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Nærværende rapport er udviklet i perioden l. - 9. - 76 

tilL -·3. - 77 som 2. dels projekt under kurset "Datalogisk 

Praktik", afholdt af Datalogisk Institut ved Københavns Uni

versitet. 

Rapporten omhandler et system af programmer udviklet for 

Statens Husdyrbrugsforsøg, afdelingen for forsøg med svin og 

heste (SH). 
'I 

Systemet skal indgå som en. selvstændig del af et større 

system til ajourførlång af en svinebank med resultater om slag-. 

tekvalitet. Det udviklede system varetager kontrol og fejlret 

ning af inddata samt udskrift af afregningsbilag med opsumme

rede slagteresultater. 

Programmerne er skrevet i assembler til Statens. Husdyr

brugsforsøgs minidatamat: ALFA LSI 2/2oG fra Computer Automa

tion. 

Rapporten er j. 3 dele (3 mapper), hvoraf denne er den 

førsteo. 

Denne del beskriver opgaven og de overvejelser om for

.~, skellige løsninger, der blev gjort, samt dokumentation af sys
. I 

ternet og en analyse af projektets forløb~ 

Anden del består af bruger- og operatørvejledning til 

systemet og tredie del indeholder udskrifter af de enkelte 

programmer i systemet. 

Denne del af rapporten er struktureret på flg. måde:
 

Kapitel l indeholder en ordliste med forklaring af de for

skellige begreber, der anvendes i rapporten.
 

Kapitel 2 indeholder opgaven, som den i fællesskab med
 

brugerne, blev defineret.
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Kapitel 3 indeholder en beskrivelse af de overvejelser 

om forskellige løsningsmetoder, der blev gjort, samt 

fastlæggelse af den anvendte metode. 

Kapitel 4 indeholder en fuldstændig systembeskrivelse~ 

Efter en beskrivelse af hovedlinierne i systemet, be

skrives hvert enkelt program i systemet. 

Kapitel 5 indeholder en beskrivelse af de i systemet 

indbyggede faciliteter til hjælp ved indkøring af æn

dringer, beskrivelse af generelle nytteprogrammer samt 

forslag til udvidelser~ 

Kapitel 6 indeho,lder en fuldstændig afprøvning af syste-. 

met.
 

Kapitel 7 indeholder en analyse og vurdering af projek

tets forløb •.
 

Holte den l. marts 1977 

fl .. I_W Cl"';'~- ~~ 
-~--------------------

-~~~j{~~----------
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L.	 onDLISTE 0<"' NO'l'NrION----_. 

Slagtekvalitetsstrimler : 

Egenskabsværdier 

Antal egenskaber 

Rækkefølgenummer 

'fom	 struktur og 

opbygget struktur 

station	 : 

b-identifikation 

a-identifikation 

o 07
 

Ved slac;tning af forsøgsdyr hulles 

automaU.ak en strimmel i fnat for

mat fjed værdierne af de opskårne 

stykker. Disse strimler udgør hoved

inddata til systemet 

Dækker de stykker, et forsøgsdyr 

skæres op i ved slaGtningen. Hver 
egenskab er identificeret ved~et 

~genskabsnUlLmer og optræder på 

slagtekvalitetsstrimlerne ned en 

egenskabsværdi. 

står for antallet af egenskaber i 

en datagruppe • 

Egenskabsværdierne kommer i en gan

sl{e	 bestemt rækli:efølge på slagtekva

litetsstrimlerne. 

I egenskabs- og stationsregistret 

skal de forskellige grænser t:Ll 

egenskabsværdierne placeres i samme 

ræk),efølge. Hver grænse har derfor 

et I""",k~,efølgenu:i1lfler, svarende til 

egenskabsv~rdiens r2k~efølgenummer. 

Egen~kabs- og stationsregistret beT 

står af hhv~ 13 pg 2 oplysningssæt. 

'Såfremt et sæt er tomt', tales om 

tom	 struktur. 

Logisk enhed i stationsregistret , 

består af et stationsnummer og en 

kontrolkode. 

består af 2 datafelter, der benæv

nes	 d~tagruppe og stationskode. 

består af 3 datdfelter, der benævnes 

Ho.ldnum(l1~r:, dyrnummer og køn. 
i 
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J1ultipLLkatio'1skontrol :Kontrol af dyrnummer. Dette s),al være
mindre end de to sidste cifre i sta
tionGnurr~eret gange 4· 

svindkontrol : Slagtevægt<;m af eh side af et svin,
sammenlignet med sununen af visse af
de stykker, den er skåret op i, skal 
overholde en vis g~,nse. 

svindkontroloplysninger :Dækker svindgrænse, kold slagtevægt
af en'side samt hvilke egenskaber, 
der skal indgå i svindkontrollen. 

I 
Stationskode :Første ciffer i stationsnummeret~ Grundstation :De to sidste cifre i stationsnummeret 
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NOTNrJON

I rapporten indgår en del systemdiagrammer, hvor flg. 

symboler benyttes: 

manuel proces 

proces-behandling af data 

indlæsning/udlæsning til/fra hulstrimmel 

fil, lagret på diskette 

udslrrift på liste 

forbindelsesled. En udgang til - eller en o indgang fra - en, anden del af diagrammet. 

angiver hvilken vej, datatransporter foregår 

Programnavne skrives overalt med stort" eks. STR2. 

Variabelnavne skrives med stort i citationstegn, 
" 

eks. "STYSEK" 
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2~ OPGAVEFOW1l1LE:RING
 

2~1 INDLEDNING 

Dette kapitel beskriver opgaven, som den blev defineret på 

en række møder med opgavestillerne fra statens Husdyrbrugsfor

søg, afdelingen for forsøg med svin og heste (SI-I). Beskrivel

sen er holdt fri for løsningsmetoder og giver dels opgavens for

mål, dels hovedtrækkene i brugernes ønsker. Desuden beskrives 

de materiel-bundne opgaver og der sluttes med et resume af op

gavens indhold. 

2.2 OPGAVEtrS FORMÅL 

Som led i det avlsarbejde, der udføres for at forbedre kva

liteten af den danske svineproduktion, slagtes ca. 500 svin om 

ugen på forskellige slagterier landet over. 

Svinene kommer fra en række forsøgsstationer, hvor de hold

vis (fire og fire) undersøges under deres opvækst. 

Fra slagterierne leveres slagtekroppene til en af to be

dømmeisescentraler, hvor der regylistreres en række mål og væg

te fra den ene side af hver krop. Disse data hulles automatisk 

[	 på hulstrimmel. Alt efter, hvad der registreres, opdeles data

ene i forskellige datagrupper (for tiden i en gruppe med mål 

og i en med vægte). 

Fra bedømmelsescentralerne indsendes hulstrimlerne til 

Landbrugets EDB-Central (LEC), der i en særskilt kørsel fore

tager en rækkce kontroller af de indsendte data. Både de korrek

te og de afviste forsøgsdata udskrives og SH har nu mulighed 

for at rette i forsøgsdataene. Hele materialet (korrekt + ret 

tet) indgår derefter i en ugentlig kørsel, hvor der foretages 

en ræ~ke summeringer, som udskrives på afregningsbilag, og der 

foretages en opdatering af en central svinebank med slagtekva
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litetsresultater. 

Formålet med denn.e opgave er at udvikle programmel, såle

des at kontrollen af forsøgsdata samt udskrivninGer. af afreg

ningsbilag kan foregå på SH' s egen. minidatamat. 

Minidatamaten., som er en Alfa LSI 2/2oG fra Computer Auto

mation og i Skandinavien. markedsført af firmaet Metric, består 

af en centralenhed med 16 K Ca 1024 ord) indre lager og har til

sluttet de ydre enheder: skrivemaskineterminal, hulstrimmellæ

ser, -huller og 3 diskettestationer. 

2~3 OPGAVF~IS INDHOLD 

Opgavens formål lå fra starten fast, mens den nærmere de-· 

finition af opgavens indhold blev til ved en række møder med 

brugerne i september 1976. Brugerne havde en beskrivelse af det 

kørende system hos LEC, men af frygt for, at vi skulle blive 

låst fast af dette system, der har mange mangler og ulemper, 

blev dette først udleveret på et meget sent tidspunkt i defini

tionsfasen. Resultatet var, at opgavens indhold blev givet 

mundtligt suppleret med tidligere formater på de udskrifter, 

! der skulle produceres. Som følge af at brugerne aldrig havde 
I. 

formuleret deres ændringer til det eksisterende system skrift

ligt, opstod der dels en række misforståelser, dels tog det lang 

t,id at få opgaven formuleret, så begge parter kunne acceptere 

den. Det var først da funktionsbeskrivelsen fra LEC blev udle

veret, at en arbejdsbeskrivelse kunne udfærdie;es. 

Hovedtrækkene i denne vil nu blive gennemgået. 

2.3.1 Inddata 

Inddata gives på hulstrimmel i BCD-kode og hulles automa

tisk på bedømmelsescentralerne i følgende faste format: 
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(b.-identifj.kation): b	 datagruppe C stationsnummer C 

(a-identifikation): a	 holdnummer c dyrnummer c k.øn c variabelt 

antal egenskabsværdier afhængig af data-· 

gruppen adskilt af c 

a ---------------------------------------

b ----------------	 _ 

a ---------------------------------------

hvor alle indgående navne er positive heltal på maksimalt 4 cif 

re. 

Foruden de anvendte skilletegn a, b,og c kan tegnene e, 

linieskift, vognretur, delete og blank benyttes. Alle andre 

tegn anses som værende ulovlige. 

Man ønskede ialt 9 forskellige datagrupper og inden for 

b~er datagruppe lo stationskoder.(bestemt af første ciffer i 

stationsnummeret). 

2.3.2 Kontrol 

Forsøgsdataene skal kontrolleres for følgende; 

l)	 at formatet overholdes 

2)	 at de enkelte felter i en b- eller a

identifikation ligger inden for visse 

faste grænser 

3)	 at de enkelte egenskaber ligger inden 
for visse variable grænser afbængig af 

" 

datagruppen og stationskoden for den 

tilhørende b-identifikation. 
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4)	 at antallet af egenskaber passer t11 

datagruppen 

5)	 at datagruppen er lovlig (grænserne 

eksisterer) 

6)	 (svind) at summen af visse af egenska

berne overholder visse variable grænser, 

afhængig af datagruppen for den tilhørende 

b-identifikation. 

7)	 at de 2 s1dste c1fre i stationsnummeret 

gange 4 ikke overstiger dyrenummeret 

(skal kun foretages for nogle foruddefinerede 

stationsnumre (multiplikationskontrol». 

2~3.3 Rette- og udskriftsfunktioner 

Da	 grænserne til kontrol af egenskaber og svind ændrer 
sig jævnlj,gt, skal der være mulighed for at ændre disse på en 

bekvem måde. 

Kontrollen af inddata skal give sig udslag i to udskrif

en over korrekte forsøgsdata 

en over afviste forsøgsdata 

Både de korrekte og de afviste forsøgsdata skal gemmes og 

det skal være muligt at rette fejl i begge. 

De korrekte og de rettede forsøgsdata skal udskrives på 

hulstrimmel i samme format som inddata. 

Endeligt skal der udskrives afregningsbilag for:,hver sta

tion og for hver afregningsgruppe med summeringer af de enkel

te egenskaber (hver station tilhører en af to afregningsgrupper). 

på alle udskrifter skal de eru~elte egenskaber identifice

res ved forud definerede identitetsnumre, kaldet egenskabsnum

re. 
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2.4 MATERIEL-BUNDNE OPGAVER 

i/i, 
ji
, ' SH' s minidatam'l.t er programmelm.'Bssigt fuldstændig I/nøgen". 
,I Det eneste programmel er en assembler samt en ræ~ke standard-il 

hjælpeprogrammer til ind- og udlæsning af objektstrimler, ind-

og udlæsning af tal og tekster fra skrive~askineterminal samt 

programmer til regning med fast-kommatal og flydende-kommatal. 

For at benytte de ydre enheder: hulstrimmellæser og -hul

ler samt diskettestationerne skal der derfor først laves driv

programmer til disse. 

Man binder sig endvidere til visse ubehagelige formater 

ved standardprogrammerne til ind- og udlæsning af tal og tek

ster til/fra skrivemaskineterminalen, hvorfor der også her må 

konstrueres hjælpeprogrammer. 

Da ind- og uddata skal foreligge i BCD-kode og maskinen 

arbejder i ASCII, !lå der konstrueres konverteringsprogrammer 

begge veje.
I: r 

2.5 RESUME AF OPGAVENS INDHOLD 
I 

Kort beskrevet er opgaven følgende: I 

l) Indlæsning og kontrol af slagtekvalitetsstrimler med 

2) mulighed for at kunne ændre kontrolgrænser 
2) Mulighed for at kunne rette både korrekte og afviste 

forsøgsdata 

3) Udskrift af korrekte forsøgsdata 

4) Udskrift af afviste forsøgsdata 
5) Udskrift 'af korrekte og rettede forsøgsdata på 

hulstrimmel 

6) Udskrift af afregningsbilag 

7)Drivprogrammer til samtlige ydre enheder 

8) Konvertering fra BCD til,. ASCII og fra ASCII til BCD 
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3. PROBJ.EI1FOHl1ULERING 

3.·~ INDLEDNING 

Dette kapitel beskriver de overvejelser, der er gjort om 

forskellige løsninger af opgaven. Beskrivelsen beskæftiger sig 

indgående med vurdering af de forekomne datamængder og valget 

af de grundlæggende datastrukturer. Derefter gennemgås syste

mets delfunktioner og der sluttes med en kort gennemgang af de 

hjælpeprogrammer" der bliver nødvendige. 

3~2 VURDERING AF DATAMÆNGDER 

) Inden man kan beslutte, hvordan forsøgsdataene skal behand

les og organiseres internt, må man have gjort sig klart, hvilke 

mængder det drejer sig om. 

Man har da brug for, dels en vurdering af forsøgsdataenes 

mængde, dels en vurderj.ng af kontrol grænsernes mængde. 

Mængde af forsøgsdata. 

Der skal behandles ca. 500 forsøgsdyr om ugen, hvor hvert 

dyr giver anledning til 3 faste oplysninger og mellem 17 og 40 

variable oplysninger. Endvidere ska~ forsøgsdata kunne gemmes 

fra uge til uge, således at der i tilfælde af tidspres kan be

handles flere ugers data på en gang. Der skal altså minimum 
[' 

behandles. ca. 500 x 20 oplysninger = 10.000 oplysninger for 

hver uge. 

Mængde af kontrolgrænser. 

Hver enkelt egenskabsværdi i inddata skal overholde en 

minimums- og en maksimumsgrænse, men kan i visse tilfælde til

lades at være nul. Disse grænser er forskellige for hver sta

tionskode inden for hver datagruppe. Der findes ialt 9 data

grupper med hver lo stationskoder, så i et fuldt system skal 

der minimum benY,ttes 9 x lo x 3 x 17 grænser = 4590 grænser~ 
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Hver enkelt egenskab skal ved udskrift identificeres af et 

egenskabsnummer, der bestemmes af datagruppen. Hver datagruppe 

har altså sine bestemte egenskabsnumre. 

Det Skal for hver datagruppe være muligt at angive i hvil 

ken rækkefølge, egenskabsværdierne skal udskrives på afregnings

bilaget og U.l hver datagruppe skal kunne angives, hvilke vær

di.er, der skal indgå i svindkontrollen. 

Ovenstående vil kræve ca. 9 x. 17 + 9 x 17 + 9 x 17 = 

460 oplysninger. 

For hver station skal man endvj_dere vide, om der skal fore

tages multiplikationskontrol samt, hvilken afregningsgruppe, 

den tilhører. Der er mulighed for ca. 1000 stationer, hvi1J~et 

vil kræve ca. 2000 oplysninger. 

Til kontrol og udskrift af forsøgsdataene skal der altså 

i et fuldt udbygget system anvendes mini~lm 7000 oplysninger. 

3~3 VALG AF STRUKTUR 

3~3.1 Organisering af forsøgsdata 

Da forsøgsdataene efter kontrol skal kunne gemrres, må dis

se lagres på baggrundslager, hvilket i dette tilfælde vil sige 

på disketter. 

Da forsøgsdataene skal kunne rettes, d.v.s.,. der skal være 

mulig}led for ændring, sletning og indsætning af oplysninger, mao 

disse lagres i en struk.tur, der gør dette muligt. 

Det mest naturlige ville være at lagre dem i samme række

følge, som de kom, uden. anden struktur end den,. rækkefølgen. an

gav. Som følge af, at der skal kunne indsættes nye oplysninger 

i ~truk.turen, er denne metode upraktisk at arbejde med. Der 

skal nemlig, hver gang en oplysning skal indsættes, reorganise
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res _. forstået således, at pplyoninger,må flyttes, for at den 

nye kan indsættes. Denne løsning må derfor forkastes. 

En forbedring af løsningen ville være at afsætte plads til 

indsættelse i bunden af hver a- og b-identifikation og benytte 

f. eks •. fortegnet til at fo,rtælle, om rækkefølgen er brudt. 

indsættelsesarealerne måtte der foruden de indsatte oplysnin

ger også gemmes oplysninger om, hvor de var indsat. Administra

tionen af en sådan løsning ville blive tung. Søgning af ter op

lysninger ville blive besværlig og særlige overløbsaraaler måt

te taees i brug, når indsættelsesarealerne blev fyldt op. 

3.3.2	 Listestruktur 

En nærliggende løsning ville være at hægte de enkelte op

lysninger sammen i en liste. Dette gør alle opdateringer muli

ge og admi.nistrationen af løsningen er simpel. 

En bedre løsning fås ved at organisere listen index-se

kventielt således, at man opbygger et hoved-index, bestående 

af samtlige b-identifikationer. Dette kræver en tabel med mel

lem 100 og 200 indgange for hver uge, altså ikke større end at 

tabellen sagtens kan ligge i det indre lager. 

Det centrale ved valg af enhver struktur er hvilke opera

tioner, der skal foretages og evt. hvor sandsynlig, tidskræven

de operationer vil være. Man bør generelt ikke vælge stærkere 

strukturer end man behøver, da administrationen bliver tungere 

og da det øger kompleltsiteten. 

Valget i denne opgave må stå mellem den rene listestruktur 

og en listestruktur med et overoranet hovedindex. 

Vælges den rene listestruktur, må alle opslag foregå ved 

søgning på disketterne, hvorimod en listestruktur med et over

ordnet hovedinde~ begrænser søgningen til en søgning først i 
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det indre lager dernæst til en søgning på en begrænset del af 

disketterne. 

Det må derefter undersøges, hvilke opslag der er brug for? 

Der er brug for at kunne finde forsøgsdyr, der er fundet 

fejl ved og i sjældne tilfælde at lokalisere korrekte forsøgs

dyr. 

Da adresserne på fejlbehæftede forsøgsdyr kendes, når 

strukturen opbygges, kunne man opbygge en fejlfil, hvor hver 

~ I post angav adressen på et fejlbehæftet forsøgsdyr o Dette giver 

en enkel og hurtig tilgangsmåde til Ukorrekte forsøgsdyr, hvor

imod tile;ang til korrekte forsøgsdyr kroNer en søgning i struk

turen o 

En ren listestruktur og en fejlfil løser altså opslagspro

blernerne på en fornuftig m~de. Et centralt argument for valg 

af en ren listestruktur er også, at det er en struktur, en bru

ger uden særlig kendskab til datastrukturer let kan sætte sig 

ind L Programvedligeholdelsen skal nemlig foretages af SH 

selv. 

303.4 Enkelt- eller dobbelt-hægtet liste 

Hvilken listestruktur skal vælges - en enkelt-hægtet el

ler en dobbelt-hægtet? Her gør det sig ligeledes gældende, 

at kan man nøjes-med en enkelt-hægtet liste, må man af hensyn 

til programvedligeholdelsen gøre det. 

En dobbelt-hægtet liste e;iver tilgang til den forrige op

lysning uden søgning, men hvor 0rte har man brug for dette? 

Det har man kun i tilfælde af sletning af oplysninger, 

som kan antages kun at bll.ve benyttet, når dataforvanskningen 
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har været stor. Endvidere vil kun sle.tning af hele stationer 

bevirke større søgning efter den forrige station. Ved sletning 

af hele forsøgsdyr og egenskaber bliver det kun til søgning 

inden for en station. 

