

Jammer voor U. Er is een tikfout gemaakt tijdens het tikken van het 
woord LOGIN. Uithuiien en opnieuw beginnen. Z~iets kûmt ûûk 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 dbrekt na het 
aanzetten van een terminal een loze <cr> te geven. 

om te onthouden: <cr> betekent op de toets drukken waarop ~~~U~~ 
staat . 
Iets 

T.H.E. afdeling der werktuigbouwkunde 
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Login-over-login not allowed; please lag out. (login $) 

ER! 

Uw terminal is nog ingelogged. 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 ex geen briefje op hangt of op een andere 
wijze duidelijk te zien is dat er iemand aan het werk is. 

3 Hoe verbreek ik de verbindina. UITLOGGEN. 

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

LO 

Het systeem antwoordt hierop met iets van de vorm: 

PVDA (user 5 )  logged out Friday, 17 Aug 84 22:48:00 
Time used: OOh 09m comect, 04m 08.5 CDU 18m 01s I/O 
ox I 

In de eerste regel staat aangegeven wanneer U uitgelogged bent. 
De tweede regel geeft aan hoelang U met het systeem verbonden bent geweest 
en hoeveel computertijd U verbruikt hebt. Dit laatste verdeeld in processor- 
tijd en IfO-tijd. 
If0 staat voor INPUT/OUTPUT; de tijd die de computer bezet is geweest met 
het interne transport van gegevens. 
De tijd in de eerste regel is van de vorm uren : minuten : seconden, de 
tijden in de tweede regel van de vorm minuten, seconden. 
We kennen binnen onze afdeling geen interne verrekening van rekentijden. Wel 
worden, ten behoeve van de gebmiksadministratie, alle gegevens opgeslagen. 
Zij kunnen in allerlei doorsneden uitgeprint en uitgeplot worden. 

T.H.E. afdeling der werktuigbouwkunde 
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4 Het corriqeren van tikfouten 

Er zijn twee mogelijkheden om te corrigeren: 

a) Corrigeren met het ERASE-character, 

Elke keer als U het ERASE-character intikt wordt het juist daarvoor 
ingetikte karakter van de invoer verwijderd. Het standaard ERASE- 
character is de back-space, die op elk toetsenbord te vinden is. Op 
het toetsenbord wordt dit character vaak aangegeven door BS, of e. 
Wij zullen hier steeds gebruik maken van +. Later zullen we aangeven 
hoe hiervoor een ander character gekozen kan worden. 
Hebt U ingetikt: 

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 operaties op files. Vandaar dat we wat dieper ingaan op files en de 
PRIME implementatie van de structuur er omheen. 

of 

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 com- 
piler enz. Kenmerkend voor files zijn onder andere hun naam, hun StructuuE, 
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 
1 

I I I I I l I I 
f I I I t I I I 

I 1 i 
I I I 

JOB Packnanie BOOT DOS CMDNCO JANTJE PIETJE KLAAS 

I I 1 I 

I I I 
D2 F2 DI DI 

I 
FZ 

I 
u3 F4 

I I I Ï I  
NiES D2 l7.i 22 F3 

I 
NOOT 

1 
AAP 

t I I I t  . . . . . . . . . 1 . .  ... I 
... 

I ... I ... I 
AAP 

Bovenaan in dit schema ziet U het woord MFD staan, dit betekent Master File 
Directory. Een directory is een speciaal type file, een file niet gegevens 
over de daaronder liggende structuur. Dadelijk zullen we de praktische 
betekenis 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 NFD onbereikbaar. 
Hierarchiseh daaronder zitten een aantal files en UFD's die voor de geb- 
ruiker niet van belang zijn, maar voor de volledigheid toch in het schema 
staan. Dit zijn: packname, BOOT, DOS en CKDNCO. 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 hierarchisch onder zit, bevat. De UFD 
heeft bovendien nog een ander kenmerk: ze zijn eigendom van een of meerdere 

T.H.E. afdeling den werktuigbouwkunde 
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gebruikers. In ons schema bevatten de UFD's JANTJE, PIETJE, KLAAS en JOB dus 
gebruikersinformatie. Later zullen we zien hoe een gebruiker eigenaar van 
een UFD kan worden. 
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. De eigenaar wan een UFD, 
beheerst en beheert alles wat er in de tree onder hem zit. Onder die UFD 
kunnen hun beurt files en UFD's zitten, met dien verstande dat een file 
steeds het einde van een tak is. Een IIFD onder een UFD wordt een sub-UFD 
genoemd. 
In ons voorbeeld heeft de gebruiker JANTJE twee files Fl en F2 en een sub- 
UFD, Di 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 
binnen een UFD, dus namen voor sub-UFD's en files, echter op de volgende 
beperkingen na: 

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

op 

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 pathnaate. Dit is de 
aaneenschakeling van able 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 schema staat een file die AAP heet. De pathname van deze 
file is: 

JANTJE >B 1 >D2 >AAP 

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

2) 

31 

PRIME gebruikt in zijn documentatie zowel het woord subdirectory als 
het woord SUB-UFD. 

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 hetzelIde 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. 

T.H.E. afdeling der werktuigbouwkunde 
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De op zo'n fysisch apparaat aanwezige opslagcapaciteit kan door de 
onderverdeeld worden in een aantal logische disk's. 

deze logische disk's heeft een structuur zoals in het voor- 
systeembeheerder 
Elk 
gaande beschreven is. 

van 

T.H.E. afdeling der werktuigbouwkunde 
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6 De relatie tussen een UPD en een user identification. 

In principe bestaat er geen enkele relatie tussen een UFD en een usez-id. 
Het operating-systeem kent een lijst met legale user-id's en beheert een 
aantal UFD's. De beheerders van het systeem leggen een relatie tussen een 
userlid en een UFD. Zij maken een UFD met een bepaalde naam en geven aan een 
bepaalde gebruiker alle rechten met betrekking tot deze UFD. Daarnaast 
zorgen zij ervoor dat deze gebruiker als hij inlogged steeds op deze UFD 
terecht komt. 
Deze plaats in de file-structuur waarop iemand automatisch terecht komt bij 
inloggen noemt men initial Attach Point. 

De 
zen voor de volgende structuur: 

beheerders van het systeem hebben met betrekking tot dit onderwerp geko- 

MFD 

I I i 

1 L L  -l.- _I L I L 1_ 
WLV WOC OND 

I 
WDB 

I I i 
MUSE WOC WFW 

I I 
EXT AFD 

Ibbb bbbb bbbb dbbh IbSb Ibbb b b b b  IbIb Ibbb 

Onder UFD's met namen van vakgroepen en andere gebruikersgroepen zitten 
hierarchisch gezien de gebruikers-UFD's. De gebruikers beheren in ons geval 
derhalve sub-UFD en zijn in categorien verzameld doordat ze in groepen 
binnen een bepaalde UFD verenig9 zijn. 
De namen van de sub-UFD's onder de gebruikersgroepen (MUSE, WOC, .... etc.) 
komen het algemeen over een met de user-id van de eigenaar van die sub- 
UFD. We hebben in bovenstaand schema deze sub-UFD's symbolisch aangegeven 
door ! 
Daarnaast is ervoor gezorgd dat het Initial Attach Point van de eigenaar van 
zo een sub-UFD ligt op deze sub-UFD zelf. 
Het een en ander lijkt nogal. verwarrenä en cornpiex, maciï dZd2lijk zal :'us zir? 
van dit alles wel blijken. 

de 

een 

in 

I <  

T.H.E. afdeling der werktuigbouwkunde 
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Een voorbeeld: 
Stel dat 
uikersgroep OND. dan kunnen we de situatie als volgt weergeven: 

de user-id INLI t/m INLIO bestaan en dat die behoren tot de gebr- 

Opmerking: 
Zoals in het voorgaande reeds aangegeven hebben de USER-id IEL? epi de süb- 
UFD INZI in principe geen relatie met elkaar. 
De systeembeheerders leggen deze relatie door het aangeven van het Initial 
Attach Point en het verbinden van bepaalde rechten aan deze sub-UFD met 
betrekking tot deze gebruiker. 

T.H.E. afdeling der werktuigbouwkunde 
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7 Manipulaties met files en directories, een inleidinq 

We weten nu wat files en directories zijn, maar we hebben nog niets. We 
weten 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 subdirectory INLl hebben en dat daar de volgende 
subtree onder hangt. 
Daarnaast gaan we er vanuit dat de sub-UFD INLI toebehoort aan de gebruiker 
met user-id INLl en dat de sub-UFD INLl ook zijn Initial Attach Point is. 

