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2. Motiverin~ van het ondrrwerp.

I.B.M. levert een pro~ramma, Formet geheten, dat hAt mOffelijk
maakt op kq2rten geponste tekst via een rekenmachine, die
Fortran ken vervJerken, 88,mpn te V00p:en tot een dOC'lT'1ent, inge
deelrl in p8:c:;ina' s, ~'T88rV21'1 m')n d0 lay-o"t zeIt' kan kiezen.
Een k1eine onaangenaamheid van dit propramma is de wijze
waarop cornmendo's tus~en de tekst p:cvoegd Moeten worden, deze
kan in sornrnige situaties inp;ewikkold worden.

Een b':e8'~e arp;ument voor het ont'3taan V8n dit prop;ramt'1a '-!2S het
fei t clat op deze cd'delin[; d" cop1m,'nicatiekanalen V9,n de reken
machine zO'Hlen '>lord en 11i tr':ebreid met een typemachine. Deze
zon eveneens ,o:ehrnilct knnnen 'vorrien, voor dr~ invor'r van tekst.
i.oJa t het transport van teks t n2~r een rekenmachine betreft, h eeft
een typemachine Grote vnorcle]en hoven een pnnsmechine.
Tijdens hat typen is directe ontische controle rnoeelijk V9n d a

petynte symhnlen, dit jn te,o:enste1linp tot het ponsen.
Hoo:fd en klni np Iptters kunn r~n a:fzonderli jk P:0 typt word en. Hi j

de ponsmachine, die alleen hoofd le:tters kan verwerken, J110pten \,re
commandotekens invoeren.

Onderstrepin,o: eist, wannepr 'de ponsksarten gebr'dken, pvpneens
een RHart t0ken. Wor~t on de tvnemaehinp nen nndnrstrenin~

vitp:ft~OCrd, (~ot bphll1n ~an~dp·~aek~p~en-toetswor~t d~ s~hrijf
kO]1 teru,o:,n:p7 et I'D k11nn en de ond prs t:c-eent0ken s Ce tikt word pn )
cl8n o'ltstaat 81 S lli tga:lnde strinp: V?l,n symholen e0D OTJeenvol,zing
van charactE'r en hacJ<:spacG-t01(nns, die; zonr'ler m"cr tot r1e O'p'/:cn:-;te
zin is te herleiden.

Wanneer regels overgeslagon dienert te worden, doet de typist
dit door even70vcle malen de carriage-return toets te benlltten.
Pi t deze carriage-return tekr:ns kan (:,eze opdracht dus gedetec
t e erd ,"!ord en.

Een laatste voordeel van de type~achine is het feit dat na iede
re rep,el tekst het carriage-ret~rn teken verschijnt, automatisch,
omelat de typist 01' de volg0ncic~ reg",l ,d.l verder gaan.
He moc;en dus aannemen da t al1e in Iormati e- tus sen b-ree c8rrirlg()
rctnrn te 1<:ens gpldip: is. De bla':1ks die op hot typcpapier vole:C'H
op dp getypte 7jn word",n in deze informatiostrnom niet meeeczon
den. Ponsko8rten moeten 1",fe ofweJ {';"'heel voJ pons en , of "Te m00ten
ze, ':T8nnCOr 1-,'e corder op Cell ni81 1 ,-,,(' k:et;c'rt 1'1iJ1("TI ovpr,?,"a8T1, voo:r~ien

van een slldttcl<:en, Z008t bokencl is r:emaakt, dat do laatste
blanks goen betekenis hebben. '

Samenvattend kunncn we stellen, dat via de typemachinc onbe
MIst ~eGr in:formatie worrtt overgodragcn den via de ponsmachine.
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Naar 8anleidJ.np.: van dez"? ar:":l'!ncnten is besloten E'en pror:r8."1ma
te docn on t"ternpn, \'J88rm0d e tP'~A ten, afkoms ti,,,: vnn typr:n"" chine,
knnn0n 'h"ordpn vc;r.,rerkt in de zin zoals het I.B.1'-f. programma dit
ook doet. Bovendi~n wordt als eis eesteIrl, dat naar aanleiding
van ('en 0001' riit proc;r"1mma :::-eprorl ll c?erd dOC11ment ne,ar b0lieven
cen ni 8111\' doc111118n t f,'''?:vormrl !~8n '1-:01'<1 en, ~\Ta8rin 't';,] ,; zip:in,a;en
8anr';eora cht z:i.in. HI'" n o t"Hn r;n di t ~n he t vervolg Modificeren.

Het invoeren van de tekst, direct via typeMachine, Jv'eft een
groot b-8ZFaar. Tijdens h0t typ0n is in ieder r:eval de foref,'ronnd
van de rekenmachine in bedrijf. En ,vanneer de p.:etypteteksten
tijdelijk opF':oslagen mooten Forden op disk of tape is zelfs
oe e:"'help rekenmachine in bedrijf, ~'!at natpnrlijk kostbaar is
en hoogst oneconomisch ten gevolge van het relatief trage tem~o

van de typist.
Aantrekkeli,i~"e mogelijkheden lige:en derhalve in het p:ebrldk van
een device, dat, eenmaal 0001' epn typist vole:etypt, de character
strin~s in hor:e snelheid naar de rekenmachine kan sturen.
Op dit moment is oe hee7 Kr1 Jithof, afstudeprrler op deze afdeline,
bezig met de bouw van een ap~araat, dat het mogelijk mackt getyp
te tekst op een magneetbandje vast te leggen. Deze band is een
geschikte inputsbron.

Daar de typemachine nog niet aangesloten was toen dit programma
gescbreven ",erd, is '.1iteindplijl-::: nen pror:ramma ontstaan dat
zowel symbolen van typemachino als van ponskaartlezer verwerkt.
Achteraf bli jkt ook het I'rerl,en met ponska~rten zi jn aan t:~e)d<elij'"e
kanton te hebbr:-n. Beide bronnen kunnen eventueel afwisselpnd
toerr,epast "rorc1en. In hoofdf'ltl1k J en 4 is aanr;egev0n hoe dit
in zijn werk gaat. De eigenschappeh van dit programma zijn in
het volgende hoofdstuk vermeld.
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Eigenschappen van het pro~ra~~a.

Het pro,n:ramma 1-::-:.11. input vpr'verken 8±~kor'1stig van zOFel typema
chine als ponsk~artlezpr.

Nen kan gebrnik maken van de volgenoe mogeli,ikheden:

3.1. Overslaan regels on pagina's.
Door midrie1 V2.n stunrtek0I1S, die': in de to verlverken tekst zijn
a2ngebracht, kan men de wens kenbaar makon det de tekst op eon
nielnve regel of' paRina Doet vervolgd ,,'orden, of'wel flat meordere
regels of' paRinats mocton ovprgeslagen worden. Voor de symholen
zio volgonde hoofdstuk.
Opmerking: Hannear het stll11rtek,?n in de tekst aanleiding geeft
tot het overslaan van meer dan vier regels, en deze blanco pas
sage valt zodanig in de pagina, d~t een gedeolte van de volgende
pagina bestreken wordt, wordt op deze volgende pegina opnieuw
het p,-chele gewenste aantal regels overgeslage11..
Reden: Aangenomen wordt da t het in deze si tlJatie d'c' bedoeling
was een plantje te tekenen.

3.2. Hoofdletters, klein~ letters.
Ponskaarten: men kan kiezen of de teks t in hoofd dan 1vel in 1<.lei ...
ne letters l1i tr:evoerd zal ·""orden.
Kiest men voar kleine letters, dan zal elke eerste letter na een
str~_ng van een of meer punten, vr2agtekens of vi troeptekens,
eevolgd door (~en of meer b18nks 2C1tomatisch hoofdletter blijven.
(1'1e n kan Eevole: lrr,2ven aan de hnirlige morl_e om uitsl1;jtend P10t
kleine lettC'·rs te '"erken door voor de be1vp :,tc 1('tt0r een tckr;n
te ponsen, oat niet ooat de r 0 Folprinter ~8print ~~n worden.)
Vcrder kan men een hoofdletter 0reeren, door haar to laten
V(10r2:fgaan door "()n stnurtc.I'(>l'1: =IF.
Wenst mnn meerdere hoofdletters, of' een hnle passage in die vorm
dan moet deze passage worden voorsfgegaan en gavo]ed door een
strine: VRn t"TPe tekpns: ##".
Typpmachine: Geen problpmen, f'""'r1 tV'l!) ge"Toon hoofd en kleine
letters.

3.3. Onderstrepi.ng.
PonskR2rten: De passage die onderstreept dinnt to worden moot
men Iaten voor2:f~2an en volgen door een string van twee symbo
len: )TT
TYP"f'1achinc: M~~1 1~8rt hier r:e'>'oon 01'1d'-'r,str0p:,n zoal'" or t-:3'T',c'ns.-'
ehines {~ehri1ik?lijk is, dns !Tl0tr~0h"" i!(T'18 k inp: V2n de back-space
toets. .
l'TB. J\l~ G.e sch.ri.ji'lcop tot l~t-?t l)e:a~1.n, v~n d.e T'e-gel is t8r·t~~O:{"0t1'2.~=tn

on do toets hackspRce vorrlt weer ~0hr',ikt, lcidt ~it tot beeSn~

~:ip::in,o: v"n het rro;,':r8.rn,ma, omdat de inf'ormatie n1' nic-,t !'!'leer
relpv2nt is.

3.1+. Titel.
Men kan desacwenst on eike paFina een titel laten printen,
op een plants naar keuze.
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3.5. Lay-o"t van het ge'!Jroducecrde dOCl ' m",nt.
Hen kan de regellengte, de nositie van de tekst ten opzichte
van de pa~ina en het santal r0~els per pagina kiezen.

3.tS. Printen van rep-ai (>1'1 paFinan'1mmer.
l\',pl'l kc'.ll d0 tekst naar ).:e'_'ze laten 11i tprinten m0t of zondpr
rege1 en/of' paginan" r'1m8r.

3.7. 'J:"......eer:mCll printen van de t0kst.
Men kan de tpkst ook tweema~l laten printen, waarbij gedurende
de tweede ronde '!JBgina en regelnummer altijd uitgeprint worden.

3.8. Fraaie kantlijn rechts.
Normaal worden blanks tussen de tekst gevoegd, zodat rechts
van de tekst een rechte kantlijn ontstaat.
Men kan deze handeling verhinderen.
In sommige situaties wordt deze handeling al1tomatisch verhinderd:
1) Wanne~r de regel te kort is, zodat d' open plekken te groot
worden. (Drie blanks tussen twee woorden is het maximum!)
2) Wanneer de regel eindigt op een .,?,! of : token.
J) Wannecr het lnstste symbool van de regel het epitheton
"n ietHve rce;el(s) of pagina(s)n heeft meegekregen'.
Reden: Optiseh beter, bovendien ontstaat zo een mogelijkheid
om for"rules weer te geven, waartussen natuurlijk geen blanks
gevoegd mogen worden.
Ala aan het beg~n van Ben regel enkele blanks zijn geplaatst
worden deze ongemoeid ge1aten en wordt uitsluitend opvul1ing
geplee,c;d in de rest v;:m de regel. D;L t inspringcn van de tekst
komt veel voor, bv bij het begin van een nieu"Te alinea.

3.9. "!'~erste paginam!mmer.
Ais eon document ge~cnereerd wordt is hct nummer VAn de eerste
pagina automatisch 1. Het is echter ook moge1ijk hiorvoor
een ander nummer te kiezen. (Bedoe1d vaor het geval dat men
een groat geschrift jn gode Iton wil verwerkcn.)

3.10. Onvcranderd pansen van ponskaarten.
Men kan ook ponsk3arten 81s zodanic lr.:t0n ponsen. De rege1
len{,:te ~..Torr1t d::tn a"tamatisch t2ehtig ~h2_ractcrs lc:1ng.
}<::;r ,'!orden seen stl111rtekens l:i tgevoerd, alles blijft zaals hot
~·ta s •
NaarkeDzc k1 1nnen weI t~;.'·ee cloC11l'1onten '!i tgeprint ",'ord0n, cd of'
ni01.~ voorzien van pagina en reg01nl~r:lmer.

