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1.INLEIDING

Eenveilige,goedkopeendefinitievemanierominformatievast
teleggenisdezeteplaatsenopmagnetischetape.Indepraktijk
blijkthethanterenvanmagnetischetapes,ofmagneetbanden,vaak
mindereenvoudigdangewenst.Ookblijktdatwanneermenmeerfiles
opééntapeheeftstaaneenzekerevormvanadministratiemoet
wordengevoerdomvastteleggenwelkefilesnupreciesopdetape
voorkomeneninwelkevolgorde.
DoorIWIS-TNO(1978)iseenroutine (MUFI)ontwikkeldwaarmee
multifilesoptapekunnenwordengeadministreerd enbeheerd.
Dezeroutineisvanafdeterminalaanteroepenzodatdegewenste
handelingenineigenbeheerkunnenwordenuitgevoerd,Defiles
zijnmetdeeraangegevennaamvantape°Pteroepenwateendirecte
toegangtotdefilesbetekent.
Defileswordenoptapegezetviapermanentfiles.Defiles
wordenookweervantapegelezenenpppermanentfilegeplaatst
wanneermenzeweerwilgaangebruiken.
Langswelkewegeninformatieoptapegezetkanworden,zoveel
mogelijkmetbehulpvaneigenapparatuur,staatschematischweergegeveninfig.1.
Indezenotawordtaangenomendatdegebruikerbekendismethet
oppermanentfilezettenvaninformatieenvanhetgebruikvan
permanentfilesendeparametersdiemeegegevenkunnen^worden:de
passwordsterbeveiliging tegenongewildgebruikdoorderden.In
dezenotazalsteedsvandemeesteenvoudigestructuurvande
verschillendefileswordenuitgegaan.

CYBER
IWIS-TNO
denhaag
magnetic
tape

1
permanent-file
»
local file

IWIS-TNO
wageningen

• ii

floppy disk

beeldscherm

i t ••

ponskaart

f" tü£:^ 1
1_\

toetsenbord

i

ponskaartlezer

TT

ponsmachine

/==y>r=V=_\

SÇW service
bureau

ponsdocument

'Fig.1.Schematischevoorstellingvandewijzenwaaropinformatie
opponsdocumentuiteindelijkopmagneetbandkanworden
geplaatst

N.B.Indezenotahebbendeuitdrukkingentape,magnetictape,
magnetischeband,magneetband,alledezelfdebetekenis

Hetdoelvandezenotais,opgrondvanervaringendiethans
metMUFIopdeICW-terminalzijnopgedaan,eenbeschrijvingvan
dezeroutinetegeven.Tevenswordenaanwijzingengegevenhoeeen
aantalmogelijkefoutenbijhetgebruikkunnenwordenvermeden.
Tenslotteisdebedoelingvandezenotahetopveiligewijze
opslaanenbeherenvangegevensenprogramma'soptapemetgebruikmakingvandeeigenapparatuur,testimuleren.

2.VERKLARINGVANAFKORTINGEN

Filenamenmetkleinelettersaangeduidkunnenvrijgekozen
worden.Filenamenmethoofdlettersaangeduid zijnverplicht.

lfn

localfilenaamdoordegebruiker teverzinnen.Voor
hetmakenvanonderscheid zalzonodigeennummering
wordentoegepast:lfnl,lfn2enz.

ïcw

handiggeblekenlocalfilenaamvoorcommandoCONNECT.
Magdooranderenamenvervangenworden

empÇy

handiggeblekenlocalfilenaamvooreenlegefile.
Magdooranderenamenvervangenworden
handiggeblekenlocalfilenaamvooreenMUFIjob.
Magdooranderenamenvervangenworden

pfn

permanentfilenaamdoordegebruiker teverzinnen.Voor
hetmakenvanonderscheid zalzonodigeennummering
wordentoegepast:pfnl,pfn2enz.

mfn

naamvaneenfileineenmulti-filebestand,doorde
gebruiker teverzinnen.Voorhetmakenvanonderscheid
zalzonodigeennummeringwordentoegepast:mfnl,
mfn2enz.

id

identifierofnaamvandegeendieeenfileheeftaangemaaktenbeheert.Aanbevolenwordthiervoordeafkorting
volgensdeICW-telefoonlijsttegebruiken

password ineenpermanentfiledoordegebruikervan

pw

defileteverzinnenterbeveiliging tegenhetgebruik
doorderden.Passwordszijninprincipegeheimen
alleenbekendaandegeendiezeheeftingevoerd.
volumeserialnumber.Eennummerwaaronderdetape

VSN

inhetcomputercentrumstaatgeregistreerdmeteen
'externalsticker'enindeopslagruimte isopgeborgen
Info-file

filemetinformatieoverofeenkortebeschrijvingvan
eenfile
ermoetietsingetiktworden
opeenvraagvandecomputerishetantwoord 'NEEN'

NEEN

ingetikt
ii

H

Doordecomputernaardeterminalgezondentekst.Deze
wordtoverigenszonder"-tekensophetbeeldscherm
afgebeeld

EOR

endofrecord

EOF

endoffile

EOI

endofinformation

E

endoftekst (displayfile)

X

REWIND,lfn. voorbeeldvaneeninstructie
REWIND,lfnA

wijzewaaropvoorgaandeinstructieviadeterminal
moetwordenovergezonden

REWIND,lfn= wijzewaaropdeinstructienatezijnovergezondenop
hetbeeldschermstaatafgebeeld
REWIND,lfn.HwijzewaaropdeinstructieopdeterminalvoorBatchverwerkingmoetzijnopgebouwd (inclusiefde.)
A
/