Ved tilgang til korrekte forsøgsdata må der under alle om

stændigheder søges, men ved søgning fås automatisk adressen på 

forrige post, så i tilfælde af sletning kræves ingen ekstra 

søgning. 

Ovenstående overvejelser har alt i alt ført os frem til, 

at en enkelt-hægtet liste og en fejlfil med adresserne på de 

opdagede fejl løser strukturproblemet på den enkleste og ri 

meligste måde. 

3.Lf LAGRINGSFORHAT 

Inddata består af b- og a-identifikationer samt egenska

ber, hvor rækkefølgen kun er af betydning for egenskaberne. 

For hurtigt at kunne finde frem til en oplysning kan det 

betale sig at oprette 3 kæder: 

en til b-identifikationer 

en til a-identifikationer og 
(m til egenskaber 

Lagrer man oplysningerne i samme rækkefølge, som de bli 

ver læst ind, får man et problem med hægterne, idet man ikke 

kender adressen på næste post ved b- og a-identifikationer. 

Man risikerer let,.at disse for længst er skrevet ned på dis

kette med mindre, man beholder en hel b-identifikation med til 

hørende a-identifikationer inde ad gangen. Dette er ikke hen

sigtsmæssigt og langt lettere er det også at hægte a- og b
.' 

l:æden omvendt. Dette kan gøres, da rækkefølgen er uden betyd

ning. 
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Rækkefølgen af egenskaber har betydning, så vendte man 

tilsvarende egenskabsk:cdcn, måtte man ved alle udskrifter ven

de igen. Dette er ikke praktisk og da man samtidig kender læng

den af hver egenskabspost, er det muligt, at sætte hægterne di

rekte. 

Da der skal produceres både en liste over gedkendte for

søgsdyr og en liste over afviste forsøgsdyr, er det ikke muli.gt 

at udskrive begge samtidigt. Valgte man at udskrive listen over 

afviste forsøgsdata samtidig med opbygningen af strukturen, vil

le både maskinmn og skrivemaskinterminalen være beslaglagt i 

uforholdsmæssig lang tid p.g.a. terminalens ringe hastighed. 

Da terminalen samtidig benyttes som almindelig skrivemaskine i 

dagtimerne, kan disse ikke produceres samtidig mad opbygningen. 

For at gøre disse udskrifter så hurtige som muligt indfø

res en ekstra oplysning i hver b- og a-identifikation og i hver 

egenskab, der fortæller, om der er fejl i posten og i givet 

fald hvilken. Denne løsning har samtidig den fordel, at der pro

duceres kopier af udskrifterne. 

Den endelige struktur er nu fastlagt og en grafisk afbild

ning ses på følgende figur. 
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3.5	 ORGM{ISERING AF FEJLFIL 

Når der opdages fejl i inddata, skal dette noteres i fejl 

filen. Man kan da vælge at oprette en fejlpost for hver fejl, 

der opdages. Dette bevirker imidlertid, dels at fejlfilen bli 

ver stor, dels at opbygningen af strukturen bliver langsom. 

Da hver b- og a-identifikation og hver egnskab er forsynet med 

et fejlord, er dette ikke nødvendigt, idet man for at sikre hur

tig tilgang kan nøjes med en fejlpost for hver fejlbehæftet a

identifikation. 

Da fejlfilen udelukkende skal sikre let adgang til afvis

te forsøgsdyr, identificeres ved fejlpost med et fortløbende 

nummer, der så kan benyttes som nøgle for brugeren ved rettel 

se af "forsøgsdyret". 

Som tidligere nævnt identificeres et forsøgsdyr med en 

b- og en a-identifikation. Da b-identifikationen ikke lagres 

sammenhænGende med a-identifj_kationen, da den kan gælde for fle

re a-identifikationer, er valgt, at fejl i en b-identifikation 

også resulterer i en fejlpost med eget fejlnummer. Da der skal 

kunne slettes og indsættes fejlposter i fejlfilen, er det valgt 

( at kæde fejlposterne sammen i en enkelt-hægtet liste. 

r 
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!I 3.6 ORGANISKUNG AF KON'l'ROLGPJf.NSb1l
ii
,I 

.Den meget store m:engde af kontrolgrænser og deres forskclil 
II
'I ligartede funktioner nødvendiggør, dels at de en gang for alle 

'LI 
l 

Ii·l. ' 
bliver indlæst og gemt på diskette, dels at de bliver organi

I! seret på en måde, der gør opslag så hurtige som muligt. Da næs

ten alle kontroller besk'l1f tiger sig med egensll:aber er række

følgen af grænserne væsentlig. 

Den letteste løsning ville være at skubbe problemerne over 

på brugeren, således at forstå, at før hver kørsel indlæstes 

samtlige grænser i et eller andet format, der angav, hvad der 

var hvad, og ud fra dette blev der opbygget et simpelt. egenslmbs

og stationsregister med de nødvendige grænser. Al opdatering 

overlades til brugeren således, at man manuelt opdaterede græn

serne helt uafhængigt af maskinen. Denne løsning kunne til nød 

accepteres, hvis inddatamediet havde været hulkort eller et lig
~ 

nende medium. De enste til rådighed værende medier er imidler

tid hulstrimmel og skrivemaskineterminal, hvorfor denne løsning 

må forkastes. 

Ved organisering af kontrolgrænserne må der altså tages 

hensyn til, at der skal kunne opdateres på en let måde, hvilket 

leder tanken hen på et selvstændigt modul, der opbygger og ved

ligeholder kontrolgrænserne. 

Kontrolgrænserne er naturligt delt i to grupper, nemlig 

grænser, der er afhængige af datagruppe-stationskode og oplys

ninger, der er afhængige af stationen. 

For hver datagruppe skal flg. grænser findes: 

l) antallet af oplysninger i datagruppen 

2) egenskabsnummer til f.1ver egenskab 
3) hvilke egenskaber, der skal foretages svindkontrol 

på og tilladt svind 
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4) udskriftsrækkefølee 

For hver stationskode under datagruppen skal findes: 

5) max-min grænser for hver egenskab og om 

værdien o må antages. 

For hver afregningsgruppe skal findes de stationer, der
 

tilhører gruppen og for hver station om der skal foretages
 

multiplikationskontrol.
 

Som følge af denne opdeling vil det mest naturlige være 

at oprette to registre: 

et egenskabsregister indeholdende 9 datagrupper og 

et stationsregister indeholdende 2 afregningsgrupper. 

3.6.1 Organisering af stationsregister 

Da der skal kunne opdateres vælges en enkelt-hægtet liste 

med samme argumenter SOm blev benyttet i 3.3.4. 

Da ræk::efølgen af oplysninger ingen rolle spiller, kunne 

man med stor fordel anvende en hash-organisation og da tabellen 

. maksimalt kan indeholde 2000 oplysninger kunne denne ligge fast 

i det indre lager. Pakker man oplysninger om multiplikations

kontrol ned i stationen" f. eks. ved at benytte fortegnet til 

at angive, om det skulle foretages eller ej, ltommer man ned på 

maksj.malt 1000 oplysninger. Når denne løsning ikke er valgt 

skyldes det to ting: 

l)	 den er svær at sætte sig ind i for brugeren 

2)	 antallet af anvendte datastrukturer skal helst 
holdes nede af hensyn til generelle behandlings

programmer. 

Vi har endvidore valgt at benytte et felt til stations

nummeret og et til multiplikati~nskontrollæn, idet de to op

lysninger ikke altid skal benyttes samtidigt og en pakning som 

ovennævnte ville fordoble antallet af sammenligninger for at 
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finde stationen. 

Da rækkefølgen ingen betydning har, er listen hægtet OID-

vendt. En grafisk afbildning ses af flg. figur. 

Afregningsgruppe l: 

r 
I 

~.- - I -EIIJ 
Afregningsgruppe 2: 

( 

3 •.6.2 Organisering af egenskabsregister 

Da rækkefølgen af kontrolgrænserne til egenskaberne er af 

betydning, og da der skal kunne opdateres sammenholdt med at 

forskellige datastrukturer givor forskellige opdateringsproble

mel', er den enkelt-hægtede li.ste valgt. Man kunne vælge en 

struktur ligesom individfilen, hvor hver datagruppe hang i en 

datagruppekæde, de enkelte funktioner i en anden og endelig 

grænserne i en tredie. 

Da antallet af kontroller er meget stor og da de ikke be

I nytter registret sekventielt, giver dette for store opslagstiI
der.. SO!ll en overbygning på strukturen 'kan man lave en tabel med 

I adresserne på de enkelte funktioner inden for hver datagruppe. 

Dette overflødiggør hægterne mellem datagrupperne og funktioner

ne, samtidig giver det hurtigere opslagstider og da grænserne 

benyttes sekventielt inden for hver funktion, er denne løsning 

valgt. 

Den letteste måde at organisere enkelt-hægtede lister på 
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er omvendt af den måde oplysninger gives på. Da rækkefølgen 

er altaf'gørende, betyder en sådan lagrj.ng, at enten skal man 

"vende" registret hver gang, der skal hentes en oplysning el 

ler også, at oplysninger gives omvendt af brugeren. Den sidste 

løsning vil enhver bruger uvilkårligt finde unaturlig, indtil 

det er prøvet nogle. gange. Alternativet er at hægte listen 

forlæns, hvilket er besværligt, da posterne har forskellig 

længde i de forskellige funktioner. Da opgaven er stor i for

vejen og da registret kun sjældent skal opdateres, er den Offi 

vendte lagring valgt. 

Egenskabsregistret kan afbildes grafisk som 

Egenskabsnumre 

rE] r-EJ__ }EL
 
Svindlwntro loplysnin!ier

ÆL ~ r-EJ=-__ 
.-

Udskrif tsrækkefff: 

ITI=--~ L_J-EL
 
ionskode o 

-=- 1 t , 
I I
 

"
 
l I
 ,
 

"
 
t l 
I ' , 

Max -- mi:n - Q grænser for'stationskode 9'
, 

r---;- ---,'---', ---:_ l- - -- r- - r - -'--l ;- - - r- - ,--- r, 
r-~-- I l l ~-;---: I f;-~--':l 

på flg. figur: 

Tabel 

~ Datagrl 
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Ialt 13 oplysningssæt pr. datagruppe. 
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3.7	 ORGANISERING A? STYREFIl> 

For	 at holde styr på samtlige filer i systemet oprettes en 

overordnet styrefil, der indeholder start- og slutadresser på 

alle filer samt tabellen til egenskabs- og stationsregtstret. 

Endvidere placeres specielle globale variable, såsom dato og 

antallet af fejl i strukturen, ligeledes her. 

Da alle filer er placeret på disketter, kunne der i adres

serne på filerne også stå, hvilken enhed disse lå på. Dette 

ville gøre det meget let at reorganisere filerne, så man ved 

forinitialisering af styre filen kunne placere filerne, hvor man 

ville. Dette er ikke indført p.g.a. mangel på tid (se dog pro

gramvedligeholdelse S.3 ) . 

3.8	 OPGAVENS INDHOLD 

Efter fastlæggelse af de centrale datastrukturer består 

opgaven nu af følgende funktioner: 

l) indlæsning, kontrol og opbygning af individfil 

2) udskrift af korrekte forsøgsdata 

3) udskrift af afviste forsøgsdata 

4) hulning af korrekte + rettede forsøgsdata 

5) rettelse af forsøgsdata 

6) opbygning og vedligeioldelse af egenskabs- og 

stationsregister
 

7) uds~ift af egenskabsregister
 

8) udskrift af stationsregister
 

9) udskrift af afregningsbilag
 

lo)	 udvikling af hjælpeprogrammer til behandling af 

skrivemaskineterminal, disketter, hulstrimmellæser, 

hulstrimmelhuller og konvertering fra ASCII til BCD 

og omvendt 

De enkelte funktioner vil h,erefte'r blive gennemgået. 
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3•.9 INDMSNING, KONTHOL OG OPBYGNING AF INDIVIDFIL 

3.9.1 Indledning 

Dette afsnit omhandler indlæsning og opsætning af forsøgs

dataene i en ekstern struktur, der kontrolleres inden lagring 

på diskette. Argumentationen for denne struktur er ført tidli

gere i dette kapitel og vil ikke blive gentaget her,. hvorfor 

det vil være en hjælp for læseren at ,-,-ære fortrolig med af

snit 3./t. 

Det centrale ved behandlingen af forsøgsdataene kan kort 

karakteriseres ved følgende fire punkter: 

l) fortrydelse af et tegn eller tegnsekvens af 

forsøgsdataene 

2) nedbrydning, hvormed der menes en måde at strukturere 

de enkelte tegnk.ombinationer j. inddata på 

3) fortollmi.Q3. af nedbrudte inddata, dvs., ops::ctning af 

inddata i den fastlagte struk.tur 

4) ~ontrol af dataene i den opsatte struktur inden lag
ring af disse på diskette 

I det følgende gives først en nærmere analyse af inddata, 

hvorefter punkt l, der kan analyseres særskilt, uddybes. Hes

ten af afsnittet omhandler punkterne 2, 3 og 4. 

3 •.9 •.2 Beskrivelse af inddata 

Inddata foreligger på hulstrimmel helt ukontrolleret, 

hvilket indebærer, at der kan være alle former for forvansk

ninger af de enkelte tegn, samt fejl i den logiske opbygning 

'af hulstrimlen. Registreringen på hulstrimmel følger faste 

retningslinier, som der ingen muligheder er for at ændre i. 

Regi.streringen foretages på flg. måde: 

Forsøgsdyrene identificeres med 2 oplysningsgrupper i 

føkgende rækkefølge; 
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b-identifikation: 

b ( datagruppe 

[ stationskode 

a-identifikation: 

holdnummer 

a dyrenummer 

køn 

Herefter kommer et antal egenskabsværdier, hvor antallet 

afhænger af datagruppen. De enkelte identifikationsfelter 

samt egenskabsværdierne adskilles af bogstavet "e", hvilket 

f.	 eks. giver et forsøgsdyr flg. udseendo: 

b2elooe 

alelc2elooe5oe5oe 

Er der evt~ flere forsøgsdyr med samme datagruppe og sta

tionskode, kan b-identifikationen udelades. 

Kontrol af forsøgsdataene ses således at omfatte, at i 

dentifikationen er korrekt opbygget (2 b-identifikations felter 

og 3 a-identifikationsfelter), og om dataene i disse felter 

og i egenskabsværdierne falder inden for visse brugergivne 

grænser •. 

3.9.3 Fortrydelse 

Fortrydelse, hvorved der forstås "glem sidste forsøgs

dyr i inddata", fremkommer når bogstavet "e" læses, og bety

der at alt til og med sidste b- eller a-identifikation. skal 

negligeres. 

Problemet er enkelt og løses blot ved at flytte de pege

pinde, der angiver, hvor der skal arbejdes fra i strukturen. 

Da man imidlertid på SH kunne for.udse, at inddata ikke ville 

blive ved med at komme på hulstrimmel, men på diskette, ind
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føres en. forbehandling af inddata, der. fjerner e-markerede 

tegn,sekvenser og gemmer inddata på diskette. På denne måde 

vil systemet være forberedt tj.l at modtage inddata fra disket

te, men forudsætter altså at datafangstudstyret ligeledes fjer

ner e-mærkede tegnsekvenser. 

3 ..9.1+ Nedbrydning o.g fortolkning af inddata 

Valg af ,strategi 

Det centrale ved valg af en nedbrydnings- og. fortolknings

strategi er, hvorlede,s fejlantagelser indvirker på det videre 

forløb. Dette kan til en vis"grad eliminere,s ved faste holde

punkter, hvor man kan gøre status. Overf.ørt til den. rå inddata, 

vil h- og a-bog,staverne være naturlige statuspunkter. 

Nedbrydning af inddata 

Da alle tegn, forskellige fra b, a, c', e og cifrene o - 9, 

efter brugerønske skal opfattes som cifret o, må man kunne 

strukturere de enkelte tegnkombinationer ud fra "h", "a" og 

"c." (der ses bort fra fortrydelsestegnet "el), der ikke optræ

der i inddata på dette tidspunkt). 

Til denne strukturering indføres begrebet "felt" ,. der de

fineres til at dække over følgende tegn og tegnkombinationer: 

a, b, c, "talværdi","talværdi" c. 

"talværdi" fremkommer ved en cifferkombination efterfulgt 

af a eller b. 

c. fremkommer ved ac, bc eller ce. 

Både feltet "talværdi" og e er fejlagtige og problemet er, 

hvordan disse skal behandles. Skal de skippes efter udskrift 

på skrivemaskineterminal, eller skal de ind i strukturen? 

Efter samtale med brugeren blev det besluttet, at feltet 

"talværdi" skal skippes efter udskrift, medens feltet c skal 
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opfattes. som et almindeligt felt med værdien o, men at det skal 

bevirke, at forsøgsdyr, for hvilke sådanne felter optræder, 

ikke god;~endes. 

Fortoll~ing~inddata 

Fortolkning af inddata kan foregå på feltniveau, hvilket 

betyder, at en b-identifikation består af et b-felt (b) og 2 

datafelter ("tal" c,. c), f. eks. b lc 200c , og en a-identifi

kation: af et a-felt (a) og 3 datafelter ("tal" c, c) f. eks. 

a lc: 2c lc. 

Egenskabsværdierne får flg •. udseende "tal" c og/eller c. • 

Denne strukturering gør fortolker-modulet til kalde-modul 

for et nedbrydnings-modul. 

Deti)er tj.dligere foreslået og begrundet, at det kunne være 

en fordel at arbejde ud fra nogle faste holdepunkter, og at 

disse kunne være b- og a-feltorne. Fortolker-modulet kunne 

opbygges efter dette og tilbage er nu kun at vurdere, hvoraan 

for mange eller for få datafelter i b- og a-identifikationer 

skal klares. For få b,· og a-felter kan klares ved at opfatte 

manglende felter som feltet c', der bevirker at forsøgsdyret 

ikke godkendes. For mange felter får kun betydning i forbindel

se med en b-identifikation (ved a-identifikation opfattes fel

terne blot som overskydende egenskabsværdier). 

Da man ikke bør skippe de overskydende b-felter, kan man 

antage,. at der altid vil være et a efter de to datafelter i 

b-identifikationen. Lad os se på et eksempel: 

forsøgsdyr l: blc2c3c4c.5c6c7c8c 
forsøgsdyr 2: blc2c3ca3c4c5c6c7c 

Den sandsynligste årsag til", at forsøgsdyr l har det te 

udseende er, at der mangler et a efter 2 b-identifikationsfelt. 
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At antage a her, vil være j. orden. Vod forsøgsdyr 2 er der et 

b-·identj.fikationsfelt for meget og skal sandsynligvis blot 

slettes. 

Ved at indsætte a. fås: 

l) en rigtig b-identi.fikation 

2) en forkert a-identifikation 

3) en rigtig a-identifikation 

forudsat at datafelterne er rigtige. Der skabes altså D~ke 

flere fejl ved at antage et·a. Brugeren kan da blot ved fejl

retning slette den forkerte a-identifikation. 

Ved forsøgsdyr 2 var det oplagt at konstatere, at når a 

blev indsat, var der kun et datafel:J;., og det vil være rimeligt 

at slette a og datafeltet, men SH ønskede i det hele taget ikke 

fejlkassation, så der sker ingen sletning. 

3.9.5 Opbygning af struktur 

Med de faste holdepunkter b og a haves altså en "enhed" 

(b- eller a-identifikation). DetiJer så naturligt at sætte b

og a-datafelterne ind i de respektive postformater, kontrolle

re disse og nedskrive dem på disketterne efter at hægterne er 

indsat. Dernæst kan man opsamle egenskabsværdierne en for en, 

kontrollere, indsætte hægte og nedskrive dem. Der sker altså 

en opsamling af forsøgsdyrene stump for stump. 