Dit ongewijzigd ponsen kan gobruikt worden om programma~s to
printen en ze op nette wijze op de pegina te projectcren.
Het rege1nllmmer kan als een soort statoment-nl'm"v'r clienat doen.
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3.11. Fitponsen van de vpr";erkt0~ tel-:st op ponska:·rten.

Wanneer men vermoedt dat de te verwcrken tekst in de toekomst
nog m'eerdere malen afp:edr1.11-::t zal r:10et011 \vorden, of \·'ann·0er
meD verwacht oat ver~nderingen aaDffebracht moeten worden,
biedt di t progr8mm2. d0. mogeli,jkheid 0"1 de veT",··'erkt'" tel-cst na
hAt llitprinten oak no,O; te laten 1.'itponsen. De ald11s ontstane
kac'.rten nO(~"1pn 1'1ie verdeI' "01~dcll 1:e2rten, of "01 1 dc tr-kst".
\1ann0er een volgende keer de7e "o1:rle" kaarten 31s inpl:t r>: n br11 ikt
, ... 0 I'd en , verloopt h,,'t profr,ramm? 88.I1zienlijIc sneller dan ,,,anneer
de originele kaarten weer worden ingevoerd. We noemen deze
ori rr.inp Ie kaarten "ni0.'11-re" kaarten of "nie1.l.we tcks t", omdat het
programma deze kaarten( opnieuw) voor het eerst :d.et.
NE. Voor het modi:ficeren is het niet nood7akelijk om van "ouele"
kaarten ui t te gaan. "nien-we" kn'enen ook £!:ebn:ikt worden.
Dit kost aIleen meer tijd.
Daar de informatie van de typemachine meestal niet bewaard zal
bI ijven, mOlC'ten 1'1e hier 'we1 "oude" I-:aarten prod1J.ceren.

? ]I.,r' • •3. L_. .. od1.f1 c eren.

Naar aanleidinp; van het gegenereerde doc1.:IJwnt kan het prog'ramma
op verschil1ende wi .j7en verC'ud0rin[r,en in cleze tekst aanbrengen.
Dit noernden we reeds modificnren.
Om de verschillcinde wijzen van modificeren aan te kunnen geven
moeten we helaas weer 0nknl0. begrippnn introduceren, die geduren
d 8· het verdere betoog p,-ebr11ilct znl1en worden.

Het programma kan " n io1'.we" k8.~rten, dns "n1e1',,,e tekst" tot een
dOC1)mr~nt ver''.'erken. De handelinr"en die hierbij V2n begin tot
eind verricht worden vatten we samen met de woorden:

"Ni elHve teks t" -run.

Het prop;ramma kan evcneens " ol'rle" kaarten of " onde tekst" tot
een docnmr;n t S8menvoeEen. Di t vat ten 've 5a.men J11et de 1'.'0 orden :

"Ollele teks t "-rlln •

Als ~tj de ourle kaarten enn a~nt~l ka~rtpn ?ijn ~eve~~d, ¥Q 0 ron
een.(2ant8.1) mOriifiea.tie--r.ekst(en) 7:ijn P.'pponst,·'(l1it~ra8T'r:J 8.11e
kaarten op rie jliistp volgorrle en p;e8cheiden door "'tullrkaarte'l,
7,;"> volp:o'1rlp poof'riSt11k.) 1,rordt in 8{:11 'I'lln PprJ p;emodificeerrl
o ocnmen t :o:eprodllce pre!. He noemen cU. t :

"Modificatio"-run.

AJ s hi;i de " n j. e',"'18 II 1~9.8,rten enY] 2.an t81 kai'rten Z:L In p:evoc{':d die
een aant~]. modificatiCQ vprte~pnwnordipnn, rloorlonnt hnt nroo:ram
rna "erst "'P}l "'1;,."",re t01,,:st"_r:'n,(cJn j~1"011rl v?n rle IIn:i.el'v~ k~.8.r
ten mopt n.l. eerst weer in rle vorm gebracht worden, waarop de
stuur1r c:u-,:rtpn , (l:\.p rl n rnodifj c,-,t;.P k:?art",n be{':c·l .... irle}l, bptr0k1r j:nC
hebben) Vla2rna ",d8 een " rnodificatie"-rnn het gerc:odificpcrde
docuJ11pnt gevormd wordt.
Deze methorle van P1odi.fieerpn kost d.us re0r tijo, maar is nutti;,,:
nls E0en uol!de 1t ~-~2>;'?rt(~:.n gep0Ylst 7~.. il1.4
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l{illen 1ve het docuP'lont, ('ovormn in e~'n "r1Orlif'icatie"-r~m

"Teer WJ.JZir':r:'l1, rlctTI kl~nn?n 1·.re l[r:t l,pste 'l\'eer c':'n r3k1q't "onr1o"
kaarten prodllccren, om c1:it verrier 318 11it{':8.ngspvnt tc n"men.
Kornt bnz8 wens wat onverwacht, dan kunn0n we ook de stape]
non~ka"rten, rl10 tot r4it nOC~1P'lent ,"':01e:irl. hehben ("nin~11,re" k'"'0rtcn
+ "modif'icatie" k28rten of' "onnp" k88.rten -!- "modific8tie" kC'arten)
voorzi en van e0n ni 01"','0 S tn.ne.1 Plodi fica ti e k"Clrten.
'\'anneer het T'ro~(j:ramma n11 dr~J;d t, zal hF,t e'()n modificatie-run
meer m;"~ken. Di t kl1TI"'V'!1 ""vc dcsgc1,'enst vakcr h"rhalcYl, m2,ar dan
wordt de machinetijd weI lang.

Samenvattend k1'nn8n we zeggen, dclt het programma, ,vanneer het
voor modificeren 1olorflt gehr1dkt, meerdere modif'icat:i.e-r1.lns
kan maken, en elke modificatie-r~.'n kan ,;it meerrlere FlOdificaties
bestaan.



De commRndo~aarten.

Vnor de nositie Vc!1l de C"tYJt'1"'lndo1:-,<'>:c>rten in 00 datak?2.rten-st:?pcl
zie hoofdstuk 4.4 ..

11.1.1. JJe lay-CHlt d0r CO·'T1cFldoka2rtp.n.

Elk commando wnrdt op een kaart gcponst.

Het is niet belancrijk op welke pJaats op de ponskaart het
commando hegint. Van elk commando l~orden dp eerste ririe of
vier letters gedetecteerd. De da2Topvolgcnde letters worden niet
bckeken. Het is echter verstandig om van clk commando een zjnnetje
te mRken, opdat de betekenis V2n het commando niet vergeten worde.

Sommige commando's bevatten een o~ meer gctaJlen. Deze eetallcn
mogen hoogstens tvee ~ijfprs hehh~n, die tUBBen haakjes moetan
sta~n. ~lssen de haakjes mOGen geen blanks voorkomen. De plaats
van de cijfers is niet Vr!1l helang, mits ze in de goccle voV:;orde
voorkonen, op dezelfde ka~rt sta~n als het commando en bovoneien
achter de letters van dit comr'1ando sta",n. Zic figunr h.l.l.a.

4.1.2. De betekenis der commandokaarten.

JDerst enkele lay-ol.:t compl?l'1do1C8arten, raad~}lee,o;- hicrhi j f'iF';1p.lr '-1- .It.a.

FIRST PRINT POSITION ID (In)
(Van d~ze strin~ worden slechts de ~erste drie letters gedetectcerd)
Geen dergelijk commando hete1<:ent: I3=33.

CHJ\J;oACTEHS PER LINE ARI~ (TE)
(Slechta detectie van de eerste drie letters.)
Geen dergelijk commando betelcent: TE=60.

LINES PEH PAGJD ,\RF:~ (IL )
(Slechta detectic van de eerste drie letters.)
Geen dergelijk cO!'lmando betekent: TL=50.

TS

r--1-i'-I-T-;o-S-'l'-,-,-p-p-J-.·-:,;r-T-T-.:)-('-::;-:l-.-r,-,]-:0-....-,,:-,-'-r-c:-'-(-1-(-)-)--J
r" li'}flST PH.. PO:;. IS (8) -.-J
f-___l_~T_l_'.:j--.:...((), ) ~_

TF::XT S1'/1 In's ON LINE (Dr)
(Slechts detectie van de e=rste drie lettcrs.)
Geen c'h;rge Ii jk CO t'11118.ncto bete\:en t: IJl=80.

_ --1

1'1 It. t. <. 6.
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TTTLE STArn's ON 1.INE (IF') PPI~T POSITION (IG)
(Slechts de earste drie letters worden gcdetectc0rd.)
De volgorde dar getallen maR niet verwisseld worden.
Wordt het laatate getal weggelaten, dan ~ordt IG=JJ.
Wordt het gehelc comm2ndo weG~clatcn, d~n wordt hovendien IF=3.
Allen het eerste eetal weglaten is verboden.

CARD MODE lTS'DD
(De eerste vier letters worden gedetecteerd.)
De inpnt-ponskaClrten 1'Torden vollcdi,'T, onvcranderrJ {':cprint, ."'ls
bepaalde tokens van de kaarten commandotekens zijn, ~orden deze
Gawoon geprint. Alles blijft ook in hoofdletters.
Te gebru:Lk('n bv am prop;ramma's netjes te print0n, "1jdden :in
de p'O)gina.
Des{':ewenst kan reg":'l en paginam'F1F1cr ,o:eprint "Torden. Dit rec;C'l
nnm111ar ke.n dians t dOPTI als hv s t?tCT"en tU~lm",ar.

Geen r:1"'rge] ij1<: com1118n rl o: T)0 tpkct l,'o::rclt op de ,,,;cbrn:Lkeli.41('e ld ,i7:C'

v9:!:"""t.',:0rI-ct _

SDCB
(Detectie V2.n de cerste vier letters.)
Als na efloop van het progr2.IT11118. "onde II kaarten moeten geprodu
ceerd "rarden, is dit commando verplicht.
am "oude" kaarten nit te ponsen moet nog meer gedaan "Jorden.
Achter de datakaarten moet no~ ppn kaart: II SnCB toegevoegd
,-.'ord en, a·ls!'1Pde voldoende blanko kaarten.
(Zie hiervoo~ hoofdstuk h.4.)

}I()THli'I CKREN
(De eerste drj.r letters word0n ~~detecte6rd.)
Als tijdens het pror,T2"1ma een of meer modi.fic8.t:i0-rl1ns ooorlopen
woroen, m02t deze kaart bij de comnando-ka8 rten ~evoeGd ~orden.

(Reden van beide lacltste comr"'2nr'lo-keart"'n, eli", 70 op het 00;";
m:Lsschif''TI p:c;en l)p'\'lerldng tot c;ev01[': n",h1:)pn, is oat h'Xrl infor
matie nodi:,! is bi,i het bep81pn of de disk a1 of niet e;ebr"ikt
moet worden. Diskgebruik kost tijd en moet oerha]ve vermedpn wor
den. )

:; ,OVSR CASl~ FSTi~J)

~De eerste drie letters worden gedete6ts 0 rd.)
Ten2:evole;e van dit commando 1vorden hoofdletters, die op pons
kaart zijn ingevoerd, omgezet ;n kleine Jetters. A]leen na cen
of meer punten, vraagtckens of . itrnentekPTIs, ~evoled door pen
of' meer bl2.uks 1vordt de eerstvo1gende letter als hoofdletter
e:eprint.
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NO JUSTIFICATION
(De eerst0 vier letters word?n gedetecteerd.)
De regels worden, 819 deze cOMmandokaart toegevoegrl is, tijdens
het printen niet opgevuld met blnnks. De rechterkant van de tekst
zal dus geon recht verloop hobben.
Is men overigens bevreesd, rl~t bv in formules door het toe
voegen van blanks f"opten geintrodllceerd ,';rorden (bv deelstr0ep
niet rtleer onder het j,Jiste F,0tal), d2.n behoef"t oeze cO"1"'8n(10
kaart toch ni"t r.:ohr"iJ:t te '·'ordr'n. Men hedenke namel;.jk,
dat 81s een rop;el eindi{';t op het nie111\'o regel(s) of p:1,'O:ino(5)
token, doze rege 1 nimm0r ret blanks opgevllld ,',Tord t.
Voor Of'n paS9'c;1(':e aan ,velks lay-01't dUB niets mag veranderen
is het g",br;lik van het nie1'we regel stunrteken ideaal.
Di t token ITloet d8n geplaatst '.vorden aan het eind van de rogel,
vooraTgaande aan deze passage, en verder voorkomen aan het
einel van elke regel van oe passage.