/RETURN/
/

bedienenvaneentoetsofschakelaar
positievandecursor

3.VOORWAARDENVANNAAMGEVING
lfn

1-7characters,alfanumeriekenbeginnendmeteen
letter

pfn

1-40characters,alfanumeriekenbeginnend alfanumeriek

mfn

1-10characters,behalve .en ,zijnalletekenstoegestaan

id

1-9characters,alfanumeriek

pw

1-9characters,alfanumeriekenbeginnendalfanumeriek

4.MUFIINKORTBESTEK

Alvorensdegangvanzakenmeeruitvoerig tebehandelenzullen
inhetkortdeverschillendestappenwaaruithetwerkenmetdeMUFIroutinebestaatwordenaangestipt.
.Hetreserverenvantapes.Gewenstisminstens 2tapescyclischte
gebruiken.TapeskunnenzijneigentapesofbijhetIWISgehuurde
ofgekochtetapes.DeVSN-nummersmoeteninoverlegmethetIWIS
vastgesteldzijn.
.HetaanmakenvaneenVSN-NRfilemetdedaarvoorbestemderoutine.
DeroutinewordtopgeroepenmetMUFIVSNA.
MetderoutinewordenopdepermanentfileMUFIVSNSPOOLdenummers
vandetapesgeschrevenindevolgordewaarinzemoetenrouleren
benevenseenopgavemetwelketapealsuitvoer-tapemoetwordenbegonnen
.Hetoppermanentfilezettenvandefilesdienaardetapemoeten
moetenwordengeschreven.Hetvrijgevenvandelocal-file-namen
vandezefilesbijv.metRETURN
.HetsamenstellenvaneenlocalfileofMUFI-job-file (t)waaropde
MUFIopdrachtenstaanvermeld.Hetzonodigmeegevenvaninformatie
behorendbijdefilesdiemetdezejobwordenopgeroepen
.Hetlatenbehandelenvandejob-filedoordeMUFI-routinedoor
dezeopteroepenmetdeinstructieMUFI,tA.Deroutinevervaardigt

hiervooreenbatch-jobBIICWxx
.Hetbeschikbaarmakenvandeoutputvandejobmet
BATCH,BIICWxx,LOCALA
.Hetbeoordelenvanhetresultaatenzonodighetprintendaarvan.

5.OPZETVANMUFI

HetdoorIWIS-TNO,denHaagontworpenMUFI-systeemgaatuitvan
degrondgedachtedatdegebruikeralleendevoorhemessentiële
gegevensaanhetsysteembehoeftteverstrekken.Opbasishiervan
vervaardigtMUFIeencompletejobstuurkaartendieinBatchverwerkingwordt uitgevoerd.
Viadeterminalkunnendevoordegebruiker essentiëlegegevens
aanMUFIwordendoorgegevenenviadeterminalkansteedsgevolgd
wordentothoeverdewerkzaamhedenzijngevorderd.Nabeëindiging
vandedoorMUFIsamengesteldejobkanhetresultaatweermetde
terminalwordenopgehaald enwordengeprint.

6.DOELVANMUFI

DeroutineMUFIisopgezetmethetdoeldevolgendehandelingen
zoeenvoudigmogelijktelatenverlopen.
.plaatsenvanfilesoptape
.plaatsenvaninformatieoverdefilesoptape
. toevoegenvannieuwefilesopdetape
.plaatsenvannieuweversiesvaneenfileoptape
.plaatsenvannieuweversiesvandebijbehorendeinformatieopde
tape
.hetoppermanentfilezettenvanfilesdievoorkomenopdetape
.hetoppermanentfilezettenvandeinformatieovereenfileteneindedezetekunnenherzien

,hetverwijderenvan files dieopde tapevoorkomen
. hetmakenvan eenoverzichtvan de files die opde tapevoorkomenmet een listingvandebij de filesbehorende informatie
.het schrijvenvan debijgewerktevtersievan de tape op een tweede
tapemet behoud vandeoudeversie opde eerste tape
. het automatisch kiezenvandemeest recenteversievande beide
tapes
. hetkiezenvanderecente ofvandevorigeversievande tapes
Degangvan zaken zal inhetvolgende stapsgewijsworden
uiteengezet.

7.HETAANVRAGEN VAN TAPES

De benodigde tapesofmagneetbandenworden aangevraagd door
deafdeling Wiskundevan het ICWbij het IWIS-TNQ teDen Haag.
Inoverlegmet degeenvoorwie de tapebestemd isdienende
volgende specificaties teworden vastgesteld.
.wordt de tape gehuurd
. wordt de tape gekocht
.vermeldt denaamvande eigenaar
eenkorte aanduiding van het onderwerp
het project
eventuele comments
De comments kunnen ertoedienen om enige indicaties teverschaffenwaaruit kanblijkenvoor welk doel de tapegereserveerd wordt.
Deoperateurs kunnenhiermee enige controle op oneigenlijk gebruik
uitoefenen.Eenautomatischverlopende controle opverkeerd gebruik
wordt niet toegepast;.
Het IWISverstrekt denummers vande tapesdiemenkan gaan
gebruiken.De procedure neemt praktisch geen tijd enkan telefonisch
afgedaan worden.

Alsvoorbeeldwordtindezenotagebruikt
VSN-6789

VSN=9876

VSN-1234

VSN=2345

VSN-3456

VSN=4567

voortweeresp.viertapesdiegezamenlijkzullenwordengebruikt.
Dehiergekozennummershebbengeenfeitelijkebetekenis.

8.PERMANENTFILES

Filesdienaartapemoetenwordengeschrevendienenopeenpermanentfilevoortekomen.Uitgaandevaneenlocalfilezijnde
instructieshiervooralsvolgt.
REQUEST,lfn,*PF.
CATALOG,lfn,pfn,ID=id.
DeREQUESTmoetgegevenwordenvóórdatdelocalfileisaangemaakt.
WordtnamelijkdeREQUESTlatergegevendanverschijntde
foutmelding
"DUPLICATEFILENAME"
"REQUESTABORTED"
"COMMAND-"
HetisnunietmogelijkmeteenRETURNdelfnalsnogvrijte
gevenaangeziendandejuistaangemaaktefileweeruithetsysteem
verdwijnt.Beterisinditgevaltevervolgenmetdeinstructies
REQUEST,lfnl,*PF.
REWIND,lfn.
COPYBF,lfn,lfnl.
CATALOG,lfn1,pfn,ID»id.

Volgtmendegangvanzakenophetschermdoorhetgevenvan
hetcommandoFILES,danblijktdatnadeREQUESTdefilelfnlvoorkomt
zonderindicatie (dusalslocalfile)endatnadeCATALOGdefile
lfnlvoorkomtmetdeindicatie '*',dusalslocalfilenaam vaneen
permanentfile.