OND 
I 
t 

I 
I d I i b  INL2 

I 

I 
I 

IML 1 

I I I I 
i I I t 

L IMER I K T.H.BERICHTEN 
I 
I 

BERICHT 

FORTRAN 
l 
i 

DIVERSEN 
I 
I 

I I I I  I 
ANDERS Di D2 33 

I 

i t  I I I 
TEL.OP SIN PIE JOKE VERBRUIK 

o 

T.H.E. afdeling der werktuigbouwkunde 
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Als we ingelogged zijn onder INLl en we geven het commando: 

dan krijgen we te zien wat er op het niveau direkt daaronder staat. 
LD betekent: -st Qirectory 

De computer reageert hierop met: 

<i€LAO>POOL>fNLl (all access) 
3 records in this directory, 60 total records out of quota of  0 
2 Files 
LIMERIR TNO 
5 Directories. 
ADRES DIVERSEN FORTRAN Tii.BERICHTEN 
OK I 

Verklaring: 

pag.15 

- Op de eerste regel wordt gegeven op welk niveau we ons op dit moment 
Onder niveau wordt verstaan een van de knooppunten uit de file- 
Daarnaast worât op deze regel aangegeven welke rechten U hebt 

bevinden. 
structuur. 
op deze directory; in dit geval alle (all access). 
We komen op het begrip rechten later nog uitgebreid terug. 

- In de tweede regel wordt aangegeven hoeveel ruimte de directory, waarop we 
op dit moment staan, in beslag neemt. De eenheid die hierbij gehanteerd 
wordt is het record. Een record is gelijk aan 2048 byte's (In &&n byte kan 
een leesteken opgeslagen worden). Tevens wordt aangegeven hoeveel ruimte 
we maximaal in beslag mogen nemen up deze disk (quota). Een "quota of O" 
wil in dit geval zeggen dat ons geen beperkingen opgelegd worden. 

- Daarna wordt aangegeven welke iiie's en sub-WE'c hioorkoren sa4er Ue 
heerstende directory. 

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 opmerkingen plaatsen: 

a. Bij het inloggen worden we automatisch naar een (sub)-UFD verwezen 
(initial attach point 1 

b. Elke andere UFD daaronder en daarnaast kunt U bereiken met het 
hierna te behandelen ATTACH-commando. Lees wel: en daarnaast. Als 
U de daartoe benodigde rechten bezit kunt 'u elke plaats in ket 
file-systeem bereiken. 

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, wederom mits Uw rechten daartoe toereikend zijn. 
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d. Wit het voorgaande blijkt eigenlijk al dat er een bevei- 
ligingsmechanisme bestaat om anderen de mogelijkheid te ontnemen 
om op plaatsen te komen waar men niets te maken heeft. 

We gaan dat nu maar eens in praktijk brengen. Voorop gesteld dat er geen 
beveiligingen zijn die ons hinderen kunnen wij in de tree die we zojuist 
gegeven hebben een niveau lager komen door in te tikken: 

A * >TH. 8ERXCHTEN 
het antwoord wan het systeem luidt: 

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

Not found TB.BERLCHTEN (XITACH) 

ER! 

Geven we weer het LD 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". 

nu 

A *IFORTRAN>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 naartoe 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 äaar komen door: 

A PVDAIXINISTERS 

Terug op onze eigen login-WFD komen we dan weer door: 

U ziet, de hele boom is bereikbaar voor iedereen. Protectie van files en 
directory's zorgen ervoor dat je minder of geen handelingen daar binnen uit 
kunt voeren. De noodzaak van (redelijk) beveiligen van Uw spullen spreekt 
dan ook voor zich zelf. 
hebt dit volledio in eioen hand! 

Opmerking: 

Er bestaat ook nog een commando, genaamd LISTF, afgekort L. 
Dit commando is eigenlijk verouderd, maar toch heeft het nog zijn waarde. 
Het geeft aan op welk niveau U zit op dit moment en welke namen er op dit 
niveau bestaan. Het onderscheid tussen file's en directory's wordt niet 
gemaakt. 
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De waarde van dit commando is zijn snelheid. De computer behoeft er veel 
minder werk voor te verzetten en U krijgt daardoor sneller antwoord. Handig 
als U ongeveer weet hoe Uw directory samengesteld is, en U een naam van een 
file of directory ontschoten is. 
Daarnaast bestaat er een commando om terug te komen op het initial attach 
point. 
Bent U gebruiker INL1 en "verblijft" U op een willekeurige plaats in het 
file-systeem dan komt U terug op 0ND)INLl doos in te tikken: 

OR 
(OR is de afkorting van ORIGIN) 
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8 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 LIHERIK schuilt. 

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

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

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

SLIST <f ilenaaip) 

voorbeeld: 

SLIST LIMERIK 

A l s  uw file langer is dan op het scherm pact, 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-Q> in te tikken. 
Scrim lukt dit niet; de terminal reageert niet op de hiervoor 
gegeven boodschappen. Eaten we nu volstaan met te zeggen dat U dan 
in moet tikken: 

Mogelijk 

(CTRL-P) 

heeft U schoon genoeg van de file die over Uw scherm aan 
het lopen is.In dat geval dient U het volgende in te tikken: 

Om te onthouden: waar de computer ook mee bezig is, door (CTRL-P> 
U dit af en komt U weer op commando-niveau. Erg verstandig 

het om na zo'n harde maatregel even iets vriendelijke tegen de 
breekt 
is 
machine te zeggen, nl.: 

- CLOSE &f.& 

Waar dat voor dient ervaart U later. 

Heeft Uw terminal een toets met het woordje "BREAK" erop, dan kunt 
U deze toets ook gebruiken in plaats van <CTRE P> 
Niet in alle omstandigheden is het gebruik van <CTRL P> even 
ongevaarlijk. 
Bent U binnen een applicatieprogramma, bijvoorbeeld MUSE, dan kunt 

U door het gebruik van dit commando in een benarde situatie 
geraken. 
Gebruik het in die gevallen bij voorkeur niet! 
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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. 

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 6 

filename = enkelvoudige naam 
bijv: BERICHT 

pathname = directoryhaam 
bijv: OND>INLl>TH.BERICHTEN>BERICHT 

directory = naam>naam> ..... >naam 
bijv: OND>INLl >TH.BERICHTEN 

of 
*>naam>naam).........>naam 
bijv: * >TH .BERICHT gezien vanuit de sub-UFD "INL1" . 
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9 Het verwijderen van een file of een directory 

U kunt files en directory’s verwijderen met het DELETE-commando. 

DELETE <object> 

Hierdoor wordt de onder <object> opgegeven file of directory verwijderd. 

In het 
of dit werkelijk de bedoeling is. 
U dient te antwoorden met Y (YES) of N (NO) 

geval U een naam van een directory opgeeft wordt standaard gevraagd 

Met behulp van het commando HELP DELETE kunt U alle mogelijkheden van dit 
commando nalezen. 
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i0 Het beveilisinasmechanisme. 

m: 
De in dit hoofdstuk genoemde figuren zijn aan het einde van dit hoofdstuk 
opgenomen, 

Sinds REV 19 van PRIMOS bestaat er een geavanceerde beveiligingssysteem, dat 
het mogelijk maakt om zeer nauwkeurig te beschrijven welke gebruikers op 
welke manier van bepaalde file's enlof bepaalde directory's gebruik mogen 
maken. 
De basis van het systeem is een lijst waarin een aantal gebruikers en/o€ een 
aantal gebruikersgroepen vermeld staan met daarbij de rechten die deze 
gebruikers hebben. 
Deze lijst wordt ACL (Acces control list) genoemd. 

Hoe ziet zo'n ACL eruit? 
Een eenvoudige ACL ziet er bijvoorbeeld uit als: 

JANSEN:ALL $REST;NONE 

Hierin is 
betrekking tot een bepaald object heeft. 

aangegeven dat JANSEN alleechten en $REST geen enkel recht met 

Namen van users en aroeDen van users: 

In de ACL worden, zoals hierboven reeds aangegeven is, de gebruikers genoemd 
met de aan hun user-id gekoppelde rechten. 
Voor het benoemen van de gebruikers staan ons een drietal varianten ter 
beschikking, te weten: 

- Een enkele user met zijn "user-id" (bijvoorbeeld: JkS-iSCNi. 
- €en groep users met hun "groep-naam". 
- Alle groepen namen beginnen met een punt (.l. 
Bijvoorbeeld: .WmM .WOCM .WOPM .WPBM. 

- De speciale naam: $REST. Hiermee wordt ieder ander die niet in de ACL 
voorkomt bedoeld. 