NUMBEHING
. (De eerste drie letters word0ngedetectccrd.)
Di t commando doet bi j ied,-,.re regel het regeln1Jmmer prin ten.
Wanneer als first print position bv 10 gekozen is en dit
cOtt!ITlando verordonneert dat een regeln:1.mmer ,<reprint moet
''lorden, begint dit refl:elnum'ner op positie 10. De tekst schuift
vier plaatsen naar rechts, evpn21s de titel pn het p8gin8numrner.
Geen dergelijk comrando: Het regelnummer wordt niet geprint.

PA.GENTTJ'.1BERING
(De eerste dri D letters worden gedetecteerrt.)
Op di t commando 1vordt op elke pagina het paginanummer c("'print.
Geen dprc:elijk comr.ando: Het p8P:i.nam 1 mmer wordt niet geprint.

TWO DOCU!\,fENTS
(De eerste drie letters worden gedetecteerd.)
Op di t commando worden twee docl1menten 11i tp:eprint.
H0t eerste heeft pngina en regelnummer naar keuze, het tweede
docum0n t i.<; steed s van deze nl1rtlmprinp: voorzien. (Re:feren tie. )
Geen dergelijk commando: Er wordt een documpnt gegenereerd.

INITT.t\.L PAGENT]}m1~H IS ( I P )
(De eerste drie letters worden gedetcctesrd.)

• nit commando zorgt er voar, dat de p~rstD pagina van het
.. docllmen t h po t numm,.... r IF verk:ci j [~t.

Geen der{!clijk commando: Hpt numrner vc-'n de eerf"te pagina is 1 ..

"0.
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4.2. De stul1rka8rten en sb 111rrege1s.

De stm rkan.rten (Fe :TprpkC'n v;cn ~ct'11'rre{';''''''Js 81s 110t commanr~o

van O? tvnemachine knmt.) 7i ~n nnorl7~keliik om het nro~r~mm8

de jll.:iSt~· f'il.se to rioen d~orl~;v:n.· ("Niemve"tPl<st-run', o'de tC'kst
r'.m, "1orl:1 f'i n rt tjJ' -r"n )
Het comm",,,rio or rlc>.-yp ,""tl1"rlr "''''rte>n of' ,.,t n l1rrp('"",ls Mont O;'l ric
eerste vinr pla~tsen hierv9n {';'eponst of eetypt zijn.
(nerien: Dez/? stpnrlr:::>::>rten sll'itc'n meest21.1 tekst af'. De lr;,ns is
v0,,:,',<narlooshp'-\T ("l?t ~n ct~ tp},~t on ,~',ist h,-,t h0 i '::;n 'v;:>n }<::22-rt
of' t;rperer;el een t01<::0n stap,t, r1?t tevr.m.'" co"""""'noot('l'~?n jc.)

De tekst dCT stllUr1<::8.8rten of' ret:','els is aldus:
~TTT'~L

*,OLD
!f'l'YP
*!,·rOT)

*(;YCTJi';
. .,GO
..END

1*
VerdeI' 71Jn er nor; twee adreskaarten, die het begin en einde
aanFeven VAn de passage die gemodifineerd moet worden.
De tekst hi0rVa.n is aldns:

REGIN OF ]\!ODIJi'ICATION ON P".G:r,; ((\'\1\) LINJ<--; (mm)
END OF J,mnIFICATTON ON P;\GE (ecc) LINH~ (nnn). / '. /

Ve.n de syrnholen o,!, r'le7.C' f''t'111:r1C't?rtoT' "Torrion de C'prstf' drie
1 ettnrs ,rrprletectorrn, "'J.c,Plprl o 00 ,o:0't:::d. 1 1"1'1, riie tnss""'", h;"01<::.10s
'11opton st28n, "'8::>rt'ls""py) f:PPY) hl"."lrs ~0E':en vOOrk0J"101.1.
De volgorde d~r C2t?11en map: niot verwisseld worden. n~ getallen
mopen hoogst0ns drip cijfers lang 7ijn.
lip t is nint hplAnGrijk op ~()lke plaats van de stuurkaart de
tekst be:,,':i.nt.
De volgorde van begin en end kaart, die steeds sarnen voorkomen,
mag weI verwisseld worden.
NE. Ook goed is by.

END (5) (7)
BEGIN (5) ( ;{ )
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4.3. De stuurtekens, gebruik en hetekenis.

Deze stm'rtekens komen t"L1SSen de tel:5t verspreid voor.
Aange~d.0n Ive zowel met typemachinC' als met ponskaarten kunnen
werken, zullen we de tekens voor elk apart behandelen.

Typemachine:

Als de tekst op een typemachinc a~~esloten wordt met
een v?n dcze strings, \,'ordt op het ,1i teindelijke
document de tckst voortgezet op een niellwe regel, cq
AA regels vorder.

AA mag maximaal twee cijfers lang zijn, tussen de haakjes mag
geen blank voorkomen.
Eventuele tekens op de typeregel" volgend op deze strings, worden
ge~gnoreerd.

Een bveede gevolc: van deze Sbl":,:"cOrlmando' s: Tllssen de characters
di e in het ui teindeli jl<:e docllmen t voorafgaan aan di t token, ,'lor
den bij.het printen p:ce'YJ 1-)12nks p:ezet. Dit is bedoeld am for
mu.les met dee1strppen t--- rrinten, of fignl1rtfes. Zie hoofdstulc
4.1.2. onder NO JUSTIFICATION.

Als de tekst op typemach{ne afgesloten wordt met deze
strin,o:,s wordt 00 tekst in het ui teindelijke documr:mt
op een nie1 n'le paE':ina, cr;, All, pae:inn' S vpJ"n er geprint.

FA mcl,<:>; 1T'8ximCl"'1 +;'·'ee cijfers lane 7:ijn, tl1c.;sen de haakjos T'1ac:
geenhlBnl.<: voor]-;:or'Jen.
Twentncle teken" op de ty:;>errcgel, vr.] gene' o:r deze strings, \'Iorrlnn
e:eirgTl oreerrl •

l\ls d0 c8rrinr:E' retllrntoets meer dan eenmaal achter elkaar
gebruikt 1'.rordt, worden in hot uj,teinctelijke rlocument evenveel
regels overp:eslae;pn 81fO n11 rle typem 8ch:h'e doet.



)T..
)L(/lA)

Ponsknqrten:

¢ Wil ~ep bij het ponspn np de voicende knart overFa8n,
dan moet de vorigc afgesloten worden met dit teken, om aan

te (';Pyen dat ell'" la0.tc;te hl"'nks nipt Sip:n;.Tir.'1nt zijn. Dit t0kc"TI
lv'pf't nus np?;p] f'd("~ f' 11Y>otie pJ '" hr:d~ carriat:':8 return token, a.lIeen
moat men het bewust toevoegen.

Men hoeft als a:fslui ting V3n e0Jl 1':8'1rt ni t taken niet te gehrni
ken, 88n kan ook gewoon dnnrnon~en, de pons~8ehinp schuif't dan
antonatisch nien-we ponsk2a'rten in.

Ponst men dit teken een aantal malen achter elkaar, dan
worden in het uiteindelijke docu~ent eVDnzoveel regels
overgeslagen.

Ale pen ponskaarttekst met rlit teken afgesloten wordt,
"rordt op het ui tf'i.nrlelijke document de tekst yoortc:ezet
resp. op oen nielP~e regel of AA regels verder.

• J"LA map; maximaal t~\ree ci.i fers lang zijn, tus sen de haalc
jes mag geen blank voorkomon.
NB. Ale op de ponskaart ne de strings )L of )L(AA) nog tekens
voorkomen, worden deze door net programma geignore 0 rd.

)p
)P(AA)

jos mag
volgend

)u... )U:

Als een ponskaarttekst met eon dezer tokens afgeslotcn
w'ordt, '1;vordt op het ui teindelijkc document de tel-::st
voortgezet op een nieuwe regel, cq AA regels verder •
.\A mag maximaal t':vee cijfers lang zijn, two.sen de haak

geen bla.nk voorkomen. Ji~ven tv.e Ie tekens op de ponskaart,
op deze strings, worden geignoreerd.

Tekst tussen h·rse van deze strings ingesloten \vordt
onderlijnd geprint.

Een letter Yolgend op dit symbool wordt steeds een
hoofdletter.

Tekst, tUBsen twee van deze strings ingesloten, wordt
steeds in hoofdlctters weerpegeven.

Een b·,er:>el0 ,o:evolp v".n de s tl'l'rcom"1~nr1 0 IS) L, ) L(il, A), ) P, ) P ( 6,), )

is: T ,1 SC:OTl de char;-~ci~"'rs, nip jrl 'hto·t 1:'j_ tr>in0 P lijl<:e dOC ll"10Ylt
voorafg2?n 881'1 djt token, W0r~en hij het printen eopn blanks gC7et.
nit· is 1-),,-,do(dd 0'11 f'on"Plles !'l0t 0'plstrepe'1 te' k"nnon printen, of
f'iC;l~l1rtjes. Zie.hoof'rlstuk h.J .?
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He kunilen bi.i het gc,brnjl-: V"'D o.i t pro;°'Y'omma 70S moge] ijl,hp('1en
on0prc;choir1c'TI. Voor elk0 Sit~lRtic ,,",:pv0n '!le de vprplichte volr:
orrin dpr knarten.
J\fsprank: Een kaartenstapc;l 7,0,,1s 8£':O:01::>c010 in :figuur '·l.h.a.
gevpn \\.'0 1·'per aJs in :fi!':'111T' h.lt.b.

f i Eliu r L!. h •a •
Typerev,els geven we op dezelfde

Ii {':ll~lr 4. L!. • b •
m~nier weer als kaarten.

Daar voor elkp situatic het be~in der kaartenstapel hetzelfde
is., gevr:n "Ie het begin hi~~r "'eer. Links rle stapel ,·ranneer ',,'e
met kRarten, rechts wanneer ~e met typemachine werken.
Is links !,:plijk aan rcchts, d8n tekancn we in het midden.
'He sprekenin het vervolg over beginkanrten. ~ bptekcnt blank.

Input via kaarten Input via typemachine

j j~JOB}~P}/I, I~CB, nac.!"1 gebnliker TEXTA
j /uT 1

I Y'•.JLJL
I/~EXTENT (hier gebied van typefile invnllen)
II~oPTTONy;'LINK

~INCLUDE iobj.ct deck van het prOerBM~n

1commandokaarten

~GO

j""
j lySEXECYTNKT,;nT
I j}6EXI'~C

Beeinknarten

}fTITIE lIfTITJE
.... TYP

(
BCintYPCreeels

lI<TITLT'~

t-,:Tnere ere'] me t teks t van
titel, rnnx. 80 lettprs

NE. De lU'1arten "TIT11-<~ en vpro0r
Rlleen noodzakelijk a19 op eJke
moot worden.

zij~ niet verp11cht, ze zijn
pagin8 eon titel uiteeprint
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4.l~.1. V0r1.'rerk.en vnn " n ie1 ""'e tel(f:'t" ap ponslca8rten of
ty~ef'1nchine.

be{';'inkaarten. bcgink:'arten

l\TYP
/!jf

/ ...
, 1&

allc8D. ""anneer ,\·e "oude"
kaart8n willen produceren.

dit 'ordt rloor de typc
nachine eegencreerd:

(
l

"1'1i('t11'1e" getyptc
t e]<:5 t .

De nie'li\re tc!-<:s t op ponskaarten word. t vooraf'gegaan door de
begink8arten 11i t hoofdstu~(. Ii- .l~. en de kao.rt ,,'N!~!d.

