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1. H. EINOHu~ t!~
1. Inleiding.

WORKER is een utility-programma, dat kan manipuleren met en opereren

op files en clusters van files (directories). De betreffende files

moeten zich bevinden op DISK of (DISK)PACK.

De set van beschikbare commando's omvat de volgende categorieen:

1.1. Algemeen

Deze commando's hebben betrekking op het programma WORKER en zijn

omgeving.

Voorbeeld: USER-commando: Voor het opvragen of wijzigen van de

heersende usercode.

1.2. Library maintenance

Voor manipulatie met files en directories, zonder naar inhouden van

files te kijken.

Beschikbare acties:

- Opvragen directory listings.

- Kopieren, naam wijzigen, verwijderen van files.

- Wijzigen security-attributen en crunchen.

1.3. File maintenance

Voor operaties op file-inhouden.

Beschikbate acties:

- Kopieren van kaarten naar disk- of packfile.

- Listen en ponsen van files.

- Hernummeren conform dollarkaartspecificaties.

1.4. Workfile

Operaties op een aan WORKER gekoppelde file.

Beschikbare acties:

- Ophalen van file (GET).

- Wijzigen van willekeurige attributen.

- Printen van records:

Ebcdic, Hexadecimaal, Numeriek en volgens eigen format-specificaties.
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1.5. Defines

Om willekeurige stukken commandotekst te associeren met een identi

fier.

Bij gebruik van de identifier in de tekst, wordt de geassocieerde

tekst geinterpreteerd in plaats van de identifier zelf.

De syntax is een uitbreiding op de syntax van defines in BEA.

Door een eenmalige handeling kan ervoor gezorgd worden, dat de

defines globaal bekend worden (en blijven) ten opzichte van WORKER.

2. Ret opstarten van WORKER.

Via BATCH of RJK: RUN WORKER;

of RUN WORKER; FILE INFO=naam;

gevolgd door DATA CARD

Dan komen de invoerkaarten, waarvan alleen de eerste 72 karakters worden

meegenomen.

Ret invoerdeck wordt afgesloten met een invalid character, op de ge

bruikelijke manier. Rierna volgen eventueel carddecks for COPYCARDS,

elk voorzien van de kaart ?DATA naam, waarbij naam de identifier is

die in het COPYCARDS-commando gebruikt wordt (zie 3.3.1,4.3.1).

Via CANDE E$WORKER;

of E$WORKER; FILE INFO=naam;

Nu volgt ae normale procedure:

~WAITING FOR TASK, ~SCHD •••• , ~RUNNING ••••

~ ?(belletje)

De sessie kan worden afgesloten met STOP of QUIT, maar ook met ?END, met

als voordeel dat de input file onmiddelli.;k a~gesloten wordt en u alvast

commando's voor CANDE kunt intikken.

Wacht na ?END wel steeds op de crosshatch (~).

Van elke regel worden slechts de eerste 72 karakters geinterpreteerd.



THE-RC 26415

3. Syntax diagrammen.

Regels bij het lezen van de pijldiagrammen:
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a. U begint in een diagram steeds uiterst links.

Soms zijn er meerdere ingangen; u kiest dan een van de alternatieven.

b. U wandelt vervolgens over de lijnen van het diagram, er zorg voor

dragend dat u

- nooit omkeert;

- nooit een pijlpunt in de verkeerde richting tegenkomt.

c. In enkele definities komt u een brugje tegen, met eronder een of

ander symbool.

U mag zo'n brugje slechts oversteken als het betreffende symbool, bij

gebruik van de definitie elders, tussen haakjes achter het woord voor

komt.

d. Het einde van een diagram wordt aangegeven door

- een verticale streep (die op zichzelf geen syntactisch item voor

stelt); of

- een puntkomma of vraagteken (deze beide tekens moeten weI in de

syntax voorkomen).

e. Hoofdletters komen letterlijk in de syntax voor, kleine letters ver

wijzen naar andere definities.
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3.0.1

3.0.2

3.0.3

digit:

letter:

alpha.

L
0 r9

L
A rZ

[digit .J
letter

3.0.4 stringchar: -- "any 8-bit character, excluding stringquote." ---I

3.0.5 integer:

3.0.6 identifier: I • letter --.If= alpha =--r:=J-----....--r
L <__ identifier I identifier. + >~

E-- integer -iI

3.0.7 alphaname: C alpha ~

3.0.8
simple L stringchar;:t- "string: -C., • ..

3.0 9 charslze. 1

F 2
3

E
4
6

8

3.0 .10 sourcesize: charsize

3 .0 .11 destsize: chorsiz.e ~

3.0 12 string: simple string

sourcesize sourcesize

destsize
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3.0.13 number(:!.@") : -y----------r--,--,-- integer -,.--------.......---,.......,r-J

+

• -- number --.-,-------i~

\t._- numbed:!:) ---..

