BIQLSOTZÎSEK
STARgftGGEBQUW

NN31545,1406

februari J983

NOTA 140A

Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
Wapeningen

ASPECTEN

van

INFORMATIEVERWERKING
38

Het omzetten van Caber-FortranprograMs's naar
Vax-Fortranproerat»»»'s
Een snelle en eenvoudige nethode

K. Oostindie

Nota's van het Instituut zijn inprincipe interne cfj»«unjc3tje«idde]en»
dus geen officiëlepublikaties»
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben OP een eenvoudige weergave van cijferreeksen» als O Peen concluderende discussie van
onderzoeksresultaten« Inde »eeste gevallen zullen de conclusitM> echter
van voorlopige aard zijn o*dat het onderzoek nog niet is afgesloten«
Bepaalde nota's kosen niet voor verspreiding buiten het Instituut in
aanmerking»

1 6 JÜH11383

I
I

A S P E C T E N

VAN

I N F O R M A T I E V E R W E R K I N G

38

De nota's handelend over Aspecten van Informatieverwerking bevatten
inlichtingen over de ontwikkeling van de informatieverwerking binnen
het Instituut« Naast «eer concluderende en toelichtende beschouwingen
wordt aandacht besteed aan het gebruik van programma's? proörammapakketten en apparatuur* Tevens worden inlichtingen gegeven over praktijkervaring eet en toepassing van de informatieverwerking»
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-11.0 INLEIDING

In deze nota zei eniäe aandacht worden besteed aan het converteren
van Cuber programma's naar Vax-11 prosranja's. De problesen die hier
naar voren kamt ziJn» op welk medium aoeten de files worden aangeleverd» hoe
aoeten de files aan de Vax-11 computer worden aangeboden en tenslotte» wat
ziJn de verschillen tussen Caberfortran en Vaxfortran. In het kort zalO P
elk van deze drie problemen worden inäeäaan. Tevens zal aan de hand van
eniäe voorbeelden de äanä van zaken rond de conversie worden verduidelijkt*
De voorbeelden ziJn toegespitst OPde werksituatie biJ het ICW zodat nstfeëaan zal worden hoe de conversie verloopt van de Cuber van IWIS-TNO»
den Haas» naar de Vax van het Starinädebouw» Uaäeninäen.

2.0 HET HEDIUH
Het âeiJkte aediua voor het transport tussen twee computers van bestanden en proäraaaa's is nos altijd de magnetische tap«. Vr»ndit medium zal
dan ook gebruik worden gemaakt o» de conversie te verzoröen. Er k«*näcbruik
worden gemaakt van zogenaamde huurtapes van het IWIS-TNO in Den Haas of van
eigen tapes» ook wel 'strandertapes'genaamd. Het is in beide gevallen noodzakelijk hierover vooraf contact O Pte neaen aet het productie bureau van
het IWIS in den Haad. Via een batchJob kunnen de gewen*;Ie files vanaf permanent file worden gelezen en naar tape worden geschreven. Voorbeeld 1geeft
een voorstelling van zo'n batchJob.
De psraaeters in voorbeeld 1welke vrijt« kiezen ziJn» ziJn in kleine
letters geschreven. In de COPYMF opdracht worden eerst de initialen van de
eigenaar van de peraanent-file gegeven en daarna df*peraanent-fjlvnaaa.
Verder wordt aan deze opdracht een Z-paraaeter toegevoegd» hetgeen betekent
dat de betreffende file in displau-code staat. In geval de file inASCIIcode staat aoet er in plaats van een Z- een A-parameter worden toegevoegd.
Het is dus alleen de COPYHF-opdracht welke aoet worden aangepast. Alle
peraanent-files worden tot 1file samengevoegd en als 1file OPtape gezet.
Alle records in de file krijden een vaste lenste van 80 tekens. Hetgeen
betekent dat de records eventueel aet blanks worden aangevuld tot de vereiste recordlenäte wordt verkregen. Deze blanks noeat aen ook wel
1

trailing blanks'. Door aanpassing van de parameter A=10*80 in de C0PYA-

opdracht kan de recordlenäte worden aangepast. (biJvt A=10»132 geeft een
vaste recordlenäte van132).