"Jordt de tekst op typemachin0 f,'egen?reerd da.n krijgen we de
rechtse situatie. De getypte tekst wordt vooraf'eegaan door de
regel _NEW (deze letters staan aan het begin van doze regel)
0n gevolgd door de regel ~~~n. (de letters staRn aan het begin
vnn de rcgel.)

VerpJichtc cornmandokaarten:
Geen, tenzi j oude lcaarten vorden l1i tp;C'print, in di t gev8l
rnoeten we de cOf'1~andokaart SDCD tORvoegen.
Wat de grootte betreft van de stapel blanco kaarten, zie
~loofdstl1k h.5.
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4.4.2. Vcrwerkinp; V;'1n "01'00" kaart0n, "Ol)ne tekst".

+()LJ)

"o'Jde" kaorten

/+
/&

Deze stapel spreekt voor 7ich.
'iiil mr''i1 "-'vc-ntllP,-'] "0l1rl8" k(1(1rten prorluceren, hv andat :i_n
het hOVPllstaande de Lay-o"t veranderd is, nan kan dat natuurli.i1~

op de wi,ize zoaJ_s d1_t in 4.L~.1. is 8angegeven.

Verplicbte commando-kaarten:
Geen.



l!.l~.J. Mod:i.:ficeren, 'litr:21;")n.nc vpn Honde" k'l,n-rten.

"Tillen ,·,0 d~ tekst PlOdi:ficoren., clan knnncn we nitge,:cn VCl.n
"ol1de" kaarten. In h"t onr"rst"pnr1r; voorbe01d ne,."en He aan.,
det ',"e e~~n modi:ficatiernn ':TensoYJ, best(18nch~ 1.'i t t"leP:' modifi
celties.

Ponskaarten:

beginkaarten

~OLD

"ou.de" kac>.rten

""J'1odi fi CR ti e
k28.rtcn

"modi:fic8tie"
Jr8artpn.

l-'f

I.

TYIYf11aChine:

~OLD

"01'de" kaarten

1<:f-"'.·'T)

END
~'---------l-

/&

tpkst
dit wordt door de
typem2chine
e: c c;enprc0rd.

\'JR. ve knnnen bv 001, p(:n mocli:fic8ti0 viC! tYP"!T'21 chine ,
6~n morl.i.fjc8tic via pon,sk2Rrt0D i.TIvoercn.

~

"'·"'rnli.rhtc cor:rmandok28rten: }·1ODIFICEpI;;N
1.fprn00r' ,.t('1I 01 :0.o" 1:rE\8.rton ",511011 ;>rori"c"ren, dnJl "von 0 0n8 rio
~0mm?n~ol<R2rt: SDCR.
In riit 18etqto ~pval ~on+on ~0 Voor do I~ kaert de kep:r~en'

II 'E,'F'C SnCH en' bl::'lnko 1<:22rtp·!,. toevoer~:en 81s in 4.l.!,.1.

Vat betre:ft het mndjficpren, on de 2dreskaarten staat hot
beginadrcs en 110t eindarlres van de passag" die r:orno~i:fi~Rnr~

mont ",orrief'. Zip vo-rd'"T 'h00T r l[,tnk h.6. voorAnl',.,l" T'er:c1c;.



"':1. 11<:>p "'P rl', tP1r~t mnrlj-f'-i ('PTPY) , ,12'11 'n'pn"'Y) ','0 pj t{';aa.n. V""'"

"1'1:\p1'1"(," 1r2'?rten. Tn h0t ond'-'rs+:any)r1p voo.,...henlrl npr!0n 1'Ie 8811.,

ript ,,'p ,.<~,..., rnorljf'iC'l+;0'Y'''n "''''''~C;0''', i:)Pst2.?nrl-: ;~jt t,,'ee T7l()r!jf'ic n tj0S.

Pnnskaarten:

"ni.euwe" 1,::83rten

-( j','On
f-----.----~-----.----_+

r--2-~l~"r. T~-;--::A::-,.---::''=P,,-"-_f<;..;.S'--- --l

~D!_A,.nRES

" modifiCF'ti p ll

k??rtcn
f--... -.--... -...-.-...--.------__--+
lfMOT)

~Ili._ __
END

"modi:fic;:Jtie"
ka::lrten

~;-.----------1

e;cr:en0reerd Op
typrc'rnachinp

f
(

'I'ypema,chine:

"HOT)

~l'yp
-------------+

>\,-"lOD
TmGJN,----_.._--------------1
J<~ND

/~---_._--------

/&

tC'k~t

'I\J'H. ~Ve kunn(;n bv oak een plod:!.:fi c8ti (; vi2 typemachine,
66n modif:!.catie vi~ ponskaarten invoeron.

NB. In principe is he't ook mogelijk om de nieuwe tekst via
t~TY'eP1;l.ch:Lnf.) in tr: ",.r(),:~rC'n, (~J~ rlr:~;o;,r'.\ f~rrJ7"""TI5 orges12p;-en ±~'.

De inkomende typeinformatie m00t pcht r een gnhecl ~ijn:

De reEn] -t-NI';H T11:-,t 08.arpchtnr rlc' niC'l~":-:e t~"'kp,t, 0P2racht0T' de
ro~pls _MOl), indor ~nvol~d dnor de h{jhehorendo tek~t, tnt slot
rlr-' rpr:e] "'SNTl.

Verplichte comrnandokaarten: MOnIFIC~REN

\-!r:tnneer we "ol'de"kaarten ,,'illen prod'!ceren, dan eveneen'" het
cnrnmanrto: SDCB.
In dit Ja8.tste GovaJ manton ~In ook v66'Y' de /& kaart de kaarten
/ / }<~XEC SDCB en de hlclTICO ka8rte?1. toevoe{','pn als in L~. L~. J •

Vat betreft het modificeren, op de arlrcskaartcn staat h0t begin
arlres en h~t ?indp~rcs V8n rle p?SS2e~ die ffemodifi.cperrl m00t ~ord?n.

Zi0' ... r~':rrl"'''''' h00-f' rLo t"k 11.6. V('C'T' 0"lk,--,]n T'0,";els.
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4.4.5. Modificeren, me0r~cre runs.

l{e kl~l"n()n de tekst oak in mnerd ere r-uns modificeren, als 've
verc;eten hcbhen "oude" k8"rten tp laten genoJ:--pr·:::n.
Tn :'1:"',t 0""('~'rstnpnrl0 v0crbeplcl. """:'V"" 1-J r:'R8n, c1?t ve t,-;oe
modificatiernns wensen, V8n resp. twee en een rnodificatie.
Tn r10 sit1 1 atj(-.. V;'11 8cprd"rc:' r,'n'" 111.::,k;11 "0 nj'-·t V8rl t;rl'''1''1cH~l):i.ne

.0''':-' hr11 ;.1-\", f)~ ;10 t '>T0 n ~ 1'1110 r'""! 01:, r 0 t 1:,re rl C\ (':0 t;,.rr:' tnt:,:, lCF; t n i 0 t 1<.11n.n pn.
be"'8rpn. De runs Harden r;cscl'Jei(l(m claar de sbl1n~1'8"T't CYC1J';.
Belangrijk is dat v66r de eerste MOD kaart reeds een ka8rt
CYCLE is toegevopgd is.

ber,-inkaRrten

"nie1 11'1e" of'
t'f)lld. n " lz:0~.rt0n.

;(-CYCL'!';
~-'::-)------~-----I

"r1odi fi c;-· ti ,;"
k88rten

R}~C::1.NJ\DR
~l"mAnR

"Marl 1 :fj c8t:i.e"-
kanrten

~ygL}<~ 1

-lfMOD
1-'----_.- --.-:--==-_-=---------+
1---_ BE.QJ1~~C_"I"_)1C_"={'_ _+

END/\DR
"T'lOdifica tie"

---,----!~aart0n

I-f.A-_--------

Verplicht p com~pnrloka8rtpn: ~onTFICER~N

\'T2TITlPer '..:e "onoe" 1-:8.8rt0n 'Hillen produceren, d8n 8ven0cns het
cO'Tlmanrlo ST)CB·
In dit laatste gevnl moeten we oak v66r de 1& k 0 art de kaarten
II·EXEC snCB en de hlanko kanrten toevoegen als in 4.4.1.

Wat hptre:ft het modificeren, op de arlreskaarten staat het begin
arlrep en het eindadres van de ~2ssa~p die gemodificeerd moet
,·{orden.
Zie verder hoofdstuk 4.6. voor enkele regelsT
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h.5e Ret ponsen von "0'10.0" k2.arten.

Door Dan het eind van het kDartenpakket juist v66r de 1& kaart
resp. 00 kC1:"1rten: II ~X:fC SDCB, cell. p'll<:l(et 1:)lan1-:o kaarten
en de kR8rt /~ toe tp vocP'pn ,,,o-rdt here:! kt oat !lnuo e " 1<:82.rtpn uj t-, . ~.. - '. . -

geponst "Torrien. Zie hoof'dst'Jk 1~.4.1.

Ret j.s zeer belan.grj_jl< dRt \Tolrloen.d.0 b18J1.CO 1-cc-t:-rt 0 n 2.~!1.

,'!e7,~,": zi.~n, claar 8nc1cr.s rip -"ons 1·:aartenle7:0r hc·t vole'end~)

pro~raMna van ponsincen voor~i~t.

Als de gekozen regellcngte kcrter is dan 72 characters, wordt
'elke zin 01' een "01.1o.e" kaart lJi tgepons t.
Is de gekozen regelJ.engte lan~er dan wordenvoor elke regel twee
kaarten gebr11ikt

4.6. Het modificeren.

D,? stnl'rkaart *j'IOD, Oi0 o,:n Moclificati c: inll'~Jlt, l"ordt gevolgd
door twee adreskaarten, die begin en eindregel aangeven van de
passage die veranderd moat ~ardan. De vo]gorde der adreskaarten
is niet belongrijk.
We modificeren steeds gchele regels. Willen we de tweede helft
van Gen regel dus veranderen, dan moet het begin van de rnodifi
catictekst rillS gevormd worden door d~ze eerste regelhelft.
Hetzelfde geldt voor hot einrle van de modificatie. Ret einde
dpr modificatietekst Moet besto.an nit het "goede l1 laatste decl
van de laatste zin van de te modificertn passage.
Ret begin van de modificatietekst wordt steeds als kleine letter
ecprint, wanneer we met ponskaerten ~erken, tenzij voor de eerste
letter het hoofdletterstwlrteken staat.

Hensen 'ire eon pas:sa[':e c1."',n de teJcst toe te voegen, dan is h0t
modificatie-beginadres gelijk Ran het rnndificatie-eindadres.

"\{ensen ,,'e een passage nit de tek",t te v0rl·djderen dan c;cvr;n het
begin en eindo.dres de passage ean di.c verwijderd ~oet worden.
H~r Ivorrlt nl1 achter de 8dres1('2Yrten ceen rr]odificc.tietekst toege
voef':d.

'~-:;ind"~liJk toch vond hi'; een
..

een pas~;ac:e in te schl1iven, dan is het nodi:ficatie<:Hires:

BF;G (3.) (13)
!'~i\Jrl (1) (,' q ),......... \ _. / -

en de modificoertekst:

'~indelijk toch vo~d hij een secretaris, na veel rondkijken
en ,rpPl z00J((\n. ~~~~~ ~a?r h~ ~ "

I~.
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h. '7. FOllt;'1el(Iing.

SO"~ni:"':0 fO'1t:cn 0i'~ hij de h"diJ'rdnrJ~ S"2"T"?.1<t ''.'orden 1(pnn0n
do or he t ~rO~Tar'1r:a ["cdc t () c t ~ 01"',1 '.Torn e~. ll0 t }Jro(~r,n'1P13. h () 0indi gt
~:LC~:.7("'l]:f 0n. rJ00t 00Y1. -r0~.,t~01r1-i....,<(l' ~r~:tt0:!'l., rl~-.t \r~n O?D n':Tqrl ..... r

'7()nr~icn :is. ]~n dC'; 01.'"\(~2rsT02n~::li\jf':t "T()rrlt G' r')r·te){""p!"tis 'T:?n. rle
numTcrs verkJaard.