3.0.14 simple range:

L-__ string ---------'

--number(!·@")-c ~

-L ~ :r- number{.@")-I

3.0.15 sequencerange: numbe~~ .~
BEGIN L-Lumbe~'J • f J I

: - ~~~er(.") -----.~ I

3.0.16

3.0.17

3.0.18

3.0.19

3.0.20

Intname:

simple name:

fi lename(sud):

packname:

f ilespec(sud):

-- identifier ---1

---r- alphaname~
L- simple string ..J

~ '0' =- .....-r--ir Simp,; name ----.--c=ta=--I-=..--=-.:=t---r--

-- intname ----j

-- filename(suGl)-c ::J
ON -- packname

3.0.21 command identifier: -- "one of the identifiers a command can start with." -----(

3.0 22

3.0 23

usercode:

password:

--intname~

-- intname ----J
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3.0.24 languagespec: ------,r-- ALGOL -.....-------1
BINDER
XALGOL
FORTRAN
DCALGOL
ESPOL
BEATHE

SEQDATA 1
DATA -~
TEXT ---------tJ

3.0.25 file attribute assignment: -- "refer to B6700/B7700 SYSTEM SOFTWARE HANDBOOK,
pages 5-9 thru 5-11," I

3.0.26

3.0.27

labelequat ion: -- ( t= file attribute assignment T )--J
f ---------'

formatstring: -- 'syntax not yet available,"------J

3.0.28 actual define-parameter: ? -- string --,---------1 ---11

L: L~er(!.i.) ~

'---,.-- "any text, excluding: ,) 1" ----~
( - "any text" - ) ------lIif
[ - "any text .. -] -----~
(- "any text" -) ------.r
lif -"any text" -*$-----......,

3.0.29 define invocation: -- identifier

(T actual defin~-parometer J)
[ Tactual define-parameter J]

J

actual define-parameter =r;
,
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3. 1 . 1

3. 1 .2

3.1 .3

3.1 .4

STOP~,
QUIT~

TEACH T l
EXAMPL;T~ command identifier

I

LISTCOMMANDS - ;

USER ?

Lt=:::or u....cod. - CC /~ password-w password ::or- I

3.1 .5

3.1 .6

TASKVALUE~number~.§")

LOCKTASK J

UNLOCKTAS~

.,

3.1 .7 TE ST -- --

MEMTEST =r "syntax depends on bound procedure." -- I

3.1 .8 MESSAGE :J
MESSAGES~L numberl:!:.")
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3.2. 1 FILES~r ~]L ~-----,(
LFIlES ---l L [- packname - ] filename(su)-.J

A'-----.------------------1~- I

TFILES

---- :---~- AREAS
AREASIZE ---~
~LOCKSIZE ----+I

CREATIONDATE --+I

FILETYPE
INTMODE
LASTACCESSDATE
lAS1RECORD -----...I

MAXRECSIZE ---~
MINRECSIZE ----~

SAVEFACTOR ----~

UNITS ------110I
SECURITY ----.I
SEOJRITYTYPE -~
SEOJRIT YUSE
SEOJRITYGUARD -----.I

WORDS
SIZE
TOTALS

~E

SPACE ------------.I

DOUBLE ----.-..I

All ------------~
ABBREVIATED

------ filespec(sud) _.--

~ underscore shows
minimum abbreviation.

/I3.2 .2 COpy --.-- filename(sud) --r ~

ADD -l L AS - f ilename(d)--.-J

/) I ~ --C TO -'packname l:,- 1

L FROM - packname L
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3.2.3 CHANGE -.- filename(d) - TO - filespec(d) -- J

TITLE ----.J

- 9 -

3.2.4 REMOVE filenamE\dl t ~ J
. ON ~ packname

FROMJ

3.2.5 FREE filespec(cO ---
PRIVATE. ==:J

j

3.2.6 CRUNCH filespeddl---- J
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intna~

,

*' foHowed by:

~number=r= ~-
+- number

SEQ *'---..--,
NOCHECK
NCRESEQ
NOCRUNCH
LIST--~

WRITE --~
PUNCH --....

&

COPYCARDS3.3. 1

~ AS ---.- filenameldJTCC ON:r packname~
INTO ~ TO

11'-----1 ~r---------j

L languagespec -.J

3.3.2 WRITE -- filesl'edus) :r-c T ;
-L UNEDITED sequencerange

3.3.3 PUNCH -- filespedusl ..---r- ..-- ;
----:L UNSEQ~L sequence range~

3.3.4 SYMBOL -L.-.---------------r---....l.....-. filespec ------"f

/tit optionally followed by:

Lnumber T
• *' + -number

& ---r-- NOCHECK -.....-.....
NOCRUNCH
RESEQll-~_~

LI ST -----+I

WRITE --~
PUNCH -~

#<------,L languagespec :J-------- ;

3.3.5 DOLLARSEQ filespec ~

& NOCHECK
NOCRUNCH
SEQ *'
LIST
WRITE
PUNCH

II

L languagespec :oJ
., ,



INt:: - tH... LOl'-l~

3.3.6 PUTCH ----r- OLD -- filespec(su) -_. NEW ----+:---.1"
L NEW -- filespec(su) -- OLD ------l

- 11 -

I C filename(sul Tc ~;
= ON - packname
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3.4 . 1 GET f ilespeclsul .,
3.4 .2 LEB labetequation •,
3,4.3 WHAT •,
3.4.4 REM .,
3.4 . 5 LIST ===r-- sequencerange

range :oJ f-L@._ i

HEX simple

/I

~ ?
•,

S
T
U

3.4.6 TYPE languogespec .,
3.4.7 FIXT~ sequence range

--C r§ - simpe range =:oJ
/

FLOT

.,

number•

• • I
j

S
T
U

'--- number
L -.J-

3.4 . 8

?

~ORMAT ~. ~~~~ ::::::r--- number L . _ number =:J--- ;

3.4.9 EDIT sequencerange~ formC3tstring ---- ;

3.4.10 SEARCH L=: =:r- ;
number(:t ••"
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"any non-crosshatch" ----..;
1---- define-command syntax ---.II.