-?Voorbeeld 1»HetO Ptape zetten vanpermanent files«
BIitl»T0»CM60000»NTl.
ACCOUNT»43»xxxuuzzz»**.

(evt.DYitl.NTl.)
(volstensde«leidende reäels intevullen)

ATTACH»ACL»ACCULIB.
LIBRARY,ACL,
COPYBR»INPUT»COPYMF.
REQUEST»MFN»NT»PE»S»MF»U»US»RING»VSN*itl.

TAPE VANDHR/NU ... OPHANGEN

COHMENT. HERE COPYMF CALLS
COPYMF»itl»programmal»Z.
COPYMF»itl»databestand»Z.
UNLOAD»MFN.
.PROC»COPYHF»OWNER»PFN»FI.

(standaard procedure voorhet

ATTACH»LFN»PFN»ID=OUNER.

<O Ptape zetten vanfiles.

LABEL»TFN»W»M*MFN»L=PFN.

(alle files worden als1file

C0PYA»I=LFN/FI»0=TFN/A*10*80»N0ERR.

( OP tape siezet.

UNLOAD»LFN»TFN.

3.0 HETAANBIEDEN VANTAPES AANDEVAX-11 COMPUTER
Denubeschreven tape maä naar hetICU worden opgestuurd enkan<lan
OP deVAX-computer worden uitgelezen» Hoeditinz'nwerk «fast staatin
voorbeeld 2 beschreven.

Voorbeeld 2.Hetvantape halen vanfiles net behulp vandeVax-computer.
%ALLOCATE MTA05

!Reserveren randapp?raat

* REQUEST/REPLY 'WILTUDETAPE VANDHR/HU ....OPHANGEN?*

Boodschf-p voor

%0PC0M-S-0PRN0TIF» operator n o t i f i e d » w a i t i n s f . . . . 1 4 Î 2 3 M 0 . 1 5

de operator

%OPCOM-S-RQSTCMPLTE» reouest complete
XOPCOM-S-OPREPLY» TAPE HANGT
« MOUNT/F0REIGN/OVERRIDE=IDENTIFICATI0N MTAO.

!Medium beschikbaar naken.

%COPY MTAO.[*»*]«.*»*l_DRBO.Cdirectorulfile.tup

Uitlezen vandetape

%DISMOUNT MTAO:

Vrijgeven vanhetmedium

%REQUEST "TAPE MAGERAF'

Boodschap voor de operator

« DEALLOCATF MTAO!

Vrijgeven vanhetrandapparaat

-3In de COPY-opdracht »oet de eigen directory worden gegeven. Filenaa»
en filetape kunnen vriJ worden gekozen.Hen dient er wel acht O Pte geven
dat vooraf eerst het randapparaat wordt Gereserveerd (ALLOCATE)en «en aan
de operateur te kennen geeft welke tape »oet worden opgehangen (REQUEST)en
dat het opslag»ediu» beschikbaar wordt genaakt als 'str^nger-tape'
(MOUNT/FOR/OVERRIDE=IDENTIFICATION).Deoptie

•/OVERRIDEHIDENTIFICATION'

betekent dat eventueel aanwezige labelsO Pde tape worden overgeslagen.
Hierover staat »eer in ICW-nota 1382 (0ostindie»l982).
De 'trailing blanks'kunnen worden verwijderd »et behulp van het
proâra»»a TRAILING« Hoe dit progra»*a wf.-rktstaat aangegeven inbiJlage1»
Hierna kan de nieuwe file »et behulp ven een editor (EUT)worden uitgesplitst naar verschillende files»