)L is een p:etaJ t~:ssen haa1{j8s
is dAn twee cijfers.
.NEW is verkeerd, of helemaal

POTT'l' 1:
FOTTT 2 :

FOUT 3 :

1"O(iT 4:

1"OlT 5 :

FOUT 6:

FOUT 7:

FOU'1' 8:

FOUT 9:

FOUT10:

F01JTll:

FonT12:
FOTJT13 :

FOl iT'lll :
Ii'OTiT1S:

FOP'1'16:

1"OF'1'17 :

1"01, tI8 :

Tit0'1?n~e1"' dan Ro 0h?racters.
T;~erste f,'0typte :>~ee:el moet 11:i,len: ll'TIT'L'S, O"l,.-lyt de
cOPi!11andok.C1.Elrt '/1'1'1'1'1. ,.rcrd f'Pvo l{':d door -t,rr'yp.
T~erst8 .'?;<?tYpt? r8,"':0] v:,,~n de "nic11'vP tckst" moet ll'''TE\<f
7>i j:n, omd2 t de comm8nd ol.::aart ~l\TE1'J 'Werct gevolgd door
""TvP.
G0t~Tpt·'" zin lane;er ?ls 120 J etters, 011r1erstrepine: en
hPtcl'space niet maecerckcnd.
Eerst0 zin van ~etYDtn ~odificatie moet ziin: ~MOn,

O:!1rlRt Elchtcr .sb";l~l':Jnrt lI(f"on P1et adresl';:[l?rtcn de
len? rt.: *TYP vn or l ,;"",,,, •

Achter de "voorla8te'tr." stpl'rk2'art 1f'l'YP nlOest (he stuur
l'-a:c>rt -1'"rOi) voorko,."r..." '110t 0Pl8roct:J.ter 1,et anres V?1<. dC:'
volg~nrle morlificati0, o:!1dat d D voorlaatstp moctificatie
eindigde met de zin ~MOD.

Het is onmoe:eli,jJ-c Ot"1 achtr::r getypte "nieu~'re tckst" de
zjn .NOn te laten voJr,:en. Oplossin,o,': prod11cee:r.' flm~de"

kaarten en gebruik die.
Er moeten evenveel stuurkaarten ~MOD zijn als er moctifi
caties zijn. De l2at~te kaart (achter de laatste modifi-

<'It°c>) ri' t /. t·· ',t l<'"Tn T' 1\lonc .. ,J".,:Len, .If' n 71.Jn en n1C "".,_", o. ~, .. ,..•
\\'ann0er "n1p111ve tekst" rr,et:Tpt is mopten de stullrkaartF~n

de volgendc volgorcte hobben:
..,NEhr

-lfTYP
/-f<

Er zijn meer backspacetekens gedetecteprd als de voor
a~Raandp ~in lang is.
Na een ka8.rt 'f.(,r-,10D Fe'en b,ree adrcskaarten, ofweI fOlJ
tieve adreskaPtrten gedetectcerd.
Bec'in2'dres V8n een mo,-l ificati a "10.(1'er" als bee:in taks t.
F hebt de cOYT'mandokRort . JvIODIFICEHEN niet Fcbruikt, tor
wijl gemodificecrd wordt.
Na kaart ~CYCI.E f;ecn kaort -ok-:'40Tl gcbrnikt.
Voor elke modificatierun moet cen ka~rt .CYCLE. Ergons
is er een ver~eten.

Hanne ('r typC'mnchin e {':el)rp ,ikt word t m8 g de kaart CYCLE
ni \:t gebrLdkt 'h'ordc,n.
Achter het stl1~~rtek"n

Fer'laatst, dat Jan{rer
De cit13urkaart ~OLD of
niet aRngebracht.
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5. Motiverin~ vnn de 0pz~t van het pro~ramma.

De ~ek07en proprammeertaal.

Oi t de drie mog-eli .ike ta10n, to "etcn PL/I, FOHTHAN ell ASS}i~~1RL}c.~H

is PL/I F,0kozen, OEldnt dit de modernste taal is en hierinde
ervarin{':en FH:,t ],'ORTFI"\J':' zi jn vr>r"rerkt.
Gebrnil<: van ASS1Dr·IBL";H l-1.'3d on:a:et'·Ji.,ji'eld e2n sneller werkenrl pro
gra~ma op~elpverd, ~aar de t~'ll is voor een vreemde moeilij
ker hanteerbaar en hrct pro,o:rammeren kost dus menr aanloopti,jd.
Ben fraaie op10ssing zon mi~ns in~ziens zijn om een ontworpen
systeem in PL/I uit tc testen en dit daarna in ASSEMBLER over
te schrijven.
Een and r voorrl.eel V2n PL/T 7i jn de mnemotechnische eigenschap
pen. De statements zijn zeer begrijpelijk en zeer effectief
geforT'1u1eerd en hiervcln 1"::2.n in blo' <::s Che!'18 IS gebruik {r,erJ88kt
'\'lord en.

De sne'lheid van het programma.

Het programma moet natuurlijk 70 sne1 rnoge1ijk zlJn.
Aanvsnkelijk ,\'"as het programme•. georicht op sn81heid en op 711i
nig :o;-ebruik van h8t kernr:ehe'1{':ccn, vrezend, d,"! t :, Is llct prof>;ramma
in overlay eehruikt zou rno~tcn worden ten eevolee van gebrck
aan geheueenruimtcJ het hierctoor 1Rngzarner zan wordcll.
Verder vertaeft de tckst tijdens de behandelineen in arrayJs
of structures. Hi 1. mr,n ',ro:ini.{,: l",:<;heu,a-r·nruimte gebr'liken, dus
weinig array's en TIwnen, dan ".,o,-,t de tekst dilnd..ils v?ri!1.natst
"rorden, amda t de r~:imt? even r;rp,-ens an'] ers voo"'" nodig is.
(In een te kleine werkpl~8ts staat alles in de weg!) Dit kost tijd.
later bleak dat het programma vel in zijn geheel in het eeheu-
gC!l zon passen, zodat uits]pitond na8r snelheid gestreofd kon
,,!orden.

Proefnemin~en met een testpropramma wezen uit dat het aanroepen
van efm p1.'oo00"'r8 zaer vspl ti .1(] kOG t. 'I)r'l"'rom 7i ,in p1.'oc A r] 11 r C,s
ver,·djd 0 r r1 11it rlnt doel van het prOp1.'8plP18, d::J.t bij (".1]< chsracter
eon1'1 a::>1 daorlop""" "!orot.
TijClsdnrr,n vC.n 0nkelJ' sta1;("~mrnts:

Epn GOTO stRt~mpnt: 0,03 ~sec.

Een IF statrmont (van hot ty~o: is h't .ia of nren?): 0,1 rosec.
110t 8pnroeppn van een praced"r o : '2,11·5 msce.

Dat8conv,,·rsie J voorRl van Ch?r2etr'r D.anT r:>:etal on v.v. 1-;-ost
700r veal. tjjrl. Vandaar de misschicn wat vr0e~~e vorm V2n d0
s t r " c t1.1 r p Gl':;~E~\~L.



6.'. Inleir'lin,"".

"Te beschri,iven het syste"m 2.2n r]e 118,~r4 van riC' fiZllren 6.2, 6.b
en 6.c. In fieuvr 6.a. wor~t het Geh01e systeen jn cycli ver
Cleeld, zor'!"',t o.p CenYo"die"'" F:i,i"e orir-ut8,tie mo:;,'Jijk is.
ne fiG'1r0u 6.b en f).c {S('v 0 Yj 'hr·t v('rloop vO.n ri" d~tast:roop1 ~nn.

A!" 0 r,l'1atc:en in h2t p"r,he' 1 ","pn , ,·'Q2:r.jn c'h0r2ct01~c;. "it de t 01's·t
voorl'~nen, (2,r:r8Y's PH str1Jct1c:r0S) 7i h, hj,or on s,r':n"':"'.'"':;",v-·n.
In fir:""1r 6. c. is bovend ion ':'\ ," D"C' ;""evoYl welke pro2:rnl'lmadolcn
welke taak hphben..
De beide lnatsto fieuren zijn in principe identick, a1100n am
ld :11", vrm. or-> rln:idelijkhcdd is r'I", info'Y"p1"ltip ov,'r t,·Tee t 01c"'-ninp0n
verdeeld.

I...:./------2--'-'/:....N~~~~~~ ~_~ 'ij_~_1

nit is het Perray ZIN~ hestccmr!0 nit IS? nla8ts0n.
bY ZTN(S) is d-: vi,if'rlp pJ8:'lt<o VPJ1 hpt c>rr2.. V ZIN.
Op eike plants kan eon ch?racter staan.

gen str1.1.ct ',lre, een houwsel, d2.t bv ldt array's en p'etallr''''l
kpn onr:eho':,·,'(-:] 7i.j11 , ,vorr1t 81('ln:3 7ptpl<:c'nd:

I

le]L._-- --'----[5]
nit :i s de structnre GJi;HETi;L, best88nde l 1 it hpt ,,:,:ctal P, het
f':('~ta] R, de 8rr8y SKNT, i'iet 7 Lt ,,'122,tspn, PH h('tr;:~,t;:1] G.

P fSY1raak:
C1'8TB.rt 0 rc:::; ';,1"1 rlc Rrr~r'lls ~o:-p.,r~:-':1 1;''''P ?J.Olis 8:-'l!:

X voor hon~d]ettprs,

.. ... -'T () »yo 1,.- 1 r', j, 1'") e l ') t t 0 ·t.... ~ ,

n10.n.l~s 0]'1 J 0P~-t0}t"011~ t0l'f0-1'0j1 1....T P -0'01'!00n,

~Orr'l112~_0ot21{pr~S t~e··V·r:-.-rl ~\J8 e,/"0:np(?11 s j n. hl_~n C":l.;o;'011 ,rOrIn ~,~!eer, "','oor
zovcr hpt t"kons hetr<"f't, die; op he;t to~tQ",,!1:0:r!-1 voor1"or:-'<"'1,
andnr q ct~~j_ni,~ran ,~~ 7pJ.f 00n +~·knn.
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'hjp ~\Tf?'rl~ryt1 ~i..~~111r (.2. 'in ~0 'rol:n'0,....,r~_r; rl_~r pjj.l0r:t. ?f" ..
Het O~~2rstaanrt0 is misschien SOMS wat gertetail]0er~, maar
r'Ht 1,,'''OTrlst',1,~ '"10'''t t"vonc. di r'nr'n A1 s v C r1"; jsu:aartnaar rip
aT7nnrlprli.ikr rlel~n v~n hot prn~rn~~8..

Jnitieliserine VAn het rrecrpmmo.
(~0rst0 dee] hnnTrlnro~r8m~8, tot lOOn.)
Pierin ~'ordnn de commnndO~PArtQn vnrtaald, de vnrschillenrle
""'isseIs" (steeds maakt het pro,"'ramma ja-YJ.0:'n 1<:e11zen, we noem0n
dit wissels) worden in de beginstand gezet.
De tekst van do titel, 20 aanwezi~, wordt in het
zet.

"Ot1d e" kaartpn na?r ldORK2.
(D~tail eerete deel hooTdnro~ramma.)
''1e hebbeTl i,n hoof'rlstuk3 .12 lo<>t hp,c;ri p f1 o" rle lt k"'''l.rt n n gedefi
nieprd. neat hot propramma hiermnde werken, dan wordt n~ de in
houd deTer ka~rtpn op het diskgebind WORK2 ~ezet.

'JORK2 is een diskgebied, ook IJSYS05 genoemd. De ecrste naam
iVordt cebruikt wanneer op riit gebied geschreven, de tweede naam
wanneer van dit gebied gelezen wordt.

Tnit:ialiserinr; characterev c1us.
(Twecdc de?1 hoofdpro;";reJll;,,a, tnt 10011.)
De ch~racterarrRY's worden nn voor de eerste maa] gevuld:
afhankeli,ik van no ''iis''elstandon \Vordon SOOT of ZIN govuld
mot tekst. Lie ficullr 6. b. en c.