AangezienMüFIdepermanent filesweermet eenattach oproept
enaangezienverschillende jobsniet tegelijkertijd dezelfde permanent filekunnenoproepenmoeten enkelevoorzieningenwordengetroffen.Deze zijn:
.Van een indezelfde job gecreëerde permanent filemoet de local
filenaamweer wordenvrijgegeven met
RETURN,lfn.
. Ook indiendepermanent filereeds bestond maar indezelfde job
weer isopgeroepen geweestmet eenATTACHmoet de local file naam
weerwordenvrijgegevenmet eenRETURN
. Indienmen bovenomschreven complicaties wilvermijdenkanmen
de fileaanmakenmet demulti read optie zodat depermanent file
doormeer jobs tegelijkertijd kanworden opgeroepen. Voorbeeld:
CATALOG,lfn,pfn,ID-id,MR-l.
Permanent filesmoetendus niet indezelfde jobmet attach zijn
opgeroepen tenzij defilemet demulti read optie is gecatalogiseerd.
OfMUFI inde executie-fase staat tewachten op eenniet beschikbare permanent filekanwordenvastgesteld door de inexecutie zijnde
filesop teroepenmet
Q.EA
waarbij inhetvooronderstelde geval ophet beeldscherm onder het
hoofd STAT (van statusvande job)verschijnt
."W-PFILE"
inwelk geval de jobkanwordenvoortgezet door de local filenaam
vandepermanent filealsnog vrij tegevenmet
RETURN,lfn.
Inhetuiterstegeval kanmende jobuit de execution queue
verwijderen (afbrekenmet)
DROP,BIICWxx.

\

waarbij de job opnieuwmoetworden samengesteld.

9.HETKIEZENVANHETJUISTETAPENUMMER

Hetverdientaanbevelingdevastteleggeninformatieop
minstenstweemagneetbandenteplaatsen.Doordebandencyclisch
teverwisselenbereiktmendatnaastidenieuweversiesteeds
minstensëënoudereversiebeschikbaaris.
Metenkeleverzonnennummersishetprincipedus:

Job

Oudeversies
(invoerband)
vorige

oudste

MUFI
informatie
stroom

Bijgewerkte
versie
(uitvoer-band)
nieuwste

1

1234

2345

3456

2

2345

3456

4567

3

3456

4567

1234

-*•

2345

4

4567

1234

2345

•+

3456

5

1234

2345

3456

-*•

4567

•

>

- > •

4567
1234

enz.

Steedsgaatslechtsdeoudsteversieverloren.
Veelalzalhetwerkenmettweebandenindepraktijkalaan
veelwensentegemoetkomen.
Hetkiezenvandenummerswelkeaandebeurtzijnkanop
verschillendemanierengebeuren.
.automatischmetdemogelijkheid totingrijpen
Ditwordtgerealiseerdmethetaanmakenvandepermanentfile
MUFIVSNSPOOL,dezgnVSN-NRfile (ziehoofdstuk10).
.metdehand'
MetdeMUFI-routinekaneenkeuzewordengedaanofmende
VSN-NRfilewilgebruikendanwelzelfdenummersvandeinvoerbandendeuitvoer-bandwilopgeven (ziehoofdstuk15).
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10.DE PERMANENT FILEMUFIVSNSPOOL

EnkelevoorMUFI essentiëlegegevens kunnenop een speciale
permanent fileworden geplaatst. Het creëren daarvanwordt verzorgd
met eenroutine dieopgeroepenwordemet
MUFIVSNA
Eerstwordt gevraagd welke tapenummers gebruikt mogen worden,
enwel alsvolgt:
"TIKVSN-NR IN (OF -END-)"6789A
"TIKVSN-NR IN (OF -END-)"9876A
"TIKVSN-NR IN (OF-END-)"ENDA
Denummers vande tapesworden opgegeven indevolgorde volgens
welkemen tewerkwil gaan.Het gebruikvan de tapesverloopt cyclisch
wanneermenMUFI zelf devolgorde laat bepalen.
Vervolgensmoetmen devraag beantwoorden wäär indereeksbegonnenmoet worden.Nade 1stejobverzorgtMUFI zelf het roulerend
gebruik.Vraag enantwoord zijn:
"KAN ERVOORAAN INDE SERIE BEGONNEN WORDEN"
"MET SCHRIJVEN, TIKJA OF NEEN IN"
Demogelijkheden zijnnu
JAA
Erwordt op de eerst opgegeven tapemet schrijvenbegonnen.Of
NEENA
waarna gevraagd wordt
"METWELKVSN-NR DANWEL?"
Hier kanmen dus invullenwaär indereeks begonnenmoet worden,
wanneer dat niet bij de eerste tape is.
Vervolgens worden een aantal administratieve gegevens gevraagd
waarmee depermanent fileMUFIVSNSPOOL moet worden aangemaakt.Dit
gaat alsvolgt

'\

"TIKDE OWNER INVAN DEPERM.FILEWAAROP DE"
"VSN INFORMATIE BEWAARD MOET WORDEN"
"0WNER="idA

11

"TIKHETPASSWORDINVOORDEZEPERM.FIL"
"PASSWQRD-"pwA
"CTID-

idPFN-MUFIVSNSPOOL"

"CTCY-001

00000064WORDS."

"COMMAND-"
DezepermanentfileheefteenEXPIRATION-datumINFINITE.Defile
blijftdusgedurende30dagenbeschikbaar.
Wilmeneengeheelanderevolgordevantape-gebruikgaantoepassen,dankanmenweerderoutineoproepen
MUFIVSNA
Dedänopgegevenadministratievegegevenswordengeplaatstop
dezelfdepermanentfilemaarmeteenvolgendcyclenummerCY-002.
MUFIkiestvoorhetgebruiksteedsdelaatstecycle.
Opdepermanentfilekunnenslechtseenbeperktaantalcycles
wordengeplaatst.Hetmaximumis5.Aangezienhetautomatischbijwerkenvandefileookenigeruimtevergtverdienthetaanbeveling
indiennieuweinformatiemoetwordenopgegeven,deoudecycleste
purgen.Ditmoetstukvoorstukgebeuren.Bijvoorbeeldmetlocalfile
namenf3,f2enf1:
ATTACH,f3,MUFIVSNSP00L,CY-3,ID-id,PW-pw.
ATTACH,f2,MUFIVSNSPOOL,CY-2,ID-id,PW-pw.
ATTACH,f1,MUFIVSNSP00L,CY-1,ID-id,PW-pw.
PURGE,f3.
PURGE,f2.
PURGE.fl.
waarmeedepermanentfileweervanafdeeerstecyclekanworden
beschreven.
Wilmencontrolerenwelkevolgordevantapesmenhetlaatstheeft
opgegeven,dankannadeeersteattachbijvoorbeeldvolgen
CONNECT,icw.
C0PYSBF,f3,icw.