4,0 HET OVERZETTEN VAN EEN ENKEL PROGRAMMA

Wanneer »en slechts een enkel progra»»a wil overzetten vanaf de Cyber
naar de Vax* dan staat er nosieen andere »oseliJkheid dan door »iddelvi«n
tapes de gebruiker ten dienste.Men »oet de gewen&te file dan inde outputwachtriJ van het IWIS.TNO plaatsen» doch vooraf »oeten eerht enkele handelingen worden onderno»en o» tot het gewenste resultaat te konen« Nor»aal
wordt een file uit een output-wachtriJ OPeen printer afgedrukt. Daar dit
hier niet gewenst wordt »oet dit aan de operateur tekennen worden gegeven.
Dit kan worden gedaan door aan het begin van de file een PM-opdracht (Print
Message) teplaatsen. Ook aan het einde van de file »oet dan een P M - O P dracht worden geplaatst. In voorbeeld 3wordt zo'n file in de output-wachtriJ geplaatst. Zoals uit dit voorbeeld bliJkt wordt na het attachen van de
file» een COPYSBF opdracht gegeven naar een andere file.Daarna wordt de
nieuwe file in SUEDI gezet» waarna de PM-opdrachten in de file worden gezet.
Een PM opdracht »oet inde eerste kolo» beginnen enrosaniet »eer dan 30
tekens co»nentaar bevatten. Wanneer nu de file uit de output-wachtriJ wordt
gehaald» verschijnt OPde console-terninal de PM-opdracht en stopt de file
OP de printer. De operateur kan nu de nodige voorzieningen treffen o» de
file te transporteren naar de VAX en deze inde Juiste directors te piratsen
en de Juiste nas» te geven (inhet voorbeeld isdit de director»
[COIN.29990630]en de filenas» ONE.FOR).

-4Voorbeeld 3.Hei overzetten van een enkele file»

COHHAND- ATTACH»A»PR0GRAMMA1»ID*0IN,
COMMAND- COPYSBF»A»B
COMMAND- SUEBI
..E»B»S
10U N E S READ
.,1=PM VAXtCC0IN.2999O6303QNE.F0R
..L»L
100=

END

110=PM DIT WAS DE FILE
..S»C»0»N
12LINES SAVED
..B
COMMAND- REQUEST»C»*Q
COMMAND- ROUTE»C»TID=VE»DC=PR»FID=BITAP
COMMAND-

De parameters welke in het ROUTE commando worden äebruikt hebben de
volâende betekenisî

C =outputfile uit SLIEDI
TID =terminal identification (VE)
DC *Disposition Code is PRinter
FID »File Identification (BITAP)

5.0 VERSCHILLEN TUSSFN CYBER-FORTRAN EN VAX-FORTRAN

De files welke vanaf tape of via de output-wachtriJ (VE)OPde Gebruikers directory ziJn äezet ziJn nu vanaf de terminal direkt toeäankeliJk.
Alvorens een poäinä te waâen de gewenste programme's tevertalen ishet
zinvol eerst eniäe correcties aan te brenäen »et behulp van de editor EDT»
Dit» omdat het Caber-fortran OPeen aantal punten verschilt van het Vaxfortran.OPde meest voorkomende veschillen zal nader worden inâeâaan.

5.1 D e

P R O G R A H - o p d r e c h t

In Caber-fortran worden net dePROGRAM opdracht de files gedefinieerd
welke mentiJdenshet uitvoeren van een proäranna wenst te gebruiken. In
Vax-fortran ishet slechts toegestaan »et de PROGRAM opdracht alleen de prograaiianaaa te noenen» Voor het definieren van files moeten de OPFN en CLOSE
opdrachten worden gebruikt. In voorbeeld 4wordt dit onderscheid weergegeven.De READ en WRITE opdrachten zonder unitnuftnerr zoals de Cyber deze kent
voor het lezen en schrijven naar respectievelijk de files INPUT en OUTPUT»
kent de Vax» gebruikt in deze betekenis* niet» Het isdus noodzakelijk
altijd een unitnunner in deze opdrachten nee te geven.