De charactercycJus.
(Derde doel h~():fc1progr::1rmna + de statementpakketten OLDSYH en
NEWSYM.) (~onfrlrrocramma VRn 10011 tot L0010)
ll,fhankelijk vnn de l\risselstandon ,'Jorden 0pn voor Pl';n charac-
ters v?n rie array's ZIN, SOOT of STAART overgebracht naar hot
array ONTV/\!'!. De array's UZ1TN, USOOT of USTAj\RT bevatten de ond8r
streertokcns, zodanig dat wanneer op de i. plaats van een array
een te onrl n rstr 0 pen letter staat, dit ondorstreepteken zich
bevindt op de it plaats van het bijbehorende V-array. Wisse1stan
den eeven aan of in lTZIN, USOOT of UST/u\.1~cT ondorstree:ptnkens
sta<'1n, ,7,0 ja, rian 1Vore1 t bij elk0 v(:~rpla8tsing DC1ar O:NTVAN het
OV('r-,;crk('P1stip~ T118.3tsjP von het lJ-?rr2Y vcrpla3.tst na"r lTOI'T"V,,'\N.
"De char'1ctercycl"5 ,vordt voor elk cl12l.ract2r eenma:0J rloorlopen.
l)i t Ci'lat door tot ONTVAN r~evuld is tot de (':e1"Jonsto rop:ellene:te,
s tj ~:'"!Jr J J i j"~, f"j_ -~~.JJ~·;r 6. c •

Als een character eon stu1 1rtoken blijkt, dit kunncn in deze fase
nlTeen no,<:" )1., )](A~), )p, )P(AP.) of een aantal c~:trrj8,":0-return

t"l-,:cns :;cijn, 1·rorc1t ONTVJ\N tot clp ,'=r.e,.-ensts regellen;o;te 0r'f,'0vnld
mot hInncs, nadat ac~t0r h~t 12ststc tekst-character in ONTVAN een
sll'jtte1<:0n is rreZ0.t: ¢. Fet f,'etrd fI L\ of h"'t aantal carri8_EP re
turntel::ens 1vOr('t GT~TAL genocmd en later gc'bruikten gee:ft aan
hoevecl regels of pagina's mocten overgesJagen worden. (De stuur
tekeTls )1 nn )p ~~knn GETAI.=O.)
o~ J.ntoT te T.T8·tr,~ of r0~01s ~n~ 9 01 n2gi~8's m00si~n nV0rr~?sl~~?n

1irOT.. r·~r:Y"', ~12~(P:'_ 1-.'0 S}~I<l'c(?h), (I.r:~ 7 1,(.) Y:]2:::.tS ~l,'(TJ er-n 2r]~a~T ~"Tcl8.rj.11.

le.t.el'" O}\TrrVJ\.~'..y t o.rpch.t J<:'omt) r0~n. ): o:f r', of bJ_nn_lc, 8.18 ni8ts
over~eslagen moet wor~~n.
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De invo,-'rcycl11S.
(De ;Jroe2Ch ,r?s: OJ,DCnTl,1\JT~";Cpn, Nr~\'!T'(P) 7.COI\STR, L01,jCAS, FIl";Ot;)
Af'hnnk21 i ,il< ynTI (I n ~,'iSS",l ·=teniJr·n ?;f1J h"t l'rorrr?rrWIR tekot; vpy"·,cer
ken nfkomstig von
1) rip file TV'].')'!';, ct1. 0 doer rir-; tyr'enqcllin p e:evnld :is.
<» de filp c.l\nn, ]\'8.?r:in de Y)Qnsl~?r·rtenj",ho"rl :i s C"onrrp':!r?c'ht;.
J) elr: f·~.le ;,FORK?, V"'.;eJT d0 o" r1 c k00rtpp 7:ijn ond'"'r~o:'cbrocht.
IVR.P0't v"llp'l V21l. de en .... c:t;,,,> b"0r' fi,l",s je; ,,,:"'sc'"lir(l rpsn. rlOf'1r
cen apart tvpemachineprogr2~~a en door het I.B.M. systeern.

De invo('rcycln~ ]"01,~rl t s tC' 0rl s :",';e '" t?rt door II p Ch8T8ctercyc 1ns ,
~11s 0? 8.rrn.y's ZIN en S()(YI' o~~~'?hr~~jJ"'::t 7j~...;1'1 en hee-,tae.t 11it rlet
v'l.l10r V8n doze arra.y's.

De invoprcyc 1'18 d00t ('1 c iT'lq'm0nr1 0 ch8r8 e t"rs n Of': (.' P1'" he'lt2.nd A 

,1-i 1 <'rr: (n'lr.!~rcr?8."~ ?_f'h~.y11Z.r"'\-I-L ...q( 'T2Y1_ fir- in.y:.11t-h·rtnn.

1.) T)p t~.rr~r.""!""8r·h;p~0: T)A t·v·"T' ....... c-~rr'1-)f")l-::'\n O:J rl.~ f:'.l1-'> 'T'YPT~ hc..~~:,=,~.,.., ·ni.. t
J ,,,,> +: +: 01~S, h", r l

? pnp C (' - t (drr>n s, onrl nor'" +:rp "''Pt ('~ ken S, ORrr; P,o:o -rf' +:11r1'1

tekpns. De procedure ZCOf-.'STH he,'ft tot tank deze ld t te zevcn 1

Op de jutste menicr in ZTT\I en US-:TN (voor dc; onrl"r,.;i;rppinp:-;n)
to ::7(~ttpn en hi0rP1,orle 0.00r te ,0:3<>1'1 toto:?t 1'>0t c8rri2f':e-r0t'1Y"n.
teken (of tckens) in ZIN RRn~p~0m0n js.
~CO'!\'STH '-,Torri t f'('nr;ero";, "'>'Yl rl no"" rl e nrocn,..lprp 1I,Tli;1,rTYP.

Dp7,e; r-rooorl"r" l\TT':',r'T'yn hp",,-f'+: t0t tnpk 7 (;ONSTl:? 881'1 t" roC'p"n,
~".:r2?:1"'rlnor 'lJ'i"r p:p,r1 ·tl_0 '"701"' rJ t.
,roJ."rl·.-.Y' 1,,: ..; .~l_{"t l\JF>\'./'TY'{P O-P rlr.?8 r~·<O'el r'isAch-i. n :"""! PP1~ st1~_~.~rrp,~!""'>1 ~.s,

en ?;pt :i.n dat ["pv21 rie 'Lase1\'issr>ls om. (70rl2t h0t rro.c,T"'T"J1"8. hv
einoi~t, o~ npT' -orli~iC8tin :is pfZ01open.)

1">0 ~'rf)r.8r'l'lr0 1\Pi,'1JTYP ",'or(1t ar;n,,,,:e:ro"'n"'n rlnl')r r,pt hOOTC1T'roZT"2)"1~'(l,

am nrecies te ~jjn door hnt st~tprn8ntp8Ykpt NEWSYM, char. eycl.

?) De ronskRRrtenlezer: De ponssyrnholen o~ de file (;ARD best88n
nit tekst-tp1c'''nc: .on <:;tul1.:rtek~ns. De pr0c0c'1.1 rO LO'·'(;,'\.S hei"Tt tot
t8.8lc rl~· stlr~1Y'con-l·r'1r1n.rlo'S ,rOOrZO-\Tt'r 7~ to T"1~~1(011, hpb1,"\!:'\:-; nlet onrl01:.""'

strentns; e:n hoof'rl/kJeinr' ]r'tters, "it tp vo"ren en (1 r ) "nett,..,"
",c:trj,,-,,- 'Ln ~'.:rN' +,-, ?ett0n, ,..l c

, ,,,,:"{.':enpr20rde ond rstr,,~ino- in Trr~T1'T,

hiermQrle c'oor to FCAn totrlat neD FRhr10 k2srt vnn de C:HD-file
is ","pleqen 0n 7,OTIoc1i.o: r~el f' ".0'1 c8rri::"p-e-r p t"'rn-tek n n top te
,rop r?;0n.•
!'T:8. t\.nrlr're st"11rt0l-::ens, ~oaJs )1 otc. kO"lPTI nntn1:rlijk in hoo~ct

Ipttprs in ZIN ter 0 cht.
LO'HC\S l;"o:rrlt 82n r ocroepcn door de Draced're NE'\'CHD.

Doze ;,:oced')Tf' 'f\T'~1'1CHn rpef't tot tank LOVCil.S 8:l11 to roppen, 1'T"'8r
door ZIN en UZI~ worden E0V1Jlrl P10t een pOT'skcert.
Verrier l<:i jkt NE',;CrUJ of' (12ze pOT' coke.crtmi s S o'd.en een stl".1Tlz8art
is en ?ct in det ~evRl ~r ~?sn~jSS0Js om. Adrec:kRsrtcn worden
Ot-~tc~ \~f"prrl. r100~ .r\l)I:I}T:S :~:n (Yri~1,~C=',JTl' C'-Tl t.~ r0~""n0n.

1) 0 1"""'!"'"" 0 ~ ('> r:1,- r r-;. }\JH-:,,;,/c:~.:?r) ,-,."rr-:-rrl t ,." ,"":", l ' r-:~ C?"""'0 '"'. J1?1'1 00 (),.... 1'"1,", t 11 n () Tn ~.")~O .c--;r01""'1·~'" ,

OTD rrcr:ies t", cd,';'" rioor heet' "'t7tf"!"c'Y't;>n1 :;:1\'0't :~n!;'-[~)YM, char. c-:,Tcl.
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3) "011de"!r2rlorten "'Is inrnt: In 00 disk~yclns "dorrit bpschrevpn
iTl. wplk0 vor") de t"kst OT1 disle en rius ook 01" "onde n l-c8Rrten
komt. De procedl1re FIl.T<~05 h"'!'ft tot t"'Bk de70 "o'1rl"," keP.rten
van ~OnK2 te Je7pn en te schrjiv0n ~n SOOT en USOOT.(De infor
mRti~' 2nn~2?n~(' ~~t ovprs:;a8n vpn r~~e19 '~n n~_~inars ~et ze
in S01\TT(71!) en GorrOL, ()~ ,~(',,~plf'cl,':"'j1~~'~ ~1,,, -In:f'~r~''tip stpat in
SENT(74j'e~ GETAL in d~ char. cycl.)
FILE05 wordt a8nF,cro0pcn door rip pro~edure OLDCHD.

I·· -

De?:e procen:1Y'0 O! DepT) y,e0",t tr.-t; t02k FIJ 1\0') "'21'1 tp roppen,
was-rdoor SOOT pn "JSOOT iTevn] rl i"Ord0n.
Verder ki.jkt OLDeHD of h,~,t pagina en regelnummer van dez·a rege1
het adres ~lJn yen pen p2qSrl~e, dje c~modifj.cP0rd moet worden
en 7ct in net gev21 de f~sewissels om.

De procedure OLDCRD wordt a2ngeroepeh door het hoofdpro~rRrnma,

om precies te 7ijn door }let st~:tenent1)0kk"t OLDSYN, char. cyc:L

De linccyclus.
(Vicrd0 dr-cl hoot>~pro{"r?!~m8.)(V?pL0010 tot L003)
Hot arr."".y ONTVA~,T is dus vo] c:e~c:'lr('v('n tot de g8\·:enste regellengte.
In hat al~emeen zal het laatsto woord slechts gedee1telijk
ver\verkt zijn. Het Rrray ONTVA]'I wordt nu. von achter naar voor
gelccgd, totdat ec'n blank {,;cvonden wordt. De nit ONTV,"N ge:r,.omen
charactGrs kamen in het array ~TAART, de bijbchorende tekcns nit
UON1'VAN gaan naar USTAAHT. Als straks ce charactercyclns 'Heer
ber;int za 1 "?rs t de inhol'd ui t S'fA.0,HT ver,\rerkt vlorden.
NE. ,Als hi j 11et van achter Ha.ar voor lezen van ONTVAN geen blank
gevonden ':tordt, wor(l t 01\JTV/\f\T 'Heer Cpvl11d !,l1 ct S'T'fI/\.1lT. Di t J-<:<11'1

voorkomen bij een zeer lanG waord, h0t resultaat van het boven
staande is dat h0t woord op het ein~ van de regel afgebroken
wordt cn op~e ~olgende regel verder gaat.

