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Denota'shandelendeoverAspectenvanInformatieverwerkingbevatten
inlichtingenoverdeontwikkelingvandeinformatieverwerkingbinnen
het Instituut.Naastmeerconcluderendeentoelichtendebeschouwingen
wordtaandachtbesteedaanhetgebruikvanprogramma's,programmapakkettenenapparatuur.Tevenswordeninlichtingengegevenover
praktijkervaringmetentoepassingvan informatieverwerking
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INLEIDING

Tekstenopgeslagen indeStaringcomputerkunnenwordenafgedrukt (geprint)
OP papierdooreencentraleprinterofdooreenprinterdie
-zelfstandigsisterminalwerkt
- parallelGeschakeld ismeteenterminal
(watOPhetschermverschijntkomt OP papier)
- aandeprinterportvaneenterminalisverbonden
(degebruikerofdecomputer kiestwatOPpapierkomt)
Hieronder isalleendemeesteenvoudigemaniergegevenomdecentrale
printerstegebruiken? zieOOSTINDIE (1982).DehierbijgenoemdeDCL-commands
ziJncommando's voordecomputer inDIGITALCommand Language (zieVAX/VMS
CommandLanguageUser'sGuide)« Decentraleprintersgeveneenvaste
reäelafstandeneenletterafstand.
Parallelschakeling vanprintersverbondenmetdeStaringcomputer komtOP
hetinstituutnietvoor.
Binnenhetinstituut ziJntweetapeprintersbeschikbaar?nl.deLA120
DECwriterendeHT140Lmatrixprinter.Dezeprinterskunnenwordenverbonden
metdeprinter port (auxiliaryport)vandeCIT-101terminalendeDT80/1
terminal.(DeDT80/1kannognietmetdeStarinäcomputer communiceren.)
Dezeprintersbiedenmogelijkheden omderegel-enletterafstand OPiedere
plaatsindetekst teveranderendoor indeteksthiervoorbesturinssinstructies (escapecontrolseouences)OPtenemen.Eencombinatiehiervan
wordt veelgebruikt? omdatendereäel-breedteOPhetbeeldscherm pastenvan
deafgedruktetekstzonderverkleining fotocopienkunnenwordengemaakt.
Hetafdrukkenvantekstmetdezecombinatie (eventueel indetekstte
wijzigen)kansimpeler endesgewenst geleiddoorvragenwordentoegepastmet
eenmogelijkheid gebodendoordeschrijver.Hierbijwordenvanfortranprogramma'slistingsgemaaktdoordecompiler afgedrukt.
VoordeervarenVAX-gebruiker iseenkorteengelstaligehandleiding vandeze
mogelijkheidgegeven»

1.CENTRALEPRINTERS
1.1.Gebruik vandecentraleprinters

Vooralgemeengebruik ziJnaandecomputer tweeprintersgekoppeld?
namenlijk!
eensnelleprinter? diegeenkleine lettersafdrukt (ASCII32t/m 95).
eenprintplotter ?diewel kleine lettersafdrukt (ASCII32t/m 127).
Het lettertypevandeprintplotterwordtalgemeenpositief gewaardeerd.
Desysteembeheerder vandecomputer heeftvastgestelddatalleende
standaard instellingvandezeprinterskanwordengebruikt? tenzijmengebruik
maaktvandeplotmogeliJkhedenvandeprintplotter.
Ditbetekent'10lettersperinch
6 regels perinch
max.66reäelsperblad
max.132lettersper regelvandeprintplotter
max.136lettersperregelvandesnelleprinter
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AangezienneerpersonendeprintersgebruikenenOPeenzelfdemontentslechts
eenprintJobperprinterkanwordenafgedrukt» kanuienzijnprintJobineen
wachtrij(printaueue)plaatsen« IedereprintJobwordtautomatischOPziJn
beurtuitgevoerd.Netwelkeprinterdit«oetgebeurenkanwordenopgegeven.
WordtSeenprinteropgegevendanwordtdeprintJobafgedruktOPdedan
beschikbareprinter.Deprintkanafgehaaldwordenaandebalie.
EenprintJobwordtOPdevollendeuiJzeindeprintctueuegeplaatst
- voorprintennetdebeschikbareprintermetï
DCL-command.PRINTfilename»..,
- voorprintenmetdeprintplottermet;
DCL-commandî PRINT/DEVICE=LPAO:filename»...
- voorprintenmetdesnelleprintermetï
DCL-command:PRINT/DEVICE=LPBO:filename»...
InhetDCL-command PRINTkunnennogmeeroptiesmeegegevenworden.Ziehiervoor
Oostindie (1982)endeVAX/VHSCommand LanguageUser'sGuide.