Voorbeeld 4« Het verschil in definieren van files op een Cyber- en OPeen
Vax-co»Puter

Caber S

PROGRAM ONE(INPUT.OUTPUT»TAPE1=INPUT,TAPE?=0UTPUT)

STOP
END

Vax :

PROGRAM ONE

0PEN(UNIT=1»NAME='INPUT.DAT' »TYPE='01D'> !0LD= een bestaande file
0PEN(UNIT«2»NAME=,0UTPUT.DAT'»TYPE='NFH') !NFW= File »oet worden
•

!

De files worden
CL0SE(UNIT=1)

afgesloten en

CL0SE<UNIT-2)

blijven bewaard»

STOP
END

geaaakt»

Voorbeeld 5» Het lezen ven en schrijven naar eenternirinl.

Cwber.

PROGRAM ONE(INPUTfOUTPUTfICW>TAPE1*INPUTfTAPE2»0UTPUTiTAPE3*ICW)

CALL C0NNEC(3)

! D»a.v deze opdracht ishet

WRITE<3>100)

! aoäeliJk te leren van en

100FORMAT«1H »'GEEF EEN WAARDE VOOR A">

! te schrijven n»«r een ter-

READ<3»*> A

!ainal«

WRITE<3>101>

! Door in lees-en schrijf

101 FORMATdH f'GEEF EEN WAARDE VOOR B')

opdrachten te referen naar

READ(3>«)B

unitnuaaer 3wordt het le7en

SOM=A+B

van en schrijven naar

VERS=A-B

een terainal bewerkstelligd»

WRITE<3.102)SOM
WRITF(3tl03)VERS
102 FORMATdH >"DE SOM

= SF6.2)

103 F0RMAT<1H »'HET VERSCHIL = SF6.2)
CALL DISC0N(3)
STOP
END

Vax!

PROGRAM ONE

! Niet verplicht»

WRITE<6»100)

Unitnuaner 6betekent

100FORMATdH f'GEEF EEN WAARDF VOOR A')

schrijven naar een

READ<5»*> A

terninal» Unitnuaaer 5

WRITE(6»101)

betekent le?en van een

101 FORMATdH »'GEEF EEN WAARDE VOOR P')

terainal»

ACCEPT *>B
S0M=A+B

ACCEPT heeft hetzelfde

VERS=A-B

effect als het referen

TYPE 102,SOM

naar unitnuaner 5«

TYPE 103fVERS
102 FORMATdH f'DE SOM

= 'fFÓ.2>

103F0RMAT<1H .'HET VERSCHIL « 'iF6.2)
STOP
END

TYPE heeft hetzelfde
effect als het referen
naar unitnuaaer6»

Wanneer détekst lanäer isdan 1fortranreäel en et*derhalve stebruik
wordt äeaaakt vaneenvervoläreäel» dannoetendeeventuele spaties aanhet
einde vandeeerste fortranreäel opnieuw worden ingevoerd« Kit otidatdeCubercoaputer despatiesaanheteind vaneenfortranreäel afkapt» terwijlhet
fortranvertaalproäraMa despaties weer toevoeslt.Door eenVax-co«puter
worden noch spaties afgekapt noch door eenvertaalproäraiaa spaties toesfevoeäd» Invoorbeeld 6wordt ditäetoond»

5*4 H e t

d o l l a r t e k e n

Het äebruik vanhetdollarteken (%) alsscheidingsteken tussen fortranopdrachtenO Peenfortranreael isbiJ eenVax-coaputer niet toegestaan.
Elke fortranopdracht doet O Peenaparte fortranretfel staan» Zievoorbeeld 7waarin ditverschil totuitinä wordt «lebracht»