'-- $" -.- "any text" -- .$ --...
C identifier:==J ;

,

------,.-- identi f ier -,-----------...-----..-----.1
(~nti~)

f

[~tif~l,
1..-_-----+----- , ~

,{'<.--- =----~;::::::=============:T"-- 4 ----L- ;
1-

FORGET

DEFINE
REDEFINE ---i

OVERDEFINE

3.5.2

3.5. 1

3.5.3 DISPLAY C idehtifier :==J'--- ;
,

3.5.4 DEFINES

3.5.5 DUMPINFO number&: .") --r @ ....

L _ number(!. @'1 -----.J
/I

~ labelequation :=1,------ ;
3.5.6 DUMPINFOHEX number<t,lW")-~ ~r----- ;

L- labelequation---.J

3.5.7 LOADINFO number(±.@") -~ ~ .---- ;
L- labelequation __J

3.5.8 LOADALGOLINFO --numben±.@'j-~ • f---- ;
L-Iabelequation --.....

3.5,9 FIND ---..--number(:t.@") -\ ~~------.II

SEARCHli'JFO --.J L WITH - number!!.")---'

#--L IN - numb;Ie FROM - number(!.@'~ =oJ---- ;

3.5.10 INFO It ?

E=file~~me---lI..-j---- ;

3.511 NEWINFO*~----------- ?
NO ... ,----;

filename J
>i' optionally followed by: - = -
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3 , 10 . 1 optionfield:~ "card/line, starting with '$' or '~$' ," - optionsyntax~
L- $* _ optionsyntax- *$ -.---1

3 .10 .2 optionsyntax :

,

J, II
SET

r-- RESET -t'

t-- POP

I-- toggleid __

I-- debugid _

I-- procname .-
'-- TRACEALL ..

definedeclaration

TOGGLEpntif:...:::r-
•,

FIELD •

FORGET

DISPLAY

>- fieldid- :. E 1did I FOR fieldid ~ ;-
. number(:!:.ct") ... 1:~.ber{±.•")•

*

PAGE

I-- LINES

r-- CARDS

r-- TIMESTAMP ....

'-- STACK

PROGRAMOUMP -c;
d:~~oPtion \T;

DUMPOPTIONS ., ~

ALL
dumpoption _________

~ iooption

STATISTICS ~:3- stotsortspec
.,

WHICH~TOGGLES~ARETsETq;
DEBUGS RESET'

TRACES ?

+---J
number(....)

•
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3.10.3. Toggleid:

NAME

GOIFOK

RESPONSE
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DEFAULT
CANDE BATCH NOTE

S S Go-If-OK: R: compile for syntax.

R S S: give message on proper termination

of conunands.

FATALERROR

LIST

OMIT

TOTERMOUT

TOLINE

DEBUGTOTERMOUT

DEBUGTOLINE

TRACETOTERMOUT

TRACETOLINE

TIMINGS

TRACE

NESTING

DE BUGDOLLARS

SEQ

EXPAND

EXPANDERRORS

IOERRORINFO

REQUIREPACK

R R

R R

R R

S R

R S

S R

R S

S R

R S

R R

R R

R R

R R

R S

S S

S S

R R

R S

S: makes dynamic errors fatal (DS).

S: copy input cards on output file.

S: ignore all input, except dollarfields.

s: direct output messages to terminal.

s: direct output messages to printer.

s: direct debugging output to teletype.

s: direct debugging output to printer.

s: direct trace output to teletype.

s: direct trace output to lineprinter.

S: supply timing statistics with trace.

S: trace procedure entries/exits.

S: indent trace output relative to nest

depth of procedures.

S: let debugging work ln dollarfields too.

S: supply seq numbers for input lines.

S: expand source history in case of

syntax errors.

EXPAND

S: to obtain extra information on 10 error.

S: let system ask for non-present pack.

(declared toggleid) R R

Note: (S: specifies action if toggle is set;

R: action if toggle is reset).
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3.10.4. Debugid:

NAME

DEBUGCOPY
DEBUGCOPYSTRING
DE BUGREMOVE
DEBUGCHANGE
DE BUGCOPYRESULT
DEBUGDOPUTCH
DEBUGCOPYCARDS
DEBUGLIST
DEBUGCHECKWRITE
DEBUGTESTI
DEBUGTEST2
DEBUGTEST3
DEBUGTEST4
DEBUGDOFIND
DEBUGFIND
DEBUGPURGEINFO
DEBUGINVOKEDEFINEDTE
DE BUGUNHOOKSOURCE
DEBUGSETUPPOINTERSTACK
DEBUGSCANFILENAME
DE BUGS CANSEQUENCERANGE
DEBUGSCANREAL
DEBUGSEARCHINFO
DEBUGLABELEQUATION
DEBUGGETSEQUENCE
DEBUGSEQl.IST
DEBUGIOERRORI
DEBUGFINDSEQUENCE
DEBUGSTRINGSOURCE
DEBUGSCANITEM
DEBUGPOINTERSTACK
DEBUGENTERIDENTIFIER
DEBUGINIDENTIFIER
DEBUGITEMBINDER

(DEFAULT: RESET)