^

waarmeedeinhoudvandefileophetschermverschijnt.
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Eenverdere indicatiekanmenverkrijgenmet
C0PYSP,f3,icw.
Nuvolgt inbinaire codede inhoud van de file.De oudste tape
staat aangegevenmet een '1' inhet Bijbehorend 2ewoord eneen
'A'een (eind)achter hetvsn-nummer.Zieookbijlage 1.
Bij het opvragenvan eenAUDITvan permanent fileswordt ook
defileMUFIVSNSPOOLvermeld zodat steeds isna tegaanof deze
nog aanwezig is.
N.B.De permanent fileMUFIVSNSPOOLheeft geenmulti read optie.
Na tezijn opgeroepenmet ATTACH,moetvoor gebruikdoor de
MUFIroutinede localfilenaamvande attachweer worden
vrijgegevenmetbijvoorbeeld
RETURN,f3.

11.MUFI-INSTRUCTIES

Uit een listing vandebeschrijving vanMUFI zoalsverstrekt
door IWIS-TNO,DenHaag (1978), ontlenenwe hetvolgendemet betrekking totdemogelijke instructies.

/ADD,mfn,pfn,ID-id.
Beschrijving vandefile
Instructiewanneer eenpermanent filemoet worden opgenomen
op eenMUFI-magneetband.De /ADD-instructiemoet alle overige
permanent fileparameters bevatten zoals op eenATTACH-instructie
zouvoorkomen omde filetekunnen lezen.
Na de /ADD-instructiekan eenbeschrijving gegevenwordenvan
de file.Elke regel hiervanmagmaximaal 80characters bevatten.
Het aantal regels isonbeperkt.De eerstepositievan elkeregel
wordt opgevat als carriage control character voor de printer.
Debeschrijving eindigt bij eenregelIdiemet een /begint of bij
deEOF.
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DebeschrijvingwordtdoorMUFIopeenapartefile(INFO-file)
geplaatstdieopdeMUFI-magneetbandaandefilemfnvoorafgaat.
Voorbeeld (steedseenspatieindeeerstekolom):
DEZEFILEBEVATDEGEGEVENSWELKE
VERZAMELDZIJNOP25-04-1978,
BIJDEGEBRUIKERS-ENQUÊTE
INDEACHTERHOEK.

/REPL,mfn,pfn,ID=id.
(Beschrijvingvandefile)
Defilemfndiealopdemagneetband staatmoetvervangen
wordendoordepermanentfilepfn.
Wordtergéénbeschrijvingmeegegevendanblijftdeoude
gehandhaafd.

/CREPL.mfn.
Beschrijvingvandefile
Vandefilemfndiealopdemagneetband staatmoetdebeschrijving (comments)wordenvervangendoordenieuwopgegeven
versie.
Defilezelfblijftonveranderd.

/SEL,mfn,pfn,ID=id.
Defilemfndieopdemagneetbandvoorkomtmoetweeropeen
permanentfilewordengeplaatst.Dehiertoebenodigdeofgewenste
catalog-gegevensmoeteninde/SEL-instructiewordenopgenomen.

/CSEL,mfn,pfn,ID=id.
Debeschrijving (comments)vandefilemfndieopdemagneetbandvoorkomtmoetopeenpermanentfilewordengeplaatst.De
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hiertoe benodigde of gewenste catalog-gegevensmoeten inde /CSELinstructieworden opgenomen.
Deze instructie kangebruikt worden om debestaande beschrijving
zodieuitvoerig of gecompliceerd mocht zijnbij tewerken, bijvoorbeeldmet SUEDI,ofmet de editrfaciliteiten ophet beeldscherm.

/DEL.mfn.
Defilemfn dieop demagneetband voorkomtmoet ervanworden
verwijderd. Tevens zal de INFO-fileworden verwijderd.

/NOLIST.
Instructie om tevermijden dat er eenoverzicht vande gehele
inhoudvandemagneetband wordt gegevenwanneer dit niet gewenst
is. Tijd en papierbesparing!

12.MOGELIJKEMUFI-JOBS

Uit hetvoorgaande blijkt dat er infeite slechts 3mogelijke
typenvanMUFI-jobs bestaan.Erworden onderscheiden de functies
1»SELECT
Voor het opvragenvanfilesvande tape is alleen een invoerband nodig. Het nummer vandeze bandmoet aanMUFIopgegevenworden.
2-CREATE
Voor het aanmakenvan deallereersteMUFI-tape isalleen een
uitvoer-band nodig. Het nummer vandezebandmoet aanMUFI opgegeven
worden.
3-MODIFY
Voor hetwijzigen enupdatenvan de files is zowel een invoer(oudeversie)als eenuitvoer-band(nieuweversie)nodig.De nummers
vanbeide bandenmoeten aanMUFI opgegeven worden.
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HetbovenstaandehoudtinfeitealleenindataandeMUFI-routine
opgegevenmoetwordenofeeninvoerbandnodigis(1),ofeenuitvoerbandnodigis(2),respectievelijkofbeidenodigzijn(3).
WanneereenMUFI-jobbijvoorbeeld zowelselectalsmodify-instructiesbevatzaldetekiezenfunctie1'nummer3moetenzijn.Zieook
hoofdstuk 15.
Aangezienjobsdieveelgebruikmakenvanhetopzettenen
verwijderenvanmagneetbandeninhetcomputersysteemmindersnel
gereed zijndanjobswaarbijditniethetgevalis,verdienthet
inhetalgemeenaanbevelingnietoverbodigfunctie=3toetepassen.