1.2.Heldingen viadeterminal

ZodraeenprintJobmetsuccesindeprint Queueisgeplaatst» volgteen
meldingzoalsinhetvolgendevoorbeeld:
Job654enteredonaueueSYS$PRINT
Hierin ishetgetal654het 'entrynumber* vandeJobindeoueue.Alleenzal
nogeenmeldingviadeterminalverschijnen» diemeldtdatdeJobgeprintis.
OfdeprintJobalaandebeurt iskanmenziennahet intypenvan
DCL-command.'SHOWQUEUE/ALLQueue.name
Deautomatischemeldingenvandecomputer kunnenhetwerkdatOPdatmoment
viadeterminalgebeurt» verstoren.Bijvoorbeeld komendezemeldingen ineen
liJst» dieviaeenaandeterminalgekoppeldeprinterwordtgemaakt.Alle
meldingenvandecomputer» ookdievandeoperateurenandere
terminalgebruikers» kunnenwordenonderdruktmet
DCL-command:SETTERHINAL/NOBROADCAST
Dezeuitsluiting kan-wordenhersteldmet
DCL-commandÏ SET TERMINAL/BROADCAST

1»3. Stoppen van het printen
Met behulp van het entry number kan de gebruiker nog ingrijpen» voordat
het feitelijke printen van de Job plaats vindt» door het typen van
DCL-commandJ DELETE/ENTRY=nnn ßueue_name
of tijdens de uitvoering van deprint Job door het typen van
DCL-commandJ

STOP/ABORT printer_nai»eCÎ3

2. AAN DE TERMINAL VERBONDEN PRINTERS
2.1. Besturing van de terminal door de computer
Deprinters van het instituut bieden een aantal mogelijkheden o» de layout
van de af tedrukken tekst op iedere Plaats teveranderen. Dit gebeurt door de
instelling» zoalsdeze indeSET UP voorkomt teveranderen net zoals die van
iedere terminal kan worden veranderd. De terminal moet Juist ingesteld ziJn»
voordat tekst via printer port wordt doorgegeven.Als de verbinding via printer
port wordt onderbroken blijft de laatste instellinä Seiden.
Het veranderen van de SET UP kan gebeuren ofmet behulp van toetsen aan het
apparaat of door 'escapecontrol seauences" naar het apparaat te sturen.
Deze escape control seauences mogen voorkomen inde door decomputer over te
zenden tekst» dus voor» inof na de via printer port te Printen file.Komen ze
inde file voor dan kunnen zeeventueel storend werken biJ ander gebruik van de
file (bijv.de fortran compiler reageert erop en ieder type terminal heeft
eigen seouence-codes»)

2.2. SETUP
DeSETUPparameters» die inhet geheugen van het apparaat bewaard wordenen
na het aanzetten vanhet apparaat Seiden» kunnen worden ingesteld« Dehieronder
vemelde SET UP instellingen van deapparaten ziJnzodoor deschrijver
gebruikt.
Een veel voorkomende vergissing iseen onjuiste afstelling van detransmiten
receive speed.Er wordt dan informatie inonjuistecodeovergebracht oferkomt
eenmelding» die aangeeft dat erproblemen met debuffer ziJn.
++++H+++++++++++H++++H+++++++++H++H+ff++++HH+++++++++++++++H++++++++H+
Instelling vandeCIT-101 terminal (zieteen.mededeling 37» afd.Wiskunde)?
SETUP A standaard tabulator instelling
SETUPB 11101 20111 30000 40011 50000 TSPEED9600 RSPEED9600
SET UP C 10000 20001 30000 4 1000 50
SETUP D 10010 2 1010 3001

FILL=0 PTSPD9600 PRSPD9600

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Instelling vandeDT80/1 terminal!
SETUPA tabulatorsOPPositie 9» 17» 25» 33» 41» 49» 57» 65» 73»
81» 89» 97» 105» 113» 121» 129
SET UP B 11101 2 1111 30000 40011 50000 60010 TSPD9600 RSPD 9600
ASPD9600
Instelling van deLA120DECwriter
SETUP