Det naturligste ville have været, at man opsamlede et 

helt forsøgsdyr ad gangen, indsatte hægter, kontrollerede og 

dernæst overførte til diskette. At sidstnævnte metode ikke kan 

benyttes skyldes, at man ikke kender den øvre grænse for antal

let af egenskabsvxrdier for for~øgsdyr, og at manglende b eller 

a ved fejl bevirker, at ingen øvre grænse kan sættes. Til nød 

kunne man mellemlagee, hvis opsamJ.ingsbufferen blev fyldt, men 
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ved kontrol skulle der indlæses igen. 

Hvert forsøgsdyr skal kontrolleres, dels for den logiske 

opbygning af identifikationerne, dels for indholdet af data

felterne. 

Den logiske kontrol af forsøgsdyrene vil som tidligere 

nævnt ligge i fortolkeren, og den resterende kontrol kan vare

tages af kontrol-modulen, der aktiveres af fortolkeren inden 

nedskrivning på disketterne. Dette kræver 4 kontrolmoduler 

(Kl, K2, K3 og K4), der kaldes inden hver overførsel til dis

ketter. Kontrolmodulerne varetager følgende: 

Kl kaldes, når b-identifikation er opsamlet 

K2 kaldes, når a-identifikation er opsamlet 

[2 kaldes, når en egenskabsværdi er opsamlet 

Kl+ kaldes, når alle egenskabsværdj.er er opsamlet 

og kontrolleret. Dette modul skal varetage, at an
tallet af egenskabsværdier er korrekt og at svin

det på visse af disse holder sig inden for bestem

te grænser .. 

Fælles for alle modulerne er, at kontrollen foretages ud 

fra egenskabs- og stationsregistret. 

3.9.7 Samlet beskrivelse 

Nedbrydning, fortolkning og kontrol af inddata kan illu

,streres ved en tilstandsmaskine. 

Tilstandsmaskinen arbejder efter følgende regler: 

Grafen med et "F" betyder fejlinddata, og sidste inddata 

bevares. 

Grafen med et "d" betyder, at et datafelter læst. 



Grafer med "b" eller "a" betyder, ,at et "b" henholdsvis 

"a" blev læst. 

Tilstande forsynet med et Kl, K2, K3 eller K4 betyder 
kontrol inden overførsel til diskette. 

Der findes flg. tilstande i tilstandsmaskinen: 

B: b læst 
Bl: l~ datafelt for b_identifikation læst 

B2: 2~ " 11 " "
A: a læst 
Al: l~ datafelt for a-identifikation. læst 

A2: 2c•. 11 11" "
A3: 3. " 11 " "
E: egenskabsværdi læst
 

S· starttilstand
 
B: sluttilstand 

F
 
a
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3~lo UDSKRIFT OG HULNING AF FORSØGSDYR 

Når datafangst en er behandlet, skal der være faciliteter 

til udskrift og hulning af denne. Dette kan opdeles i fire 

punkter: 

l) udskrift af godkendte forsøgsdyr
 

2) udskrift af afviste forsøgsdyr
 

3) hlLlning af godkendte forsøgsdyr
 

4) hulning af afviste forsøgsdyr
 

og disse skal styres manuelt, f. eks vil l) næppe benyttes 

før alle forsøgsdyr er rettet og fundet korrekte. 

Da formatet for udskrj.fts':'progr·ammerne er fast, vil der 

kun kunne focuseres på valg af gennemløbsmetode. Daforugeren i 

tilfælde af valg af 3) eller 4) altid ønskede den ikke valgte 

bagefter, er disse slået sammen til et modul. 

3~11 UDSKRIFT AF AFVISTE FORSØGSDYR 

Til alle afviste forsøgsdyr svarer en fejlpost i fejlfi 

len. Et gennemløb af denne, hvor hver post direkte angiver 

adressen på de afviste forsøgsdyr, er den eneste rimelige gen

nemløbsmåde. Der er kun et problem, og det er rent pro gramme

ringsteknisk. Det drejer sj.g om, at kun forsøgsdyr med samme 

datagruppe skq.l udskrives på samme side. 

Der kan maksimalt være tre forsøgsdyr på en side, så man 

må hente forsøgsdyr, enten tre ad gangen eller indtil, der op

træder et dyr med en anden datagruppe. 

De opsamlede dyr på lli~r det sidste udskrives, og ved en 

omadressering af de tre i opsamlingsbufferen placeres det sid

ste dyr forrest. Man kunne også vælge .at undersøge datagruppen 
" 

for forsøgsdyr inden man hentede det, men dette ville kræve en 

ekstra tilgang til disketten for hvert afvist forsøgsdyr. 
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3.12 HULNING AF FORSØGSDYR
I 

I
 Når datafangst en er behandlet og evt. fejl er korrigeret,
 

skal den samlede data~~ngde hulles på hulstrimmel. Det kan i 

I midlertid hænde, at SB. iW,e når at korrigere alle fejlene, og 

de ønsker en hulstrj.mmel af rigtige forsøgsdyr, som de kan vi;.)::' , 

deresende. Dette leder tanken hen på, at når de rigtige forsøgs

dyr hulles, slettes de af strukturen. Dette kræver imidlertid 

en reorganisering aL strukturfilen., da vi på grund af variable 

dyrlængdar ikke har valgt at genbruge slettede arealer. Denne 

reorganisering klares lettest med brugerens hjælp, hvorfor vi 
, 

~,._- ! 

har valgt også at producere en hulstrimmel af afviste forsøgs

dyr, som brugeren så kan j.ndlæse igen evt. i forbindelse med 

nye slagtekvalitetsstrimler. Dette har desuden den fordel, at 

går noget galt ved hulningen, f. ekB. at hulstrimmelen løber ud, 

uden at operatøren. bemærker det, vil strukturfilen være intakt, 

o,g kan endvidere benyttes som backup. 

Ved udformningen af et program af denne type, er der kun 

at focusere på gennemløbsmetoden. Der er her to muligheder: 

l)·to gennemløb, hvor det første klarer korrekte, 

det andet de afviste forsøgsdyr 

2) et gennemløb, hvor de korrekte hulles, de 

afyiste mellemlagres på diskette, der så tømmes, 

når alle godkendte forsøgsdyr er hullet. 

Da det kan antages, at antallet af afviste forsøgsdyr er 

begrænset, så mellemlagringen af disse vil holde sig inden for 

en eller flere tilstødende cylindre, må 2) klart foretrækkes, 

da den ekstra 'Lid, der benyt tcs i gennemløbet til. at skrive de 

afviste forsøgsdyr på diskctte, er betydeligt mindre end den 

tid, det tager at l.~be hele ntrukturen, der fylder mange cy

lindre, igennem. 
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3.13 UDVIDELSE 

For at få det fulde udbytte af systemet, skal det være 

muligt at bygge videre på allerede behandlede datafangster. 

Dette er et simpelt genstartsproblem og vi.l derfor ikke 

blive beskrevet nærmere. 

3.14 OPBYGNING AF EGENSKABS- OG STATIONSREGISTER 

3.14.1 Indledning 

Afsnittet beskriver kort de funktioner, der skal varetages, 

o,g koncentrerer sig om en diskussj_on af inddatamedie og format. 

i.i	 Der sluttes med en kort gennemgang af, hvordan inddata skal 

fortolkes og udføres. 

3.14.2 FunkUoner 

Der skal på begge registre kunne foretages følgende ope

rationer: 

li' 
l) indsættelse i tom struktur 

2) ind&ættelse i opbygget struktur 

3) ændring af oplysninger 

lj) sletning af oplysninger 

Da strukturen for begge registre er enkelt-hægtede lister, 

udgående fra styrefilen, kan der benyttes fælles moduler til at 

opbygge og vedligeholde dem. De to funky;ioner er derfor slået 

sammen i et program, der opbygger begge registre. 

Punkterne l) og 2) er næsten idetltiske og slås derfor 

sammen til en operation: indsættelse. 

Principperne for indsættelse, ændring og sletning af op

lysninger i en enkelt-hægtet liste er simpel og vi.l ikke blive 

gennemgået her - det skal blot be~~rkes, at da alle listerne 
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udgår fra styrefilen. opstår der særlige problemer ved indsæt

telse og sletning umiddelbQrt efter styrefilen. 

3.,14.,3 Inddatamedie 

Til anlægget findes en skrivemaskineterminal og en hul

strimmellæser. Inddata kan derfor gives over terminalen eller 

på hulstrimmel. 

Vælger man at benytte hulstrimmel, binder man sig næsten 

med det samme til at anvende et fast inddataformat. Det er 

selvfølgeligt muligt at anvende et flydende format, men dels 

besværliggør det indlæsningen, dels vil et sådant format:Clet 

forvirre brugerne, der hos LEG altid anvender fast format. 

Anvendes i stedet skrivemaskineterminalen, kan der laves 

et interaktivt program, der ved ledende tekster styrer indtast

ningen. Endvidere kan inddata kontrolleres samtidigt og i til

fælde af fejl rettes øjeblikkeligt. Denne metode er p.g.a. le

deteksterne rent indtastningsmæssigt mere tidskrævende end den 

førstnævnte, men denne tid spares sild<;ert ved) at der introdu

ceres færre fejl i strukturen. 

De to muligheder blev forelagt SE med en anbefaling af 

den sidste. SH foretrak imidlertid hulstrimmelløsningon, da de 

il~e ønskede at binde personalet ved indtastningen. 

Vi planlagde derfor at lave begge løsninger. men p.g.a. 

tidspres er kun den ene nået. 

Inddata foreligger derfor på hulstrimmel i fast format. 

3.14.4 Inddataformat 

For at kunne foretage manipulatj_oner med strukturen er det 

nødvendigt, at brugeren opgiver operationen, datagruppen og evt. 
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stationen samt hvilke oplysninger, der skal opdateres. 

Inddata kan derfor deles i styredata og registerdata. 

For at vide hvad, der er hvad, må der benyttes skilletegn 

til at angive dette. Da brugerne hos LEC anvender skilletegnene 

c: mellemJal 

a: markerer enhed slut 

b: markerer blok af enheder slut 

vælges samme sIdIletegn , men med lidt ændret betydning: 

c: mellem5';al 

a: rettelse slut 

b: inddata slut 

Til styredata er valgt følgende faste format: 

funktionskode c datagruppe c stationskode c nr l c nr 2 

hvor nr l angj.ver den førS-te oplysning, der skal opdateres 

og nr 2 angiver antallet, der skal opdateres. 

Funktionskoden angiver hvilken operation, der skal udføres 

og som strill~turen er valgt, er det mest naturligt at splitte 
'i l 

de 3 operationer op i 5 hver: 

l) opdatering af egenskabsnumre 

2) opdatering af svindkontroloplysninger 

3)opdatering af udskriftsrækkefølge 

4) opdatering af max-min-o-grænser 

5) opdatering af afregningsgruppe 

Dette giver ialt 15 forskellige funktioner. 

3.14.5 Fortolkning af inddata 

Det mest brugervenlige ville være at vente med den egent

lige fortolkning til alle rettelserne var indlæst, kontrolle

ret og igen godkend t af brugeren, idet, man kunne forestille sig 
" 

at, der i tilfælde af fejl kunne tilføjes eller ændres i rettel 

serne. Dette vil dels betyde, at der blev bundet personale til 
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at passe afviklingen af proe;rammet, dels at programmets komplek

sitet blev større. Af disse grunde er i stedet valgt at indlæse 

inddata, rettelse for rettelse, og fortolke og udføre dem en 

af gangen. Dette lægger op til et overordnet styremodul, der 

indlæser styredata, kontrollerer det og ud fra funktionskoden 

udvælger det af de 15 forskellige funktionsmoduler, der er an

givet. 

~ : 

3,lll.6 Fejlsituationer 

I tilfælde af fejl i inddata kan der vælges flere forskel

lige strategier. Det mest avancerede ville være at forsøge at 

korrigere disse. Da det imidlertid sjældent er muligt at forud

se, hvad brugeren ønsker, er der valgt en mellemting mellem 

ovenstående og den mest prinutive løsning, hvor hele rettelsen 

overspringes. I tilfælde af styredata-fejl, hvor de enkelte 

felter ikke overholder grænserne, overspringes hele rettelsen. 

l alle andre tilfælde forsøges rettelsen udført så langt som 

muligt. Dette betyder, at optræder der f. eks. udefinerede tegn 

, i inddata eller er der opgivet for få oplysninger i inddata,
I 

indsættes felter med V<Brdien nul i strukturen. 

3.1'5 UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER OG EGENSKABSREGISTER 

Som følge af at SH ikke før selv har skullet opdatere de-· 

.res registre men blot har udfyldt standardblanketter, forelå 

der ikke her tidligere uddataformater, som ønskedes overholdt. 

Vi fik derfor frie hænder til at udforme dem, som det var mest 

praktisk for os. 

Da egenskabsregistret, som nævnt i vurdering af datamæng
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der, er meget stort, og da man sjæl-dont ændrer mere end en da

tagruppe aM gangen, ville det dels være spild af papir, dels 

være en tidskrævende opgave at udskrive hele registret pver 

gang. Dette er da også forkastet til fordel for, at brugeren 

over terminalen forlanger den/de datagruppe(r), han ønsker ud

skrevet. LEe' s register er ikke nær så omfangsrj.gt og det hele 

udskrives hver gang. 
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3.16 BElurELSE AF IN::JIVIDFIL 

3~16.,1 Indledning 

Dette afsnit beskriver de overvejelser, der er gjort om 

forskellig:e løsningsmetoder. Det beskæftiger sig indgående med 

inddatamedie og -format, mens sGlve fortolknj.ngen af inddata 

kun gennemgås kortfattet. 

Afsnittet beskæftiger sig endvidere med kontrol af struk

turen og opdatering af fejlfilen i forbindelse med udførelse 

af rettelser. 

3.16.2 Inddatamedie 

Dette program bliver systemets mest anvendte og kræver ind

data, dirGkte fremstillet af hrugeren. Som følge heraf må der 

stilles store krav til dets brugervenlighed. 

Med samme begrundelse som under af.snit 3.14: Opbygnj,ng af 

egenskabs- og stationsregister, blev der foreslået en inter

aktiv løsning. Brugerne var imidlertid igen bange for at binde 

personalet i for lang tid ved indtastningen, hvorfor man pri

mært ville have hulstrimmelløsningen., Det besluttedes derfor at 

konstruere begge løsninger. 

Det eneste, der principielt adskiller de to løsninger, er 

indlæsningen, så kan man finde et fælles medie at overføre ret

telserne til,. kan fortolkning af inddata foregå med samme modul. 

Dette medie haves i disketterne. Foretager man samtidig med ind

læsning en dybtgående kontrol og giver brugeren mulighed for 

at rette evt. fejl, inden de frigives til opdatering, får man 

en virkelig fornuftig løsning. 

Løsningen binder personale til overvågning af indlæsningen, 

men da rettelserne tit er afhængige af hinanden, godkendte EH 



j' det ~ dette tilfælde.: 

Dialogen i terminalløsningen tænkes foretaget således, at 

der før hver oplysning udskrives en. ledende tekst om, hvad der 

ønskes. Denne løsning ville være særlig velegnet til uøvede, 

:1 f. eks. nyansat personale. P.g.a. skrivemaskineterminalens la
:j 

I. ve hastighed ville den. øvede bruger nok føle lidt irritation 

over at skulle vente på ledeteksterne, men man kunne da fore

stille sig, at størsteparten af disse kunne slås fra. ved en 

bestemt angivelse. 

3.l6.3 Inddataformat 

Der er 2 forskellige rettelsestyper, man må operere med, 

nemlig 

l) rettelse af afviste forsøgsdata 

2) rettelse af godkendte forsøgsdata 

Sidstnævnte er forsøgsdata, der er sluppet gennem samtli

ge kontroller, men alligevel er forkerte. 

I første tilfælde er fejlen identificeret ved et fejlnum

mer, som er udskrevet til brugeren, og i fejlfilen findes en 

post med adresser til det område i individfilen r hvor fejlen 

findes. Brugeren behøver derfor blot at opgive fejlnummer og 

evt. hvilken egen,skab, der skal opdateres, for at det nøjagtj.

ge sted er lokaliseret. 

Desuden skal selvfølgeligt opgives hvilken operation, der 

sltal foretages og hvor mange, den skal berøre. 

I det andet tilfælde haves ingen adresse og brugeren mao 

derfor opgive alle de oplysninger, der skal benyttes til at 



søge i individfilen med. 

For entydigt at kunne identifj.cere stedet mao flg •. oplys

ninger opgives\

datagruppe. stationsnr. " holdnr. , dyrnr. og køn 

svarende til fejlnr. i tilfælde l). 

Hullefejl har almindeligvis en tendens til at klumpe sig 

sammen, så nøjes man med ovenstående, måtte man opgive de sam

me oplysninger flere gange. Dette eriW~e brugervenligt, hvor

for der er indført et 3~ format til brug, hvis hovedadresserne 

allerede er givet. Dette format kræver kun, at evt, egenskab, 

operation og antal opgives. 

Som det ses af ovenstående, kan inddata deles i styredata 

og registerdata, For at vide hvad, der er hvad, må dette angi

ves ved skilletegn og i stil med tidligere beslutninger anven

des 

C" mellem tal 

a: mellem rettelser 

b' sluttegn 

endvidere er indført et nyt: 

d: mellem styredata og registerdata 

Dette sidste skyldes, at styredata har fDrskellig længde. 

Ovenstående har ført til følgende formater: 

Format l: fejlnr ~ egenskabsindex c funktionskode c antal 

Format 2: datagruppe c. stationsnummer c holdnummer c 

dyrnummer c køn c egenskabsindex c 

funktionskode c antal 

Format 3: egenskabsindex c funktionskode c' antal 

Som tidligere anført forlanges oplysningerne i omvendt 

rækkefølge af, hvad der forlanges ved opdatering af egenskabs

og stationsregistret. Dette skyldes" at vi på denne måde vil 
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I prøve at gardere os mod, at de to rettelsesprocedurer forveks
! les. 
I 

De tre opdateringsoperationer deles naturligt i opdaterin

ger på 3 niveauer i strukturen: 

opdatering af b-identifikationer 

opdatering af a-identifikationer 

opdatering af egenskab 

. , Dette giver ialt 9 forskellige funktioner • 
i I 
'I 

3.16.lf Fortolkning af inddataj 
Som inddata er organiseret, lægges der op til et overord

1: 

net styremodul, der for hver af formaterne udpakker inddata, 

finder de nødvendige adresser og ud fra funktionskoden vælger 

den ønskede operation. 

Principperne for opdateringer i enkelt-hægtede lister er 

velkendte og vil ikke blive gennemgået her - det skal blot be

mærkes, at der opstår særlige problemer, da de enkelte lister 

er hægtet på tværs. 

3.16.5 Kontrol af struktur 

Efter opdateringen af strukturen skal denne kontrolleres 

igen og fejlfilen evt. opdateres. Fremgangsmåden må her være, 

at når en fejl rettes, uanset om rettelsen er korrekt eller ej, 

slettes den i fejlfilen og fejlnummeret frigives. Man kan her 

overveje, om fejlnummeret skal genbruges eller, om der skal 

nummereres fortløbende. Sidstnævnte vil nok give brueeren et 

urealistisk biJ.lede af fejlrnængden, hvorfor førstnævnte evt. 

med en fuldstændig omnummerering må anbefales. 

Probl.emet er nu, hvornår skal der kontrolleres og hvor 
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meget. Det letteste ville være at foretage alle opdater.1.nger 

først og derefter kontrollere hole individfilen. Dette ville 

samtidig gøre en omorganisering af fejlfilen særdeles let, 

idet den gamle blot overskrives. på den anden si.de indebærer 

denne løsning en masse unødvendigt arbejde, idet antallet af 

fejl er begrænset, hvorfor den forkastes. 

I stedet er valgt at kontrollere en fejlbehæftet station 

hver gang, der i inddata skiftes til en ny og i fejlfilen fore

tage en omnummerering, når samtlige rettelser er behandlet. 

3.17	 UDSKRIFT AF AFREGNINGSBILAG 

For hver datagruppe skal der for hver station udskrives et 

afregningsbilag, indeholdende for hver enkelt egenskab de op-

summerede værdier og et middeltal. For hver afregningsgruppe 

undei" datagruppen skal der udskrives et afregningsbilag, inde

holdende for hver egenskab de opsummerede værdier for statio

nen under denne og et middeltal for hver. I begge afregnings

bilag skal endvidere det totale svind og middelsvindet beregnes 

o g udskrives. 