- 16 -

3.10.5. Procname: "name of a procedure of WORKER"

3.10.6. Fieldid

NAME DEFAULT FOR CANDE BATCH

TEXTFIELD 0 FOR 100 IS FOR 72

SEQFH:LD 104 FOR 8 95 FOR 8

LEFTHARGIN 0 FOR 0 0 FOR 16

RJGHTMARGIN I 14 FOR 16 110 FOR 16
or
(declared fieldid) 0 FOR 0 o FOR 0



THE-RC 26415

3.10.7. Dumpoption

3.10.8. Iooption

FAULT

DSED

BASE

CODE

ARRAYS

ARRAY

FILES

FILE

IOERROR

DATA

PARITY

EOF

ENDOFFILE

BREAK

TlMELIMIT

SECURITY

- 17 -

3.10.9. Statsortspec: PROCNUM

FREQ

ETTOTAL

ETAVERAGE

PTTOTAL

PTAVERAGE

IOTOTAL

IOAVERAGE

NAME

4. Overzicht WORKER-commando's.

Dit hoofdstuk dient te worden beschouwd als commentaar op de syntax

diagrammen (hoofdstuk 3). De nummering van paragrafen en subparagrafen

correspondeert daartoe met die van de diagrammen.

Elk commando begint met een keyword (identifier), gevolgd door een

commando-afhankelijke syntax, gevolgd door een puntkomma.

Een commando wordt aIleen uitgevoerd als het tot en met de puntkomma

syntactisch correct bevonden is, en weI zo gauw de puntkomma "binnen"

~S.
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In het algemeen geeft een commando bij een correct verloop geen

output (tenzij het natuurlijk een typisch output of edit commando

is (LIST etc.)).

Fouten in de syntax worden gemeld door de onderhavige tekst uit te

printen, met op de volgende regel een sterretje plus melding, zoals

u dat ook van de compilers gewend bent.

Dynamische fouten (niet aanwezige files en dergelijke) worden gemeld

middels een voor zichzelf sprekende boodschap van in het algemeen

een regel.

Elke boodschap van WORKER begint met een is-gelijk teken (=).

Na een syntaxmelding krijgt u soms de melding =xx ITEMS SKIPPED.

Deze melding komt van een recover procedure, die input "afscant" tot

de eerstvolgende puntkomma. Dit is gedaan om kettingreacties te ver

mijden bij rare typefouten en dergelijke.

4.0. Basisconstructies

4.0. 1.

)4.0. 2.
Geen commentaar.

4.0. 3.

4.0. 4.

4.0. 5.

4.0. 6.

4.0. 7.

4.0. 8.

4.0. 9.

4.0.10.

4.0.11.

;".0.12.

4.0.13.

Maximale lengte van deze items ~s 63 karakters.

Integers en identifiers kunnen worden samengesteld uit andere

integers en identifiers. Deze worden dan gewoon aan elkaar ge

plakt. Geforceerde invocaties van defines gaan veer plakken.

Dit geldt tevens voor invocaties van define parameters.

Dit opent de rnogelijkheid om bijvoorbeeld regelnummers sarnen te

stellen uit losse cijfers of groepen van cijfers, die elk binnen

het regelnummer een bijzondere betekenis hebben.

Zie voor de betekenis van stringcodes en charactersizes het

BEA-manual (bladzijde 2-9,2-10 en 2-11).

Zie voor een uiteenzetting over NUMBER het BEA-manual

(bladzijde 2-5 en 2-6).

Double-precision numbers zijn niet geimplementeerd.
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4.0.14. A : B is equivalent met A-C, waarbij C=A+B-1.

B geeft dus de breedte van de range aan.

4.0.15.

4.0.16.

4.0.17.

4.0.18.

:r Geen commentaar.

4.0.J9. Gereserveerde packname: DISK, voor Virtual Memory.

Bij WRITE en PUNCH ook READER, voor cardrearier input.

4.0.20. Default bij ontbrekende ON-specificatie: DISK.

4.0.21.

}4.0.22. Geen commentaar.

4.0.23.

4.0.24. TEXT ~s equivalent met ALGOL.

4.0.25.

}4.0.26. Geen commentaar.

4.0.27.

4.0.28. Zie voor ?-constructie de verhandeling over defines elders

~n deze handleiding.

4.1. Algemeen

Sluit WORKER-sessie af (kan ook met ?END).

Met lijst van namen: geeft uitleg c.q. voorbeelden van

gespecificeerde commando's.

Zonder die lijst algemene uitleg.

Indien optie TOTERMOUT reset ~s

(zie 4.10.3.): gevolgd door uitlee c.q.

voorbeelden van alle commando's.

4. ].3. LISTCO~~DS Geeft alfabetische lijst van commandonamen.

4. I. I. STOP

QUIT

4.1.2. TEACH

EXAMPLE

t

4. J .4. USER Met ? print huidige usercode.

Met usercode (/pass-
word/password) schakelt over naar nieuwe usercode.

De passwords moe ten gelijk zijn. Dit

om typefouten te kunnen detecteren.
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4.1.5. TASKVALUE

4.1.6. LOCKTASK I
UNLOCKTASK

4.1.7. TEST

MEMTEST

4. I .8. ~ffiSSAGE

MESSAGES

- 20 -

Wijzigt de taskvalue (VALUE in WFL) in gespecificeerde

waarde.

Zet WORKER. LOCKED op TRUE respectievelijk FALSE,

met als effect hetgeen gespecificeerd is in

Burroughs Software-boekje, bladzijde 3-100.

Bruikbaar voor synchronisatiedoeleinden.

Zorgt voor aanroep van WORKER-procedure TEST respectievelijk

MEMTEST. Deze procedures kunnen (met behulp van de BINDER)

vervangen worden door zelfgemaakte p~ocedures, die dan ver

volgens getest kunnen worden.