REC 9600 XMT 9600 A0 BI Cl Dl EO F66 Gl H 10
•J 1 KO L0 Ml NI 01 PI Q0 RI S0 U1
V6 W1 X1 Y0 Z1

Het uitzondering vanREC enXMT ziJn dit de factory settings (SETUPI).
++++H++++++++++++++++++++++++++++++++++++++H+++++++++++++++++++++++++++++++++
Instelling vandeMANNESMANN TALLY Matrix PrinterMT140LÎ
SETUP FORM LENGTH
11 INCH
BOTTOM OFFORM SKIP NO
NLQAT 10-CPI
NO
(NearLetterQuality at 10CPI only)
LINESPER INCH
6
CHARACTER PER INCH
10
CR =CR LF
NO
LFATLINEEND
YES
CHARACTER SET
USASCII
SLASHED ZERO
YES
TESTMODUS
ROLLING ASCII 132CPL
ENDOF MENU.
Met uitzondering vandeFORM LENGTH ziJn dit de factory settings (program
SWITCH NOen tegelijk depower switch uit enaan).
Interface switches: SIen S2on» S3 t/m S10off.

2.3.Escapecontrolseouences
Alleen reedsbenuttemogelijkhedenziJnvermeld.Zieverderdehandleidingen
vandeapparaten*waarvoorverwezenwordtnaardeliteratuur-opaave.
+++++++H+++++++++++H++++++++++++++H++++++++++++f++++++++++++++++++++++++++++
Besturinâscodesondeontvanäentekstviaprinterporttesturen?
Schakelenprinterport I CIT-101
I
p r i n t e r + beeidscher» I <ESOC2z<ESC>#0
p r i n t e r - beeldscherm I <ESC>1
beeldscherm - p r i n t e r I <ESC>2

DT80/1

teonderbreken»et

<ESO«ESOC5i
<ESOC4i

SET-UP RESET
SET-UP RESET

LA120

letter-afstand

LA120

reäel-afstand

<ESOCw
<ESOClw
<ESOC2w
<ESOC3w
<ESOC4w
<ESOC5w
<ESOC6w
<ESOC7w
<ESC>C8w

10

<ESOCz
<ESOClz
<ESOC2z
<ESOC3z
<ESOC4z
<ESOC5z
<ESOC6z

6 reaels
6 reaels
8reaels
12reaels
2 reaels
3 reaels
4 reaels

lettersperinch

10
12
13.2
16.5

5
6
6.6
8.25

•(*)
(*)
' <*)
(*)

per
per
per
per
per
per
per

inch
inch
inch
inch
inch
inch
inch

(*) lettersmetdubbelelijndikte (alleenhorizontaal)

LA120
<ESOCns

linkermarse
naarpositien
(n=lr2»3»...»132)

LA120
<ESOCnt

aantal reäelsperblad
(n=l»2>3»...»167)
standprintkop=
bovenkantblad

LA120 standaardinstellinä
<ÉSC>Clz<ESC>Clw<ESOC66t<ES>Cls

++++++++++H+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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132 letters tekst

+20

20+
36 reaels tekst

+30
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58 reaels tekst

+40

v 40+

m

+50

50+
BLADFORMATEN O Peen kettinaforitulier
te fotocopieren zonder verkleining
13.2 lettersperinch
& reäels perinch
10posities linker narde

+óomm«tmmmmms$t*mm$tmmmfsttmm$m>$m«$m$mm$$
INSTELLING dmv. een Opdracht aan het besin in de tekst:
herstel van de standaard-instelling:

10
„t.

20

30

..+-

40

50

..+.

._+.

to

70

«0+
LA120 DECwriter
<ESOC3w<ESOC10s<LFXLF>.
<FFXESC>tlu<ESC>Cls

80

90

._+.

..+.

100

+.

HTHOL p r i n t e r
<ESC>C5w<LFXLF>..
<FFXESC>C4*

110

+.

120

+.

.+

130 +
+.1
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++++++++++++++++++++++H++H++++++++++++++++++++++++++H++++++++++++W+++++++++
HTHOL

letter-afstand

MT140L

<ESOC4u
<ESOC5w
<ESOC6w
<ESOC7w
<ESOC5w
<ESOC6w
<ESC>C7w
<ESOC8w

10
lettersperinch
12.5
162/3 '

<ESOC3z
<ESOC4z

6reäelsFerinch
8reäelsperinch

MT140L

NearLetterQuality (2)

<ESC>Z1
<ESC>%2

off
on

20
5

(1)

6,25
8 1/3 •

' (1)

10

' (1)

(1)

reâel-afstand

(1)lettersnetdubbele lijndikte (alleenhorizontaal)endubbeleletterbreedte
(2)deschrijfkopschrijftdereäeltweemaal» waardooreenbeterekwaliteit
letterontstaat»NLOäebeurtbiJ 10lettersperinch» welkeletterafstand
ookisopäeäeven.