Teknikken bag begge afregningsbilag er den samme, hvor

for de vil blive behandlet under et. 

Egenskabsværdierne angives i decagram (lo gram) og skal 

udskrives i kg med 4 decimaler. En egenskabsværdi kan antage 

værdier op til 5000 dåg. Da der maksimalt kan repræsenteres 

32767 i et orqbliver vi nødt til at regne med dobbelte ord. 

Til dette formål findes der standard-rutiner, ligesom decimal

tal også kan klares ved hjælp af standard-rutiner til flydende 

regning. De sidstn~vnte kræver nog en del manipulationer med 

tallene, inden de kan benyttes, hvorfor dette problem vil blive 
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klaret ved gange- og di visionsoperatj.oner på dobbelte hel tal. 

Da brugerne havde et tidligere format på afregningsbi

laget og var meget tilfredse med det, er det med få udeladel

ser kopieret •. 

Kun "rigtige" grise skal indE;å i afregningsbilaget, så

ledes at forstå, at er der fejl i egenskabsværdierne for en 

gris,overspringes denne. Er der derimod kun fejl i a- eller 

b-identifikationerne, kan det virke lidt urimeligt at foreta

ge overspringelse. Dette gøres derfor ikke, i stedet summeres 

under bestemte fejlstationer. 
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Lagring af programtekster og absolut kode kan med stan

dardprogrammel kun foregå på hulstrimmeL Det store antal pro

grammer (strimler) i systemet vil derfor blive tungt at arbej

de med, da hvert program s1l:al læses ind fra hulstrimmel inden, 

det kan udføres, hulstrimlen rulles op igen, og programmet 

startes op ved hjælp af registrene på konsolpanelet. 

Selvom man kan samle programmerne på en eller flere 

strimler, skal man hver gang, et nyt skal udføres, huske start 

adressen fra mapningen og indsætte disse i registrene via kon-~ 

solpanelet. Dette er ikke brugervenligt. Der er to- mulige løs

ninger: 

l)	 udvikle programmel, således at programmer kan gemmes 
på diskette, og lave et mini-operativsystem, der på 

anfordring kan hente disse og udføre dem. 

2) samle programmerne under et fælles styremodul, der 

udvælger det program, brugeren vil have udført. 

Løsning l ligger tiltrods for den meget spændende opgave og 

store datalogiske relevans uden for det mulige, da opgaven er 

rigelig stor i forvejen. Løsning 2 er realistisk og vi har 

valgt at samle programmerne under 2 overordnede styremoduler 

af pladshensyn, således at beslægtede programmer er holdt saID

let. 

Under styremodul l ligger følgende: 

l)	 o·pbygning af egenskabs,- og stationsregister 

2)	 udskrift af stationsregister 

3)	 udskrift af egenskabsregister 

4)	 kopiering af disket ter 

5)	 indtastning af datoer til udskriftsprogrammer 



Under styremodul 2 ligser følgende: 

l) indlæsning af slagtekvalitetsstrimler 

2) udsl-crift af afvist e forsø gsdata 

3) udskrift af korrekte fors0gsdata 

4) rettelse af forsøgsdata 

5) fortsat indlæsning af slagtekvalitet 

6) hulning af korrekte + rettede forsøgsdata 

7) udskrift af afregningsbilag 

8) kopiering af disketter 

9) indtastning af dato 

Det overordnede styremåduls funktj~n bliver da, udover at 

vælge programmer, at varetage fælles operationer såsom initi

aliserj.ng af disketter og ind-o og udlæsning af styrefiL 

3.19 KOPH1UNG AF DISKETTER 

Da disketten er fremstillet som en tynd bøjelig single

plade, omsluttet af et papirhylster, kan det ikke undgås, at 

diskettens indhold bliver ødelagt på et eller andet tidspunkt 

af støv, snavs, statisk elektricitet, fedtede fingBe og lig

nende:. Vi har derfor forsynet systemet med en mulighed for at 

tage kopier af de vigtige data, speciel t af egensl~abs- og 

stationsregistret. 
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3.20	 MATERIEL, - BUNDNE OPGAVEIi 

Som tidligere nævnt skal der laves programmer til behand

ling af de ydre enheder samt kunne konverteres fra BCD til 

ASCII og omvendt. 

Da der på slagtekvalitetsstrimlerne kun kan forekomme 

et meget begrænset antal lovlige tegn, er det valgt kun at 

lave en konvertering af disse. Mødes Et ikke lovligt tegn, 

benyttes en fast værdi til at angive dette. 

Selve konverteringen er et enkelt problem og kunne ved 

en fuld konvertering med fordel foregå ved direkte opslag 

i en tabel. Da der af pladshensyn kun konverteres 19 tegn, 

foregår dette ved søgning i en tabel.efter den indlæste vær

di og hentnj.ng af den tilsvarendG v-cerdi i dGt andet kodesæt 

i en anden tabel. 

Behandlingen af skrivemaskineterminal , hulstrimmelhuller 

o,g hulstrimmellæser er forholdsvis enkle problemer med min

dre, man v-celger at arbejde med afbrydelse ("interrupt rt ). 

Tidsbesparelsen ved at arbejde med afbrydelse er imid

lertid ringe, da parallelliteten mellem centralenheden og de 

ydre enheder ikke kan udnyttes af centralenheden i de lli~tu

elle situationer. Det vælges derfor at vente på den ydre en

hed hver gang, en transport er i gang. 

Ved behandling af disketterne kan man derimod med stor 

fordel anvende et.dobbeltbuffer-system og køre med afbrydel

se. Administrationen. af en sådan løsning komplicerer imidler

tid opgaven, hvorfor den på grund af opgavens størrelse ikke 

er valgt. Det vælges derfor, som for de øvrige ydre ehheder, 

at	 vente hver gang en transport' er igang. 

For ikke at få for mange transporter, samles data til 



disketterne op j_ en buffer, svarende til diskettens mindste 

fysiske enhed (en sektor) og først, når denne bliver fyldt , 

skrives indholdet på disketterne. 
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LI. SYS3'EMBESKRIVELSE 

Dette kapitel beskriver hovedlinierne.i systemet, inde

holdende systemdj_agrammer og overordnede beskrivelser. 

De enkel.te	 funktioner og moduler i systemet beskrives 

ved følgende punkter: 

FunktiolL kort beskrivelse af programmets funktion 
Parametre beskrivelse af parametre 

Indgangsbetin

gelser	 besk~ivelse af de ydre betingelser, der 

skal være opfyldt, for at modulet kan 
fungere 

Eksterne moduler: hvilke eksterne moduler, der kaldes 

EkBterne referen 

cer: hvilke globale variable, der anvendes 

Interne moduler : liste med de vigtigste interne moduler 

Interne variable: beskrivelse af de vigtigste interne 

variable 

Hovedprogram beskrivelse af styrende modul for 

funktionen 

Interne moduler beskrivelse af de interne moduler for 

hver funktion 

Systemet er logisk delt i to hovedfunktioner. De to hoved

( funktioner ligger på hver sin hulstrimmel, benævnt STRIEHEL l 

og STRI~1EL 2, som vil blive gennemgået i det følgende. 

Kapitlet slutter med en beskrivelse af de anvendte filer 

og den generelle diskette-adresseringsteknik~ 



4.1 STRIMMEL l 
I 

I STRIlMEL l er indeholdt de moduler, der vedligeholderl' 

egenskabs - og stationsregistret. 

Det omfatter følgende funktioner: 

l) opbygning af egenskabs- og stationsregister 

2) udskrift af stationsregister 

3) udskrift af egenskabsregister 

4) indtastning af dato 

5) kopiering af disketter 

ST~ 

, 
;fYDATOOPBYG UDEGEN UDSTA KOPI 

\ 

o'

styrefilegenskabs- og 
stationsregister 

' 
L
\1
I, 
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Funkti.on:	 styremodul for STHIMHEL 1. Ved hjælp af S-reg af

gøres hvilke af nedenstående moduler, der skal 

aktiveres •. 

EksternE moduler: 

OPBYG : S-reg = o • opbygning af egenskabs- og stations

register 

UDSTA : S-reg - 1 udskrift af stationsregister 

UDEGEN: S-reg = 2 udskrift af egenskabsregister 

NYDATO: S-reg = 3 indtastning af dato 

KOPI S-reg = 4 kopiering af disketter 

Er S-reg større end 4, udskrives fejludsJr.rift, og S-reg 

kan sættes	 på ny. 

Der findes to tilbagehopsadresser fra de aktiverede mo

duler. Moduler, der ændrer i en af filerne, skal vende ti.l 

bage gennem "nmGAl" ved 

J!1P '*' INDGAl 

der bevirker, at styrefilen skrives ned på diskette. 

Moduler, der ikke ændrer i filerne, skal vende tilbage 

gennem "IJIlDGAN" ved 

JHP *" INDGAN 



4.1.i	 Opbyc;ning af egenskabs- og stationsregister. 

Dette varatages af programmet OPBYG, der modtager data 

på hulstrimmel i BCD-kode og laGrer disse i enkelt-hægtede 

lister på diskette. Det nøjagtige lagringsformat fremgår af 

afsnit POSTFORI1AT FOR REGISTRE. Inddata består dels af 

styredata, der bestemmer, hvad der skal foretages, dels af 

registerdata , der er de egentlige data til registrene,. 

Styredata består af fem felter, der indlæses af et styre

modul og ud fra funktionskoden k".lder det underprogram, der 

varetager behandlinGen. Der findes ialt 15 funktioner, som 

kan inddeles på flg •. måde: 

a) kode l -·4 indsættelse i egenskabsregistret 

b) kode 5 8 ændring i egenskabsregictret 

c) kode 9 - 12: sletning i egenskabsregistret 

d) kode 13 indsættelse i stationsregistret 

e) kode ly ændring i stationsregistret 

f) kode 15 sletning i stationsregistret 

a)	 indsættelse i egenskabsregistret 

De y underordnede styremoduler kode l - kode 4 opbygGer 

parametre til modulerne TILFOJ og TIL, der alt efter, om 

der skal indsættes i en tom eller i en opbygget struldur, 

kalder modulerne INDSAT og SATH.TD. Ved indsættelse i op

bygget struktur skelnes der mellem, om der skal indsættes 

mellem styrefilen og det første element i listen eller, 

om der skal indsættes mellem to almindelige elementer i 

listen. 

b) ændring i egenskabsregistret 

De 4 underordnede styremoduler kode 5 - kode 8 opbygger 

parametre til modulet AENDR, der foretager ændringerne. 



c) sletning i egenskabsregistret 

De 4 underordnede styremoduler kode 9 - kode 12 opbygger 

parametre til modulet SLET, der foretager sletningcm. 

Der skelnes ved sletningen mellem, om det eller de før

ste elementer i listen skal slettes,. idet styrefilen da 

skal opdateres, eller, om det er en sletning efter første 

element. 

d) indsættelse i stationsr~gistret 

Det underordnede styremodul kode 13 finder ved hjælp af 

BEREGN parametre til FIND og kalder modulet TIL, der som 

for a) styrer indsættelsen. 

e) ændring i stationsregistret 

Det underordnede styremodul kode 14 beregner ved hjælp 

af BEREGN parametre til FIND og kalder modulet AEj\jl)R, 

der varetager ændringerne. 

f) sletning i stationsregistret 

Det underordnede styremodul kode 15 finder ved hjælp af 

BEREGN parametre til FI~~ og kalder modulet SLET, der vare

tager sletningen• 
" l',' . ,,' I ,I ,\ " ',.\ \, j.. y. , 
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I, OPBYG 
" 

i 
!I	 Funktion: opbygger og vedligeholder egenskabs- og stations
'I 

registret. 

Eksterne moduler:
 

KONVER
 
I, 
I	 ERsterne referencer: 
I "STYSEK" 

Interne moduler:
 

KODEl - KODE15
 

TAL
 
LASSEK
i 

I 
BEREGN 

l' AENDR 
! 

SLETI 
"	 INDSATi 
i SAT IND
 

TIL
 
THFOJ
 

GEM
 

FIND
 

F INDVI
 
SPOOL
 

+ diverse fejludskriftsmoduler 

Interne variable:
 

Sæt
 
'" l, "I' I "	 . l' 

, "Il ARBSEK" benyttes tii'lhd~'6igudiæs~ingfra disI 
!	 ketteI 

"lOB" diskpakke til registerfil 

"VAELG" pegepinde til de 15 forskellige 

funktioners styremoduler 

Heltal 

"KODE" funktionskode 

"DATAGR" datagruppen 

Styredata	 "SKODE" staU.onskoden 

"NR1" angiver, hyor der skal opdateres 

"NR2" .. angiver hvor mange, der skal opdateres 



J,, 

,I "CYLIN"	 angiver på hvi.lken cylinder og sektor, 

,I "SEKTOR" 1	læse/skrivehovederne på enhed o befin

der sig. 

angi.ver næste ledige plads i 

"LEDORD"
"LEDSEK" }registerfilen 

"PEGSEK" angiver ved ord og sektornr, hvor 
I "PEGORD" 1på disketten, der.arbejdesI 

"INDEX" angiver hvor i styrefilen, der si.dst 
"II "ANTOPL" J er hentet oplysninger 
I "NUMMER" finder antal oplysninger for datagruppen 

I " ADER" finder stedet, hvor der skal arbejdes
ii'l 
'~) "MERE" angi.ver hvor i en post, der skal ind
! 

"MEREI" ~ sættes eller ændres 
)	 "SLAS" sidst læste tegn 

"FEJTJ" : benyttes til at udskrive diskettestatus 

"l"ELT" det i øjeblikket indlæste tal 

i! "CNT" tæller antallet af indlæste tegn
I "STATUS" angiver en rettelses udfald: 

o - udført korrekt
I 
I l _. udefineret tegn i inddata 
I, 2 - overløb i inddata 
i, 4 - for få inddata 

5 - for mange inddata 

6 - styredata overholder ikke grænser 

7 for få styredata 

8 - indsættelse i ej eksist. datagruppe
.'.",' l " (,'1;1'<	 ,"',i '_,,' I ' ',i l,: j", '~ • . 

9 datagruppe eksisterer ikke 

11 indsættelse efter ikke eksisteren
de oplysning 

12 ændring af ikke eksisterende op
lysning 

13 sletning af ikke eksisterende 
oplysning 

14 - NRl NR2 ved sletning 

15 advarsel, indsættelse i tom struk
tur uden at antallet af oplysnin
ger er kendt 

16 .. læse - skrivefejl på diskette 

17 _. diskettekontrolenhed ikke klar 

18 .. inddata. slut 

19 rettelse slut 
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Referencer:
 

" ARBPEG" pegepind til "ARBSEK"
 

"lOBP" : "lOB" 
"FlPEG" 

"F2PEG" 

"F 3PEG" pegepinde til fejludskrifter 

"F4P EG " 
"HEDl" 

Hovedprograr!.! 

Indlæser de fem felter i styredata v.lij.a~ TAL og 

gemmer dem i "KODE", "DA'rAGR", "SKODE" , "NR1" og "NR2". 

Det kontrolleres, at de holder sig inden for de relevante 

grænser og ved hjælp af funktionskoden hentes i "VAELG" 

adressen på det underordnede styremodul, der varetager be

handlingen, og dette kaldes. 

TAL 

Indlæser et tal fra hulstrimmel ved hjælp af KONVER. 

Foruden cifre accepteres tegnene 'a; 'b' og 'c; som behand

les specielt. 

. 'Hodillet lJest<1tr af en lØl&~'; i1'e'i':hent~r tallet, tegn 

for tegn, og v. hj. a •. REGN opbygger det. Når der mødes et 

tegn., forskelligt fra et ciffer, hoppes der ud. Det under

søges, om det mødte tegn er et a, b, c. Er dette tilfældet, 

sættes "STATUS" og der returneres efter evt. at have udskre

vet en fejlmeddelelse. Er det sidst læste tegn 'c', fore

tages overløbskontrol og der returneres med det indlæste 

tal i "FELT" •. 

Er det sidst læste tegn 'a' eller 'b', undersøges 
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om der er indlæst cU're. I bekr,'Bftende fald returneres med 

tallet i "FEL'r" ellers sættes "STATUS" til hhv. 19 og 18. 

LASSEK 

Indlæser en sektor fra diskette med mindre denne i for

vejen er j.ndlæst. Sektoren, der skal indlæses, står i "PEG

SEK" eller "LEDSEK", idet "LEDSEK" benyttes, hvis "PEGSEK" 

er nul .... 

Diskpakken, der skal'overgives til diskettekontrol

enheden, er fast med undtagelse af cylinder, relat.iv flyt

ning og sektor. CYlinder og sektor fås ved at dividere med 

26,. og den relative flytning fås ved at trække den gamle 

cylinder fra den nye~ 

Inden den nye sektor indlæses, kaldes SKRIV, der
 

skriver den gamle ud på diskette~
 

KODEl - KODE12 

Følgende parametre opbygges til de egentlige opdate

ringsmoduler: 

"NUMMER" finder antal oplysninger 

"'ADER'" 

"HERE" : angiver hvor mange elementer, der er i 

posten eller hvilken af dem, der skal rettes 

"X-REG" finder adresse i styrefil 

BEREGN

Sætter indgangsbetingelser til EIND, så startadresse 

på afregningsgruppe i styrefilen findes. 

Sætter ud over , "DATAGR""X-REG" , til lo. 

AENDR

Ved hjælp af FINDVI og SPOOl, findes den første oplys-

I
 

I
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ning, der skal ændres, og ved hjælp af "MERE" ændres det 

ønskede felt. Hvis der er flere inddata, ændres det til

svarende felt i de næste oplysninger, til inddata slip

per op. 

! 

Ved hjælp af FINDVI og SPOOL findes den oplysning, der 

står umiddelbart før den, der skal slettes, og adressen 

gemmes i "Hl" og "H2". Hægterne gennemløbes til den sidste, 

der skal slettes, findes, og adressen i denne gemmes i 

"Gl" og "G2". 

Såfremt den første oplysning skal slettes, gemmes adres

sen direkte i styrefilen, ellers indlæses sel{toren, angi

vet i "Hl", og adressefeltet, bestemt af "H2", erstattes med 

"Gl" og "G2". 

FIND 

( 

Beregner ud fra værdien i X-reg og datagruppen et index 

i styrefilen og henter fra styrefilen eQ startadresse på 

en liste. Startadressen gemmes i "PEGSEK" ag "PEGORD" og 
,\'", 

, indexet gemmes i "INDEX" • 

TILFOJ 

Styrer indsættelse af oplysninger i strukturen. Indlæ

ser vad hjælp af TAL registerdata ag indsætter disse i 

strukturen ved hjælp af INDSAT. 

TIL 

Henter i tilfælde af tom ,ptruktur antal aplysninger 

for datagruppen og kalder TILFOJ. 

Ved indsættelse i opbygget struktur kaldes SATINn. 
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INDSN~

Indsætter en post i strukturen. Inden indsættelsen 

undersøges, om posten kan være på den sektor, vi er i gang 

med. Er dette ikke tilfældet, skrives denne ud og en ny 

læses ind. Ved hjælp af "EJLAS" bestemmes, om der skal ind

læses tal fra inddata eller, om oplysningen haves. Adres

sef8lterne tiI:Jpoståtl haves i "PEGSEK" og "PEGORD" og 

disse placeres sammen med de indlæste oplysninger fra næste 

ledige plads, som tælles op. 

GEM 

Gemmer adresse i styrefil ved hjælp af "INDEX". 

SATurn 

Indsætter v8d hj'2lp af INDSAT oplysninger i opbygget 

struktur. Der skelnes mellem j.ndsæt telse før og efter før

ste oplysning i list8n. 

Skal der indsættes efter første oplysning, hentes adres-· 

sen i den, der skal indsættes efter. Denne adresse place

res i den første, der indsættes og de næste, der indsættes, 

skal "pege' påd.en foreg&ende. Til sidst sættes adressen på 

næste ledige plads i adressefeltet på den post, der indsæt

tes efter. 

Princippet er det samme ved indsættelse før første oplys

ning, blot er det i styrefilon, den sidste adre,sse skal 

sættes. 