13.HETSAMENSTELLENVANEENMUFI-JOB

Aande metMUFIteverwerken fileswordengeenbeperkingen
opgelegd.DeenigerestrictieisdatrandomfilesnietmetMUFI
kunnenwordenverwerkt.
EenfilemagnietmeerdanéénEOF-tekenbevattenaangezien
deroutinezelfdejobcreëertmetstuurkaartenvanhettypeCOPYBF,
IN,TAPE.,waarbijsteedséénfilegecopieerdwordt.
Eenfileopdemultifile-bandmagperjobslechtsbijmaximaal1
instructiebetrokkenzijn.Dithoudtindatbijverschillendetypen
instructiesinéénjobniettegelijkertijd eenfilekanworden
bijgewerktendenieuweversiewordenopgevraagd.
Infeiteisditzinloosaangeziendefilealoppermanentfile
moetstaanommetMUFIverwerkttekunnenworden.
Eenfiledieopgeroepenwordt,wordtsteedsvandelaatste
versiegecopieerd.Wordenanderefilesgemodificeerd,danwordtde
file,dieopgeroepenwas,exactgecopieerdaangeziendezeniettevens
gewijzigdmagworden.Ofschoonerhierdooreennieuweversievande
tapeontstaatisdeopgeroepenfiletochindemeestrecentevorm
oppermanentfilegezet.
;

\
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EenMUFI-jobkanerdanbijvoorbeeld alsvolgtuitzien.
/ADD,mfnl,pfnl,ID=id.
DITISEENFILEMET
GEGEVENSVANPROJECT1
/SEL,mfn2,pfn2,ID=id.
/REPL,mfn3,pfn3,ID=id.

SMUFI-job

OPDEZEFILESTAATNUHET
FORTRANPROGRAMMAD0J0B2.
DENEERSLAG ISNUALSVARIABELE
OPGENOMEN

y

Aangeziendejobbestemd isindeINPUT-queuevoorbatchverwerking tewordengeplaatstmoetendeinstructiesmeteenpunt (.)
wordenafgesloten!!

14.DEMUFI-JOB-FILE
EenMUFI-jobmoetopeenlocalfilegeplaatstwordendiemet
deMUFI-routineautomatisch indeINPUT-queuevoorbatchverwerking
wordtgeplaatst.
ZulkeenMUFI-job-filekanopverschillendemanierenworden
vervaardigd.

14.1.Vanaf h e t

b e e l d s c h e r m

Devolgendeopbouwzoukunnenwordengebruikt
CONNECT,icwE
COPYBF,icw,tS
MUFI-job,alleregelsbovendienafsluitenmet=
%EOFE
E

x
Dezedisplay-filekanovergezondenwordenmet/SEND/wanneerde

cursor,zoalsaangegeven,weerindeeerstepositiestaat.Nahet
overzendenvervolgtmenmet/S;R/*,/RETURN/.
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14.2.Met SUEDI
DeMUFI-jobkanonderSUEDIwordenopgebouwd enoplocalfile
gesaved.HetishierbijaantrekkelijkdejobzelfonderLOCALte
creërenomgebruiktekunnenmakenvandegemakkelijkeeditfaciliteitenvandeterminal (zieMAASSENENSTOL,1978enSTOL,1978).
Eenvoorbeeldluidt:
"COMMAND-"SUEDIA

aanroepenvanSUEDI

".."F0EMAT,C=80A

uitbreidingregellengte
SUEDIgeeftFORMAT-overzicht

".."CREATEA
"ENTERLINES"

hetintikkenkanbeginnen
maargaeerstoveroplocal-mode

/LOCAL/*,/HOME/,/CLEAR/
7ADD,mfnl,pfnl,ID=id.=
MUFI-job

DENEERSLAGISNUALSVARIABELE:
OPGENOMEN^
afsluitenvanCREATEmet=
afsluitenvandedisplay-file

X

Zetcursorweerineerstepositieenzendover
/SEND/*,(LOCAL-)
(LOCAL*)

besturingkomtnahetzenden
automatischteruginlocalmode

/S;R/*,/RETURN/
".."LIST,ALLA

laatallesnogeens
uittikken
ervolgteenlist

'SAVE,t,NA

zetdejob-fileoplocalfile
tenpasgeennummeringtoe.
(Nosequence)

Wanneeraleenfilet
bestaatherhaaldande
opdrachtenvoegdeoverwrite
(SAVE,t,N,0A)

parametertoe

".."BYEA

v e r l a a t SUEDI

M=II

"COMMAND-"

DeMUFI-job-filestaatnuopdelocalfiletenkanmetde
MUFIroutinewordenverwerkt.

15.DEMUFI-ROUTINE

DeMUFI-routinediegebruikzalgaanmakenvandeMUFI-job-file
toplocalfile,wordtalsvolgtgeactiveerd,
"COMMAND-"MUFI,tA
Ineenkortvraag-enantwoordspelkannudebenodigdeinformatievoorhetsamenstellenvandebatch-jobwordenverstrekten
welalsvolgt:
"TYPEFUNCTION"
"1=SELECT,2=CREATE,3=M0DIFY"
"FUNCTI0N="
Ingetiktmoetwordenofereeninvoerbandnodigis (1),ofer
eenuitvoerbandnodigis(2),ofdatbeidenodigzijn(3).
Devolgendepuntenzijnhierbijnogvanbelang.
.ad 1)(select)
Hetgebruikvanallééneeninvoerbandismogelijkwanneerde
MUFI-joballeenuitSELenCSELinstructiesbestaat.Deroutine
kiestautomatischdemeestrecenteversie,tenzijmenanders
vermeldt.Erwordteenbeschrijvinggegevenvandeinvoerband.
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,ad2)(create)
Hetgebruikvanallëêneenuitvoerband ismogelijkwanneer
menopnieuwwilbeginnen.IncoruiinatiemetdeADDinstructie
wordenallevorigefile~overschrevenendebandbevatnahet
beëindigenvandejobslechtsdenieuwopgegevenpermanent
files.Deroutinekiestautomatischdeoudsteversietenzij
menandersvermeldt.Erwordteenbeschrijvinggegevenvande
inhoudvandenugecreëerdeuitvoerband.
.ad3)(modify)
Hetgebruikvaneeninvoerbandeneenuitvoerband isnoodzakelijkwanneerdeKüFI-jobdeinstructiesADD,DEL,REPLenCREPL
bevat.Deroutinekiestautomatischalsinvoerbanddemeest
recenteversieenalsuitvoerband deoudsteversietenzijmen
andersvoorschrijft.Erwordteenbeschrijvinggegevenvande
uitvoerband.
Heeftmendejuistekeuzeingetiktdanverschijnterophet
beeldscherm:
"J0BNAME:(5CHARS)="PIICWA
Hetsysteemzelfgenereerthiernog2 Iiaractersachteromeen
enduidigenummeringvanallejcM teverkrijgen,wezullenditaangeven
"ACCOUNTNR-"xx,yyyyyyyyuu,aaaaaaaA