HT140L

aantal reäelsperblad

HT140L standaardinstellin*

<ESOCnt

(n=l»2»3»...»127>
standprintkop - bovenkantblad

<ESC>[3z<ESC>C4w<ESC>C6ót

++++++++++++++++++H++++++++H+++++++++H++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3,BLADINDELING OHTEF0T0C0PIEREN

Vaneenteprintenbladtekstzal»endikwijlseenfotocopiewillenmaken«
Daarbijismax.80of132lettersOPeenreäelerähandiä» omdatditstandaard
reäelbreedtenziJnvoorbeeldschermenenprinters.Overiäensäeefttekstäetypt
meteentype-machineeenfotocopievanbeterekwaliteit.
OmaanverkleinenbiJhetcopierenteontkomen» kanmendematen (endeLA120instellinä)aanäeäevenOPdevollendepasinaGebruiken.Dezematenstevenzowel
indebreedtealsindelenatevanhetblad ietsmeertekstdusmindermaräe
alsbiJhettypewerkOPhet instituutäebruikeliJk is.Deletterafstand» 13.2
lettersperinch» kannietverkreäenwordenmetdeMT140L.Daaromwordtdan
12.5lettersperinchaanäeäeven.DemaräeOPdefotocopiewordtdaardoorwat
klein.
Doelbewust iseenvariabeleinstellingvandeverticalemaräe»een
specifiekecodevoordeLA120nietäebruikt.Debreedtevandeverticalemaräe
isafhankelijkvandewiJzevancopieren» ditkanvooriederbladandersziJn
dusdeinstellinsvandeverticalemaräestaat indeteprintenfile.Een
blanke reäel»hetlinefeedcharacter» äeldtookopandereprinters.
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4. GEREEDSCHAP IN DE HANDY DIRECTORY

Evenals voor stapelsgewiJze verwerking (van Gils» 1983)wordt de gebruiker
een mogelijkheid äeboden om wat simpeler en desäewenst geleid door vragen files
via de terminal te printen.BiJ aanvang van het printen van iedere file wordt
de printer voor bovengenoemd fotocopieerbaar formaat ingesteld. Van fortranprogramma's (filesmet type .FOR)wordt de listing van het programma gemaakt
door de compiler afgedrukt.
De mogelijkheid wordt gegeven dit tedoen in de vorm van command procedure
PRINT» dit iseen serie DCL-commands verzameld in de file PRINT.COM en inde
command procedures die PRINT aanroept. Deze command procedures staan inde
directory» die tiJdens uw terminalzitting (ook voor PRINT.COM)bekend is onder
de naam HANDY na uitvoering van het
DCL-commandî HANDYt==DRBO:CCGLS,290102913
Voor gebruik via de terminal kan de uitvoering)van command procedure PRINT
worden gestart met
DCL-command: SPRINT
De engelstaligehandleiding bevat een 'example in conversational mode*. Deze
laat zien dat de gebruiker volledig door de vragen van PRINT wordt geleid.
Het onderbreken van het afdrukken van een file ismogelijk door tegelijk de
CTRL-toets en de letter O-toets in te drukken.
Naast de gebruikelijke manier om files O Ptegeven» namenlijk van elkaar
gescheiden door komma's» wordt de mogelijkheid gegeven de in te typen "string"
te verkorten. Dit gebeurt via het samenstellen van de basis componenten van
de filenamen met behulp van +tekens.Als door de gebruiker een ? teken wordt
getypt» komt een uitgebreid voorbeeld hiervan O Phet beeldscherm.
De conversatie kan worden vermeden door de uitvoering van PRINT te starten met
DCL-commandî (»PRINT printer list_of_file_specifications
In hulp na een ? teken isdan niet voorzien» het vertalen van files met type
.FOR gebeurt als fortran 77en met default datatype INTEGER**» en PRINT stopt
na uitvoering van de opdracht.