F INDVI 

Ud fra "NRl" og "ADER" opbygges parametre til SPOOL og det 

kontrolleres at "NRl" og antallet af oplysninger i datagrup

pen passer sammen. 
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SPOOL 

Løber 

det o 

en liste igennem, til den ønskede adresse er fun-

SKRIV 

,
:1 

Udskriver arbejdssektor på diskette. 

Kaldes af LASSEK hver gang, der skal indlæses en ny sek
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li. I. ~ UdskrHt af stationsregister 

Udskriver for hver afregnine;sgruppe de stationer, der 

tilhører gruppen. For hver statiol1udskrives stationsnummeret 

og multiplikationskontrolkoden. 

HOVEDPROGRAM 
UDSTA 

': :!
: I 
'! ___J__

['- OVERSK 

II' 

J
I 

! 

,'I
I
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I 'l 
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1	 UDSTA 

Funktion: udskriver stationsregistret 

Eksterne mOduler:
 

NYSIDl
 

ODEC

i 

! I 
'::1 

.' i Eksterne	 ref~rencer: 
, 'I
, I 

,I	 "STYSEK" 

Interne moduler:l,
I'

OVERSK 
I 
I	 SKRIV
 

LASSEK
 

Interne variable:
 

Sæt
 

benyttes til indlæsning fra diskette 

"lOB" diskpakke 

Heltal 

"PEGORD" 1angiver ved ord og sektornummer, hvor 

"PEGSEK" ~ på disketten, der skal arbejdes 

( - "INDEX" startadresse på afregningsgrupp~ 
, , . 

''-;~, 

"Tl" 

styrer udskriften af oplysninger 

"T3" 

Beskrivelse 

Stationregistret består af to afregningsgrupper, der 

begge skal udskrives. Dette gøres ved at hente startadres

sen på gruppe l i styrefilen, løbe listen igennem og udskri

ve stationsnumrene med tilhør~nde multiplikationskoder~lDer-

efter gøres tilsvarende for afregningsgruppe 2~ 
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Styremodulet henter gennem "JNDEX" startadressen i sty

refilen og gemmer den i "PEGSEK" og "PEGORD". 

Ved hjælp af "OVERSK" udskrives hovedoverskrift. 

Herefter løbes hægterne i listen j_gennem og ved hjælp 

af SKRIV udskrives indholdet fra hver post. 

De variable "Tl" og "T2" styrer, hvor mange oplysninger, 

der skal være på hver linie og på hver side. 

OVERSI{ 

Udskriver overskrift afhængigt af "TY', idet hoved
, 

I 
I 

lil 

overskriften kun skal ud første gang. Er "TY' = -l, skal 

kun underoverskrifter og afregningsgruppen udskrives. 

SKRIV 

Udskriver stationsnummeret og multiplikationslwden, 
",I'" 

, ' 
I 

, il 

l 
'";, 

adskilt af blanke. 

'I, 
! 

il 
I ,"
i 

, '! 

J 

\ , l 

;1 
: l' 

'l! 

:Ii 
, 
I 

, ,, 
i

;i 
! 

I 
i

, I
, I 
,
,i 
, 

~ I 
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4,1,3, Udskrift af egens),absregister 

Udskriver en opgiven datagruppe fre egenskabsregistret. 

Hver gruppe består af mal<sima1t 13 lister med oplysninger 

og de ikk"e torrune lister udskrives. 

\ / 
HOVE'DPROGRAH 

UDEGEN 

I- 

AL OVERSK I OVER SIærVI 

I.> 
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UDEGENI 

I
!

!
Funktion: udskriver en	 datagruppe fra egenskabsrersistret. 

II Eksterne moduler: 
I ' 

NYS IDEII 
ODEC 

Eksterne referencer:
 

"STYSEK"
 

Interne moduler: 

TAL 

NYSIDI 

·: OVERSK

Iil 
" i

li	 OVER 

SKRIVIii 
I	 LASSEK 

FIND 

PRT 

CHOUT 

Interne variable:
 

Sæt
 
'.\ i 

"ARBSEK" benyttes til indlæsning fra diskette 

"'\)jOB" diskpakke 

"TEKSTP" pegepinde til de forskellige overskrifter 

Heltal. 

"PEGORD" 1angiver ved ord og sektornummer, hvor 

"PEGSEK" ~ på disketten, der arbejdes 

"MERE" styrer udskriften af overskrifter 

"TI" 

"T2" 
styrer udskriften af	 oplysninger

"'r3" 
"TLf" 



,

•.
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l,

;:

. i	 
j 

Li i () 

I 

.1 
l)	 Beskrivelse 
I. 
I	 Fra terminal indlæses v!:'d hjælp af TAL den datagruppe, 

II 
'I: der	 skal udskrives. Hver datagruppe består af 13 lister,
'I 

l 'I der løbes igennem	 og udskrives sammen med passende over-
I'
 
II sll:rifter o'
 

I
 
I.	 Hovedmodulet udskriver hovedoverskrifter ved hjælp af
ill OVERSK og OVER, henter startadresse på en liste i "STYSEK"
II 

og løber listen igennem og udskriver den ved hjælp af SKRIV.I
I,	 Kæder uden indhold springes over. 

Endvidere kontrolleres det, om antallet af oplysningerlil 
svarer til værdien af feltet "antal oplysninger". Er dette

H
ikke tilfældet udskrives en advarsel •il. , 

il
"	 

OVERSK 
, I 
,I 'I,'
 
;ii :!, Udskriver hovedoverskriften, henter antallet af oplys
: II 

·.·1	 ninger for datagruppen og udskriver det.:, I
, I 

.1 
>, i	 OVER 
i: 
'l I 

Udskriver underoverskrifter for hver af de 13 lister. 

Adressen på en underoverskrift hentes i "TEKS'rp" ved hjælp 

af indexet "I1ERE". Variablen "Tl" fortæller, hvilken liste 
I
 . \ ',; ,r" U,-, ',\ ~-:' ') '.'.\. ,"', .,""i,', '/, :.1':;' ';'., ~:.', ' ',':.,
J "."vi er ved at udskrive og er "Tl" = -11 skal svindgrænsen, 

udskrives. Dette gøres ved at hente den i listen med svind-

ii oplysninger.
, i 

.1 , ' 
i

II	 Udskriver, afhængig af "Tl", l eller 3 oplysninger. 

Oplysningerne adskilles af blanktegn.ii
i 

,i 
, ·1 
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KmWER 

Funktion: konverterer fra BCD - kode til ASCII - kode. 

Interne variable: 

"BCD" : BCD - tabel, indeholdende tegnværdierne 

for o· - 9, a, b, e, d, e" blank, delete, 

ny linie og space. 

"ASCII": ASCII - tabel, indeholdende samme tegn 

som BCD - tabeL 

Beskrivelse 

Indlæser et tegn i BCD - kode fra hulstrimmel og 

søger efter det i "BCD". Findes tegnet returneres 

lJled den til[~varende værdi fra "ASCII" i A-reg. 

Findes tegnet ikke, returneres melli o i A-reg. 

Inden, der returneres, udskrives i begge tilfælde 

indholdet af A-reg på skrivemaskinaterminalen. 

" 



Li .1 . Y. NYDA'l;'.f!

Funktion: indlæser en dato (6 - cifret tal) fra terminal 

og gemmer denne i styrefilen. 

Eksterne referencer: 

"STYSEK" 

Interne variable: 

"BUF" indlæsebuffer 

"IND" bestemmer, hvor datoen skal placeres 
i styrafilen 

Beskrivelse 

Datoen indlæses, et tegn ad gangen, oe gemmes i 

"BUF". Når alle er indlæst, flyttes "indholdet" 
af "BUF" til styrefilen, hvor placeringen bestem

mes af "IIID". 

" 
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li. 1..' KOPI 

Funktion: kopierer en hel diskette fra enhed o til enhed 1. 

Eksterne moduler;, 

IOKALD 

Interne variable: 

"ARBSEK" ino.- og udlæsebuffer til diskette 

"TALI" styrer hvilken cylinder, 

"TAL2" 1der kopieres 

Beskrivelse 

Der kopieres en cylinder ad gangen ved skiftevis 

at læse fra enhed o og skrive på enhed l. 

Læse-skriveoperationerne foretages af IOKALD og 

startsektoren til hver kopiering fås fra "TALI". 
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4 .2.. S'l'RIHHEL 2 

I STRI~ME1 2 er indeholdt de moduler, der varatager be-· 

handlingen af slagtekvalitetsstrimlerne. 

Dette omfatter følgende funktioner: 

l) indlæsning,akontrol og lagring af slagtekvali 

tetsstrimler på diskette
 

I 2) udskrift af godkendte forsøgsdyr
 
:! 

3) udskrift af afviste forsøgsdyr
I 
4) hulning af godkendte og afviste forsøgsdyr!
 

I 5) rettelse af forsøgsdata
, 
i 6) fortsat indlæsning af slagtekvalitetsstrimler 

7) udskrift af afregningsbilag 

8) indtastning af ny dato 

Overordnet systemdiagram 

I 
se næste side! 

Efter systemdiagrammet gennemgås de enkelte kasser i 

diagrammet. 

i
 
I'
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I
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; I 
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I 
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I det Iølgc:nde b051(1"ives hver 8.:( disse moduler, fOl"st 

11ed en generel beskrivelse af modulernes funktion, dernæst 

med et systemdiagram og en besltrivelse af de eksterne refe

rCllcer, hvorefter tlo{3ulet uclspecificeres ved lledbrydnillg af 

systemc1iazrammets lwsser. Denne nedbrydni.ng kan evt. fortsæt

te gennem flere niveauer med udformning af rutediagrammer, 

hvor dette er ment nodvendigt. 

, 

" 
I
il 
I 

f' 

!' 

lI, 
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ST:R2 

Funktion styremodul for STRII1l'iEL2= ved hjælp af S-reg af

gøres hvilke af nedenstående moduler, der skal ak

tiveres. 

Eksterne moduler: 

OPG S-reg = o : Indlæsning og kontrol af slagtekvali 
il! 
~ :) tetsstrimler. 
:1 
li S-reg = 5 Fortsat indlæsning og kontrol af slag-j 

tekvalitetsstrimler. 

HOPUD2 S-reg = l udskrift af godkendte forsøgsdyr 

HOPUDl S-reg = 2 udskrift af afviste forsøgsdyr 

I TAPE hulning af godkendte og afviste for


I søgsdyr.
 
i
 
I nOPRET S-reg = :/} rettelse af forsøgsdyr 

AFREGN S-reg = p udskrift af afregningsbilag 
NYDATG S-reg = 7 indtastning af ny dato 

Er S-reg større end 7, udskrives fejludskrif't, og S-reg 
'j 

I
I' må sættes på ny. 

.1 
Der findes to tilbagehopsadresser fra de aktiverede mod 

! duler. Hoduler, der ændrer i en af filerne, skal vende tilbage 

gennem "PROGRW' ved 

ri JMP li'" PliG GRl'i 
" 

,

, 
der bevirker, at styresektoren skrives ned på disketten. i"lodu

! 
ler" der H;:ke ændrer noget, skal vende tilbage gennem "FREHAD" 

II
II'

,l 

ved 

JMP t FREMAD 

, 

[,I 
II
::1 
!:I 
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~.2.1	 Indlæsning, kontrol og lagring af slagtekvalitets

strimler 

Indlæsning af slagtekvalitetsstrimler foregår ved en for

behandling af inddata, og lagring af denne på diskette, Der

efter behandles denne forbehandlede inddata Pg individ- og 

fejlfil opbygges. 

\ / 
HOVEDPHOGHA, I 

L PG 

IND	 OPBYG 
I 

GRAn=:=] 

IND er hovedprogram for forbehandling af inddata, medens 

OPBYG er hovedprogram for opbygning og. kontrol af b-identifi 

kationsfelter. 

l, 
i·.····.i 
1,;1 

II
 
I
'I

1 
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1:::!~;:1HENT FEJLB 
~~ 

NYTEGf 

NYGRIS varetager opbygning og kontrol af a~identifikati-

aner og egenskabsværdier. 

l 
NYGRISJ 

..----------.- --------,.-----r-----, 

FEJLA FEJLE FLYTFE LAES 

ACHECI, FLYT 



Funlction	 hovedprogram for indlæs~ing, kontrol og lagring 

af slagtekvnlitetsstrilolerne pa diskette. Pro

grammet k2..n kaldes fra styremodulet med S-reg = 

O eller 5. Hvis 5 betyder det, at individfilen 

allerede eksisterer, og at der skal bygges vide-. 

re på denne. 

Eksterne moduler : 

IND ferbehandling af inddata. 

OPBYG kontrol og opbygnihg af individ- og fejlfil. 

Eksterne referencer : 
( t'SIDSTB" benyttes til at initialisere/hente adresse på 

"ADRUD" } l.ste b-identifilcation, og adresse pa, hvor ind i 

vidfilen starter/slutter. 

"SIDs'rp'l benyttes til at initialisere/hente adresse på 

"FENHED" l.5tefejlpost, hvor fejlfilen starter, samt an}
IIFLYTFE r1 tallet nf fejl fUIldct i in~ivi~filen.
 

Il IENI.U~D" benyttes til at overføre slutCldresse pft inddata
 

"INDCYL" } til NY17ELT og NYTEGN, der indlæser den forbehand


lede illd~ata fra diskette 2. 

"ADRA" adresser på arbejdspakker, hvor a-identifikation 

"ADhE" } og egenskabsværdi opsal~les. Disse arbejLlspakker 

benytter s(:umne cnh8cs:)akl~e, og pakkerne er para

j,>Jll':,	 metre til li'LYT , (~cr overfører cIntCl fra indre la

ger til diskette. For beskrivelse sf arbejdspnkke 

og cnhctlspalc.ke, se ais. ang,J.ende l?LYT og 

L;,\.2S. 

adresse pa styresektor. 

"STil adresse pit ort, , i modul lfYFELT og NYTEGN, (:er 

skal nulstilles. Dette er nødvendigt ved genstart. 

"PROGn!',I" tilbagehopsadresse i styremodulet. nel' sker en 

nedskrivning af styreselctoren. 

Først kaldes IND, der indlæser og forbehandler slagtel,va

litetsstrinlerne. Forbehancllingpn bestal' i at fjerne tegnse

],v.enser, der el' annulleret af tegnet "e", og at lagre den re

sulterende data p~ diskette 2. Desuden forcg~r her en konver

tering fra BCD-.til ASCII-kode. 
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I 
, "--

Nul' slutl:lærke pEt slagtoJ:vali tetE;strir.llerno er læst, o

verføres slutadresse pli inddata til de moduler, der indlæser 

denne (1.35-45). Dernæst afgører S-reg om der skal bygges vi

dere på el<:sisterende individfiL El~ S-reg = 5, er dette til

fældet, og fra styresektoren hentes adresser på individ- og 

fejlfil (l. 77-111), ellers initialiseres alle de berørte 

variable med 0, på nær adreisen på fejlfileD, der sættes til 

sektor 200 (1.53-73). 

Nu kaldes OPBYG (1.121), der indlæser, kontrollerer 0 0 ' b 

lagrer den forbehandlede inddata i individfilen. 

JI~';,r OPBYG vender tilbage, overføres de nye adresser i 

individ- 01S Iej1fil til styreseJ~toren (1.125-Ui4), og eItel' 

udskrift af antallet af fejl, vendes tilbage til styr~nodulet 

(1.176). 
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liU) 

Funktion	 at indlæse og fjerne tegnsekvenser i forbindelse 

med annulerinGstegnet "e" i slnc;tclcvali tetsstrim

ler inden disse lagres på diskette 2. 

Eksterne moduler : 

CHAH 

IOKALD 

Ved hjælp af CRAR indlæses tegn fra hulstrimmel og lag

res på diskette. Når tegnene ub" og "a" læses gemmes adressen 

på disse og hvis tegnet "e" "1&,ses foretages baelwp indtil 

sidst læst "b" eller "a". Eventuelle tegn efter "e" og indtil 

læste "b" eller "a" skippes efter udskrift på skrivemasldne

terminal. Disse tegnsekvenser forsynes med et fortløbende 

nUlnmer i udsl:riften. 

" 



CI.u~n 

Funktion	 at indlæse og konvertcl'e tegn fra slagtekvali

tetsstrimler. Ved retur indeholder reg A, det 

konverterede tegn. 

Foruden nt konvertere tegn fl'a BCJ)- til ASCII- kode, 

skippes blinde tegn. Blinde tegn er blanke og terminalstyre

tegn, såsom NYLIlHE, LINIE FYLDT og DELETE. Når slutmærl\:e 

læses vendes tilbage til det kaldende program fra kaldte 

adresse + 2. 

.' 
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Funktion	 at indlæse, kontrollere og lagre b-identifiJ;ation 

pA diskette l. B-identifikationen placeres i en 

enkelt hægtet liste. 

Eksterne moduler : 

FEJLB kontrol af b-identifikation. 

FLYT overfersel af b-identifikation til diskette. 

FLYTJi'E ved fejl i b-i~entifil:ation ~al(les det·te luodul, 

der opbygger fejlpost for b-identifilcationen. 

FENHED er en indgang til fejlbufferen. NAr inddata er 

færdigbehandlet skaldels bufferen til individfi 

len, dels bufferen for fejlfilen nedskrives pA 
d.iskette. 

SIDSTA adresse prr sidst lagrede a-identifikation. Denne 

nulstilles, nttX' et "bil 1.?0ses. 

HYG:: I G nf.,r b-i\.·lcntifi]~[ltionen Cl' indl~2st, J:ontrollc::cet 

og lagret, honnes til J:loctul NYG!~IS, der indlæser 

a-iden tit'il;:a tiolJ er On" 
t.> egenslcnbsværdicr. Når NYC:1IS 

læser et b, vendes tilbage til OPI3YG Gennom den 

rrlobale reference NYSTAT. 

lIENT læser et felt fra incl(,~ata. "b" og "a" betragtes 

også som feltel". 

NYTEGN benyttes til at J;ontrollere 01:1 der er et a i ind

data, nir rier er in~læst 2 b-identiiilcutiollsfcl

ter. 

IOICALD bCl1yttes, n~r inddata er fcrdigbehanClet, og bllf

ferne sItal tøMmes. 

Interne moduler : 

FLYTB indsætter b-i(~8ntifiJ;:8tion i listen for b-iclenti 

fiJ::.atioller, l~ont:rolleX'e:r. (~atafelterne oG ved kalll 

af FLYT overfol'es )losten for b-identifikationen 

til dis1;:ettc. 

Interne v8l"iable : 

"UElmm)"	 er en enhedsp8kke, der beskriver, hvilken disket

te, sektor oG ordnr., næste post skal overføres t 

tiL 

" llDl~:3"	 er en nrbejdspakke, der benyites af FLYT ved 0



vorførsol til diskotte. For beskrivelse af onheds

"OPBYG13" 

"nn 
"OVFLOW" 

og arbojdspakko, se afs. allglende modul FLYT. 

negati~ tællor fr~ +2 tila, benyttes ved opsam

ling af 2 b-idontifikationsfelter. 

post for b-identifikation. 

er en global variabel, der indeholder fejlstatus 

for det sidst indlæste folt. 

o angiver 

l angiver 

2 angiver 

ingen fejl. 

overløb (feltets værdi sættes til O). 
at feltet indeholder en eller flere al

fanumeriske tegn. Disse tegn opfattes som cif

ret O. 

3 angiver bAde overløb og en eller flere alfanu

meriske 

til O). 

tegn i feltot (foltets værdi s~ttos 

4 angivor underlob, dvs. hvis dor hverken var al

fanumeriske tegn olIer cifre i feltot. Feltet 

pr. definition afslutter et felt. 

tlEOF" sættes til l, n~r al inddata er bellandIet. NAr 

dette indtræffer overføres et "b" som læst tegn. 

"KD" er et dataord, der benyttes som fejlkode for b

identifikation, hvis der ingen datafelter er. 

"KD+l" er et dataord, der benyttes som fejlkode for b

identifikation, hvis der kun er ~t datafelt. 

"DISK" er en buffer på 10 ord, der overgives som disk

pakke til IOKALD. 