AIle globals uit WORKER staan in een INFO-file,

file (U210S209)WORKERPROCS/INFOTABLE ON USER2, die met

behulp van de kaart $ LOADINFO••.•• in ALGOL geladen kan

worden.

Zonder number: print laatste bericht uit message file.

Met number (format YYMMDD voor datum, dus bijvoorbeeld

760717) print bericht(en) de dato de gespe

cificeerde datum, in geval van MESSAGES aan

gevuld met aIle berichten vanaf die datum.

Elk bericht bevat een verwijzing naar het vorige.

4.2. Library maintenance

4.2.1. FILES

LFILES

TFILES

4.2.2. COpy

~D

Levert directory-overzicht.

In geval van FILES of LFILES ~s dit het bekende overzicht

dat u ook krijgt met gelijknamig commando op CANDE.

TFILES levert een overzicht in tabelvorm, met aIle rele

vante attributen plus enkele gegevens over geheugengebruik.

Deze output krijgt u uitsluitend op de regeldrukker (ook

als u op CANDE werkt), dit in verband met de breedte van

de tabel.

Kopieert files van de ene unit naar de andere, met even

tueel naamwijziging;

ADD kopieert aIleen die files, die nog niet aanwezig zijn

op de nieuwe unit(s).

Als de eerste filenaam een usercode bevat en het AS-part

ontbreekt, dan wordt automatisch een AS-part aangemaakt,

bestaande uit de gespecificeerde naam, ontdaan van de user

code.
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4.2.3. CHANGE

TITLE

4.2.4. REMOVE

4.2.5. FREE

PRIVATE

4.2.6. CRUNCH

- 21 -

Bij meerder TO-parts worden de files naar aIle opgegeven

units gekopieerd. Dit is goedkoper dan afzonderlijke COPY

opdrachten voor elke unit.

Wijzigt de naam van file of directory.

Als de nieuwe naam reeds bestaat wordt

- in geval van een directory niet gewijzigd;

- in geval van een file aIleen gewijzigd als CHANGE ge-

bruikt is als commandonaam.

Bij TITLE wordt in dit geval dus nietsgedaan.

Als er om een van bovenstaande redenen niet gewijzigd

wordt, dan krijgt u daarvan een melding.

Verwijdert file of directory.

Wijzigt security-attributen van file (of aIle files uit

directory) in CLASSA-IO respectievelijk PRIVATE-IO.

Cruncht file (of aIle files uit directory).

4.3. File maintenance.

4.3. I. COPYCARDS Kopieert een of meer pakken kaarten naar disk of pack.

Elk pak kaarten wordt in WFL opgenomen als DATA-deck, met

als naam een simpele identifier, dezelfde die in het

commando wordt genoemd in de intname-lijst.

Als het AS- of INTO-part ontbreekt wordt elke file onder

de naam van het corresponderende DATA-deck op pack gezet.

Als er weI een AS- of INTO-part is, dan wordt de daarin

gespecificeerde naam gebruikt bij de constructie van een

title, en weI als voIgt:

- Als de naam eindigt op /=, wordt de intname op de plaats

van het =-teken gezet en het geheel wordt als title ge

bruikt.

- Als de naam niet eindigt op /=, mag er slechts een int

name gespecificeerd zijn. In dit geval wordt namelijk de

filenaam zonder meer als title voor de resulterende file

gebruikt.
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Opties:

SEQ

NOCHECK

NORESEQ

NOCRUNCH

LIST, WRITE

PUNCH
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Specificeert default sequence-base en/of

-increment voor hernummering van de kaarten.

Er wordt niet gekeken of de kaarten weI van

een oplopende nummering zijn voorzien.

Er wordt niet hernummerd.

De file(s) worden ongecrunched afgeleverd.

Er wordt meteen een listing gemaakt van de

resulterende file.

De resulterende file wordt ook geponst.

4.3.2. \VRITE

4.3.3. PUNCH

Er mogen meerdere opties gecombineerd worden.

Languagespec: Specificeert taal waarin het eventuele pro

gramma op de kaarten geprogrammeerd is. Dit

houdt verband met de syntax van in het pak

voorkomende $-kaarten.

Bij het hernummeren wordt namelijk rekening

gehouden met specificaties op $-kaarten (bij

voorbeeld $ SET SEQ 123+3).

Default language: ALGOL.

List een tekstfile (of gedeelte daarvan) op de lineprinter.

Lay-out per regel ~ UNEDITED:

Volgnummer, positie eerste niet-spatie,

tekst (80 karakters).

Zonder UNEDITED:

Volgnummer, positie eerste niet-spatie, regelnummer,

tekst (72 karakters), regelnummer, patchnummer.

Als een sequence range gespecificeerd is wordt tussen

2 ranges

- een opening van vijf regels gelaten indien als scheider

een komma gebruikt wordt;

- een nieuwe pagina met kop geproduceerd als de scheider

een slash is.

Ponst een tekstfile (of gedeelte daarvan).

UNSEQ: posities 73 tot 80 worden blank gelaten.
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4.3.4. SYMBOL

4.3.5. DOLLARSEQ

4.4. Workfile

4.4. 1. GET

4.4.2. LEB

4.4.3. WHAT

4.4.4. REM

4.4.5. LIST

HEX
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Kopieert de file onder dezelfde naam op dezelfde unit.