Twen van Acces Riahts 

In onderstaande lijst is aangegeven welke rechten we aan een gebruiker of 
een groep van gebruikers kunnen toekennen. Het symbool in de eerste kolom 
wordt gebruikt bij het aangeven van de rechten in de hierna te behandelen 
commando's. 
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ACL Access Rights 

R 
W 
U 
L 
A 
D 
P 
ALL 

NONE 

Read Files 
Write Files 
Use Directories 
List Directories 
Add Directories 
Delete Directories 
Protects Directories 

Files and 
Directories 
Files and 
Directories 

File may be read 
File may be moddified 
User may attach to directory 
Directory contents may be listed 
Directory entries may be added 
Directory entries may be deleted 
Access rights may be changed 
All of the above rights 

No access allowed 

Elkaar overlappende Access Rishts 

Als een bepaalde user in meer groepen voorkomt, dan worden de access rights 
van die user bepaald door de vereniging van de rechten die voor deze groepen 
vastgelegd zijn. 

Voorbeeld: de groepen . WFWM en .WOCM hebben de volgende samenstellingen: 

. WFWM . WOCM 
LAMBERT 
MARCEL 
GER 
JAN 

ROEL 
GER 
JEF 

De directory W wordt beveiligd door een ACL met de hierna volgende inhoud: 

JAN : NONE 
.WFWM: DLU 
.WoCM: ALU 
$REST: LU 

In dit geval heeft de user GER, als lid van beide groepen: delete, add, list 
en use rechten voor de directory W. 
User HENK heeft alleen list en use (LU) rechten op directory W, omdat hij 
tot de groep $REST behoort. 

Als 
dan heeft hij/zij alleen de rechten die hem als user gegeven zijn. 
In het voorbeeld heeft "JAN" derhalve geen enkel recht. 

een user in de ACL Pist als user en ook a l s  lid van een groep voorkomt 

ACCESS CONTROL LIST 

Een ACL heeft twee wijzen van voorkomen: 
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. Als onbenoemde ACL, wat we specifieke ACL zullen noemen. 

. Als benoemde ACL, wat we access catecrorv zullen noemen. 

SPECIFIC ACL's 

Alhoewel deze ACL wel bestaat, zullen we die bij een directory listing (met 
L of LD) nooit zien verschijnen. 
Men kan deze ACL koppelen aan een file, segment directory of directory. 
Zodoende kan men vastleggen wie rechten met betrekking tot dat object heeft 
en welke rechten dat zijn. 
Wanneer men een object verwijderd (met het DELETE commando), dat voorzien is 
van een specifieke ACL, dan wordt ook de ACL (als een deel van dat object) 
mee verwijderd. 
Als een directory door een ACL wordt beveiligd, zijn automatisch ook alle 
tree's onder die directory met diezelfde ACL beveiligd (default protection). 
Wanneer een object in deze directory voorzien is van een eigen ACL dan is 
deze laatste ACL bepalend voor de rechten. 

Een ACL van dit type kan op elk niveau van een UFD als een object worden 
gemaakt. 
De Access Category verwijst naar files of directories om deze te beveiligen. 
Dit ACL type kan ook in de UFD-tree aanwezig zijn zonder enig object te 
beveiligen. 
Bijvoorbeeld, in figuur 3 beveiligd access category #I zowel een file als 
een sub-directory en access category #2 geen enkel object. 

DEFAULT PROTECTION 

Het is zoals uiie het voorgaande al blijkt, niet noodzakelijk elk object 
afzonderlijk met een specific AC& o f  een access category ACL te beveiligen. 
Een UFD-tree kan, door gebruik te maken van de 4e_faultt met een 
enkel ACL in zijn geheel beveiligd worden. 
Als men een specific ACL of een access category ACL op een directory zet, 
dan worden alle onder deze directory aanwezige files en sub-directories door 
dezelfde ACL beveiligd. Dit heeft DEFAULT PROTECTION van een sub-directory. 

WIE MAG RECHTEN UITDELEN 

Door de system administrator wordt aan een user bepaalde access rights 
gegeven. 
Bijvoorbeeld; de eigenaar (owner) mag alles en de overigen mogen heel wei- 
nig. 
Hierna kan deze user zelf bepalen hoe hij/zij zijn access rights verder wil 
hebben. Omdat hij het in zijn directory, in ons geval meestal aangegeven 
door zijn initial attach point, voor het zeggen heeft, kan hij elk object in 
deze (sub)-UFD voorzien van een, door hem zelf te kiezen ACL. 
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Commando's om met ACL's te werken 

Deze commando's zijn: 

LIST-ACCESS 
SET-ACCESS 
EDIT-ACCESS 
LIST-PRIORITY-ACCESS 

toegestane afkorting 
I' U 

'I 'I 

n U 

LAC 
SAC 
EDAC 
LPAC 

LISTING ACCESS RIGHTS 

Het LIST-ACCESS (LAC) commando geeft de mogelijkheid de acces rights van een 
object te zien. Dit commando wordt als volgt gegeven: 

LISTJCCESS <objectname> of LAC <objectname> 

Het objectname mag ook een pathname zijn. Als er geen objectname wordt 
vermeld, dan wordt de iijst met access rights van de heersende directory 
gegeven. 
Als de objectname de naam van een ACCESS CATEGORY is, dan wordt de inhoud 
van de access category gelist. 

Voorbeelden: 

1 .  Wij willen de access rights van de heersende directory listen. 
OK, LIST-ACCESS 

B l m :  ALL 
.WPBM: LUR 
$REST: LU 

ACL protecting "<current directory)" 

2. Wij willen de access rights van een sub-directory Pisten. 

OK, LIS--ACCESS INLl>FOFtTRAN 
nINL1>FORTRANTn protected by default ACL (from "US~D>INL1): 

BEUKIE: ALL 
DUKUL: ALL 
.CURSUS: LUR 
$REST: NONE 

Het toekennen van access riahts aan files en directories 

Het SET-ACCESS commando geeft de mogelijkheid om een ACL aan een object toe 
te voegen of een ACCESS CATEGORY te creeeren. 
Men moet protect (P) rechten hebben om de SET-ACCESS commando's te kunnen 
gebruiken. 
Het SET-ACCESS commando kan op vier verschillende manieren worden gebruikt: 

SET-ACCESS <pathname> <ad> 
SETJCCESS <pathname> -CATEGORY (category-name> 
SET-ACCESS <pathname> -LIKE <reference> 
SET-ACCESS <pathname> 
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(SAC is de enige toegestane afkorting voor het commande SET-ACCESS. 

Het toekennen van ACL's aan objecten 

SET-ACCESS <pathname> <acl> of SAC <pathname> <acl> 

<pathname>::= naam van een file of een directory. 

<ad>::= Lijst met de access rights voor de betrokken pathname 

Voorbeeld: 

OK, SAC INL1 >diversen INLZ :all . cursus : lura $rest: Tu 
De 
Zij verschijnen echter altijd in de volgorde PDALURW op de terminal. 
Als 
ing zoals hieronder te zien is. 

access rights in de ACL mogen in willekeurige volgorde worden opgegeven. 

een object reeds van een ACL voorzien is, dan krijgt men een waarschuw- 

OK, SAC INL1 >diversen in 12 : all . cursus :all $rest: none 
A specific ACL for "DIVERSEN" already exists. 
Do you want to replace it? YES 

OK, 

Het maken van een access cateaorie 

Om een access category te creeeren dient als volgt gehandeld te worden: 

SET-ACCESS (category-name> <acl> of SAC <category-name) <acl> 

<category-name>:: naam van de nieuwe access category. 
Category-name mag ook als een pathname opgegeven worden. Als de naam niet 
eindigt met de suffix ".ACAT" (voor access category), dan zal dit door het 
systeem worden toegevoegd. 

Voorbeeld: 

OK, SET-ACCESS PROTECT geeft het volgende te zien: 

Access category "PROTECT.ACAT*: 
IK : ALL 
.GROEP: LURW 
$REST: NONE 

n.b.: Wanneer de category-name, die U gekozen hebt voor een te creeeren 
access category, in Uw directory al bestaat als een naam van een file of 
directory, dan zal dit door het SET-ACCESS commando opgevat worden als of U 
dat object van een specific ALC wilt voorzien. 

Het toekennen van access cataaorie's aan objecten 
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Hierboven hebben we gezien hoe we een access category kunnen maken. Om een 
object met een access category te kunnen beveiligen wordt het volgende 
commando gegeven: 

SET-ACCESS <object-name> -CATEGORY <category-name> 

object-name mag 
access category moeten in dezelfde directory aanwezig zijn. 

ook als pathname worden gegeven. Maar de object-name en de 

Voorbeeld: 

OKl SET-ACCESS WPD>PIET)VERSLAG -CATEGORY PROTECT 

Hier moet het VERSLAG en PROTECT in dezelfde directory zijn. Zie figuur 7 .  