Først reetableres arbejdsarealet (1.53-62). Dernæst kal

des llENT, og det konstateres, om l.ste felt i inddata Ol' et 

"b" ellor et "a". Er dette et "a", indsættes fejlJ;ode for 

manglende b-idontifH;ationsfel ter, og FLYTB kaldes inden hop 

til NYG1US. Er det ikke et "a", er det et "b" (dette vides 

fra forbehandlingen af inddata, der skipper tegn før l.ste 

"b" eller "a"), og der indlæses to felter i løl;ken 1.108-128. 

Denno løll:lI:e brydes, hvis der læses et "a" eller et "b", og 
" der indsættes fojllwder for manglende datafelter. Er næste 

fel t "b", indsættes fejllwde for man,glemle a-identifikation, 
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inden FLYTD kaldes, og der hoppesti~NYSTAT (indlæsning nf 

b-identifili:ation), ellers hoppes til HYGlUS. 

( 

" 
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Funktion illdlæsning, kontrol og lagring af a-idcntifikati

onen med eg0nsk.absvi~rdier. 

Startbetingelser : adress~n p1 enhedspakken (pakke~ der be

skrivel' hv i lken (a sleet te Dg' hvor pil di slcet ten, 

der arbejdes), sI{al placeres i "ADRA" og "ADTIE" , 

der er erklæret globalt. Når NYGRIS kaldes fra 

01-1 BYG, 51);a1 "SIDST~~:o." og "SIDSTA+l lr nulstilles 1n

Eksterne moduler : 

ilENT henter et felt fra inddata. 

FLYT flytter a-identifil:,:ation og eGensl:absv2c~rdier til 

dis~,ettc. 

FLYTFE kaldes ved fejl i in~dn·ta. 

CIIANCE k8.1des in(~en retur til NysrrAT, elvs. nEtr der er 

læst et "b". Modulet indsEetter referencer til 

l.sto a-iCentifikation i sidste b-identifikation. 

FEJLA kaldes, n~'\X' datai cl terne i a-identifil;:a·tionen 

skal kontrolleres. 

FEJLE kaldes, n;',r en egens].;absv[;Crdi sl,al ]wntrolleres. 

NYSTAT retur adresse, n:lr ·"b" læses. 

InterllC referellcer : 

"SIDSTB" }aclreSSe P" sidste b-identifikation. Overgiver sora 

"SID3TB+l" paraIQe'ter til ClIANCE. 

Interne nocluler : 

FLYTA (1.250-20<1) indsættel' !l~.egter i b-identifilcationen, 

I,alder FEJLA og FLYT. 

FLYTE (l. 2G3-301) indsættel' hægter i posten til egen

skabsværdier. 
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I 

II 
Interne variable : 

t'OPDYGA tr 

"KD" 

"KD+l" 

"KD+2" 

tæller der benyttes ved opsamling af 3 datafelter 

for a-identifikation. 

datnord, der indsættes sonl fejlkode, hvis der 1n

gen datafelter er. 

dataord til fejlkode, hvis der kun er en egenskab. 

dataord til fejlkode, hvis der kun er to egens]~a-

bero 

I linie 56-36 opsamles tre datafelter. Denne løkke afbry

des, hvis et "1)" eller et "a" læses, orr der hoppes til 1.126. 

Brydes lo3(1:en ilcke fortsættes til cn ny lø]tke (1.90-123), 

hvor der samles erronskabsvænlier op. 

l-itd:' "b" l;:::scs vendes tilbaL'c til OI;'j3YG g;erlllcm etil.;::h:ette 

"NYSTAT" , (ler incllieser b-identifikationen. 
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Funktion at opsamle et felt fra inddata. 

Parametre 3 returparametre, der indeholder følgende : 

l Hvis O, indeholder parameter 2 feltvi2rdier og 

parameter 3, om der var overløb, underløb eller 

evt. om feltet inL1pholllt et nlfanUE1G-risk tet~i1. 

Hvis forskellig fra O, indeholdet parameter 2, 

et "a" eller "b", og parameter 3 er udefineret. 

m,sterne modul er : 

NYFELT 

NYTEGN 

Eksterne referencer : 

B } benyttes, når et ulovligt felt opsamles til at udskrive, 

A	 ved hvill,ell b- og a-identifil,ation det ulovlige blev 

modt (et ulovligt felt er en talsekvens, der ikke af

sluttes af bogstavet "e"). 

Først kaldes NYTEGN, og det konstateres om næste tegn 

inddata er et "a" eller ub tl l:vis bel\.r;:cftende, orunes retur• 

parametrene, og der vendes tilbage til det kaldende modul. 

Er tegnet et ciffer, opswnles et felt ved kald af NYFELT, og 

til slut undersoges ved hjælp af NYTEGN, om feltet slutter 

med et "G". Gor det ikl,e det, skippes feltet efter en fejl 

udskrift (1.7(;-10'1), og D0"ste felt opsamles, 

" 

i 
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NYTEGH 

Funldion	 indlæser et bogstav fra diskette 2. Ved retur af

leveres dette i reg A. 

Startbetingelser : llovedmodulet der benytter NYTEGN (eller 

NYFEL'I'), skal nulstille variablen "ST" in(1en 

NYTEGN (NYFELT) kaldes første gang. Dette sikrer, 

at der startes med at behandle sektor l på dis

kette 2. 

Eksterne moduler 

IOICALD 

Eksterne referencel' : 

denne sættes til l, når slutmærke læses. Der o

verføres et	 t1b" som læ,st tegn. 

ter fra inddata. Modulet afleverer i reg A næste tegn, hvis 

tegnet er et bogstav ellers afleveres cifret 0, og indCnta 

berøres ikke. Modulet benyttes sekundært af OPBYG, der bar 

brug for at vide, om der eksisterer bogstavet "a" efter 2.b

identifikationsfelter. 

.' 



i 
I 

.1' 0!lt 
: i 

Funktion	 indlæser og pakker på liniær form en sekvens af 

cifre fra disl,ette 2. Feltwerdien afleveres ved 

retur i reg A. 

Startbetingelser : ilovedmodulet, der benytter NYFELT (eller 

NYTEGN) skal nulstille variablen "ST" inden j,ald 

første gang. Dette sikrer at der startes med ind

læsning fra sektor nr. l. 

Eksterne moduler 

IOKALD 
Eksterne referencer : 

"0VFLOW 11 bit l sættes, hvis værdien af cifrene overstiger 

32767, bit 2 sættes, hvis der læses et tegn med 

fielddata BOI" dette tegn opfattes derefter som 
b 

cifret o. 

1!odulet benyttes l~un af HENTE ved opsamling af felter 

fra inddata. Ved retur indeholder reg A clen opsamlede felt 

værdi. 

" 
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FLYTFE 

Funktion : at skrive en fejlpost i fejlfilen. 

Startbetingelser : Hovedprogrammet OPG skal sætte starta

dressen pA fejlfilen, og i tilfælde af videre

bygning pA individfil, skal første ledige plads, 

samt antallet af tidligere fundne fejl, ligeledes 

overgives til FLYTFE. 

Eksterne moduler 

FLYT 

IOKlILD 

Eksterne referencer 

"P" } 
adresse pd b-identifikation1I1~+111 

"A" } 
adresse pa a-i~entifil(ation"A+1 11 

Adresser pA b- og a-identifikation hentes gennem de eks

terne referencer B og A og indsættes i fejlposten. Dernæst 

indsættes adresse pA tidligere fejlpost i fejlfilen, og den

ne flyttes til disketten ved kald af FLYT. 
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Funhtion at indsætte adresse p& l.ste a-identifikation i 

sidste b-identifikation. 

Parametre 4 

l sektor 

2 orel 
adresse på b-identifikation. 

3 sektor 

4 orc~ 
adresse på a-identifikation. 

Eksterne moduler 

IOKALD 
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l"EJLD 

Funktion : at opbygge patametre til modul BCIIECK, der chec

ker en given b-identifikation. 

El,sterne modul er : 

BcnECIC 

FLYTFE 

Datagruppe, stationsnwmner og fejlJ,ode placeres som pa

rametre til mOdul BCIIECK. Efter kald af dette modul, under

søges det om fejlkoden er forskellig fra O, og hvis bekræften

de, J,aldEls modul I'LYTFE, der sl,river en fejlpost for denne b

identifikation. 



FKJ~ 

Funktion at opbygge parametre til modul ACIIECK, der chec

ker en given n-identifikation. 

Eksterne moduler : 

ACHECK 

FLYTl"E 

Boldnummcl.", dyrenummer , køll og fejlkode placeres som pa

rametre ti l modul ACJiECK. Bvi s fej lkoden angiver fejl, skri

ves kun fejlpost, hvis der ingen egenskabsværdier Cl'. 



I 
-""'
 

0% 

l"EJLE 

Funktion : at opbygge parametre til modul ECRECR, der chec

ker en given egel1skabsværdi. 

Eksterne moduler : 

ECHECK 

Eksterne variable : 

"ANTALE", der angiver egenskabsnummeret. 

For at checke en egenskab kræves, at b-identifikationen 

er korrekt. Dette undersøges før kald af modul ECHECK. 

..
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SVIND 

Funktion	 at udskrive fejlpost, hvis kald af modul SVKONT 

viser fejl i antal egenskaber og/eller fejl i 

svind. 

Eksterne moduler : 

SVKONT 

FLYTFE 

Der kan kun kontrolleres svind, hvis b-identifikation 

er korrekt. Dette undersøge~ inden kald af SVKONT, der som 

parameter gives a-fejlkoden. Er der fejl i b-identifikationen 

udskrives fejlpost, ellers kaldes SVKONT. Finder dette modul 

fejl, placeres fejlkoden i a-fejlJ[oden, der så mft skrives ned 

på disketten igen (1.193-215). Er der fejl i forsøgsdyret 

skrives fejlpost i fejlfil. 

" 
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BCHECK
 

Funktion.	 Kontrollerer en b~identifikation. 

Det undersøges endvidere, om alle relevante oplys

ninger til. kontrol af et forsøgsdyr findes i egen

skabs- og statio.nsregistret og i givet fald hentes 

disse og gemmes i globale variable. 

Parametre:	 3 

l: datagruppe l værdierne fra b-identifikation 
2: stationsnummerJ 
3: fejlkode for b-identifikationen 

Eksterne moduler: 

IOKALD 

Eksterne referencer: 

"STYSEK" 

Interne moduler: 

FIND 

Interne	 variable: 

Sæt 

"SVINDl" indeholder svindkontroloplysninger 

"MAX" max - min - o grænser 

"ARBSEK" benyttes til indlæsning fra diskette 

Heltal 

"ANTOPL" antal oplysninger for datagruppen 

"SLAVAG" index på kold slagtevægt af en side 

"SVINDG" svindgrænse 

"MULTCH" multiplikationskontrolkode o-nej 
l-ja 

"STATIl" stationsnummer 

"STATI2" grundstation (sidste 2 cifre i stations

" nummeret) 

"SKODE" stationskode (første ciffer i stations

nummeret) 
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"PEGORD" ( angiver ved ord og·sektornummer det 

"PEGSEK" ~ sted pil. disketten, der arbejdes. 

"STATUS" fejlkode 

"STAFUN" o -
l -

grundstation ej fundet 
fundet 

Hovedprogram 

Dette kan deles i 2 hovedfunktioner: 

1. Værdikontrol 

2. Kontrol'af registre 

LVærdikontrol 

Det undersøges om 

o datagruppe lo 

o stationsnumme,r 1000 

Hvis dette i.kke er tilfældet, sættes hhv. bit Il og 

bit Si fejlkoden. 

2.	 Kontrol af registre 

For at kunne kontrollere et forsøgsdyr skal antal op

lysninger, svindoplysninger, max - min - o grænser 

og stationsnummeret eksistere. Endvidere skal udskrifts

ræl{kefølgen eksistere for senere at kunne udskrive afreg

ningsbilag - dette er ikke nogen. nødvendighed på kon

troltidspunktet, så mangler den, sættes en advarsels

bit i fejlkoden. 

Hovedprogrammet er delt i 5 uafhængige moduler, hvor føl

gende findes og evt. gemmes (hvis de eksisterer): 

l) antal oplysninger 

2) svindoplysninger 
3) udskriftsrækkefølge (gemmes ikke) 

4) max -, min - " o oplysninger 

5) station - multiplikationskontrolkode 



ll. I 

11 .	 l GO 

For alle 5 funll:l;ioner gælder, at de finder startadressen
på den relevante liste ved hjælp af FIND og ud fra adres
sen løber denne igennem og henter oplysningerne. Eksis
t erer oplysningerne ikke eller er de mangelfulde, sæt tes 
~ 0,1">,2..,1')_ -dU-r/(1'<j 8' 

FIND 

Funktion:	 beregner uld fra datagruppen og x-reg, hvor i
styrefilen den søgte adresse står og gemmer den 
i "PEGSEK" og "PEGORD" 

Indgangsbetingelser: 

I x-·reg skal stå den relative adresse på oplys
ningen inden for datagruppen. 

I"" 

., 
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ACHECK
 

Funktion kontrollerer en a7 identifikation. 

Unders~ger om de enkelte felter i identifikationen 

overholder visse faste grænser og foretager afhæn

gigt af "MULTCR" evt. mu11l;iplikationskontrol. 

Parametre: 4 
l, ho,ldnummer l værdierne fra 
2: dyrnummer J a-identifikationen 

3: køn 

4: fejlkode for a-identifikationen 

Eksterne referencer: 

"MULTeR" o ej ~lltiplikationskontrol 

l _. multiplikationskontrol 

"STATI2" grundstation 

Interne variable: 

S'L'ATUS fejlkoden 

DYR dyrnummeret 

Beskrivelse: 

Det kontrolleres at 

o <holdnummer < 1000 

o <køn <3 

Overholdes dette i~~e, sættes hhv. bit 8 og bit 11 i 

fejlkoden. Rvis "HULTeR" er o returneres, ellers kontrol

leres det, at dyrnummeret er mindre end grundstationen x 

4•. Er dette ikke tilfældet, sættes bit 3 i fejlkoden 

" 
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ECHECK 

Funktion:	 kontrollerer, at en egenskabsværdi overholder vis

se max - min - o grænser. 

Endvidere undersøges det, om egenskaben skal indgå 

i svindkontroL 

Parametre: 3
 
l, rækkefølgenummer
 

2: egenskabsværdi 

3: fejlkode 

Eksterne referencer: 

"MAX" max _. min -o grænser 

"SVINDl" svindkontroloplysninger - hvilke egen
skaber skal indgå. 

"ANTOPl,', antal oplysninger for datagruppen 

Interne variable: 

"SUW' summen af de egenskabsværdier, der skal 

indgå i svindkontrollen (global) 

"SAMLIG" kold slagtevægt af en side (global) 

sammenligningstal til svindkontrol 

"TAEL3" antal kontrollerede egenskaber (global) 

"STATUS" fejlkode
 

Beskrivelse:
 

Ved hjælp af L parameteren findes i "MAX" de græn-· 

ser, der skal kontrolleres med. Overholdes grænserne ild~e, 

sættes hhv~ bit o og bit 2. i fejlkoden. J'; f ter "grænse"

kontrollen, undersøges det ved at sammenligneo l. parame

teren med værdier i "SVINDl" om egenskaben skal indgå 

i svindkontrollen. Hvis l. parameteren er lig første 

værdi i "SVINDl" er det kold slagtevægt af en. side. Denne 

gemmes i "SAMLIG". De øvrige heldige sammenligninger med-· 

fører, at egenskabsværdien. adderes til "SUM". 

...~. 
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SVKOWl' 

Funktion kontrollerer antallet af egenskaber for et for

søgsdyr og foretager svindkontrol. 

Parametre: l 

l· fejlkode for a-identifikation 

Eksterne referencer: 

"ANT©.PL" antal egenskaber for datagruppen 

"TAEL3" antal egenskaber mødt 

"SAMLIG" kold slagtevægt af en side 

"SUM" opsummerede egenskabsværdier 

vægt af en side efter slagtning 

"SVINDG" svindgrænse 

Interne variable: 

"DIF" svind 

"STATUS" fejlkode for a-identifikatiOh· 

Beskrivelse: 

"ANTOPL" og "TAEL3" sammenlignes - er de ikke 

identiske sættes bit o.
 

Svindkontrollen foregår ved at "SUH" fratrækkes "SAHLIG"
 

og differencen gemmes i"DIF", der sammenlignes med "SVINDG" •
 

Hvis "DIF" er større, sættes bit l i fejlkoden.
 

" 



1. O~ 

4. '1..'2. Udskrift af godkend t e fors øgsdyr 

De godkendte forsøgsdyr udskrives ved et sekventielt gen

nemløb af individfilen, hvor der for hvert forsøgsdyr underso

ges, om det har en fejlpost i filen, inden det i benægtende 

:fald hentes til buffere i indre lager. Der hentes maksimum·6 

:forsøgsdyr til samme side, men kun forsøgsdyr med samme data

gruppe udskrives på samme side. 

\ / 
HOVEDPROG;:,:]M 

HOPUD" 

-
[ HENTE~ NYSIDE _. 

FIND HENTAB HEADI 

[. 
--l 

LAES-.--J 
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I10PUDZ 

Funktion	 udskriver godkendte forsøgsdyr på skrivemaskin

terminal. 

Eksterne moduler : 

RIGTIG 

HENTE 

NYSIDE 

E1.sterne. referencer: 

"RIGSER" } 
"FINDSK" benyttes alle til at ajourføre startbetingelser 

"SEKTOR" for undermoduler (1.69-77). 

"FREMAD" der vendes tilbage til styreprogrammet gennem 

"FREMAD", så styresektoren ikke neclslaives, da 

denne ikke ændres. 

Interne moduler ; 

SPACE (1.398-404) udskriver antal blanke, bestemt af 

antallet i reg A. 
aVERSI( (1.407-420) udskriver sideoverskrift samt teksten 

"UDSKRIFT AF GODKE:fDTE FOUSOGSDYH." 

Interne variable : 

"ANT" angi vel' antal forsøgsdyr, der opsal:lles og skal 

til udskrift på samme side. 1tANT It er en negativ 

tæller. 

"NR" samme funl.tion som "ANT" , er blot en posi ti v tæl

ler. 

"LAGERl " , "LAGEHZ", ••• , "LAGERS" er opsamlingsbuffere for
 

forsagsdyrene, der hentes fra diskette ved kald
 

af "HIGTIG" •
 

"Bl It , "131+1 11 
, "Bl+5" er adresser på ovennævnte buffere ..••• J 

"B2" , "D2+1", ••• , "B2+5" benyttes ved udskrift af egenskabs

værdier, og peger på de aktuelle egenskabsværdier 

i opsamlingsbufferne, der skal udskrives. Disse 

adresser sættes første gang 1.305-313. 

"STATIO" angiver den datagruppe, der udskrives på siden. 
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Førs't ],aldes F:.IGTIG for at konstatere, om der er godkend

te forsøgsdyr i individfilen (1.115-120). Hvis bekræftende, 

gJ.es tilopsamlingsløkken (1.142-137), der henter forsøgsdyr 

enten indtil, der er 6 forsøgsdyr til udskrift på samme side, 

eller der hentes et forsøgsdyr med en anden datagruppe (1.181

183). Når der er forsøgsdyr til en side udskrives først b

identifikationerne (1.198-235). Dernæst a-identifikationerne 

(1.230-292). I 1.305-360 udskrives egenskaberne. I 1.361-381 

undersøges det, om sidste forsøgsdyr blev udslu'evet, dette er 

nemlig kun tilfældet, hvis der er udskrevet 6 grise pr. side, 

ellers er der opsamlet et forsøgsdyr med anden datagruppe 

end ce ti(:ligere opsnli11ec1e. Er det sidste tilf....ElG.ct, ændres 

adressen (1.361-383) på den buffer, forsøgsdyret er lagret i, 

til den l.ste bufferadresse. Dette sikrer, at forsøgsdyret 

udskrives forst på næste side. 

Herefter vendes tilbage til opsamlincsløkkeu, der star

ter i linie 1'1.2. 
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RIGTIG 

Funktion	 henter første godkendte forsøgsdyr fra diskette. 

Søgningen er enten relativ, dvs. derfra, hvor 

der sidst blev fundet et godkendt forsøgsdyr, 

eller forfra og bestemDes af 2. parameteren. 