De bestaande file wordt verwijderd. De nieuwe file krijgt

nette attributen, namelijk:

(FILETYPE = 0, UNITS = WORDS,

MAXRECSIZE = 15, BLOCKSIZE = 450,

AREASIZE = 120, AREAS = 10, FLEXIBLE,

SECURITYTYPE = CLASSA, SECURITYUSE = 10).

Opties als bij COPYCARDS (4.3.1.)

Hernummert file conform $-kaart specificaties.

Opties als bij COPYCARDS (4.3.1.)

De resulterende file krijgt dezelfde attributen als de

inputfile.

Koppelt gespecificeerde file aan WORKER als WORKFILE.

Hiermee kunnen een aantal attributen van de WORKFILE

gewijzigd worden.

Geeft naam, unitnaam, lengte en type van de WORKFILE.

Ontkoppelt de WORKFILE (REMOVE-t dus niet!!!).

List gedeelten van WORKFILE op de terminal (CANDE) of

lineprinter (BATCH, RJE).

LIST: Als WORKFILE een tekstfile ~s, dan output conform

CANDE-LIST,

anders hexadecimale output met EBCD1C-bovendruk.

HEX : Hexadecimale output.

Opties:

S = Squashed (overbodige spaties weg bij LIST van een

TEXT-file) ;

Suppressed (laat HEX-output weg bij LIST van een

DATA-file) •

T = Truncated (list per record maar een regel).

U Unsequenced/Unnumbered.
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4.4.6. TYPE

4.4.7. FIXT

FLOT

4.4.8. FORMAT

4.4.9. EDIT

4.4.10. SEARCH
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Interpretatie sequence range en column range:

Bij LIST van een TEXT-file: - numbers in sequence range stel

len regelnummers voor

(kolom 73-80 van de regel),

numbers in column range telt in

karakters;

bij LIST van een DATA-file

(of commando HEX) - sequence range: recordnummers

(0,1 •••.. ),

- column range :telt in woorden.

Bepaalt op welke man~er het LIST-commando (4.4.5.) wordt

afgehandeld:

conform CANDE LIST of hexadecimaal output.

Geeft numerieke output (een getal per woord per record),

alsmede hexadecimale representatie van elk woord.

FIXT: F-format,

FLOT: E-format.

Opties:

S = Suppressed: geen hexadecimale output.

Number (.number) te interpreteren als Fnumber(.number)

of Enumber(.number) in BEA-formats.

U = Unnumbered.

Wijzigt default formats, te gebruiken bij FIXT en FLOT,

als daar de formatspecificatie wordt weggelaten.

Formatteert records van de WORK-file conform een mee te

geven formatstring.

Als de WORK-file een directory ~s, wordt deze geevalueerd

en in de bekende boomstructuur uitgeprint.

Number geeft de maximale diepte van de search ten opzichte

van de gegeven directory. Default is oneindig.
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4.5. Defines/Info
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4.5.1. DEFINE Vergelijk DEFINE-implementatie in BEA.

REDEFINE Extra mogelijkheden ten opzichte van BEA:

OVERDEFINE - REDEFINE verwijdert een eventueel eerder gedeclareerde

identifier met dezelfde naam;

- OVERDEFINE schermt identifiers met dezelfde naam af.

Deze worden weer "zichtbaar" na een FORGET

4.5.2. FORGET

4.5.3. DISPLAY

4.5.4. DEFINES

Lt.5.5.

Lt.5.6.

4.5.7.

4.5.8.

4.5.9.

Lt .5. 1o. INFO

4.5.11. NEWINFO

(4.5.2.).

Verwijdert van elkegespecificeerde naam de bovenste

(laatst toegevoegde) uit het naambestand.

Print de gedefinieerde tekst van elk define uit de lijst.

Formele parameters zijn steeds vervangen door #ddd#

waarin ddd een driecijferig getal is dat het volgnummer

van de parameter in de parameterlijst aangeeft (te beginnen

bij 001).

Geeft een alfabetisch overzicht van aIle gedeclareerde

defines.

Test-commandors. Niet interessant voor de gebruikers.

Laadt een infotable (bestand met defines), die ~n een

vroegere sessie is aangemaakt,

6f print naam van geladen infotable (INFO ?),

6f verwijdert geladen infotable (INFO NO;).

Aan het eind van een sessie wordt automatisch (indien

nodig) een nieuwe infotable gedumpt. Hierdoor zijn defines

globaal geworden ten opzichte van WORKER.

Specificeert de naam waaronder aan het einde van de heersen

de sessie de infotable gedumpt moet worden.

NEWINFO ? vertelt wat die naam op dit moment is;

NEWINFO NO; geeft aan dat er niet gedumpt moet worden.
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Zie 4.10.3.

Zie tl .10.4.

Zie 4.10.5.

Zie 4.5.1. (alleen DEFINE).

Zie 4.10.6.

Zie 4.5.2.

Zie 4.5.3.

Geeft een nieuwe pagina op lineprinter.

Geeft aantal geprinte regels, respectievelijk- LINES, CARDS

4.10. Options

4.10.1.0ptionfield:

- Bovenste alternatief: Dit is de bekende dollarkaart die op elke

plaats in het inputdeck mag voorkomen.

Ook op CAN DE mag u een regel beginnen met een dollarteken, waarna

de optionsyntax volgt.

Onderste alternatief: De optionsyntax wordt tussen $* •••. *$-haken

op een willekeurige plaats in de input gezet. De tekst mag zich

dan over meerdere regels uitspreiden.