Het toevoegen van bestaande ACL's aan andere objecten 

Om de access rights van een object aan een ander object toe te voegen worden 
de -LIKE optie gebruikt. Dit commando dient als volgt te worden gegeven: 

ORI SET-ACCESS <object-name> -LIKE <reference> 

Object-name en reference moeten namen zijn van het bestaande file systeem 
objects en mogen als pathname gegeven worden. 

Voorbeeld: 

OK, SET-ACCESS ONDERZOEK -LIKE VERSLAG 

Het object ONDERZOEK krijgt nu dezelfde beveiliging als het object VERSLAG. 

Het teruszetten van objecten op een defauit settinp. 

Als 
en 
commando geven: 

een object beveiligd wordt door een access category of een specific ACL 
U wilt dit veranderen in de default beveiliging, dan moet U het volgende 

SET-ACCESS tobject-name> 

Object-name moet de naam van een file o€ directory zijn. 

Voorbeeld: 

OK, LIST-ACCESS PRAKTIKIM 
ACL protecting "PRAKTIKUM": 

PIET : ALL 
$REST: DALURW 

OKl SET-ACCESS PRAKTIKuEa 
OK, LIST-ACCESS PRAKTIKüM 
*PRAKTIXüH' protected by default ACL (from "<USEHFD>WOP>PIET"): 

PIET : ALL 
$REST: NONE 

T.H.E. afdeling der werktuigbouwkunde 



WFW 84.023 CONCEPT Handleiding gebruik PRIME-systemen pag. 27 

Het veranderen van access rishts 

De 
ACL van een object te veranderen. 

SETACCESS en EDIT-ACCESS commando's kunnen beide worden gebruikt om de 

SETACCESS vervangt de bestaande access list door de nieuwe list die gegeven 
wordt in de commando-regel. 

SET-ACCESS RAPPORT 

*RAPPORT* protected by default ACL (from "<USEPaFD.WOC.GERRIT*): 
JAN: LUR 
FRANS: ALL 
$REST: NONE 

OK, SET-ACCESS RAPPORT FRANC:LURAW 
OK, LAC RAPPORT 

AC& protecting *RAPPORT" 
FRANS: LURAW 
$REST: RUNE 

EDITACCESS wijzigt de bestaande access list door deze te mengen met de 
nieuwe list die gegeven wordt in de commando-regel. 

EDIT-ACCESS <object-name> <ad> of EDAC (object-name> <ad> 

Voorbeeld: 

OK, LIST-ACCESS RAPPORT 

'RAPPORT" protected by default ACL (from "<USEIUIFD>WOC>GERRIT"): 
FRANS: LUIUW 
$REST: NONE 

OK, EDIT-ACCESS RAPPORT JAN:dalum hans:LUR 

OK, LIST-ACCESS RAPPORT 
"RAPPORT" is default protected. Create specific ACL? YES 
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11 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 als nieuwe (extra) informatie, 
in EDIT mode wordt Uw invoer beschouwd als 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, 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 mode en van EDIT naar INPUT mode bewerkstelligt U eenvoudig door 
een lege regel te tikken. 

gaat 

EDIT 

De 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 ope- 
raties 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! 

editor 

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 
"kreten". Allereerst ENPUT en EDIT bij overgang naar INPUT resp. EDIT mode. 
Andere veel voorkomende kreten die niets te maken hebben met Uw tekst zelf 
zijn: 

TOP 

BOTTOM 

.NULL. 

: de regelwijzer staat aan het begin 
van de file, juist boven de eerste 
regel. 

: de regelwijzer staat aan het eind 
van de file, juist na de laatste 
regel. 

: de regelwijzer staat tussen twee 
regels in; er is op dit moment geen 
UI---: li ' -_ nusalye" regel. 

Bovenstaand trio vraagt om enige verklaring: voor ons gemak (werkelijk!) 
heeft de regelwijzer de mogelijkheid om niet naar een bestaande regel te 
wijzen maar soms ook tussen twee regels in. €en voorbeeld verduidelijk dit 
hopelijk. Binnen de editor geldt de volgende afspraak: als U van EDIT mode 
naar 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 . 

INPUT 
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Opmerkinsen: 

1)  Zoals uit het voorgaande al enigszins blijkt is deze editor regelge- 

Dit wil zeggen dat alle commando's (opdrachten) die U aan de editor 
uitgevoerd worden ten opzichte van de momentane positie van de 

orienteerd. 

geeft 
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. 
Hocht 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 
xueeste daarna van enig commentaar. 

Symbolische 
naam karakter betekenis 

KILL ? verwijdert huidige regel 

I' verwijdert het laatst ingetikte karakter ERASE 

WILD ! 

BLANKS # 

TAB \ 

staat voor een willekeurig karakter tijdens 
zoekacties 
staat voor een of meer spaties tijdens zoekac- 
ties 
voegt spaties in tot de volgende TAB-positie 

* ESCAPE neemt het volgende karakter letterlijk (zonder 
zijn speciale betekenis) 

in EDIT mode 
SEMICOLOM I scheidt regels in INPUT mode scheidt commando's 

COUNTER o vuit getaììen in ivoor 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 
tekst "A!P" dan voldoen zowel "AAP" als "APP". 

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

Activering van de editor 

Om een nieuwe file te maken: 

ED 

Om een bestaande file te inspecteren of te wijzigen: 

ED (pathnarae) 

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

p- 

In sommige commando's komt de term "pathname" voor. U mag daar een wil- 
lekeurige 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 al2een maar 
voorbeelden: staat er een getaf dan kunt U ieder getal gebruiken, staat er 
tekst dan is iedere tekst toegestaan. 

af spraken 

2 )  

In de nierna volgen& tekst  KünLL ï rgah ìa t iy  iets van Ue v e m  (tekst? 
voor. Dit is een schrijfwijze, we hebben daar in hoofdstuk 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 
informatie. 

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

Van de hierna te behandelen commando's behoeft slechts het onder- 
streepte gedeelte ingetikt te worden. 

T.H.E. afdeling der werktuigbouwkunde 



WFW 84 .O23 CONCEPT Handleiding gebruik PRIME-systemen pag. 34 

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! 

APPEHD <tekst> 

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

BOTTOM 

Bottom: de regelwijzer gaat naar het eind van de file. 

BRIEF 
Brief : de editor laat niet automatisch van alles zien: geen huidige of 

gewijzigde regels. Zie ook VERIFY. 

CHANGE/<tekst)/<tekst> 

Change: verandert tekstl in tekst2 op de huidige regel maximaal een 
maal en wel de eerste keer dat tekstl voorkomt. tekst1 en 
tekst2 mogen leeg zijn. Voor " / O  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 el€ volgen- 
de), maximaal een maal per regel. 
Regelwijzer verhuist mee en komt el€ regels verder te staan. 

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

DELETE 

QELETE 12 OF - DELEiPE12 
Verwijdert 12 regels: de huidige en de elf volgende. 

- DELETE W <tekst> 

Verwijdert huidige en alle volgende regels tot aan de eerste regel 
waarop tekst wordt gevonden. 
Tussen TO en tekst een verplichte spatie. 
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- DUNLOAD <pathname> 12 

Delete and Unload: verwijdert 12 regels volgens D12 maar schrijft deze 
regels in pathname. Zie ook UNLOAD. 

Q@ILOAD <pathname> <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. 

- FILE <pathname> 

Bergt huidige file op onder de naam pathname. Verlaat de editor. 

EIND <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. 

LNSERT <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 COLüMN 

Geeft bij overgang naar INPUT mode een kolom indicatie. 

MODE NCOLüMN 

Zet MODE COL af. 

BOD€ NUMBEB 

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

MODE MMIMBER 

Zet MODE NUM af. 
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MODE NOSEHI 

Zet de betekenis van de puntkomma (;)  in INPUT mode af. Normaliter 
betekent de puntkomma in INPUT mode overgang op een nieuwe regel; 
bijvoorbeeld voor Pascal programma's is dit erg vervelend. 

Zet de betekenis van de puntkomma in INPU mode aan. 

opmerking 

Alle 
van de EDITOR. 

settings door het MODE commando worden teniet gedaan door het verlaten 

Next: de regelwijzer gaat naar de volgende regel. 

N r n  12 OF NEXT 12 

De regelwijzer gaat 12 regels verder. 

NEXT -12 OF NEXT- 12 

Oe regelwijzer gaat 12 regels terug. 

a f N D  <tekst> 

Not Find: zoekt de eerste regel na de huidige die niet begint met 
tekst. Spatie tussen NF en tekst. Ook: NF(12) <tekst>. 
Zie ook de uitleg van het FIND-commando. 