Startbetingelser : Første gang routinen benyttes af et andet 

modul, s1,al 

1/ ordet, der angives ved adressen i nIGSEK nulstil 

les på følgende måde : ZAR 

ZXR 

STA	 @"'RIGSEK 

lUGSEle HEF 

2/ den kaldes med 2. parameter = O 

Parametre	 3 

l	 angiver adresse ph buffer, hvor en korrekt gris 

skal placeres. 

2	 angiver hvill~en søgemetode.
 

O relativ søgning
 

l = søgning forfra
 

3	 returparniJetcr 

o = ikke flere korrekte grise. 

l = korrekt gris placeret i bufferen. 

Eksterne moduler 

IIEN'I'AB 

FIND 

IO KALD 

Eksterne referencer 

IlSTYSEK" 

Illterne variable : 

DISK diskpakke til enhed'l. 

BUF buffer til segning i fejlfil. 



·;i

I 

1. 01\
 

Houtinen gcnl1enløber im1i viclfilen ved hjælp af hægterne 

for b- og a-identifikationerne, og for hver gris underseges, 

om der eksisterer en fejlpost i fejlfilen. Gør der det/gues 

videre med næste forscgsdyr, ellers bentes grisen til buffe

ren angivet ved l. parameteren ved hjælp af routinen HENTAB. 

ji! 

li
'I· .
II 

I

i 
.li I 
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Q.l.3 Udskrift af afviste forsøgsdyr 

De afviste forsøgsdyr udskrives ved et sekventielt gen

nemløb af fejlfilen, hvor det forsøges at hente J forsøgsdyr 

med samme datagruppe. Disse hentes til J buffere i det indre 

lager, og disse tømmes på sa~ne side. 

I
,HENTAB ] ~J
 

~AES HEADl 
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JlOPUDl 

Funktion	 udskriver afviste forsøgsdyr på skrivemaskine ter

minal. 

Eksterne moduler : 

HENTE bruges til at hente egenskabsnumre 

HENTEl bruges i forbindelse med multiplikationskontrol 

HENTAB kaldes når et forsøgsdyr skal bringes fra dis

kette til buffer i indre lager 

Eksterne referencer 

"EGENI" adresse på buffer med egenskabsnumrene. 

"ANTOPL" angiver antallet af egenslwbsværdier i data gruppen 

"FRE1IAD" benyttes ved tilbagehop til styremodulet. 
\ ( 

Interne moduler : 

LINE (1.525-5D4) udskriver 3 datafelter forsynet med 

fejludskrift på en linie. 

LAST (1.626-744) udskriver kontroldiagram, når alle 

egenskabsværdierer udskrevet. 

1.748-312 er hjælpemoduler for modul LAST. 

Interne variable : 

"ANT" negativ tæller, der angiver antallet af forsøgs

dyr, der kan udskrives på siden. 

"OUT", "OUT+l", "OUT+2" er variable, der , hvis negativ angi

vet at forsøgsdyret i henholdsvis kolonne 1,2 og 

'"""' 3, er færdigudskrevet. 

"ANTALE" , "l~]lTALE+l", "AiJTALE+2" tællere for antallet af e

genskabsværdier for forsøgsdyr i henlloldsvis ko

lonne 1,2 og 3. 

"LAGEHI" } 
"LAGEIl2" op.samlingsbuffere for de forsøgsdyr, der slml ud

"LAGER3" skrives på siden. 

!'Bl", "Bl-l-l", "Bl+2" adresser på ovennævnte buffere. 

"B2", "B2+1", "B2+2" adresser på ovennævnte buffere, når e

genskabsværdierne skal udskrives. Disse peger på 

den aktuelle egenskabsværdi, der skal Udskrives 

på den aktuelle lini~. 

"STARTF" }adresse på sidst behandlede fejlpost. Benyttes 

"STAHTF+I" ved gennemløb af fejlfilen. 
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"PEJLBF" hjælpebuffer til ganneDløb af fejlfilen. 

"EGNUi\I" index, der benyttes ved udskrift af egenskabs

værdier. 

"lCD", "KD+l" er dataord, der benyttes ved udpakning af fejl

lwden for b- og a-identifiJ<:ationer og egenskabs

værdier. 

Der søges ned genneD individfilen ved hjælp af fejlpo

sterne. Der opsamles maximum tre forsøgsdyr til hver side, 

men kun indtil, der mødes et forsøgsdyr med forskellig data

gruppe. Denne opsamling foretages i 1.t01 -llb. Dernæst udskri

ves b-identifikationerne (1~S8 _2Q,), a-identifikationerne 

(l.21? -31/) og' egensJ,absværdierne (l.~+g_4'l~). 

Udskrivninger foretages ved hjælp af modul LINE. Til 

sidst, når alle egenskabsværdierne er udsl<:revet, kaldes 

HEAD2, og overskrift for kontroldiagram udskrives. Ved kald 

af LAST (l. SI/ ) fyldes dette kontrolc;iagram ud med respekti

ve fejloptygning. For antal Q.~~~~foregår dette i 

l.b5"V-07-, for multiplikationskontrol i l.41% _'H.I og for 

svind i l.l:'a.1-1'lQ. 

Der vendes tilbage til styremodul gennem "FREEAD", da 

der 11'.ke ændres i filernes inclholcl. 

I, 

I
I , 

. , 

" 
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HENTE
 

Funktion: henter antal oplysninger og egenskabsnumre for den 

datagruppe, der overgives og gemmer dem i hhv. 

"ANTOPL" og "EGENl". Eksisterer oplysningerne ikke 

returneres -l på alle pladser. 

Parametre: 

l: 

2: 

2 

angiver den datagruppe, der skal hentes oplysni
fra 

fejlkode fra a-identifikation 

nger 

Eksterne moduler: 

IOKALD 

Eksterne referencer: 

"STYSEK" 

Interne moduler: 

HENGEI1 

FIND 

Interne variable: 

Sæt 

"IDEN1" : heri opsamles egenskabsnumrene for data-
grupyen (global variabel) 

"DISK" : diskpakke 

"ARBSEK" benyttes til indlæsning af diskette 

Heltal 

"ANTOPL" antal oplysninger for datagruppen (global) 

"DATAGR" den overgivne datagruppe 

"PEGORp" angiver ved ord og sektornummer hvor 

"PEGSEK" } på disketten, der arbejdes 

Referencer:

"ARBPEG" pegepind til "ARBSEK" 

."EP" "EGENl"• 
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Hovedprogram 

~i 
l De globale variable. initialiseres til -l og ved hjælp 

I
!I 

:; af FIND hentes startadressen på listen med antal oplysninger 
l 
;',il	 og egenskabsnumre. Den relevante sektor indlæses fra diskette 

ved hjælp af IO KALD og gennem "PEGORD" hentes antallet af op

lysninger i "ARBSEK" og gemmes i "ANTOPL" •. 

Ved hjælp af HENGEM hentes egenskabsnumrene og gemmes 

i "EGENl" 

HENGEM 
( 

l
:,1 
. I Funktion:	 løber en kæde ~ egenskabsregistret igennem og 

gemmer oplysninger i den overgivne buffer. 

Indgangsbetingelser: 

I "Hl" står adressen på den buffer, oplysnin
gerne skal gewnes i. 

FIND 

Funktion: beregner ud fra datagruppen og x-reg hvor i 

styrefilen, den søgte adresse står og gemmer 

denne i "PEGSEK" og "PEGORD" 

Indgangsbetingelser: 

I x-reg skal stå den relative adresse på oplys

ningen inden for datagruppen. 

II
 
ri


, l 

.: I 

': i 

, 

I 
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HENTEl 

Funktion: løber stationsregistretigennem til det overgivne 

stationsnummer findes. Multiplikationskontrolkoden 

hentes og returneres. Findes stationen ikke retur

neres værdien. 2 •. 

Parametre: 3 

1: stationsnummer 

2: fejlkode for a-·identifikation 

3: returværdi 

Eksterne moduler: 

IOKALD 

Eksterne referencer: 

"STYSEK" 

Interne	 variable: 

Sæt 

"ARBSEK" benyttes ved indlæsning fra diskette 

"DISKl" diskpakke 

Heltal 

"HULT" multiplikationskontrolkode 

"STATII" stationsnummer 

"STAT12" grundstation 
o _. grundstation ej fundet"STAFUN" 1-	 fundet 

"PEGSEK" { angiver ved ord og sektornummer det 

"PEGORD" } sted på disketten, der arbejdes 

Referencer 

"ARBPEG" pegepind til "ARBSEK" 

Beskrivelse: 

Den overgivne fejlkode undersøges og er denne o el 

ler 4 returneres med 2 i returværdien. 
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I styrefilen hentes startadressen på afregningsgruppe l 

og listen løbes nu igennem for at finde stationsnummeret eller 

grundstationen. Findes stationen, hentes kontrolkoden og der 

returneres. Findes grundstationen. sættes "STAFUN" og kontrol

koden gemmes i MULT. hvorefter der søges videre efter sta

tionsnummeret. Når listen er løbet igennem, undersøges om 

STAFUN er sat. Er dette tilfældet, returneres med værdien 

fra "MULT" • ellers hentes startadressen på afregningsgruppe 2. 

og undersøgelsen starter forfra. Findes stationen ikke. re

turneres med 2 som returværdi. 
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4.2..4 llulning af godl<endte og af"viste forsøgsdyr 

Hulningen foretages ved et sekventielt gennemløb af in

dividfilen, hvor det for hvert forsøgsdyr undersøges om, der 

eksisterer en fejlpost i fejlfilen. Er det sidste tilfældet, 

udskrives forsøgsdyret på diskette, der tømmes, når alle god

kendte forsøgsdyr er hullet. 

OVEDPROGRA 

TAPE 

I FIN_D__ HENTAB 
1 ,. 

LAES 

,.
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TAPE 

Funktion hulning af godkendte og afviste forsagsdata. Hul

ningen foretages efter de retnillgslinier,. der er 

beskrevet i brugervejledningen kap. 

Eksterne moduler : 

IOKALD indlæsning fra diskette 

FIND	 søgning i fejl fil efter fejlpost med parameterbe

stent adresse p1 b- og a-identifikation. 

E!,sterne referencer : 

"FIU',I'.1AD" 

"STYSEIi If 

"FINDSlC" 

tilbagehopsadresse i styremodulet. 

adresse p~ styresektor. Benyttes til at hente 

dresse p1 l.ste forsøgsdyr og l.ste fejlpost. 

er en global variabel i FIND, der nulstilles p

følgende måde 

a

å 

zxn 
ZAlt 

Interne moduler : 

UD (1.342-360) udskriver tegnet overført gennem A

reg på hulstriw!ael, hvis "UTJTAPE" = l, ellers 

lagres tegnet på diskette 2. 

NEWLN	 (1.328-333) udskriver et linieskift. Kaldes,inden 

udskrift af b- eller a-tegn,af UDTEGN. Liniesl:if 

tet udskrives ved kald af UD. 

UDTI:GN	 (1.234-3 02) konverterer a, b, c og cifrene 0-9, 

der overgives gennem A-reg til DCD-kode. Er dis

se; a- eller b-tegn" kaldes først Nm/LN. Er det et 

c, undersøges, om der er udskrevet 20 c'er p~ sam

me linie, og hvis be]-:r<:dtende ]-:aldes l{EWLN. Tegne

ne udskrives ved kald af UD. 

UDFELT	 (1.376-424) pakker et felt, der overgives gennem 

A-reg, ud til cifre. Disse cifre udskrives ved 

kald af UDTEGN, der konverterer disse inden ud

skrift. 

" 



iH 

Interne variable : 

"UDTAP);;" ved l, udskrives på hulstrimmel, ellers på dis

h:ette. "UD'TAPE" sættes tilO, hvis et forsøgsclyr 

er afvist. 

"SAVEDI" }illdeholCier datagruppe oG' stationsllummer for sidst 

"SAVEDI+l'" udskrevet b-identifj.lmtion p2, diskette.
 

"SAVETA" }inclehOldel' c1atagruppe og stationsnummer for sidst
 

"SAVETA+l" udsl,revet b-identifikation på hulstrimmel.
 

"KONVEH" buffer på 10 ord, der indeholder cifrenes BCD

kOde. 

"TABEL" buffer på 5 ord, der benyttes ved udpakning af 

et felt til 5 enkelt cifre. 

Hulningen foregår ved et gennemløb af individfilen, hvor 

godkendte forsøgsdyr hulles fortløbende, medens afviste for

søgsdyr lagres på diskette 2, der tømmes, når alle gOdkeuc:te 

forsøgs(~yr er hullet. ()1.92-97 
Først hulle's 200 blanl~,c p,l llul.'3t,rim;~l~-og der laCTes 

200 blanl<e på diskette 2 (l. 98-l(4). Derm:,st hentes b-identi 

filwtionerne (1.leG-171), der udskrives på enten hulstrimmel 

eller diskette. Dette afgøres ved kald af FIND (1.143-144), 

der returnerer med 0, hvis b-identifil:ationen skal ud på dis

kette. Berefter hulles/lagres b-identifikationens a-identifi 

),ation med tilhørencle egenskabsvs2rdier (1.172-279), IIvor hver 

ny a-identi-fikation bevirJ~er et l;ald af FI~D, for at afgøre, 

om den skal hulles elI er lagres. EgensJwbsværdierne hulles/ 

lagres i 1.240-270. 

!Ilden llulning/lngring af en a-idcntifil;ation skal under, 
søges, om sidst hullede/lagrede b-identifikation er den for 

a-idell tifikati,onen (1.209-227). Ovennævnte er nødvendigt i 

tilfælde af en korrekt b-identifikation med dels afviste, 

dels godkendte a-identifikationer og egenskabsværdier. 

Ndr individfilen er gennernlobet, hulles og lagres ekstra 

200 blanke (1.433-453), og der udskrives på skrivemaskineter

minalen, at godken~te forsøgsdyr er hullet (1.451-171). Er 

der afviste forsøgsdyr, hulles (lisse nu, hvilket sker ved at 

tømme diskette 2 il-..cltil slutLl-::2rl:c L:25e5. 

Slutllk':2rke er et tegn med fieldclata 127, der er lagret 
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efter de 200 blanke (1.441-442). Hulningen nf afviste for

søgsdyr sker i 1.173-502, og i 1.503 vendes tilbage til sty

remodulet. 
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~.2.S Rettelse af forsøgsdata 

Varetager rettelse af både godkendte og afviste forsøgs

data ud fra brugergivne data. Inddata forbehandles og lagres 

på diskette, hvorfra et fortolkermodul henter det, fortolker 

det og udvælger hvilken behandling. der skal foregå •. 

\ 7 
I: 

HOPRET 

f 

!
l 

FEAD 

FORTK 

I I l 
EF IND FINDFO FINDAB I 

, . 

AENvR INDSAT SLET 

KONTRL 

l, 
1 . 
, 
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HOPRET 

Funktion:	 Indlæsning af rettelser til afviste og godkendte 

forsøgsdata. Rettelserne gemmes pI diskette. 

Hver rettelse bestlr af styredata og egentlig 

inddata. Der anvendes 3 formater: 

l) rettelse af afviste forsøgsdata 

format: fejln~, egenskabsindex, funktions

kode, antal, inddata 

2) rettelse af 'godkendte forsøgsdata 

format:	 datagruppe, stationsnr, holdnr, 

dyrnr, køn, egenskabsindex, funk

tionskode, aniql, inddata 

3)	 rettelse under samme hovedadresse som 

l) eller 2) rettelse 

format: egenskabsindex, funktionskode, 

antal, inddata 

Følgende skilletegn benyttes: 

a -, mellem rettelser 

b - sluttegn 

c - mellem tal 

d - mellem styredata og inddata 

e - skip sidste tal 

Eksterne mody:ler: 

KONVER 

IOKALD 

FEAD 

FORTK 

Eksterne variable: 

IPROGRJ1" returadresse til overordnet styremodul 
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Interne moduler:
 

KSTYl
 

KSTYZ
 

TALIND
 

TAL
 

REGN
 

Interne variable: 
, . 

;1 ' 

Sæt,! 

!
: "ARBSEK" arbejdssektor, heri gemmes de korrekte 
I . rettelser. Ind- og udlæsebuffer til 

diskette 

"DISK" diskpakke 

Heltal 

"LEDI" ] næste ledige plads på rettelsesfilen 
"LEDZ" 

"GLEDI"
 
I' : startadresse for øjeblikkelig rettelse
 

"GLEDZ" 1 på filen 

"STATUS" inddatas tilstand 

o' 
l 

Z 

"NI" 

"NZ" adresse fra fejIfil på b- og a- iden
l,
I "N3" tifikation 
,I ' 

"N4" 

"LOVLIG" o - format 3 rettelse lovlig 

l format 3 rettelse ej lovlig 

"BEGAD" o - a- og b-identifikationsadr. haves 
l ej 

"EG" egenslmbslndex 
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"FUNK" funktionskode 

"ANTAL" antal inddata 

"SLAS" sidst læste tegn 

"FELT" indeholder det i øjeblikket opsamledeæl 

Hovedprogram 

Ved hjælp af TALIND hentes styredata for en rettelse 

ind og alt efter, hvor 'd'står, hoppes til modulet, der be

handler styredata i et af de 3 formater eller til modul, der 

overspringer rettelsen. 

l. Styredata i format l 

Ved hjælp af FEAD undersøges om fejlnummeret eksisterer 

og i positivt fald fortsættes med at undersøge de tilba

geleverede adresser. Findes fejlnummeret ikke oversprin

ges rettelsen. Hvis begge adresser eksisterer, sættes 

"BEGAD" tilo. hvorefter det ved hjælp af KSTYI kontrol

leres, at adresser, funktionskode og antal passer til hin

anden. Hvis dette er tilfældet, flyttes rettelsen til ar

bejdssektoren ved hjælp af KSTY2, idet fejlnummeret er

stattes af adresserne fra fejlfilen. Herefter fortsættes 

med indlæsning af inddata~ 

2~ Styredata i format 2 

Ved hjælp af KSTYI kontrolleres rettelsen, og godkendes 

denne, fort&~ttes med indlæsning af inddata. 

3. Styredata i format 3 

Såfremt "LOVLIG" er o, kontrolleres rettelsen med KSTYI, 

og godkendes denne, fortsættes med indlæsming af inddata. 

4.	 Indlæsning af inddata 

I arbejdssektoren s~ttes et 'D~ hvorefter der ved hjælp 
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af TALIND forsøges indlæst 'antal' inddata. 

Lykkes dette, startes forfra med ny rettelse. 

Rettelser overspringes ved at gemme startadressen på 

hver ny rettelse og sætte næste ledige plads tilbage til 

denne. 

Når samtlige rettelser er indlæst, udskrives o~ der er 

flere rettelser og ud fra S-reg startes enten forfra el 

l.er der hoppes til FORTK. Skal der hoppes til FORTK, un

dersæges om der i det hele taget er godkendte rettelser. 

Er det ikke tilfældet" kan S-reg sættes igen.• Skal der 

igen hoppes til FORTK,. ignoreres dette, og, der returneres 

til overordnet styremodul. 

KSTYl (linie 

Funktion:	 kontrollerer at funkyionskode, adresse og an

tal passer sammen. Følgende kontrolleres: 

Hvis funktionskoden er større end 3: om begge 

adresser er til stede. 

For funktionskode l og 4 sættes "ANTAL" til 

hhv. 2 og 3~ 

For funktionskode 3, 6 og 9 sættes "ANTAL" tilo 

For funktionskode 2 undersøges om 

o <"ANTAL" < 3
 

For funktionskode 5 undersøges om
 

Q < "ANTAL" < 4, 

.KSTY2 

Funktion:	 Erstatter fejlnummeret med adresserne "NI" - "N4" 

og gemmer disse~amt resten af styredata i.ar

bejdssektoren. 
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TALIND 

Funktion Indlæser et tal fra hulstrimmel ved hjælp af 

TAL 

Parametre: l 

l:	 antal inddata 

hvor værdien af antal angiver, om det er styre~~t~ 

data (negativt tal) eller egentlige inddata, 

der skal. indlæses, og absolutværdien angiver 

det maksimale antal. 