Voorbeeld 7» O PdeVaxsieen dollartekens«

Max

Cuber

K»0

*

L=0

$

M=0

K=0

M=0

5.5

H e t

de 1 i Jk

t e k e n

Het herhaald doen voorkonen vanhetsteliJkteken (=)ineenfortranopdracht isinteäenstellinst totCaber-fortran voor Vax-fortran niet
toegestaan« Hier isslechtseenäeliJkteken perfortranreäel toeäentaan»
In voorbeeld 8wordt ditverschil tussen Csber-fortran enVax-fortran
weeräeäeven» Devolafordevanontwikkelen ishierbijvanrechts naar links»
Voorbeeld 8» O PdeVax«seenherhalingen vanhetsieliJkteken ineen
fortranreäel»

Csber

Vax

1=5 $J»2

1*5

K*L»I+J

J«2
L=I+J
K=L

-'7ï

-o.
5.6 H e t

C H A R A C T E R

d a t s t y p e

Wanneer ineenprogramma alphanumerieke tekens ineenvariabele worden ondergebracht» hetzij door deze variabele intelezen viadeA-specificatievaneenFORMAT» hetzij door indeze variabele door middelvan
een toekenninäsopdracht viaeenH-specificatie eenketen vantekens onder
te brenëen» danmoeten deze variabelen vooraf worden Gedefinieerdals
ziJnde vanhetCHARACTER datatype» Indetoekenninäsopdracht moet dande
H-specificatie worden weâsielatenendeketen vanalphanumerieke tekens moet
worden omsloten door apostrophetekens» Invoorbeeld 9wordt ditvprschil
tot uitinä Gebracht»

Voorbeeld 9.Alphanuaerieke tekens»

Vax (eenvoudigst)

Cuber
REAL NAAM(20)

CHARACTERtlO NAAM<20)

Vax (aanbevolen)
CHARACTERtlO NAAH(20>
CHARACTFRtS EIND

DO 10I=l»10

DO 10I=l»10

DO 101=1»10

READ(2»20) NAAMU)

READ<2»?0) NAAH(I)

READ(2»20> NAAH(I)

10 CONTINUE

10 CONTINUE

10 CONTINUE

20 FORHAT(AIO)

20 FORMAT(AIO)

20 FORMAT(AIO)

EIND-5HEINDE

5.7 T e s t

op

EIND=5HEINI>E

e n d - o f - f i

EIND«'EINDE'

Ie

Bid Cyber-fortran komt eentest O Pend-of-file direct n»deleeropdracht ineenaparte veräeliJkinäsopdracht» daarentegen wordt hiJVaxfortran indeleesopdraoht eenparameter toegevoegd waarmee hetzelfde resultaat wordt beooGd» Invoorbeeld 10worden de?e verschillen weertfejJeven.
Zoalsuitvoorbeeld 10blijkt wordt indeleesopdrftchtdeparameter
END=11 toeGevoeGd» HetGetal 11»datvriJ tekiezen is»ishetopdrachtnummer waarnaar GespronGen wordt wanneer ereenend-of-file wordt Gelezen.
Wanneer vanaf determinal wordt Gelezen* dankandoor hetindrukken vande
controltoets tezamen metdeZ-toets </CTRL»Z/> eenend-of-file worden Gecreëerd.O Pfile kanslechts eenmaal eenend-of-file voorkomen enwelaanhet
einde vandefile.

-u
Voorbeeld 10. Test op end-of-file.