\ . m e t E-ICWxx-

I

"ISTHEREAVSN-NRFILh
"TYPEYESOrNO"
ErdoenzichJi;tweemogelijkhedenvoor.Wenstmendecyclische
verwisselingautomatischvolgersdepermanentfileMUFIVSNSPOOLte
latenverlopenvervolgdanmet
YESi
"WHOOWNSTHISFILE?"
"OWNER="idA
"PASSWORD="pwA
"JOBBIICWININPUTQUEUE"
"COMMAND-"
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Dejob isinderemote input-queue geplaatst.De resultaten
komenbeschikbaar inderemoteoutput-queuevoordeterminal.
Wilmen indecyclischeverwisseling vande tapes ingrijpen dan
!

kandatmet
NOA

enderoutinevraagtom zelfde tapenummersop tegevenenwel
als volKt

.

, , . . r.

°
"INPUTVSN=" 9876A

wordt gevraagd bijfunctie
1en3

"OUTPUTVSN="6789A

2en3

"JOBBIICW ININPUTQUEUE"
"COMMAND-"
Ooknu isdejobinderemote input-queue geplaatst enkomen
deresultatennadatdejobdeexecutiefaseheeftdoorlopen,
beschikbaar inderemoteoutput-queuevoordeterminal.

16.HETMAKENVANEENCOPIEVANEENTAPE
BijhetgebruikvanMUFIkanhetvoorkómendatmengraag een
exacte copievaneenvandeversies (stel:opde tapemetVSN*6789)
wilplaatsenopeentweede tape (stelmetVSN=9876).Hiertoe kan
mengebruikmakenvaneen legeMUFI-job.De instructies hiertoe
zijn
REQUEST,empty,*PF.
MUFI,empty.
"TYPEFUNCTION"
"1»SELECT,2=CREATE,3-MODIFY"
"FUNCTI0N="3A
"J0BNAME:(5 CHARS)="BIICWA
"ACCOUNTNR="xx,yyyyyyyy.uu.aaaaaaaA
"ISTHEREAVSN-NRFILE?"
^
"TYPEYESORNO"NOA
"INPUTVSN="6789A
"OUTPUTVSN=9876A
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"JOBBIICWININPUTQUEUE"
"COMMAND-"
Vandenieuwgemaaktecopieverschijnttevensdevolledigebeschrijvingindeoutput.

17.DEBATCH-VERWERKING

Dejobwordtthansinbatch-verwerkinguitgevoerd.Datwil
zeggendatdejobdestadiadoorlooptvanINPUT-queue,EXECUTIONfaseenOUTPUT-queue.
WSärdejobzichbevindtkannagegaanwordenmethetFILES-commando.Erwordtdanvermeldinwelkeremotefiledejobopdat
momentis.
StaatdejobindeINPUT-queuedankanmendoorhetcommando
Q,IAeenlijstopvragenvanallejobsindeinput-queue.Dejobs
wordenopgegeveninafdalendevolgordevandeprioriteitenen,
octaalvermeldonderhethoofdjePRIO,zodatmenenigszinskan
beoordelenofdejobalgauwaandebeurtis.Isdatniethetgeval
danishetverstandigLOGOUTtegevenenlaterdesituatienogmaals
tebeoordelen.
BesluitmenLOGOUTtegevendanishetraadzaamnogeerstna
tegaanofvanderelevantepermanentfilesdelocalfilenamenmet
eenRETURN-commandozijnvrijgegeven.Dejobkananders'blijven
hangen'ophetwachtenopdepermanentfile (ziehoofdstuk8).
WanneermenLOGOUTheeftgegevenennaenigetijdweerisaangeslotenkanmenmetQ,AA eenoverzichtvragenvanallejobsdie
opdatmomentinhetsysteemaanwezigzijn.Hetoverzichtbevat
dehoofdjes
"LISTOFJOBNAMESINMAINFRAMEMFA"
"INPUTOUTPUTEXECUTEPUNCHJANUS"
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Wanneerdejobzichnuindeexecutie-fasebevindtkannognagegaanwordenoferzichmoeilijkhedenvoordoen.DoorhetcommandoQ,EA
wordendenamenvandejobsdieinexecutiezijnuitgeprint.Komt
ereenW-PFILEvoorindekolomSTAT,danmoetwordeningegrepen
(ziehoofdstuk8).
Verderemogelijkhedendiezichindeexecutie-fasevoordoenzijn
achtereenvolgens
Status

Toelichting

EXECUTING

Erwordtaandejobbegonnen

WAITINGFORDEVICE

Dejobwachttotdeopgegeven
magneetband indetape-unitisgeplaatstenaangeslotenwordt (eerste
maalvoorinvoerband)

EXECUTING

Deinvoerbandwordtgelezen.
Depermanentfileswordenge-attached

WAITINGFORDEVICE

Dejobwachttotdeopgegevenmangneetbandindetape-unitisgeplaatsten
aangesloten (tweedemaalvooruitvoerband)

EXECUTING

Deuitvoerbandwordtbeschreven.
DeVSN-NRfilewordtbijgewerkt

Dezestadiakunnenvanafhetbeeldschermwordengevolgd,maarde
gebruikerkanverdernietmeeringrijpen,zieoverigenshoofdstuk21en23.
Wanneerdejobinderemoteoutput-queueisgekomen,kunnende
resultatenwordenbestudeerdenuitgeprint.

18.HETBESTUDERENVANRESULTATEN

Resultatenkunnenvanafhetbeeldschermbestudeerdwordendoor
gebruikmakingvandeSUEDI-(zieSTOLf978)ofdePAGE-routine (zie
MAASSENENSTOL 1978).
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HetgebruikvanPAGEkansomsietshandigerzijndanvanSUEDI.
Vervolgdkandanwordenmet (zieMAASSENenSTOL,1978:Bijlage)
BATCH,BIICWxx,LCCALA
FAGE,BIICWxxA
"Ready.."
DooralsinstructiesteedstegevenH ,wordendeheadings
opgezocht,welkekunnenzijnhetbeginvande
.feitelijkeoutput
.eventueledumpwanneerdejobfouter»bevatte
.dayfile
Opgrondhiervankanmenbesluitenmeeronderdelentelaten
afbeeldendanwelmetEAderoutineteverlatenenderesultaten
tegaanprinten.