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

spatie 

Pause: verlaat de editor zonder de boel op te bergen. Terugkomen via 
het Primos commands START. 
Opmerking: U mag 1 uitvoeren tussen 
PAUSE en §TART! 

- POINT 12 OF poINT12 

Point: zet de regelwijzer op regel 12. 
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- PRINT 

Print: print de huidige regel op de terminal. 

- PRINT 12 OF PRINT12 

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

- PSYMBOL 

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! 

- RETYPE (nieuwe regel) 
Retype: vervangt de huidige regel doos <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 mocreliik wordt het effect van hek laatst gegeven commando teniet 
gedaan. 

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

- SAVE <pathname> 

Berg 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 standaardin- 
stelling). Meer of minder tabs toegestaan (maximaal 8 1 .  

Top: zet de regelwijzer bovenaan de fife. 
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- UNLOAD <pathname> 12 

Unload: Copieert 12 regels (vanaf de huidige] naar pathname. Regels 
blijven bestaan, regelwijzer verhuist. 

-JLOAD <pathname> TO <tekst> 

copieert regels 
Spatie tussen TO en tekst. 

vana€ de huidige naar pathname tot tekst is gevonden. 

YERIFP 

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

Where: vertelt op welke regel je bent. 

Herhaal de volledige laatste commandoregel. 

commando herhaling 

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

L SUBROUTINE 

zoekt de volgende regel waarop SUBRûüTïNE voorkomt. 

L CUBROUTINE;* 

zoekt alle volgende regels waarop SUBROUTINE voorkomt. Met de aanduiding 
";*" geeft u aan dat al het voorgaande op de regel herhaald moet worden 
totdat TOP of BOTTOM is bereikt. In dit eenvoudige voorbeeld is al dat 

mando's zijn! Zijn er veel subroutines en wilt U hun namen op Uw gemak 
kunnen bekijken dan kan ook: 

voorgaanäe siechts een coramando, het I--- r=t-,irt=ï -A ûûk hele serie CQE- 

L CUBROUTINE;*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). 
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Vooral de versie zonder maximaal aantal moet met enige zorgvuldigheid worden 
gehanteerd. Wanneer U bijvoorbeeld 

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

GMODIFY 

GMODIFY is een speciaal edit commando waarmee h de huidige regel wijzigin- 
gen kunnen worden aangebracht. Het gebruik ervan is meer voor gevorderden. 
Het commando luidt: 

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. 

CUBCOMMANDO'S: 

ebti A&piee t regel en voegt tekst toe. ' I / "  mag vrij gekozen worden. 

I312 
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. 

T.H.E. afdeling der werktuigbouwkunde 



WFW 84.023 CONCEPT Handleiding gebruik PRIME-systemen 

N12 
Copieert 12 karakters. 

S 
Zet kolomwijzer op kolom 1. 

pag. 40 
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12 HET OPERATING SYSTEEM PRIMOS 

Het standaard operating-system van een PRIME-computer heet PRIMOS, het 
nummer dat U daarachter regelmatig tegen zult komen is de versie van dat 
operatingsysteem, waaronder we op dat moment draaien. U kunt in deze kon- 
tekst 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, en USAGE. 
PRIME noemt dit externe commando's in tegenstelling tot de interne com- 
mando's die PRIMOS zelf afhandelt, zoals LISTF en ATTACH. 
De namen wan de interne commando's mogen afgekort worden, die wan de externe 
commando's niet. 

We zullen eerst een aantal belangrijke PRIMOS commando's en een aantal 
mechanismen waarover we binnen PRIMOS beschikken, behandelen. 
Daarna geven we, in alfabetische volgorde, een opsomming van de voor U 
relevante PRIMOS commando's. 
De informatie die we hierbij geven is erg summier. Met behulp van de HELP- 
functie kunt U veelal meer informatie verkrijgen. 
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12.1 Het abbreviation-mechanisme 

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

HET GEBRUIK 

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

=REV (nieuwe pathnaam> D E A T E  

voorbeeld: 

AB APPIE -Cñ 

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: 

=REV -ADD <naam> <betekenis> 

voorbeeld: 

AB -A BYE LO 

In? de plaats van LO (LOGOUT; mag U voortaan sok "DYE Piikikken. 

AB -A LIST SLIST \ Ik 

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 varia- 

de van het commando worden op de zo aangegeven plaatsen de 
aktuele waarden van de parameters ingevuld in de abbriwiation. Het 
getal tussen de %-tekens geeft het volgnummer aan van de parameters bij 
gebruik van het kommando. Zo is %1% de eerste parameter die voorkomt in 
het gebruikte kommando. 

&*l.-... -.. &..""*.. 9 &r.lr*mc ' ucAcu u p  t-uaacu -e L c n c A i a ,  ~ ì ì  de orde die dûûr V ~ S X S E S ~  ~ ~ r d t .  tijd ei,^ 
uitvoering 

AB -AA <naam> <betekenis> 

Dit comando wordt op dezelfde manier gebruikt als het voorgaande 
echter met een uitzondering, het wordt slechts dan geexecuteerd als het 
voorkomt op de plaats waar in een PRIMOS-commando een argument hoort te 
staan. 
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Bijvoorbeeld in ED <filename> is <filename> een argument. 

ABBREV <naam> <betekenis> 

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

UBREV 9 <oude naam) <nieuwe naam> 

De abbreviation <oude naam> wordt onder <nieuwe naam> opnieuw opge- 
borgen. 

BBREV -DELETE <naam> 

De 
derd. 

afkorting met de naam <naam> wordt uit de abbreviationsfile verwij- 

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

UBREV (pathnaam) 

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

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. 

MBREV -OFF 

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

Met behulp van het COPY commando kunnen kopieen gemaakt worden van files en 
directory's. 
Om misverstanden te voorkomen; kopieeren in onze kontekst betekent een 
afbeelding maken van een orgineel, met behoud van dat orgineel. Zoal5 een 
kopierapparaat dat ook behoort te doen. 

Syntax: 

COPY <objectname) [new-objectname] [options] 

Opmerking: 

- Vierkante haken, [ I I  hebben dezelfde betekenis als < > I  echter de tussen 
deze haken vermelde zaken zijn facultatief. 

- In dit commando wordt door <objectname> de plaats en de naam gegeven van 
het object dat U wilt kopieeren. Dit is derhalve de naam van een bestaande 
file of een bestaande directory. 

- Door <new-objectname) wordt de plaats waar de kopie moet ontstaan en de 
naam van die kopie gegeven. 

- Om een kopie van een object in een directory te mogen plaatsen moet U in 
die directory ten minste ADD-riuhts hebben. 
Om een kopie van een object te kunnen maken zijn tenminste READ-rights 
vereist 

- Binnen COPY-statement mag gebruik gemaakt worden van de hierna behandelde 
iteration, wildcards en name-generation. 

T.H.E. afdeling der werktuigbouwkunde 



WFW 84 .O23 CONCEPT Handleiding gebruik PRIME-systemen pag. 45 

Voorbeelden: 

We maken voor onze voorbeelden gebruik van de volgende structuur: 

In de namen staat D voor directory en F voor file. 

COPY WFW>HEKKIE>FO MUSE>ELS>F4 

Hierdoor 
gecopieerá. Hij komt naast F3 .te séaaïi net als naax YB. 

wordt een kopie van de file FO in de directory van HEKKIE naar ELS 

COPY WFW>HEKKIE>FO MUSE>€LS>133>F4 

idem, echter nu komt de file F4 onder de directory i33 te staan. 
In beide gevallen is het, omdat complete pathnamen opgegeven worden, volko- 
men onbelangrijk aan welke directory men "geattached" is. 

COPY *>€iEKKIE>FO MUSE>ELS>F4 

Op voorwaarde dat ik aan WFW "geattached" ben resulteert deze opdracht in 
het eerstgenoemde effect. 
Immers *>....... betekend relatief t.o.v. de huidige positie. 
COPY FO 

Indien ik aan WFW>HEKKIE "geattached" ben geeft dit wederom hetzelfde ef- 
fect. 

COPY WFW>HEKKIE>FO F4 
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Hiermee wordt wederom hetzelfde bereikt op voorwaarde dat ik aan MUSE>ELC 
"geattached" ben. 

COPY WFW>HEKKIE>FO * >ELS >F4 

Idem, op voorwaarde dat ik aan MUSE "geattached" ben. 

Opmerkina: 

1- De plaats waar ik op een bepaalde tijdstip aan geattached ben wordt door 
PRIME vaak CURRENT DIRECTORY genoemd. 

2- In de voorbeelden worden steeds pathnamen gebruikt die bestaan uit drie 
elementen. Uiteraard mag de pathname ook langer of korter zijn. 
Dus WFW>HERKIE> .... >....>.... is ook legaal. 