?-

Voor het äebruik van PRINT in een connand procedure verwacht de schrijver
dat de gebruiker »et dehierna vollende enslelstaliâehandleiding uit de voeten
kan»
Dehandleidinäen van decommand procedures indeHANDY director» staan in
files net de naam van de procedure en net filetype .TXT .
Alleen de neest recente versie van een command procedure blijft beschikbaar.
Tot nu ziJn voor terninaläebruik de voläende noäeliJkheden beschikbaar
äekonen in HANDY:
aanroep
omschriJvinä
'ASPECTEN'
e'HANDY'ATTRIBUTE returns theattributes of afile
e'HANDY'BATCH
acceptsconnands and submits then to abatch Job
oueue
0'HANDY'PROCEDURE executes acommand procedure usina filenames
8'HANDY'PURGE
puräesseriesof filesand renames to the lowest
possible version
B'HANDY'PRINT
prints series ofASCII files via theprinter
connected tothe terminal
(*) Nummers in de reeksASPECTEN van INFORMATIEVERWERKING

3?(ft)

40 (*)

10
J.v.GilsJune'83
S.GUIDETOCOMMAND PROCEDUREPRINT.COM
printsseriesofASCIIfilesvis
theprinterconnectedtothe terminal

Inconversational nodetheprocedureiscalledbaî
g'HANDY'PRINT
Inacommand proceduretheprocedureiscalledby}
0'HANDY'PRINT printer 1ist.of.file.spec's default.filetypedefault.owner.id more.fortran.aualifiers

OnSTAVAX computertheuserdefinestheHANDYdirectorsbyexecutingthe
command?HANDY}==DRBOJ[CGLS.29010291].Thenotationofthelistoffile
SpecificationsisdescribedinfilePROCEDURE.TXT.

Exampleinconversationalmode!

after Îthecomputerwaitsforanswer

6'HANDY'PRINT
printsseriesofASCIIfilesviatheprinterconnectedtotheterminal
printer is.LA
List(...»...f...)offilespecifications.
Stopby<RET>
Forhelpwhencomposingwith(•..+...) type ?<RET>
[string]J 'HANDY'print+test.txt+for
listoffileDRBOÎCCGLS.29010291DPRINT.TXTJ1issenttoprinterport

nosuchfileDRBOÎCCGLS.290102913test.txt

compilingasFORTRAN IV-PLUS?CY/(N)]Î<RET>
default datatype INTEGER*2?[Y/(N)]J<RET>
listoffileDRBOJCCGLS.290102903TEST.FOR;3issenttoprinterport

nosuchfileDRB0:CCGLS.29010291]print.for

List( . . . » M i m )offilespecifications.
Stopby<RET>
Forhelpwhencomposing with(...+...) type ?<RET>
[string]}<RET>
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Remarks
Inacommand procedure anempty value isdefined by " .
The printer settings are
! 6 linesper inchf
66 linesper page
during execution
LA120DECwriter! 10columns inthe left margin» 13*2characters per inch
MT140L printer î
no left margin» 12.5characters per inch
or as stated in the printed text
after execution? 1column inthe left margin» 10 charactersper inch
To makephotocopies without reducing the printed page»
Max« 80characters inaprinted line
2 blank lines at the top
max* 58 linesof text
Files with filetype »FOR arecompiled by the
DCL-commandf FORTRAN/d_lines/list=.../noobJectCmore.GUBlifiers] filename
Then the outputfile of thiscommand issent to printer port.
Inconversational mode only two extra Qualifiers may be added. They are
asked for after the first .FOR filehasbeen typed.After that they are
used with all the «FOR files.
Inconversational mode the parameters 'default.filetype'and 'default-owner-id'
have anempty value.
Bypressing theCTRL/0key theuser may interrupt the printing ofonefile.
Inthis procedure the following command procedures are called!
'HANDY'LA120.COM
prints ASCII files via aLA120 DECwriter
connected toaCIT-101 terminal
'HANDY'MT140L.COM
printsASCII files via aMT140L matrix printer
connected to aCIT-101 terminal
'HANDY'NAME.COM
enlarge atruncated name
'HANDY'FR0CEDURE.COM executes acommand procedureusing filenames
Global symbol LA120or MT140L isused and deleted.

Problems!
The substring 'HANDY'+'other_directory' producesnon-intended filenames.
After an instruction (toprint afile)aform feed instruction is
automatically sent to theprinter.Form feeds inthe files also set the
print head to the next top of form. That's why listings made by system
programs have ablank page at the top.The wildcard convention **'
results inaheader line with the name of the file and bad paging.
An aborted print preserves present settings.Acall for PRINT.COM sets them
eoual to theafterprinting state.
While used inabatch aueue theoutput of PRINT.COM is transfered tothe
logfile including the specific control sectuences.
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