19.HETPRINTENVANDERESULTATEN

StaatdeJobinde emoteoutputqueuedankunnenderesultater
opgevraagdmordenmet
CONNECT,icwA
BATCH,BIICWxx.LOCALA
REWIND,BIICWXXA

COPYBF,BIICWxx,icwA
EerstwordteencopieverstrektvandeMUFI-job,daarna,indien
ditnietonderdruktwasmet/NOLIST,volgthetrecentecomplete
overzichtvandelaatsteversie.
Ophetmomentdatmendeuit-oeropdeprintervilontvangen
kanmetdespatiebalk hrt overzendentijdelijkgestoptworden.
Dehandelingenzijn
/SPATIE/
Pr:/SELECT/*,Kb:/PRINTONLINE/*
/RETURN/
Deafgebrokenregelwordtopnieuwherhaaldendeoutputwordt
geprint.
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20.ADMINISTRATIEVECONTROLE

WanneermenalsidopgeeftdeinitialenvolgensdeICW-telefoonlijst,danbehoeftmeninfeitealleenhetaandepermanentfile
MUFIVSNSPOOLgegevenpassword teonthouden.Alleoverigeinformatie
kandoorhetsysteemwordenverstrekt.Deverschillendecommando's
hiertoezijn:

FILESA
Ervolgteenoverzichtvandelocalfilenamenenderemote-jobenfilenamendieingebruikzijn.
CONNECT,icwA
ATTACH,Ifn,MUFIVSNSP00L,ID=id,PW=pwA
COPYSBF,lfn,icwA
DISCONT,icwA
RETURN,1fnA
ErvolgteenlijstvandeVSN-nummersvandeingebruikzijnde
tapesindeopgegevenvolgorde.
Opdedayfilestaatopde7deregelmetSETIDEX,ivermeldwelke
functiei=l,2of3ingebruikgeweestis(ziehoofdstuk15).

HetMUFIOVERZICHTzelfvermeldtuitvoerigwelkefilesaanwezig zijnopdetapediedemeestrecenteis.Vervolgmet:

REQUEST,empty,*PFA
MUFI,emptyA
kiesfunctie=1
kiesVSN-NRfileaanwezig=YES
MetdezelegeMUFI-jobwordendebeschrijvingenvandefilesop
demeestrecentemagneetbandverkregen
Door:
kiesVSN-NRfileaanwezig=NO
kiesINPUTVSN=gewenstetape
kunnendebeschrijvingenvandeanderetapeswordenverkregen.
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CONNECT,icwA
REWIND,tA
COPYSBF,t,icwA
DISCONT,icwA
ErVolgteencopievandeinhoudvandeMUFI-job,inclusiefde
eventueleinfo-filestoegevoegdaanpermanentfiles.Hiermeekan
zonodigdejobachterafgereconstrueerdworden.

UitdecombinatievanhetuitschrijvenvandeVSN-NRfileende
beschrijvingvandefilesvandemeestrecenteversiedoormiddel
vaneenlegeMUFI-job,kannagegaanwordenopwelkpunthetautomatisch
cyclischverwisselenvandetapesopditmomentstaat.

21•HETVERBETERENVANFOUTEN

Vanenkelefoutendiegemakkelijkkunnenwordengemaaktzal
hieraangegevenwordenhoediewordengesignaleerd enhoediekunnen
wordenverbeterd.

WanneerderoutinemetMUFI,tAaangeroepenis,kanmen
dezeafbrekenwanneermenachterafeenfoutheeftontdekt.Daartoe
tiktmenin%AAwaarmeedeCyberterugkomtmetCOMMAND.Voorbeeld
"FUNCTION='MA
"J0BNAME:(5CHARS)="%AA
"USERABORT"
"COMMAND-"
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Wanneer indeexecutie-fasedestatusisW-PFILE,wachtdejob
ophetterbeschikkingkomenvandepermanentfilediemet/ADDwordt
opgeroepen.GeefRETURN,IfnA (localfilenamevandepermanentfile)-

WanneerdeMUFI-jobfoutenbevatwordtindedayfilevermeld
"ERRORININPUTDATA"
"PROGRAMTERMINATEDAT:00017INERROR"
DeMUFIinstructiesdienennagelezentewordenwaarbijer
extraopgeletmoetwordenofdezealledooreenpunt (.) zijn
afgesloten.

Wanneer informatievanpermanentfilemoetwordengelezen
zoalsbijeen/ADD,mfn,pfn-instructieendenaamvandepermanent
fileisonjuistvermeld,danverschijnt indedayfiledeaantekening
"EOIENCOUNTERED IMMEDIATELYBYCOPY"

WanneerdepermanentfileMUFIVSNSPOOLnietbereikbaaris,
verschijnt indedayfiledeaantekening
"PERM.FILEATT.ERR.CODE20(DEC.)"
"*HALT"
"*ATADDR000410INPROCEDUREVSNSDISK"
Defileisvermoedelijkge-attached enkomtmeteenlocalfile
naamvoor.DezemoetmetRETURNweerwordenvrijgegeven.

WanneermenzelfcyclesaandeVSN-NRfileheefttoegevoegd zonder
oudecyclestepurgenkandepermanentfileMUFIVSNSPOOLvoorde
taperoulatievolraken.Indedayfilevolgtdan
"CATALOG,B,MUFIVSNSPOOL,ID=id,XR=* *,P"
"W=* *,RP=999."
"NEWCYCLECATALOG"
"NOROOMFOREXTRACYCLE"
"PFABORT"
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Dithoudtindathetrouleringsmechanismevanhetautomatisch
cyclischverwisselenvandetapes nuisontregeld.Deextracycles
moetenwordengepurged endevolgordevandetapesmetMUFIVSNA
opnieuwwordenvastgesteld.