3- U kunt in een situatie geraken dat op de plaats waar U het te copieeren 
object of directory wilt plaatsen reeds een object heeft staan met 
een gelijke naam. 
Indien U aeen gebruik maakt van de hierna te noemen optie NO-QUERY dan 
wordt U steeds gewaarschuwd voor het effect van dergelijke veelal on- 
bedoelde handelingen. 

file 

4- Indien de <new objectname> gelijk is aan het laatste element uit de 
<objectname> dan mag deze weggelaten worden. 

Voorbeeld: 

COPY WFW>HEKKIE>FO 

geeft een file F O  op de current directory, bijvoorbeeld onder 
MUSE)ELS>D3, als ik hieraan geattached ben. 

GOEDE RAAD 

De meest veilige manier van kopieeren is om te attachen naar de directory 
waarin kopie moet komen staan. U kunt dan ook eenvoudig zien of de <new 
objectname> reeds bestaat en de hoeveelheid tikwerk is vaak minimaal. 

de 

In onze voorbeelden: 

COPY WFW>HEKKIE>FO F4 

waarbij U aan MUSE>ELS geattached dient te zijn. 

Options 

De betekenis van de options staan uitgebreid beschreven in het HELP COPY 
commando. 
In het algemeen behoeft U er voor eenvoudige handelingen ook geen gebruik 
van te maken. 
U zij gewezen op de consequentie van het gebruik van de optie NO-QUERY! 
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Alle opdrachten worden zonder pardon uitgevoerd, hoe katastrofaal ze ook 
zijn. 
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1 2 . 3  Command Line mogelijkheden. 

12.3.1 Inleiding. 

Het komt vaak voor dat U een aantal vrijwel identieke PRIMOS commando's moet 
geven of dat een commando elementen bevat die (vrijwel) identiek zijn. 
Onder andere hiervoor heeft PRIME sedert REV.19 van het operating-systeem 
belangrijk gereedschap toegevoegd aan het operating-systeem. 

De werking van dit gereedschap moet U als volgt zien: 
In het operating-systeem zijn een aantal processoren (d.i. software) op- 
genomen die de door U gegeven opdrachten uitwerken tot commando's. Deze 
commando's worden dan door deze processoren doorgegeven aan PRIMOS. 
Uw Command Line - opdrachten moeten dus na evaluatie steeds legale PRIMOC- 
commando's opleveren. 

WAARSCHUWING 

Zeker als ü nog weinig ervaring hebt kunnen er onbedoeld katastrofale si- 
tuaties ontstaan. 
Een Command Line - opdracht werkt op elk commando met hetzelfde effect. 
Probeer, in geval van twijfel, steeds het effect een keer op een "onschul- 
dig " commando. 

Bijvoorbeeld: 

DELETE ..... 
kunt U testen met: 

L ...... 
De file's en directory's die in het eerste geval gedefete zouden worden 
verschijnen in het tweede geval op Uw scnerm. 
U zult beslist soms een zucht van verlichting slaken! 
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1 2 . 3 . 2  Iteration 

U kunt door middel van Command-Processing aan PRIMOS mededelen dat een 
bepaald commando een aantal maal uitgevoerd moet worden, steeds betrekking 
hebbend op een ander object. Dit noemt men iteration. 
De iteration opdracht wordt gegeven in een iteration list. Deze lijst 
bestaat uit een of een aantal lijst-elementen. Een lijst-element bestaat uit 
het hakenpaar ( ) met daar tussen de iteration-parameters. 
We kunnen het een en ander het beste toelichten aan de hand van voorbeelden. 

SIZE (JAN PIET KLAAS) 

is gelijk aan: 

SIZE JAN 
SIZE PIET 
SIZE KLAAS 

SIZE (A B C)(D E) 

resulteert in: 

SIZE AD 
SIZE AE 
SIZE BD 
SIZE BE 
SIZE CD 
SIZE CE 

In de wiskunde staat dit bekend als het kruisprodukt van ( A  B C) en (D E). 
Opmerking: In dit geval dient er Geen spatie tussen ) en ( te staan. 
Tussen A, B en C en D en E, de iterationvariabelen is een spatie verplicht. 

SIZE (A B)C(D) 

resulteert in: 

SIZE ACD 
SIZE BCD 

In 
een iteration bevatten. In dit geval is een spatie tussen ) en ( verplicht! 

commando's die meer dan een parameter bezitten mag elk van de parameters 

Voorbeeld: 

COPY (A BI (C I)) 

wordt: 

COPY A C 
COPY 3 c 

Immers (A BI wordt opgewat als <object> en (C D) als <new objecl>. 
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Een combinatie van de in het voorgaande gegeven voorbeelden is: 

COPY (A B) . (C DI (E F)*(G HI 

Dit wordt geevalueerd naar: 

COPY A.C E * G  
COPY A.D E*H 
COPY B.C F * G  
COPY B.D F * H  

en 

wordt : 

COPY AB DF 
COPY AC EF 

Er zijn nog vele variatie's te bedenken, deze vallen echter buiten het 
bestek van een eerste inleiding. 

Osmerkinq: 

De in de voorbeelden gehanteerde commando's zijn willekeurig gekozen. Alle 
PRIMOS-commando's met parameters, waarin dit zinvolle resultaten geeft komen 
voor iteration in aanmerking. 
Het U een idee voor een mogelijke variatie op dit thema, test het dan uit 
met een "onschuldig" commando in een test-omgeving. 
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12.3.3 Wildcardinq 

Vaak komt het voor dat U een commando wilt laten uitvoeren betrekking heb- 
bend op een aantal file's of andere objecten die gedeeltelijk identiek zijn. 
Hierbij wordt U geholpen door het Wildcarding-Mechanisme. 
In dit mechanisme wordt gebruik gemaakt van een viertal wildcardinq- 
characters; te weten: 

Character: 

@ 

Betekenis: 

vervangt een willekeurig aantal karakters in een naam van 
een file of een directory. 

idem, 
expansie. 

echter een punt ( . )  vormt een grens voor de karakter- 

vervangt &!en karakter uitgezonderd de punt ( - 1  
de ontkenning van een opgegeven naam. Derhalve moet het A- 
teken het eerste karakter in een wildcard-naam zijn. 

Voorbeelden: 

SIZE QQ 

geeft de grootte van alle objecten in de current directory 

SIZE Q8. 

geeft de grootte van alle objecten die eindigen op een punt ( . I ,  wederom in 
de heersende directory 

SIZE A.  

geeft de groote van alle objecten die niet eindigen op een punt ( - 1  
SIZE MEETGEGEVENS++84 

geeft 
twee willekeurige karakters en de karakters 84.  

äe grooie van aiie objecten die bestaan uit ÎiECTûEGGYEW gevol.gd 6ûûï 

Opmerkingen: 

- Bij sommige commando's, in het geval er "ernstige" effecten worden veroor- 
zaakt vraagt PRIMOS om toestemming om de geinitieerde aktie uit te voeren. 

Voorbeeld: 

DELETE QQ 

Dit zou betekenen dat alle objecten in de current directors verwijderd 
worden. U wordt in dit geval verzocht om per object Y (YES) of N (NO) te 
antwoorden. 
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- Wildcarding mag gecombineerd worden met iteration. 

Voorbeeld: 

- Wildcard optie's 

Aan het wildcard-mechanisme zijn een aantal optie's verbonden. 
Deze zijn bedoeld om bijvoorbeeld de waarschuwingen te onderdrukken of een 
selectie op type of een andere parameter te maken. 
Indien U hier aan toe bent, gelieve U kontakt op te nemen met de beheer- 
ders. 

- Zoals reeds impliciet is aangegewen heeft wildcarding alleen betrekking op 
de current directory. 

- Een wildcard-karakter mag niet het eerste karakter in een pathname zijn. 
Reageert PRIMOC in het geval U dit toch doet niet met een foutmelding, dan 
komt dat omdat U in weze gebruik maakt van het hierna te behandelen tree- 
walking mechanisme. 
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12.3.4 Treewalking 

Een mechanisme dat veel lijkt op wildcarding, doch een onb 
heeft. heet treewalkins. 

rensd 

pag. 53 

f f ect 

wordt gebruik gemaakt van de in sub 3 gegeven wildcarding- 

het geval van treewalking mogen derhalve de wildcard-karakters ook meer- 

Bij 
karakters op e willekeurige plaats iniaen pathname. 
In 
dere malen voorkomen. 

Voorbeelden: 

LD 

geeft de inhoud van de current directory. 

LD QQ 

geeft hetzelfde effect, immers bij LD wordt reeds naar alle variatie's in de 
current directory gekeken. 