In (n)ONT'VAN Gta~·t nu cen reg,,] m0t complete ",rnorden,. mot 8.18
maximum lengte de gokozen rogel10ne:i~e.

De rliskcyclns.
(Vijfd" dec] hoofdnro:r,ramma.) (Van2f L003 tot LOOh)
Tot nn toe zijn de lettsrs en ondnrstreoptekens parallel vorNerkt.
'"annccr ',e op de disk schrijven,",'a' n we over op de seq'jcntiele
vorm. De onrlerstrpc'pa.rr2,y's vorden eeT"t 1ve,"',,"'ezpt, daarna rip
10tt0r;'.1.~rrty's.
DezA in:forf'18tip "rorclt v0re:8zeld VD.n PI\G, en. HE~G, het p3giTl8. en
ref"<?ln'.'y1nlCr v~n de in bchn'1dcliJl,": 7j ,~nde zin, ~·,C'lke n~.1mm"rs

ire de par;·-en r8n:nl]i'T12rcycJl s ,e-:c'p'en,?T'('·prd :;;cijn, en van GI~TAL,

een f":0t81, dat beylaald is in dp charactercyclns, en dat 3"'nveeft
h00veel r2,e-:els o:f pac;-in8' s n8 drze rep;el Fio"ten \.,T(rden oV2rgesla
cen.
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St01 0P,t in IJONTV/,"J onrl",r,.,trropt,"kr;ns st8.2n, rl8n is de seqnenti a

v:~n han~pli~1Ren ~]_R vo~l.~t:

De inho"rl 'r2.n UO:\TTVf\J', \'TOrrlt ov"ro'nbr?-<eYlt nq~r het 2.rr2Y SENT.
Het arra,T S},~1"1', 7 1! char;-:ctnrs l~",-,o:, r12c 1:t dee1 l'it V8n rl0 str1JC
t~!_~0 Gli~T-!-t!'~'~;'! 1 ~_·.~?_2]""~_~ "jel, 001\" P~\(.i-, 1{1~~C';' ron. (~~~T,fi.~_"l~ h o ,rj_n.rl CJ1_.

(~-:F~r1'~1~1~] zir-'t ?r J11" ?_ld~JS '.'it:
(- e,nfFU.. )

~anpezi('n ~"0 hier r~t onderstrcping to 00en hebben zotten we op
sp~i(74) ric letter U.
G:~J-~-1~'I:~L lvorrlt "!T!! or~ de' disc r:8zet.
\'l8S de inho1'd va.n HQT\TTV;:\N Janper clan 71 characters, (dit kO':1t
niet vee] voor, de r0ce1len~te is meestal 55 tot 70 characters
.1anD') 02n '·'nrTrlr"n ,\"P rTf? rest Y,n") T'ONTVAN p'p7:et :in hrt 2Tr~~V HSE1\fl'.
0,..., ~;it V00:r l"'t"'r rl~l;rlel;,jlr ·r~ 1'""8":"n 11"1d(1'or we SJ4;"N1'(73) =' A
,cr,pn1f:!~lct. T)p sit.l~8.tir· 70" pIs ".rtJ~~+~ 71 ..}n~

I!-<'----

( H SEN 7"; ;0

1'1 rln 1~C"t'C:1~", '""'.itn~'tio ','orr1 t ('C"rst r;f,~uT~'EI." (lC"?Xn8 rrS1;~NT 0:;' elf:
cH :=;', f';P 7: e t .

)',r",.:=; r,r con', sprCike YC'·n OTlt:'Jr'rc,trppirr:, d,'TI 701' het boven'3taande
overr;oslag0D zijn.

lie inhoud VAn ON1'VAN wordt nu in het array SENT f';ezet.
/l.ebter rle'<'>8.tste lettr'r ,dt ONTV-,,\N ,,'orrlt hnt 8:f:=;1"jtteKen q
r:e 7 et. On S~~T(74) knmt een hlpn~ o~wel SSNT(74) = 1. of P, het
f,,:esn reerls ,f:r,.::d:1p"rrl :i.e' ;n dc' C'h21~c~etprcycll1s en (I,-::t Dan:"'eeft of'
\"2 rl7C re;0':'.l :;10""11";->' s rl".TI 1':0.1 r'''(sels "JofC'ten "'orden overEeslagcn.
GF~TfJ~;l~~l r:-i.. ct er n1l fl.' rll,~S Iii t:

fEHI:t'< ----------.>-

f ffkT ?~ I

filll~x_,,(_~_"",_,_._'K_oI_"_"_'"'_"_"1I_·-"q_f~LIi]
Is rip rr-("'·'·l ,,;t O"'TVAN 1·,"0 n r J?np'p,:, a 1 s 71 r-h8r')ct0r<:, nan \·:ordt
S'~'~\'i'-l'(7'3) ",:.T0~!" ,1'\ e:1 \'-0rl(1~i-ip~"T't '.T~ 0!lrl"'rct8.8_~rle sit1-"!.Dt:i.~:

~-----



De C'if'kcyclns hocf't ,.,iot voor to kO!'1en.t\le nif't 0]1 rUsk gcsc·hrp
ven wordt, worrtt elke re~el direct reprint.
De inJ)(Vld van (H)ONTV.'\N ,"':2",t dc:nl. TIc18r (1T)SF;r~T•.Achtnr de 18ntste
letter 1,ornt het s1 1 Jj.tte1{r>n r: . pM·~ en f{1<;(} ?:i,in rcpds tJeD88Id in
de vorip;e pae:/rp!!.n'.lmmcrcyeJ us. 'tie springen Hn naar de printcyelus.

1)e pae:/re~nnmrr]crcyclus.

(Zesr'!f' dp01 hoo·fdrroa:raml1la.)(Vcmaf' JOolt· tot LOOl)
Deze '·Toriit 5t070(18 doorlo 1)0n nC'",)1;:", lin'?' "'D disk cyclns.
Het regclnum!'1cr REG 'vordt steeds Tnet 0en vcrhoogd, i.~enzij

de ehRractereyelns meer rer:els overslaan heeft geboden.

Als REG het gewenste aantal regel~ per pagina heef't bereikt,
''iordt PAG met eon verhoo{';d.
PAG worrtt ook verhoogd als de eharactereyelus paginals over
slaan he eft geboden.

~ls 1"1ee~ dRn vi'?'r r0Fels overpeslagcn 1"1oeten worden, en deze
open pIck komt zodanig op de pagina tereeht dat ze gedeeltelijk
de volgende pagina bestrijkt wordt PAG met cen vcrhoogd en
verkrijgt REG de waarde van hot gewenste aantal blanko rcgels.

De printeye1ns
(Zevpnde deel hoofdpro;,<;ra.rnma + procedures: SPI\TTE, NSPATIJ:<;,
PAGPHO, l"Tl.EOh) (Hoofdpro,c:rnn1P1R v8na:f LOR tot 1.0012)
Deze kan op twee manieren doorlopen worden.
:1.) /',ls de diskeyelu~. ni t [';(~br'°ikt wordt, wordt elke te ver"rer

ken zin direct geprint, er '"Jordt d"s steeds gesprongen
tURsen line en print eyclns.

2) Al f' de rti slzcye Ius 1\'el gebrpikt 1vordt, Hord t ineens de gehElle
diskinhoud gcprint.

Ad 1: Do inhou.d van (U)ONTVAN is in (U)SEET gezet.
Ad 2: Als de gehele tekst op disk (WORKl) staat, wordt steeds
via de proeedl.1re FILEOh een regel van de tekst gezet in (U) Sf<;·tDT
en worden P\G en REG golezen.

Als P~'\G on HEG nint het n1.1mf'ler z:1Jn, volgencl op de vorie;e zin,
slaat de printer regels of p?~inR's over totdat PAG en RE~

overeenkornen met de positie van de prihter.

Men k8n zich afvragen waarom hier veor het overs1 0 an van rega]s
en pp~i.nC\ I s e:obr"ik worrtt ,~"PPlaC)kt van de informCltia van p/\G en
HEG, en ST;;NT(7 lJ ) en GETAL niet e:ebrl'i!':"t ·word 'no
SENT(7l~) en GETAI geven echter exact ric informatie weer van de
oorsrron~elijke commando's. PAG en REG Feven het reSllItaat weer
van de 1d. tvoerj n,O," v?n d eze com'"'ando I s op de onderhavj ge teks t •
(hv een open n1ek onder aan een nagina worrlt jn zijn ~eheel On de
vo J gende pa,,,:ina herha.ald, he t ni<?ll,olP ree:elcommando is 1.1i t PAG en
nJi~G n:i.et cens tc reeonstr1 1 eren.)
~'lordt de to'.1"-st lat"'r in C"T' r'10r;:f'jr:ltier11n opnie'."·: ver'o.'0rkt,
(1_811 ~(_or:1t 7:~ tPTI:~;("""vol;~e "\7::1:1 :t-~C?t !:'0dif'icereTl. F'~e-!_ 8n(ir:r;:::, cp (Ie :;0-
{~j.np: to!-"cr h t, r1p nn"YlqnroY"t-r>l-;-;i-:~ r/"),~n~""lnr1of~ n-'0ntp:"1 ',Tr-,p"t'"' I'lrnjC"-'-;l:~1

1~it,~0voc~J:~r! ,,:.~ror,-'_en, Cl~Yl \->,ToJ.~r~t; f"T'~>1)J~~~~"- 1~,?,r;~:,9:{"t \lPTI C;'-.l'<irr(?/I} P"tl

(i1~"I'4Li... I .•



Ret :f'niteJi,jl,:p rrinten 0'2schiprlt r1r'or de procr.(ilJre NSP,~.TI-S,

als de re?:el nif't. met bJJJ.nks 0;>:'"','CV1'](i mar:: '''lorden, of' door
s?,.r;,~:,;;, \'Ti'l8rb:ij hl""nk", t;"c;S0n elp t;pkst. r:ev00f:'rl worden.
In "'nk"l", {"PV2 1 1r>11, '7';oh00-f'r1st,,1~ ':.8" pordt st2cds Co
pro c orl C1T'p NSPlITT';; to e gOD" :- t •
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-'\Is p"n "ol{,:,pnrle
cednre i..) ~qpnO ri e

T'''',,:,i r18 hod:rl1kt .O:8e t
12~I-o~'t \T?,n. r18 !-(.o'n.

Yorden, verzorct
(Ti t "1] pte.)

de pro-

Als de Cm'lm8nrl01(r>"'rten 0it 28n,o:('"'Iren, ",Torrit de 0iskinhond
tweema~] uit(';cnrint.

1J 8 f c~_ C3 P r ,tc 1 r~ s 0

(Acht:"O't.,,,' r1 r 'el h()o:f'rh'ron:':"2T>1'''~ + prOC2(;hlreS nm"~s '?n ONTc:r:rF.)
(Vo rr1o-r "l-1P0]"1: ·>'('t de f'2c;pc~rcI11"" to l"'1pkpn:

ele j n; ti," 1i Aerinrr V?TI hct nrorrr,'Wl1Tl8. + rio nroccriures NI<~HTYP,

N1!;;,! CH 1), 01 DCT.;>I) • ) , L'

•
fle inf'orl"l-,ti0, rlio hr·t I'rn(';T''''_rnn-t8 nodi,a: heeft om stpcds de
jniste richtinp: in i~~~ slD?D, 1'JOrrlt br,trokken V2D rip com1"1ando
kaarten, elf' ""t""r1(;"lC'rten P1" de m~to, 1-:82rin h0t pro f':r8 m!"18, in
een hp~821de ri0htjn~ rped~ ~pvor~erd is.

tpl:," t f: C-].0ZG'< Horri t.
tYT""P18c11i n0 of' p()nsk~'Crtle7.er

11e f8s o cyplns b0T'221t:
f\f n;c<""Tp ('lBT' 1,rel o'l1rip
Of' dp n:i "''''''0 t('1:~~t vnn
wordt.
OJ' VGM00:if'iceerrl 1\'orrlt, :in ',,'elke sit'T2tie ze
l"elt V;-yn het }07PYl V8.n "Ol~rl<, teks+" "8.pr het
"r'1odi:fi r:-~) tjeteJ'~sttl.
Of' de rli slsryc11'c; :,,:ehrll:i.kt 1"1oct '..Torr1PD.