22. SLOTOPMERKINGEN

Defileszijnzóopmagneetbandgeplaatstdatookopdeconventionelewijzeeenfilevandebandkanwordengehaald.Welmoet
mendanzelfdetellingvandefilesbijhoudenwaarvoordemet
MUFIverkregenoverzichtenkunnendienstdoen.
DoorMUFIwordendevolgendeookzelf toetepassenstuuropdrachtengecreëerd.
Lezenvande9defilevandeinput-tape
LABEL,old,R,D=PE,NORING,VSN=6789.
SKIPF,old,8,17.
COPYBF,old,lfn.
UNLOAD,old.
Schrijvenvannfiles (ofindienermindervoorkomenallefiles)
opdelocalfilelfnnaartapemetlocalfilenaam'new'
LABEL,new,W,D=PE,RING,VSN=9876.
COPYBF,lfn,new,n.
Hierinstellenvoor
óld,new

localfilenamenvandetape

R

readlabel

D

density

PE

1600cpi,phaseencoded

NORING

geenschrijvennaartapetoegestaan

8

aantalteskippenfiles (decimaal)

17

niveauteskippeneenheden (octaal),indit
gevalfiles

W

writelabel

RING

schrijvennaartapetoegestaan
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23.SAMENVATTINGVANDEINSTRUCTIES

VSN-Tapenuiranersvaststellen (opvragen)
Permanentfilescreërenvanvast.teleggenfiles
Localfilenamenweervrijmaken
MUFIVSNA

VSN-NRfilemaken
Functie

/ADD,mfn,pfn,ID=id.

2,later3

Beschrijvingvandefile
/REPL,mfn,pfn,ID=id.
( B e s c h r i j v i n g van de f i l e )
/CREPL,mfn.
Beschrijvingvandefile
/SEL,mfn,pfn,ID=id.

1

/CSEL,mfn,pfn,ID=id.

1

/DEL,mfn.

3

/NOLIST.

1,2,3

Plaatsinstructiesoplocalfilet
MUFI,tA

MUFIinwerkingstellen

FILESA

Overzichtgebruiktefiles

Q,AA

Nagaanhoeverjobis

BATCH,BIICWxx,LOCALA
HetresultaatstaatnuopdelocalfileBIICWxx
EVICT,BIICWxxiA

(verwijderenvandejob
uitderemoteinput-of
outputqueue)

DROP,BIICWxxA

(verwijderenvandejob
uitderemoteexeccution
queue)
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/SPATIE/
/RETURN/

)

) stoppenvandeoutputenweerver-

M

volgenvandeoutput,beginnendmet

V deafgebrokenregel
/CONTROL,ESC(P)/ | ƒ stoppenenafbrekenvaneenbewerking
%AA
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1 I (USERABORT)
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Bijlage1

DeinhoudvandepermanentfileMUFIVSNSPOOL

Voorcontrolezaldegebruikervantijdtottijdwillenverifiërenwatdeinhoud isvandepermanentfileMUFIVSNSPOOL.In
principestaanopdezefilevermeld:
.DeVSN-nummersvandeingebruikzijndetapesindevolgorde
waarinzezijnopgegeven
.Eenaanduidingwelketapebijautomatischgebruikindeeerstvolgendejobalsuitvoerbandzalwordengebruikt.
Deaangeduidetapebevatdeoudsteversievanhetbestand.
Dezetapeisdusgeschiktomhetbijgewerkte,verbeterde
resp.aangevuldebestand,(denieuweversie),opvastte
leggen.
Deoudsteversiegaathiermeeverloren.Detapewordtgebruikt
bijdefuncties2=Createen3=Modify
DeMUFIVSNSPOOLdientverdernogvoorhetvolgende:
.Detapevoorafgaandaandeaangeduidetapewordtbijautomatisch
gebruikindeeerstvolgendejobalsinvoerbandgebruikt.
Dezetapebevatdenieuwsteversievanhetbestand.Deze
tapeisgeschiktomdaaraandefilesweerteontlenen.Er
gaathierbijnietsverloren.Detapewordtgebruiktbijde
functies 1=Selecten3=Modify
.NaelkeMufi-jobwaarbijvaneenuitvoerbandgebruikisgemaakt
schuiftdeaanduidingautomatisch (cyclisch)éénplaatsop.
Cyclischopschuivenvindtplaatsindevolgordewaarin
detapeszijnopgegeven (ziehoofdstuk 10)waarbijhet
VSN-nummervandealseerstetegebruikenuitvoerbandkan
wordenopgegeven.
HoedesituatieopeengegevenmomentopdeMUFIVSNSPOOLis
kanalsvolgtwordennagegaan.Erwordtvanuitgegaandat 'icw'een
connectedfileis.
ATTACH,1fn,MUFIVSNSPOOL,ID=id,PW=pwA
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Delaatste,meestrecentecycle,vandepermanentfilewordt
localgemaakt.Erverschijntophetscherm (indiendelaatstecycle
dederdewas):
"PFCYCLENO.=003"
Vervolgnumet
COPYSBF,lfn,icwA
Detapenummersverschijnenindeindertijdopgegevenvolgorde
ophetscherm.Metdezevormvandecopywordengeenverdere
aanduidingenmeegegeven.Voorbeeld:
"1234

="

"2345

E"

"3456.

="

"4567

="

Meer informatieverkrijgtmennumet
REWIND,1fnA
COPYCF,lfn,icwA
Metdezevormvandecopywordtweldeaanduidingmeegegeven.
Delijstisnuminderfraaimaarvaltwelteinterpreteren.Van
belangishetvolgendeoptemerken:
.Erwordteencopy-coded-filegebruiktengeencopy-shifted-file.
Heteerstetekenwordtdusvoorcarriage-controlgebruikt(ook
ophetbeeldscherm)engaatverloren.
.Deuitvoer-tapewordtmeteen'A'achterhetnummeraangeduid.
Hierbijwordthetvolgendetapenummernietopeennieuweregel
afgebeeldhetgeenenigmisverstandkanopleveren*)
Voorbeeld:

tape 2345 isdee.v.uitvoerband
tape 1234'isdee.v.invoer band

erkomtdan
"234

="

"345
"567

A3456

E"

E"
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Naopschuivenvandeaanduidingwordt
tape 3456 dee.v.uitvoerband
tape 2345 dee.v.invoerband
erkomtdan
"234

="

"345

="

"456

A4567

="

enz.

*)IWIS-TNO-DenHaagheefttoegezegd t.z.t.deinhoudvande
permanentfileMUFIVSNSPOOLzodanig teveranderendateen
duidelijkeroverzichtoverdetape-nummersmetdenoodzakelijke
aanduidingvoordeuitvoer-tapewordtverkregen.Hethiergegevenvoorbeeldvandeoutputkandusnoginvormveranderen.
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