LD *>O@ 

idem, immers * >  geeft aan dat men relatief t.o.v. de huidige directory wenst 
te werken. Het LD commando doet dit automatisch. 

LI) *MQ>@Q 

geeft plots een geheel ander effect. 
De gegevens van alle subdirectory's van de current directory worden in dit 
geval ook weergegeven. 
In weze wordt door de expansie van dit commando voor alle subdirectory's van 
de current directory het LD commando uitgevoerd. 
Ook voor de subdirectory's van de subdirectory's enz. wordt het ED commando 

current directory. 

Qumerkinaen: 

- %ederox is 

treewalking 

Me~i'~BP~e~~"-woorden: de complete boom wordt "af gelopen" vanuit het punt 

het  command^ in de voorbeelden betrekkelijk willekeurig geko- 
zen. 

- Het mechanisme geeft aanleiding tot zeer geavanceerde konstruktie's die 
echten: buiten deze inleiding vallen. 
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1 2 . 3 . 5  Name seneration 

In sommige commando's is het noodzakelijk om gebruik te maken van een aantal 
file-of directory-namen. 
In die gevallen kunt U zinnig gebruik maken van het name-generation- 
mechanisme. 
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Generatiemechanisme 
Het mechanisme is gebaseerd op het gebruik van een aantal symbolen; te 
weten: 

Svmbool 

- - 

<string > 

+<string > 

Voorbeelden: 

Effect 

Hierdoor 
van de te genereren naam gekopieert. 

wordt && komponent vanuit de oorspronkelijke naam 

idem, echter niet beperkt tot het kopieeren van &en kompo- 
nent . 

Bkn, respectievelijk Ckn of meer komponenten van de 
oorspronkelijke naam worden niet naar de te genereren naam 
gekopieerd. 

Een komponent van de oorspronkelijke naam wordt vervangen 
door de komponent die door <string> gegeven wordt. 

De te genereren naam wordt samengesteld uit de oorspronke- 
lijke naam en de achter t vermelde <string> 

oorspronkelijke naam 

METING. 84 
METING.84.NEW 
METING.84.NEW 
METING.84.NEW 
METING 
METING. 84 
METING. 84 
OLD.PSETING.84 
OLD.METING.84 

generatie-opdracht 

-- -- .OLD 
== .85. OLD 
OLDMETINC.==.OLD 
=.85 
==. t84 
=.+OLD. = 
+OLD. == 
A=. == 
A=. 7 .  A= 

effect 
(nieuwe naam) 

METING.84.0LD 
METING.85.QLD 
OLDMETING.84.OLD 
METING. 85 
HEFING. 84 
METING.OLD.84 
OLD.METING.84 
METING. 84 
METING. 

In de voorbeelden zijn de verschillende generatiepatronen appart behandeld. 
Het is ook toegestaan om deze gecombineerd te gebruiken. 

Voorbeeld: 

naam : 
MN.OUDE.METING.VAN.13.Aug 

generatiepatroon: 
=.NIEUWE.+GESLAAGDE.=.h=.= 

nieuwe naam 
MIJN.NIEüWE.GESLAAGDE.METIMG.13 
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Het genereren van namen met behulp van dit mechanisme wordt pas interessant 
als het gecombineerd wordt met de in het voorgaande behandelde mogelijk- 
heden; zoals wildcarding en iteration. 
Men dient wel te bedenken dat de beschreven mechanismen in een pathname 
slechts voor mogen komen in de objectname; met andere woorden in het laatste 
gedeelte van de pathname. 

Voorbeelden: 

COPY (@.BETING @.OLDBETING) POOL>IKKE>(=.RESERVE =.SECOND) 

SPOOL (AAP NOOT) -AS (=.EEN =.TWEE) 

wordt: SPOOL AAP -AS AAP-EEN 
SPOOL NOOT -AS NOOT-TWEE 

CN (PQ@ ge@) (KtK.== +L.==) 

Indien de files P, PP, Q en QQ bestaan 
dan ontstaan K.P, K.PP, L.Q en L.QQ 

Nadere informatie over alle hier behandelde mogelijkheden kunt U bij de 
systeembeheerders verkrijgen. 
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12.4 Overzicht van PXIMOS-commando's 

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

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

Device not assigned. 

ER! 

ATTACH <directory> 

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

AVAIL * 
AVAIL 

Met dit comando kunt U zien hoe vol een bepaalde disk is. De disks zijn 
genummerd vanaf O. De disks hebben ook een naam, deze naam komt op de uit- 
voer van het AVAIL-commando ook voor. We hebben hem zo gekozen dat hij 
aangeeft waar de desbetreffende disk voor gebruikt wordt. Geeft U het * 
achter AVAIL,  dan woràt het comando uitgevoert VGOT alle 6isks die i n  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 
2048 byte physical disk records. 

BASIC <Dathname> 

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

BATCH -DISPLAY 

Hierdoor krijgt U informatie over de door U via het BATCH-subsystem ter 
verwerking aangeboden programma's. Voor verdere informatie, zie het JOB- 
commando. 

BATGEN 
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BATGEN-SATUS 

Dit commando geeft aan welke queue's er door de beheerder ingesteld zijn. 

BATGEN - QISELAY 
Hierdoor worden de karakteristieken van de ingestelde queue's gegeven. 

- CHANGEJACCHORD < oud password) 
Hiermee kunt U het password op een user-id wijzigen. Er wordt U gevraagd om 
het nieuwe password twee keer in te voeren. Dit ter verkoming van misver- 
standen, immers niemand kan ooit het password nog te voorschijn halen. 
Mocht U fouten gemaakt hebben waardoor U een onbekend password gekregen 
hebt, dan rest U slechts een consult aan een van de beheerders van het 
systeem. 

CHAP UP 
CHAP DOWN 

Door de systeembeheerder krijgt U een bepaalde prioriteit toegewezen. Bent U 
met een (reken intensieve) klus bezig en wilt U daarom Uw prioriteit ver- 
lagen en hierdoor de rest van de gebruikers bevoordelen, dan kan dat d.m.v. 
CHAP DOWN. 
U komt weer terug op de ingestelde waarde door CHAP UP. 
Helaas, boven de ingestelde waarde kunt U niet komen. 
Een phantom krijgt de prioriteit die U had toen U hem opstartte. Dit com- 
mando kunt U derhalve ook gebruiken om een Phantom onder een lage prioriteit 
te laten draaien. U gaat dan voor het opstarten zelf even op een lage pri- 
oriteit zitten. 

CLOSE (filename) 

Sluit een file, <filename>, of, in het geval van CLOSE ALL, 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 in use. ........... 
Door 
<CTRL P> is het verstandig om C ALL in te tikken. 
Een como-file wordt door het CLOSE ALL commando 

C ALL in te tikken begint U weer met een schone lei. Het name na een 

gesloten. 

Vergelijkt de inhoud van <filel> en <file2> met elkaar. 
Zie ook HELP CMPF 

- CNAME <oude naam> <nieuwe naam) 

Hierdoor wordt de naam van een fife of de naam van een directory gewijzigd. 
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COMOUPUT <pathname> <options) 

U hebt bij PRIME de mogelijkheid om alle communicatie van en naar de ter- 
minal op te laten slaan in een file. De naam van de file wordt gegeven door 
<pathname>. 

=UTPUT <pathname> 

Een comofile met als naam <pathname> wordt gemaakt en "aangezet". 

OPTIONS : 

- -END 

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

- -PAUSE 

De comofile wordt tijdelijk niet aangevult. 

- -CONTINUE 

De met PAUSE onderbroken koppeling wordt weer tot stand gebracht. 

<pathname> SONTINUE 

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 achter- 
wege. In Uw comofile wordt deze informatie echter wel bijgeschreven. 

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

Tussen het commando COMO en de <oDtion> maa natuurlijk ook de naam 
van een file staan. De aktie, aeaeven door <option> heeft dan 
betrekkina OB die file. Meerdere options is ook toeaestaan. 

voorbeeld: 

COMO KOPIE -e 

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. 

COPY <objectname) <new objectname) 

Hierdoor wordt het beeld van een object (file of directory) naar een be- 
paalde omgeving gekopieerd. 
Zie .HST. 11.2 

- CR <objectname) 

Een nieuwe directory met als naam <objectname> 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. 

<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. 
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DELETE <object> 

Hierdoor wordt een file of een directory verwijderd. 

Door het aanroepen van een programma en ook door sommige andere opdrachten, 
maakt U gebruik van een aantal segmenten, (zeg ruimte) op de PRIKE. Om hier 
niet nader te verklaren redenen, blijft het maximum van de ooit tijdens 
dezelfde 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 
EDITOR. 