Of'pcn nipllwe l"1oriif'ic2.tierlln moet l')c[':inncn,
hovenriicn de inho11o vnn'..rO:,{)Zl, de ver'.verkt",

steeds overscha
lezGn va.,.,

ze Achri.jft dan
tekst, in \!OHJ<2.



•

1fet hnof'r'1:::rI}"'r""""p,~, is in pc1..,t (l0J0n onrle:r"cr0peJd.
In f'~~'tnlr h.:,?,. i.e; 7--L~hth~?~ ,",,:"pp1,"::!""'\,l:t 1,ij ':,rpJl<"C" ~;rmh()Jjs~h,e n.8F'r'Yl

0"'7:0 ,1...,] 0n boO'innnn. 1.fC lr'nn'-"-' 0''''''· ;,Y' d"" 11 stin'" drs snel ori""n-·
teren. V8npf het hoofdpro~r0~ra ~or~t n~ar ~e verschillcnde
I'J.... Oc0fh .. r8.'3 ~n;psrron.':~0!1, ~,Tp l-\OPi"li d1.:~~ ~"t0P:ntj",sch. 0v,,:,rPl} t0r0 cht.

T'rip st:~t~Tl10·ntf~; '";;o;0'lclpn 't::rp 0",r....,~ h,-.,t 1:.00.('0 1(11~.:1~Tl zir'l1 , OP"'":,,i';tt ?P

11~]n0::"'~" c;;t':""'~'T'!:

ON E:N1rF'Jl E(C/\Hn) GOTO l.OOJ?;
·ON ENDFJ!l~(TJSYSO") GO'TO J0012;

ON ENDFI1.S(IJSYS04) GOTO 10014;
(100].2 0.r, ] 0014 nr:kcn dee1 ,'it v;:;n de f'as0.cyc1us.)

Or>l h0t 7o'-:,1~('n in dr, listinr~ tp v""ro'cmnL,lu>Ji,;l<J:n, rvbricerpn ,-,(;
hieronder de verschillende v2riph n ]cn die we ~ebruiken.

"'e """,k"n pen inrl.eJir]p; in +",,,,(',,';.8.8P 1 8, 'd.sC'eJs ""n vnril'lbr:l'?n.
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7.1. Dc f~se~issels.

,1)(' ,,"a8rden knnnnn 0 nf' 1 7-;,.11'1.
net-i,'" ','orr1 t: vr~-r"''''lr1, 1-'r>t::-: 1<;-,nt
actic niet ond rnomen wordt.

Als voor slechts enn w~2rrlp

di+ ~~t v""r rie e1'1r'lerr> ~t~nd

rlp

c1p7.c

dus
gema8kt
de

Ze rr10pten
hiprna

ONrl'V:",T\f •
~\:::1 78]

(1 OOE)

inDe

7, =0 :
Z =0 :
z: =1 :

nor: on oi 51:: tr;:'zet of p:,c·Y'ri.~lt '.rorCpn. /\ls
:het T'r0p"r~,mm8. s:flrin:",:",:,"" n,"'''r r'ln f'8spc~rcl"c:

De kprrt CYCLE is p"e rl0 tecte erd.
}}r:; t -rT'O :O"'r8J~"~? ;._ S 1 OOf) p"'('~n~. s s ~ eT'('l 0

Slechts 81s v"or de e~'rste l<eer n-i .. 0'.lwe tnkf;t ,\'nrr't v",r,,'crkt
1 s I9=1, in vprdere rnnS of in 0n0"re 5i t1'c~,ties is T9=0.
.'\ls eeYl rnn is Clfr:e1opcn ,,,orr't naer LOCH,} cnsproY);D'pn. 1\ls
110=1 Z2-J nu "fOPKl naar 110Ht<.'2 ovcr.o:ebracht \,'ord0n.
Via com1~. krt. !v1(nn:FIC1;;HE::I "Torot J2=1, anders J2=O
Tekst uit 1inecyclus steeds naar disk.
'fe]-cst edt linAcycl'1s stA(~r1S direct geprint.
Via co~nRnctokrt SDCB wor~t J5=O, and0rs J5=1.
Als direct TIBRr de printcyclus wordt ~esprongen, er is
lo:e~n di.skcyclns, moet dp· eerste1:eor e0n andere sprong
worden (J6=o) dan later (J6=1), i.v.m. het printen v~n

kop v~n de pagina.
Input via typemaehine.
Input via ponskaarten
:8r 1'Tordt niel]'.·re telcst ce1e7.en. (1\,'10'11\."e tekst of H'odifj.e3tie-
tekst) ,
l'~r Hordt O1.~dE-; te1<:st gelezen. (1'it\{OH i'C2)
Z =1: 1Sr l,mrrJt nienlv-e tekst gelezen. (Achter cle kaart N';;\tf)

Er 'vordt o11cle tekst F"'le?:en. (Achter (le kaart 011))
Er wordt nlodi.ficatjotekst gp)ezen .
N8 rie laatste modif:lcatietekst ','ordt nu het overblij
vende deel van de onc\p tckst gele?:en.

V =1:
V =0:
hf =1:

\'J =0:
1:1 =1 ;
'v =0;
1-1 =1 .,
I·f =0;

J2 0::1:
,-TLt, ::: J :
Jl~ =():

,} 5 =1:
J6 =1:

110=1

17 =1:
1R =1:
19 =]

•
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"\
~ 7.2. Wissels.

De ,.\rC\7rd r ,n kunJ:.ef1 0 ot' 1 7,i,-;:'1. ~,ls voor slechts e0n actio de waar
de worrit vern n ld, het0kent riit ri,lS rlpt vnor ria andere stand deze
actia niet onclernornc!1 Hordt.

krt. CM~D FORMAT)
gezet, hlijft dUB

•

rr =1:

TO ~.:::l:

11 =1:
I;' =:]:
13 0=1:
II! =:1:
IIJ::::l:

I ll~=l:

115=1:
116:::1:
31 :=1:
,TJ =:1:
K2 :::1:

KJ =1 :

Kh ::::1

KC; "'}

L2 =1 ..
LJ :::1 :

1'1 :::] :

N =0 :

H ,= 1 :

~r is 0~n titol rrerlctp~tpnrd, rlP7P \.Tor(lt v~~rcl('r op c1k~ pa

Eln a ;":'0prin t •
In liSOOT ~t8nn (yn'·ler,c:trppi"f"c,tpkDnc:.
In 1fZJ=1'-: s ta?n 011r1 (-:rs tr0~i"tl;rrste1·:Rn.s ~

()r ct r : n()Y"!51.-:8,nri~0n is }"1_':::t onS'"V01ld.() )lJ P;Psign_3.1eel~d.•
In l::OrfIYAN stzeat ond 0 Y':-'trcp:i''lC':.
In lJS'L\.1'.HT st,C'\:J.t onderstreping.
Er 'dorrlt een f01't ;,,:,cf'lclr-1, hot T'ro,',,;,rar:nn;:l "Tordt bepinrlir:d,
113=1 zorRt ctat de ovcrhlijvcndc datakaartcn opgernaakt worden.
Rege]nummer nrinten.(Co~m. krt.)
Paginanummer printen.(Co~n. krt.)
'TJ"Tee documenten printpn.(Comrl1. krt.)
Kleine letters ~ebr~ikpn.(Cn~m. krt.)
1T;1~ T,ro:r",,'o't jn C2-:---rl-f"orr-,-:-<t ;r,'I---;:.:ri.Y1_t. (C~O!.~::r:.

Een Iptter wordt nn on,!",,,"' ijzip:d in 7IN
hoofrllei-,tnr. (L01,,'C,'\S) ..
AanEes18~en toestand: er is e~n .,?,! g~detecteerd. Als
hierna ""eer .,?,! of blanl~s \'!Ord0n {Cedetectr'erd, \Vorrlt :K2=J_.
1\1 s F: lJ:::l kan K? niet meer =0 worden, er ,\,!ord('m dUB S te0ds
~00fd]ettors in ZIN p:ezet.
l\anr:esJ2g'cn toestand. Er is reeds de'n#,er,edetecteerd.
Gebrnikt j n proe ed;'re PPINT. Zoro,'t dC'lt ond "'rs, trepinp,' :",;eprin t
wordt.
In USJ:DJ~T st8an onderstrerdn{-;stekens. Gehrv:il(t ala direct
p'Pl'}1ipt ~\'o~d,t, clr (lj~_~1<'"_c:Tr;lr:.s T,-"orrlt (ips o'r·?T"(~?sJ.?r:(~n.•
Er ~oet eon hlank tUBsen de tekst gevorgd worden, omdat deze
aan hpt eind vRn een typeref':01 of ponsk8art TIll cenmaa] nnoit
p-edrl'1,t wordt.
Gepn hlaDes 0:,vul1en in de tekst, (1US de proce(~.').re :I\rSPl,TI~

wordt hij het printen stp~ds gebruikt.
Bij het opvnl1en V2n de rer,:ol met hlancs wordt nu pehtprePD
heFonnen, de vo]gende rer:e1 is R=O, en wordt vooraan begnnnrn.
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We v8~meldan hier s]Q0hts die V8~i~hnlen, die door de contekst
n -1 p t ,r~rl-( 1 8 r:''''''''',-1 ~-,;~orrl '~'.:1 •

)

•

p.,',(;.

"QT~_~(~

Gli~Ti\l

POG
1:0G

P2:o:-i~""n11;:[uer, r?pe Inl1,m '''"'r CTl :o:ctcl1 (hoo:fc1St~l): 6), be s t,.::::md
om 0:) WORK], :,,:pplAatst te worden.

Door rip proccd'.'r0 J'J)I,(l,;S he-P8alde wa.?rden na2r ~anJ ei
din:,,: VRn dp adreskaarten, die hepin en einrl a~ngeven

van rt0 pR998g n ~ie ~r\~·~orljfic0erd ~o0t ~ord?n.

GOTOl
, OJ 1)1=)/,,-(;.:

01 DEEG
P.:\.GB
P /\Gf<;

in de pr:Lntcycl 1 !s ri /'r prin ter aan.

1'1

T.T

TY

~:0e~t i_n ~C('h~srr'r~ ~0 pl.~Qt~ ?~n j_~ hot ~rr?y ~10KJ~ ~'!?~_r

"T(, c>:Tttc·n.
Geef't in ~J;CO]\1STT{ de' p12?tc: ppn inh0t ?rrc>.y ?I:!\T V8?T' ',T0'

z~_t+(":\~"

Inapt-en r::2r.l_n~ f1rrl r1c~ and ~--r"~+:rppi_llF~ ;.11 r ?Jl\f tp -J""-"'nn(\p 7; n tt:e!"1_
T (}OA-f't 4 11 rio ~1.,r-:~~;0+""'Y'('",:r~.11.lC~ dp ;>l~~,t;c 8.~n ~n h.r.+: ~_rr~;r r?J.l\~,

wpar ','e 7,itt011.

S G0e:ft :in rip c1"0r:'lctpre~T('111S 00' pleats 8.~~n ;11 ONTVA~, "':".81"

W0' 7itt0'n.
TJ\ i\nnt21 E1:f,'"':e','er](te ",(\rl:i:fi e",t;r'S.
J:Z 1. '",'orrJt !':",hr"i ;'l~ in e'h"T",('T"r on ·nrintcyelll.s. 1.7 hr>_

~,.';g8.rt qt~(>ri:- ('1 '.'.'8,crd~ rljp 1. }'0Pf't in d0' 8ncJer,c· ryeOl"s.
1~.l. /J,8nt:;11 ~h.8r8.~t0J'"'.c:::~ d~t (ir. r;o·i.~ ;.n J.Ol·J~/\S l~.nrtor t Q . ~'8--

,,"'o~d,;r" t:4;,G~'l<. 1-~",+ -";~i +':-:P'Tr\"t~ "'1'""'~"l1 st.1":1rt0.1.':"011~-.

J1-i; "'T-r;: t. {"p.D,'evC'r'~'~ ?f'1.-"."ct'e: V2rl rl0 COT11':I"'nrlol(C'~rtp:'.

1.'9

T!

IP
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