Als dit type optionfield in de tekst van een define voorkomt,

wordt de interpretatie uitgesteld tot het moment van invocatie

van de betreffende tekst. Dit geldt ook voor optionfields in een

actuele define-parameter.

Opmerking: Een crosshatch tussen de $* ••.• *$-haken wordt niet gezien

als afsluiter van een define-tekst.

4.10.2. Optionsyntax:

- toggleid, TOGGLE

- debugid

- procname, TRACECALL:

- definedeclaration

- fieldid, FIELD

- FORGET

- DISPLAY

PAGE

- TIMESTAMP

- STACK

- PROGRAMDUMP

geponste kaarten.

Geeft datum en tijd.

Geeft procedurenesting van WORKER, uitgedrukt

in procedurenamen en -nummers.

Maakt BURROUGHS-programdump van WORKER. Bij ont

brekende dumpoptions wordt MYSELF.OPTION genomen,

of eventueel door middel van DUMPOPTIONS gespe

cificeerde waarde.
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- DUMPOPTIONS

- STATISTICS
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Specificeert dumpoptions, te gebruiken bij

automatische programmadump, of bij PROGRAMDUMP

zonder dumpoptions.

(Indien IOERROR als optie meegegeven is wordt

bij een IO-error programmatisch een dump ge

forceerd.)

Geeft een gesorteerde tabel met procedurenamen

en per procedure geaccumuleerde tijden

(elapsed, process, 10).

Zie ook 3.10.2. en 3.10.9.

- WHICH Hiermee kan men opvragen welke opties zoal ge

set of gereset zijn.

- number Seq-base, voor hernummeren inputkaarten (-regels).

- + number Seq-increment voor hernummeren.

4.10.3. Toggleid: Variabele die een stack van maximaal 48 booleans bevat.

De bovenste boolean bepaalt steeds of de met toggle cor

responderende actie al dan niet moet worden ondernomen.

Er zijn een aantal standaardtoggles die U opgesomd ziet ~n

de tabel.

Er zijn drie operaties mogelijk op een toggle-variabele:

- SET Hiermee plaatst men een boolean met waarde TRUE op

de stack.

- RESET: Om een boolean met waarde FALSE op de stack te

plaatsen.

- POP Haalt de bovenste boolean van de stack af.

4.10.4. Debugid

De toggles krijgen bij initialisatie van WORKER een inhoud

van een boolean, waarvan de waarde afhangt van de wijze'

waarop WORKER gestart is: via CANDE of via BATCH (RJE).

Variabele die een stack van maximaal 16 boolean-triplets

bevat. Elke triplet bestaat uit:

- een boolean die aangeeft of zekere debugging-output naar

de terminal moet worden gestuurd,

- een boolean die bepaalt of die output naar de lineprinter

moet,

- een boolean die altijd de waarde heeft: "een van de twee

andere booleans ~s TRUE".

Deze bepaalt of er iiberhaupt debugging-output moet worden

aangemaakt.
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Operaties:

- SET Combineert de toggles DEBUGTOTERMOUT en

DEBUGTOLINE tot een triplet op de op pagina 27

beschreven wijze en plaatst dit triplet op de

stack.

- RESET: Plaatst een triplet (FALSE,FALSE,FALSE) op de

stack.

- POP Haalt het bovenste triplet van de stack.

Initiele waarde voor aIle debugid's: een triplet met waarde

(FALSE,FALSE,FALSE).

Conventie: In het algemeen bestaat een debugid uit de letters

DEBUG, gevolgd door de naam van de te debuggen procedure.

4.10.5. Procname: Variabele als debugid (4.10.4.), met dit verschil dat bij

SET de toggles TRACETOTERMOUT en TRACETOLINE gebruikt

worden.

Ais de toggle TRACE aanstaat, worden vrijwel aIle procedure

in- en uitgangen getraced. Voor aIle procedures waarVan de

corresponderende procname geset is, wordt dan een berichtje

uitgeprint op terminal en/of lineprinter, telkens wanneer

die procedure wordt aangeroepen en vlak voordat die proce

dure verlaten wordt.

4.10.6. Fieldid

4.10.7.

TRACECALL: Hetzelfde effect als wanneer aIle procedures af-

zonderlijk zouden worden opgesomd.

Variabele, bestaande uit twee getallen: een offset en een

width.

Samen beschrijven deze een veld op de outputbuffer, te ge

bruiken bij het printen van bepaalde output.

De implementatie hiervan is nooit helemaal uitontwikkeld:

Slechts op enkele plaatsen wordt bij het verzorgen van out

put gebruik gemaakt van fields.

Geen commentaar.
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4.10.8. Iooption: Als de optie IOERROR gespecificeerd is, wordt bij het

optreden van een IO-error, waarvan de mnemonic ook in de

optielijst voorkomt, een programdump gemaakt.

Voorbeeld: DUMPOPTIONS IOERROR EOF;

Bij het optreden van een {niet verwachte) end-of-file

IO-error wordt een dump gemaakt.

Bij bijvoorbeeld een data-error wordt echter geen dump

gemaakt.

4.10.9. Sorteercriterium bij statistics.

Voorbeeld: STATISTICS + PTAVERAGE;

Dit levert een overzicht van procedures en geaccumuleerde

tijden, gesorteerd volgens oplopende, gemiddelde procestijd.
Opmerking:Deze output kan alleen op de lineprinter verkregen

worden.