Vax

Cyber

CALL C0NNEC(3)
DO 101=1»1000

DO 10 1=1,1000

READ<2,*)A(I).B(I)

READ(2,*,END=11)A<I)»R(I)

IF(E0F(2).NE»0)00T0 11
10CONTINUE

10CONTINUE

11 URITE(3il00)

11 URITE<6,100)

100FORNATdH »'INPUT GELEZEN')

5.8

100FORMAT(1H f'INPUT 6FLE7FN')

H u l p f u n c t i e s

De hulpfuncties welke zowel voor Cyber-fortran alsVsx-fortran belden
hebben dezelfde benaaingen »et uitzondering van functies welke betrekkina
hebben op integers. Dit oadat een Vax twee verschillende integer waarden
kent n.l. INTEGERS en INTEGFR*4.De integers welke sleenlengteaanduiding
hebben, wat biü de conversie van Cuber naar VBX voor alle integers geldt,
ziJn dan gedefinieerd als INTEGER*4 en noeten daaroe aan de functienaa»
de letter J als toevoeging hebben. In tabel 1wordt een overzicht gegeven
van alleen die hulpfuncties waarbijhet résultat of het arriuaentv<?nde
hulpfunctie betrekkina heeft OPeen integer. Eventueel kan «en OPdeVax
de inde eerste kolo» genoemde functies als datatype voortbrengende naam
gebruiken.Het datatype van het re&ultaat hangt dan af van het datatype
van het argument (zie van 00QRNE, 1982, pag 80 e.V.).

5.9

H u l p r o u t i n e s

Het gebruiken van de hulproutines heeft voor beide computers eenverschillend karakter. Beide systemen kennen routines voor het bepalen van
datum en tiJd biJvï
Cyber

Vax

CALL TIHE<3)

CALL TIHF(a)

CALL DATE(a)

CALL DATE(a)
CALL IDATF<I,J,K)

-il-

Tabel 1« Overzicht van hulpfuncties? waarbij het arduaent of resultaat
betrekkin* heeft O Peen integer»

1 FUNCTIE

1

ABS

1TYPE VAN

1TYPE VAN HET

1

CYBER

1

VAX

1

1 AR6UHENT

RESULTAAT

1 INTEGER

INTEGER

IABS

JIABS

1

1REAL

INTEGER

INT

JINT

1

1 DOUBLE

INTEGER

IDINT

JIDINT

1

1
1 INTEGER

INTEGER

HOD

JHOD

1

1 INTEGER

REAL

AHAXO

AJHAXO

1

1 INTEGER
1REAL

INTEGER

HAXO

JHAXO

1

INTEGER

HAXt

JHAXt

1

1 INTEGER

REAL

AHINO

AJHINO

1

1 INTEGER

INTEGER

MINO

JHINO

1

1REAL

INTEGER

HIN1

JMIN1

1

REAL

FLOAT

FLOATJ

1

INTEGER

IFIX

JIFIX

1

INTEGER

ISIGN

JISIGN

1

INTEGER

IDIM

JIDIM

1

i

1

1

INT

HOD

I

1

MAX

i
i

1

HIN

•

1

1

FLOAT

1

FIX

1 INTEGER
l

1REAL
•

1

SIGN

1
1 INTEGER
•

I

1

DIH

1 INTEGER

1

-12De aanroep hiervan is voor beide systemen «i«*li.ik»«inchhei datatype van het
argument verschilt« Voor Vax-fortran geldt dat s van het CHARACTFR datatype
moet ziin (van DOORNE»l?82i P B S8 4 ) .Dus I

voorbeeld 11» Het datatype van het argument voor het bepalen van datum
en tiJd.

CHARACTER*9 A
CALL DATE(A)

De argumenten van de hulproutine CALL IDATE ziJn van het integer datatype?
dit houdt in dat de datum rekenkundig toepasbaar kan worden gemaakt en dat
daarom de DFCODE opdracht niet nodig is» Uil «on daarentegen de tiJd rekenkundig toepasbaar naken» dan zal wel gebruik gemaakt aioeten worden van de
DECODE opdracht»
Ook het verrichten van toevalstrekkingen is voor beide systemen
verschillend. OP een Cyber-computer ziet deze routine er als volât uit!
voorbeeld 12.Het verrichten van toevalstrekkingen»

Cubert

CALL RANSET(X)
Y'RANFU) ,waarin
Y= het resultaat van de trekking
I» een dummy variabele

Voor een Vax-computer ziet deze routine er als volait uit!
Vax!