EDXTJ&XESS (acces control list) 

De rechten welke gegeven worden in "acces control list" worden hierdoor 
gewijzigd. 
Zie verder het hoofdstuk over beveiligingen en HELP EDIT-ACCES. 

FTN <pathname> <options> 

Dit is de aanroep van de FORTRAN IV-compiler. 

277 <pathname> <options> 

Dit is de aanroep van de Fortran 77 compiler. 

FILVER (pathname 1 )  <pathnaaae 2) 

Filver is een commando dat in het algemeen slechts door specialisten ge- 
bruikt wordt om runfile's te vergelijken. 
Zonder in te gaan op de output van dit commando. Als U twij€elt of twee 
runfile's (file waar U seq of resume tegen kunt zeggen) gelijk zijn, dan 
kunt ü dit commando gebrui'3cen. Krisut ü de ûpiiieïkiriq "FILES EQCAL'' dar, is Uw 
twijfel ten onrechte! 

FUTIL 

De aanroep van het File UTILity programma. 
Dit commando heeft in REV 19 zijn waarde vrijwel verloren. 

HELP 
IIELP <commando-naam) 
HELP <naam onderwerp) 

Met behulp van HELP zonder argument krijgt U een lijst van items waarvan een 
HELP-file bestaat. 
HELP gevolgd door een legaal argument geeft informatie over dat argument. 
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Jo8 . . . . a  f . . . . .  

Het jobcommando geeft een gebruiker de mogelijkheid om gebruik te maken van 
het BATCH subsystem. Het BATCH subsystem kent QUEUE'S waarin programa'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. Als U een grote klus te doen hebt, dan werkt 
BATCH deze door de geschikte QUEUE-keuze 's-nachts af. Een ander voordeel 
is, dat de programma's binnen een QUEUE een voor een afgewerkt worden. Op 
een rekenmachine met zijn (geheugen-)beperkingen heeft dat duidelijke ren- 
dementsvoordelen. De behandeling van het JOB-commando valt buiten het bestek 
van deze cursus. Gebruikt U grote programmapakketten, dan zult U in de 
beschrijving van die pakketten de nodige (door ons geschreven) informatie 
vinden. 

- LD <pathnane> <options> 

Geeft de inhoud van een directory weer. Zie ook HELP LD en de informatie in 
het voorgaande. 

&ISTF 

De 
voorgaande gegeven uitleg. 

op het huidige niveau voorkomende namen worden gelist. Zie ook de in het 

&ISTJCCESS <object) 

Geeft een lijst met de access-rechten van een bepaalde directory. 
Zie ook HELP LIST-ACCESS en de informatie in het voorgaande. 

&IST,GROUP 

Geeft een lijst van de groepen tot welke U behoort. 

- LISTJUOTA <pathname> 

Geeft informatie over de in gebruik zijnde hoeveelheid diskruimte en de 
toegestane hoeveelheid met betrekking tot het in (pathname) gegeven object. 
Indien <pathname> niet vermeld wordt heeft het LQ-commando betrekking op de 
"current directory". 

LOGIN <user-id> <password> 

Het kommando om toegang tot het systeem te krijgen. 
Zie ook HST 2 .  

Hiermee verbreekt U het kontakt met het systeem. 
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- LOGOUT -<usernumuer> 

Hiermee wordt de user die onder <usernummer> ingelogged is uitgeïogged. 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 
kunnen loggen. 

Een commando om ASCII-file's te combineren. Zie HELP MRGF. 

SSSAG€ <usercode of  -usernumgner> {-NOW) 

U kunt hiermee een bericht van maximaal een regel aan de in c . . . . >  gespeci- 
ficeerde gebruiker(s) sturen.Na de regel waarop het MESSAGE-commando voor- 
komt verwacht PRIMOS de te versturen tekst. Als gebruik gemaakt wordt van de 
optie NOW, dan verschijnt het bericht onmiddelijk, in het ander geval als de 
ontvanger terugkomt op PRfMOS-niveau. 

U 
de volgende opdrachten: 

kunt aangeven of U bereid bent om berichten te ontvangen, door middel van 

SSSAGE -ACCEPT 

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

mSSAGE -DEFER 

Alle berichten, die met NOW verstuurt zijn worden geweigerd. 

MESSAGE -REJECT 

Alle berichten worden geweigerd. 

Een programma om BASIC-programma's te hernummeren. 
Zie HELP NUMBER. 
Ook label qoto-statements worden gewijzigd z.d.d. deze statements weer naar 
de correcte regianuaaniers verwijzen. 

ORGIN 

Door het gebruik van dit commando komt U terug op het niveau dat gegeven 
wordt door U "initial attach point". Met andere woorden: U komt op de plaats 
waar U ook komt na een "inlog-handeling". 

PASCAL <pathname> <options> 

Hierdoor wordt de PASCAL-compiler aangeroepen. 
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W T O M  <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 
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. 

PROP STAT- 

Het PROP-commando geeft de status van de spoolers weer. 
Spoolers zijn processen die uitvoer naar printers en plotters verzorgen. U 
kunt bijvoorbeeld kijken of de CP3QQ printer of de plotter aan staat. 

<optiel> <optie2> 

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

- RESUEiIE <pathname> <argumenten> 
Start CPL programma's en sommige andere programma's 

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. 

RWLOCK <pathname lock> 

Door dit commando wordt wijziging gebracht in de s e t t i n y  van het aantal 
"readers" en "writers" van een file. 
Zie ook HELP RWLOCK. 
Dit commando moet U in het algemeen gebruiken voordat U in een file kunt 
"kijken" op het moment dat deze file ook door een programma gebruikt wordt. 

<pathname> 

Commando dat 
runnen. 

in veel gevallen gebruikt wordt om programma's te laden en te 

Het commando om acces-rights op een object aan te brengen. 
Zie ook hek hoofdstuk over beveiligingen en HELP SETACCESS. 
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< PROTECT> SET DELETE <pathname> (_No PROTECT> 

Door het SET-DELETE commando te gebruiken kunt U voorkomen dat per ongeluk 
een file of een directory gedeleted wordt. 
Indien U door de optie -PRO deze setting aanbrengt, zal PRIMOS het deleten 
steeds aangeven dat er een delete-protectie aanwezig is en om toestemming 
vragen. 
Gebruikt U geen optie in het commando dan wordt automatisch de optie PROTECT 
ingevuld. 

SIZE <pathname> 

Dit 
eenheden zijn PRIME records, i.e.eenheden van 1024 woorden (2048 bytes). 

commando geeft de grootte van de in <pathname> gespecificeerde file. De 

SLIST <pathname> 

De file <pathname> wordt op Uw scherm uitgeprint. 

SORT 

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

SPOOL <pathname> ioptionsj 

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

Options 

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

-CANCEL <nummer> 

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

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

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

__. -NOHEAD 

Er 
aantal bomen dat voor onze regeldrukker gekapt moet worden. 

wordt geen koppagina gemaakt. Denk hier eens aan in verband met het 

Achter het SPOOL commando mogen meerdere optie's voorkomen. 

p_I STATUS EERS 

Geeft aan welke gebruikers ingelogged zijn en waar. 

STAT UNITS 

Geeft aan welke file's U op dit moment "open" hebt staan. 

geeft hetzelfde alleen voor Uw terminal. 

- STATUS USKS 

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

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

optie' s 

-ERACE <charakter> 

Het <charakter> wordt vanaf dit moment als erase-charakter gebruikt. 
Standaard is de double quote ( " ) .  De hier ingestelde waarde wordt 
doorgegeven aan de editor. 
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Idem voor het KILL-character. Standaard is ?. 

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

Als op Uw terminal een of andere schakelaar op FULL DUPLEX staat, dan 
moet de lijn ook op deze waarde staan. U herkent een foute instelling 
door het feit dat U alleen regelopvoer van de PRIME krijgt. 

Krijgt U alles dubbel, dan moet U of de bewuste schakelaar op of in Uw 
terminal verzetten of 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 microprocessorenl. 

-DISPLAY 

Geeft de huidige instelling 

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. 

IJNASSIGN <device) 

De tegenhanger van het ASSIGN-commando. 

'JPCASE <invoerfile> <uitvoerfile> 
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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 
pathname gelezen worden. 

USAGE <options> 

USAGE geeft aan hoe de momentane bezetting van het systeem is en door welke 
gebruikers dit veroorzaakt wordt. 
Zie ook HELP USAGE. 

Geeft aan hoeveel gebruikers er op dit moment ingelogged zijn. 
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13 Index 
Niet gereed. 

14 Glosserv van termen 
Niet gereed. 

15 Appendices 
Miet gereed. 
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