S~-VeriameTIng voorbee1den van WORKER'=-commando' s.

STOP; QUIT;

TEACH; TEACH COPY, TEACH; EXAMPLE LIST;

LISTCOMMANDS;

USER? USER U234S456; USER = U45S23 PAS PAS;

TASKVALUE !; TASKVALUE 23.234(1)-4; TASKVALUE 4"IE45FO";

LOCKTASK; UNLOCKTASK;

TEST TESTPARAMETER? WAARSCHIJNLIJK TOT AAN PUNTKOMMA;

FILES; FILES: LASTR ABB ALL; FILES SERVICE: USER2 NONE;

LFILES (U235S876); LFILES A/B; LFILES D/F/G: LASTA;

TFILES = ON USERZ; TFILES A/B/C/= ON POOL; TFILES = ON DISK;

TFILES =;

COpy DIR/= AS A/= TO POOL; COpy B FROM USER2 TO AUT;

COPY A/B/c FROM DISK TO POOL; COpy ME FROM HERE TO THERE;

COpy SERVICE AS SYSTEM/SERVICE TO BULKPACK:

ADD = TO USER2; ADD PATCHCOMP FROM BD!; ADD A/= FROM POOL;

CHANGE A/= TO B/= ON POOL; CHANGE A TO B; TITLE ME TO HIM;

TITLE A TO B ON USER2;

REMOVE = FROM PACK!; REMOVE THAT/FILE FROM USERI;
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REMOVE MY/OWN/FILE;

COPY (UXXXSYYY)A/B FROM HISPACK TO MYPACK;

ADD (UI23S456)FILE/TJE FROM USER2;

COPY SYSTEM/COMPARE AS SYSTEM/VERGELIJK TO POOL;

REMOVE THE/FILES ON USERS;

FREE A/B/D; FREE A ON POOL; FREE A/B/C/= ON USER2;

PRIVATE A/B/C ON USER2; PRIVATE A/= ON POOL; FREE A/B/= ON POOL; .

CRUNCH = ON USER2; CRUNCH A; CRUNCH SDIR/= ON POOL;

COPYCARDS CARD, DATA, KAARTEN AS DIR/= TO USER2 ALGOL;

COPYCARDS NEW/PROG TO USER2 BEATHE;

COPYCARDS & NOCRUNCH & NOCHECK GETALLEN AS NUMBERS;

COPYCARDS TEKST, TEKSTl AS TEKST/= TO POOL FORTRAN;

COPYCARDS & LIST & PUNCH ALLEKAARTEN;

WRITE SERVICE/FILE ON USER2 UNEDITED 1-2345, 234:10000,

23-45 / 234:500, O-END, 700, 701;

\VRITE SYMBOL/COMPARE ON USER2 O-END, O-END;

WRITE FILE/A ON POOL; WRITE FILE/A;

PUNCH CARDS ON POOL UNSEQ 3-567, 0:100000000;

PUNCH PUNCHCARDS; PUNCH (HISUC)FILE/OF/HIS/LIBRARY ON BDK9;

PUNCH FILE /A;

WRITE (U987S567) ON ON USER2; WRITE (U987S567)ON;

SYMBOL ONLY/MY/FILE; SYMBOL & NOCRUNCH A ON B;

SYMBOL NEWSOURCE/FORTPROCS ON POOL FORTRAN;

DOLLARSEQ FIXED/FILE ON USER3; DOLLARSEQ A ON DISK;

GET (HISUDERCODE)FILE/WITH/TEKST ON POOL; WHAT;

GET A/B; GET SYSTEMDIRECTORY; GET IT ON OVERTHERE;

LEB (FILEKIND=FORTRANSYMBOL, SECURITYUSE 10, SECURITYTYPE = PRIVATE,

CARRIAGE CONTROL CTLASA, OPEN=FALSE, MAXRECSIZE=270, UNITS=WORDS;

LEB (OPEN);

LEB (OPEN=TRUE, OPEN=FALSE, EXCLUSIVE, OPEN=TRUE);

WHAT; REt-!;

LIST 345 U S T; HEX 15:450@ 23-24 S;

LIST BEGIN-END U; LIST 1000; LIST 12, 24, 67-80 T;

TYPE TEXT; TYPE ALGOL; TYPE DATA; TYPE FORTRAN;
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LOADINFO a (KIND=PACK, PACKNAME=POOL, TITLE=INFOTABLE/WORKER);

DUMPINFOHEX a (KIND=DISK, MAXRECSIZE=60, BLOCKSIZE=120);

LOADALGOLINFO I (KIND=PACK, PACKNAME=USER2, TITLE=ALGOLINFOTABLE);

FIND 4"IFOOOOCIFFFF" WITH 4"FFOOOOFFFFFF" IN a FROM 346;

FIND 40"99" WITH 40"FF" IN I;

FIND 23; FIND 0 WITH 0; % MASK a GEEFT ALLES

SEARCHINFO 40"21"; SEARCHINFO 34 WITH ALLBITSON;

DEFINE ALLBITSON = 4"FFFFFFFFFFFF" #;
NEWINFO PIET; NEWINFO ?

NEWINFO NO;

INFO NO; INFO ?; INFO TINUS;

MESSAGE;

MESSAGES 760802;

MESSAGES 760428;

$ SET RESPONSE POP TOLINE

$* BELL">";

BELL"~"; (¢ = CONTROL G)

PROGRAMDUMP ARRAYS;

\lliICH TOGGLES ARE SET?

*$
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