Y=RAN(I) ,waarin

Y= het resultaat van de trekking"
I« een groot oneven integer getal.

De trekking van het toevalsâetal kan men laten afhangen van het tijdstip van de das waarop het programma wordt gedraaid. Vooraf moet dan voor
zowel de Cyber als de Vax computer een waarde bepaald worden voor respectievelijk de variabelen X en I» Dit kan worden gerealiseerd met behulp van
de opdrachten!

-13voorbeeld 13.Hei bepalen van een waarde afhankelijk van hei tijdstip van
de da*«

Cuber

Vax

KLOCK=TIHE(A)

I1*SFCNDS<.0)

DEC0DE<9.1»A)I1»I2.I3

I=2*11+1

1 F0RMAT(3(1X»I2>>
X*3600*I1+Ó0*I2+I3

6.0 SLOTOPMERKING
In deze nota is slechts in hei kort aanäeäeven waar probleaen rullen
optreden biJ hei direct vertalen van Cyber-pro<3r«»»»'sOPde Vax-co»Puter
en hoe dit kan worden voorkomen. Hier is dus een snelle »»nier beschreven
on reeds bestaande pros*ra»»a'sdraaiklaar ie naken voor de Vax» Hoe een
foriran-iv proära»»a o» te zetten in een doelaatiü en overzichtelijk Vaxforiran proära»»a is hier niet aanäeäeven.De specifieke voordelen van
Vax-foriran staan beschreven in ICW-nota 1393 (van Poorne>1982).
BiJlaäe 2 laai zien hoe »et behulp van de editor EOT aanhalingstekens
ziJn te wiJziâen in apostrophe's»
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ICW-nota 1393.85P P .
- 00STINDIE» K. 1982» Aspecten van Informatieverwerking 34.Het interactief werken »ei een Vax-11 coaputer»
ICW-nota 1382.47P P .
- HAASSENf J.R» en K» 00STINDIE» 1982» Aspecten van Infornatieverwerkin*34.
Het gebruiken van de VAX-11 editor F H T »
ICW-nota 1387.57 PP.

-14BIJLAGE1.
Voorbeeld vandewerkinä van proäraaaa TRAILING

«RUNCC0IN.299904301TRAILING
WAT 18UWDIRECTORY ?
[COIN.29990630:)
HOE HEET DEFILE WELKE TRAILING BLANKS BEVAT?
FILE.TYP
HOE HEETDENIEUW TEHAKEN FILE?
NIEUW.DAT

*****TRAILING BLANKS ZIJN VERWIJDERD *****
*

-ISBIJLARE 2.

In deze biJlaäe wordt getoond hoe met behulp van de editor EBT elle
aanhalingstekens Kunnen worden veranderd in apostrophes.

$ EBIT/EBT CYBER.FOR
1

PROGRAM 0NE<INPUT»0UTPUT>TAPE1=INPUT>TAPF2=0UTPUT)

- $/'/"/

ZUH

!Alle enkele apostrophe's worden oiäezet in dubbele

- S/V'/

ZUH

!Alle aanhalingstekens worden oeüezet in apostrophe's

Eerst worden de reeds aanwezige enkele apostrophe's in tue« apostrophe's
onäezet» daarna worden alle aanhalingstekens oeäezet in apostrophe's. Het
oazetten gebeurt eet het SUBSTITUTE coeeando» Tussen scheidingstekens
wordt eerst de te vervangen tekst opgegeven en daarna de vervangende tekst.
Tenslotte wordt nos*opgegeven O Pwelk gedeelte van de file deze vervanging
van toepassing is.In dit geval betreft het dus de gehele file (ZWHOLE).
Zie ook ICU-nota 1387 (HAASSEN en 00STINBIE»1?8?>,