Beskrivelse: 

Der findes to delmoduler: 

( l.	 Indlæsning af styredata 

2.	 Indlæsning af egentlige inddata 

l.	 Indlæsning af styredata 

Der indlæses tal ved hjælp af TAL, indtil enten 
°Domødes eller antallet (9) nås. De indlæste tal 

gemmes i arbejdssektoren "ARBSEK". 

2.	 Indlæsning af inddata 

Såfremt antal er o, skal næste tegn på hulstrim

len være a eller b. TAL kaldes L gang og der re

turneres. 

Ellers imdlæses ved hjælp af TAL til enten antal

let nås, eller "STATUS" bliver større end o. De ind

læste tal gemmes i arbejdssektoren med det samme. 

Hvis "STATUS" bliver større end o. er det en fejl, 

som udskrives. 

I begge tilfælde gælder, at fyldes arbejdssektor~n op, 

udskrives denne. 

TAL 

Funktion: indlæser et tal fra hulstrimmel, et tegn ad 

gangen. Indlæsninften af tegn foregår ved hjælp 
af KONVER, og beregningen af talV!llrdien fore

går ved hjælp af REGN. 
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Når et af skilletegnene: a,b, d eller e mødes,
 

sættes status til hhv. 8, 7, 6 og 5 og der
 
returneres.
 

Mødes ulovlige tegn eller opstår der overløb,
 
udskrives fejlmeddelelse.
 

Indlæses et korrekt tal, returneres med dette
 

i "FELT".
 

ri 
1'1 

1':1 

i'::1 
,.1'1 

ti 
'Ii
"I

1': " 

ti
 
i!
 

iJI' :
 
;:1 
i! 
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___-"-FORTI{ 

Eunktion : styremodul for rettelser af forsøgsdata. 

Henter rettelser fra diskette, fortolker styredata 
og udvælger behandling. 

Eksterne moduler; 

IOKALD 

EF IND 

FINI®O 

FINDAB 

KONTRL 

SLET 

INDSAT 

l'liENDR 
I·· 

Eksterne referencer: 

"SEKTOR"
 

"EJ'll-lED "
 

"FENHED "
 

"SIDSTF"
 

l "FEJLAD" 
i 

"PROGRH" returadresse til overordnet styremodul 

Interne moduler; 

UDPAK 

Interne variable: 

"PB" adresse til den b-identifikation, der 
arbejdes under. 

"PA" adresse til den a-identifikation, der 
arbejdes under. 

"PE" adresse til den egenskab, der arbejdes med 

"FPB" adresse på forrige b-identifikation 
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"FPA" .. adresse pao forrige a-identifil"l:ation 

"FPE" forrige egcmskab 

"FUNK" funkU,onskode 

"EG" egenskabsindex 

"ANTAL" antal 

"LEDl" 
adresse til den rettelse, der behandles 

"LED2" ~
 
"LEDSEK"J
 

næste ledige plads i individfilen 
"LEDORD" 

"ARBSEK" : indeholder den rettelse, der i øjeblikket 

behandles. 

benyttes til indlæsning. fra rettelsesfilen. 

"SVISEI(" angiver sektornr på det sted, der skal rettes 

"SVIORD" angiver ord på det sted, der skal rettes 

"DISK" diskpakke 

Beskrivelse: 

Programmet er opdelt i fø~gende delmoduler: 

l~ initialisering af eksterne variable 

2. rettelse i format l 

3. 2 

4. 3 
5. kontrol af forrige station 

"j, 
6. valg af behandling 

7. afslutning af rettelse 

2. rettelse i format l 

Hovedadresserne til det sted, der skal arbejdes, haves 

i styredata •. Disse adresser hentes og gemmes i variabler

ne "PB" og "PA". Ved hjælp af UDPAK hentes funktionskode, 

egenskabsindex og antal. Funktionskoden undersøges og i 

tilfældene 3, 6 og 9 kaldes
.' 
FINDFO, der finder forrige 

'I, ,. , ' adresser og gemmer dem i "FPB" , "FPA" og "FPE". Hvis 
I 

I
,II 
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funktionskoden er II, 7, 8 eller 9 kaldes EFIND, der fin

der adresser ud fra egenskabsindexet og gemmer dem i 

"FPE" og "PE" • Der fortsættes i kontrolmodulet. 

3. rettelse i format 2 

Hovedadresser findes ikke, men i styredata står felter

ne for den b- og a-identifikation, der skal rettes under. 

Ved hjælp af FINAB, der får overgivet adressen på det før

ste felt, søges strukturen igennem efter felterne. 

Findes de opgivne oplysninger ikke, er det en fejl og 
( 

rettelsen skippes. Ellers haves nu i "PB", "PA" og "PE" 

de relevante adresser. 

Ved hjælp af UDPAK hentes funktionskoden, egenskabsin

dexet og antallet fra styredata og gemmes ihhv, "FUllK", 

"EG" og "ANTAL" , hvorefter der fortsætte s i kontrolmodu

let. 

4. rettelse. i format 3 

Hovedadresserne findes og hvis egenskabsindexet, som 

hentes sammen med funktionskoden og antallet ved hjælp af 

UDPAK, er større end 0, findes "PE" ved hjælp af EFIND 

og der fortsættes i modulet, der udvælger behandling. 

5. kontrol af forrige station 

Såfremt den nye rettelse berører en ny station, kon

trolleres den forrige station ved hjælp af KONTRL, der 

får overgivet den gamle "PB" som parameter. 

Det forrige stationsnummer haves i "STATIO" , mens sta

tionsnummeret for den nye rettelse hentes fra diskette 

gennem adressen i "PB". 
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6. valg af behandling 

Ud fra 

SLET. 

funktionsdata vælges enten AENDR, INDSAT eller 

7.. afslutning af rettelse 

, 
ii! 

Det næste tegn i rettelsesfilen hentes. Hvis dette er 
. 

b-sluttegnet, etableres genstartbetingelserne og næste 

ledige plads for individfilen sættes i styre filen, hvor

efter der returneres til det overordnede styremodul. 

Ellers startes forfra med ny rettelse. 

UDPAK--

Funktion: Henter funktionskode, egenskabsindex og antal 

fra arbejdssektoren (rettelsesfil) og gemmer 

disse i "FUnK", "EG" og "ANTAL". 
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AENDH
 

Funktion:	 Ændrer a- og b-identifikationer samt egenskaber i 

individfil. Der kan rettes flere egenskaber ad gan

gen 

Eksterne moduler: 

IOKALD 

Eksterne referencer: 

"ARBSEK": reference fil den sektor i rettelsesfil, 

inddata skal hentes fra. 

"LEDl" 
} adresser til inddata 

"LED2" 

"FUNK" funktionskode 

"ANTAL" antal (det felt, der skal ændres) 

"EG" egenskabsindex 

"PB" 

I'PA" det sted, der skal ændres 

"PE" 

Interne variable: 

"PEGl" Jadresse til det sted i individfilen, 

"PEG2" der skal ændres 

"SVISEK": arbejdsbuffer -,hertil ind- og udlæses 
fra individfilen. 

"HERE" angiver hvilket felt, der skal ændres 

"DISK" diskpakke til brug ved ind- og udlæsning 
fra rettelsesfil 

"DISKI" diskpakke til brug ved ind- og udlæsning 
fra individfiJ. 

"SVISEK": reference til "SVISEK" 



l 
'I , 

l 32 

lleskrivelse: 

Programmet er opdelt i 5 moduler: 

l. udvælgelse 

2. rettelse af egenskab 

3. rettelse af a-identifikation 

4. rettelse af b-identifikation 

5. udførelse af rettelse 

hvor det første modul ud fra funktionskoden vælger et 

af modulerne 2, 3 eller 4. Modulerne 2, 3 og 4 opbygger 

parametre til det femte - idet adressen på det sted, der 

skal arbejdes, sættes i "PEGI" og IIPEG2", feltet, der skal 

ændres, i "MERE" og antallet af ændringer, der skal fore

tages, i "ANTAL". 

5. udførelse af rettelse 

Den del af individfilen, der skal rettes i, indlæses, 

og fra rettelsesfilen hentes inddata og feltet ændres. 

Hvis den styrende variabel "ANTAL" ikke er talt ned tilo 

(altså ændring af flere egenskaber) fås gennem ~~gten i den 

post, der er ændret, adressen på den næste. 

Det undersøges, om inddata til næste rettelse er inde, 

ellers indlæses den næste sektor i rettelsesfilen og pro

cessen gentages. 
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1: 
~;, ____ INDSAT 
ii 
ll:: Funktion: Indsætter a- og b-identifikationer samt nye egenska

I ber i individfilen. Der indsættes kun en a- eller 
i 

l
" 

! 
b-identifikation ad gangen, men gerne flere egen-

l 
l skaber. 

Eksterne	 moduler:
 

IOKilLD
 

FLYT
 

LAES
 

( Eksterne	 referencer: 

"PB" 

"PA" det sted i individfilen, der skal arbejdes 

l, "PE" 
i 
!	 

"FUNK" : funktionskode 

"ANTAL" antal 

"EG 11 egenskabsindex 
i' 

"ARBSEK": arbejdsbuffer for rettelsesfil 

"LEDI" 1næste inddata i rettelsesfil 
"LED2" 

I 
I	 

"LEDORD" ) 
næste ledige plads i individfil 

"LEDSEK" 

Interne moduler: 

INDDATA 

Interne variable: 

"ENHED II 

"CYL" 

"SLYL" variable til FLYT og LAES 

"ARBS" 

"PAKKE" 

"BUFPER" 



"BUF" den nye a- eller b-identifj.kation 

"ADI" 

·nAD2" adresse til det sted,. der skal arbejdes 

" AD3" 

"AD4" 

"DISK" diskpakke til rettelsesfil 

"DISKI" diskpakke til individfil 

Beskrivelse: 

Prmgrammet er opdelt i følgende delmoduler: 

1. udvælgelse 

2 •. rettelse af egenskaber 

3. indsættelse af a-identifikation 

4.· indsættelse af b-identifikation 

5- udførelse af 3. eller 4. 

Ud fra funktionskoden vælger l et af modulerne 2, 3 

eller 4. Modulerne 3 og 4 opbygger parametre til det 

femte modul, idet adresserne på de poster, der skal 

indsættes efter, flyttes til "ADI" - "AD4". 

2.	 rettelse af egenskaber 

I "PE" står adressen på den egenskab; der skal ind

sættes. Denne hentes ind til arbejdssektoren, adres

sen. i posten gemmes, hvorefter den overskrives med 

adressen på næste ledige plads. Fra næste ledige plads 

opbygges .ny post med information,. der hentes fra ret 

telsesfilen og adressen. sættes til næste ledige plads. 

Hvis "ANTAL" ikke er talt op tilo, fortsættes med 

at bygge posten. op på l:i;J!;I:\end~;unåde. Når der ikke er 

flere, hentes den gemt~ adresse og denne sættes i a

dressefeltet på den sidst opbyggede post. 
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5.	 udførelse af 3. eller 4. 

I "ADI" _. "ADLf" står de identifikationer eller egen-

I skabsposter, der skal indsættes efter. Disse hentesI 
ved hjælp af LAES og adresserme gemmes i "BUF" • 

Adressefelterne overskrives herefter med hhv. næste 

ledige plads og o. 

Ved hjælp af INDDATA flyttes inddata fra rettelses

filelL til "BUF" og yed hjælp af FLYT, flyttes "BUF" 

til næste ledige plads. I parametrene til FLYT re

turneres næste led:ige plads, som flyttes til "LEDSEK" 

og "LEDORD" • 

i' ' 

,I 

" 
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FINDl'O
 

l'unktion at finde adresse p1 forrige b- og a-identifika


tion ud fra adresser givet ved de eksterne refe

rencer "PDTf, "pB+l"J "PAll og uPA+l lf • 

Eksterne moduler : 

IOKALD 
Eksterne referencer 

"STYSEK" 

"PB" 

"PA" 

Modulet benyttes til at finde adresse på forrige b- og 

a-identifil:ation i forbindelse med sletning af et forsugsdyr. 

Først findes forrige b-identifikation (1.51-75). Når denne er 

fundet undersøges det om den aktuelle b-identifikation inde

holder den aktuell e a-iden tifika tion (1. 95-119), og i benæg

tende fald l.1~1 L:(n~ soges vic:cro i indivirifilell. :t b(-)]~:L'c2ften(~e 

fald er forrige b- og a-identifil:ation fundet, da man hele 

tiden gemmer adresson på sidste icJ.ontifil~fl.-tion ved gennemløb 

af individfilen. Adresserne på forrige b- og a-identifikation 

overføres i 1.lB3-l3l, og der vendes tilbage til det kaldende 

program i 1.132. 
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l::FIND 

at finde adresse på forrig'e egenskabsværdi for 

forsøgsdyret givet ved de eksterne referencer 
npA" og "PA+l fl • 

Eksterne moduler
 

L/lES
 

Eksterne referencer
 

"lOA" }
 
aclresse på a-identifikation.I , "PA+l" 

II· "EG" 
I 
I
i! 
il,: ' 

"JTPE" 

index på den egenskabsYc2rdi for hvill~en, adresse på 
forrige egenskabsværdi ønskes.

J 
"FPE+l" her. placeres adressen på forrige egenslcabsværdi. 

I: ! EgenskabsW2rdierne 11i1:ng'er i en liste, og' adressen på 

l. ste egensl,absv2rdi i a-ic1entifil;ntionen, der er givet ved 

"PA" og "PA+l". Ved hjælp af LAES hentes egenskaberne en for 

en indtil cgens];::o.bSVL.21"'(~iE.'n iJ.CcJ inU0;'~ "EG" l15.es. i\.6ressen I-Jå 

forrige og nktuelle overferes nu til de eksterne referencer 

tlFPE" og "FP:E+l", 11FP" og FP+l". 
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~)LET----' 

Funktion	 at slette 1/ on b-identifikation med tilhørende 

a-identifikation, 2/ en a-identifikation eller 

3/ et nærmere angivet antal egenskaber for en 

a-identif ilmti on. 

Eksterne moduler : 

FLYT 
LARS 
IOKALD 

Eksterne referencer: 

"PE" ] 
adresse på aktuel b-identifikation

"PE+l" 

"F'PB" }
 
adresse på forrige b-identifikation
"FPB+l"
 

"PA"
 
} adresse	 på aktuel a-identifikation"PA+l" 

"FPA" }
 
'?PA+l" adresse pil forrige a-identifilmtion
 

"PE" } 
adresse på aktuel egenskabsvC2rdi"P1I+l"
 

"FPE" }
 
adresse pt't forrige egcnsl,absværdi

"FPE+l"
 

"ANTAL" antal egenslwbsværdier, der skal slettes
 

"FUNK" angiver sletningstype 

3 slet b-identifikation
 

6 slet a-identifikation
 

9 slet et antal egenskaber
 

Sletningen foretages ud fra de aktuelle adresser, og 

består i en simpel afhægtning af det der slettes, da pladsen 

ikke genbruges. 

FUNK = 3	 Sletning af b-identifikation med tilhøtende a-iden

tifikationer O..r3._.'l-) 
Først findes aclressen på næste b-identifikation og 

denne isættes så i den b-identifikation, der angi

ves ved "FPD" oG "FPJ3+1". 

Alle eksterne referencer nulstilles inden retur til 

kaldende program. 
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FUNK G Sletning af a-identifikation med tilhørende egen

skaber (1. U>L-l fo<l.) 

Først findes <!c,ressen pil. næste a-identifilmtion, og 

. denne indsættes sil. i den a-identifikation, der an

gives ved "F1'A" og "FPA+I". Er denno adresse nul 

indsættes adressen på næste a-identifikation i b

identifil,ationen angi vet: af "PB" og "PB+I". 

Referencerne "pA", "PA+l ti, "FPA ti, "li'pA+l" , lIpE", 

"PTI+111, "FPE", og HFPE+l lt nulstilles ved retur. 

i 

I i 
FUNE: = 9 Sletning af et antal' egenskabsv22rdier (l."S".-2.3e) 

Sletningen foretaGes ud fra. "pE't, "PE+I" og "FPE" 

og "FPE+I", og "ANTAL" angi.ver antallet a.f egen

skabsv6.~rdier, der skal slettes. Angiver "ANTALlI 

flere end der kan slettes, slettes blot det antal, 

der kan slettes. 

Referencerne "PE" '. "PE+l", "ljlPE It og "}'PE+l ti nul

stilles ved retur. 

.' 



FAEIl 

Funktion at søge i fejlfil efter en fejlpost med et angi

vet nu~ner, og overgive indholdet af denne i be

stemte parametre. 

Parametre 2 

l angiver nummeret på den ønskede fejlpost. 

2 retur parameter Og er 0, hvis fejlposter ikke 

findes, og ll.vis den findes. 

Eksterne moduler : 

LARS 

Eksterne referencer : 

ItNl" Her placeres adresserne pA den b- og a-identifikation, 

II "N2 1t 
der angives af fejlposten. Hvis fejlposten ildee fin

il ( "N3 1l des er disse referencer uælldret. 

1: 
1

"N4" 

il
I '
' 

Først hentes adresser fra styresektorsr, der angiver 

fejlfilen. Dernæst søges nedgellllem
hvor første fejlpost er i 

fejlfilcl1 VGcl llj;..erl) af L./...bS, c:er veG, lcald giver næste fejl

post. Findes en fejlpost med det af l. parameteren angivne 

Og indholdet af fejlposten OV0r
nummer er søgningen færdig,
 

føres til variablene NI, N2, N3, og N1.
 

\
/

" 
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1'INJl1\13 

Funktion der sages pA diskette efter et angivet forsags

dyr. Findes forsogsdyret, placeres adressell p! 

det i de eksterne referencer "PB" , "PB+I" , "PA", 

PA+I" , "PE" og "1OE+I". Inden retur til det kal

dende program, l~aldes EFIND, der finder adresse 

på forrige egenskabsværdi. 

Parametre 3 

l sektor adresse på diskette 2, hvor b og a

2 ord } identifikationer ligger. Disse er søge

nøgler i individfilen. 

3 returparameter, og er lig l, hvis forsøgsdyret 

findes, O ellers. 

Eksterne moduler : 

LAES 

Interne variable : 

"YlGH1( Il buffer på 5 ord til sogcn0g].er. 

Ved hjælp af LAES hentes de 5 nagler fra diskette 2. 

Disse nøgler (b- og a-identifil,ationer) placeres i bufferen 

"\VORK". Dernæst søges sekventielt gennem individfilen, først 

efter en b-iclcntifikati.on (l.Sll -II.:)), og findes en, der pas

ser, søges inden for denne efter a-identifikationen (1./20). 

Fineles dennc ikke søges videre efter næste b-identifikation 

og s& fremdeles. 

..
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Funktion at kontrollere alle forsøgsdyr inden for samme 

datagruppe og stationsnummer (b-identifikation). 

Parametre 2 

l sektor adresse på b-identifikation på dis

2 ordnr } lwtte l. 

Eksterne moduler : 

FLYT flytter til diskette 

LAES læser fra diskette 

FIND benyttes til at slette, evt. eksisterende fejl 

post for det forsøgsdyr der kontrolleres nu. 

FLYTFE	 kaldes, hvis der konstateres fejl i forsøgsdyret, 

og bevirker, at der skrives en fejlpost i fejlfi 

len. 

IOKALD	 benyttes til skrivning af sidst behandlede sektor, 

inden retur til kaldende program. 

lcnJ.~es ved kontrol nf IlCIIIIOldsvis b-idcntifilcati~ 

ACHECI'~ OD, a-identifiJtatioll, egenskabsværdi og svind, 

ECHECK nål" b- og a-identifikationen SillIlt alle egenskilbs

SVKONT værdier er kontrolleret. 

El,sterne referencer 

lSIIJ3TB" 1adresse pil den b-identifH:ation, der arbejc!es 

lSIDSTB+l"Jud fra. 

"SIDSTA" }a(~resse på clel1 a-identifikation, der er ved at
'\ 

"SIDSTA+l"	 blive kontrolleret. Ovennævnte 4 el~sterne variab

le.benyttes af FLYTFE i tilfælde af fejl i forsøgs

d}' r. 

Interne variable 

I det følgende beskrives en enheds- og nogle arbejdspak

ker til brug af LAES og FLYT ved læsning og slerivning prl dis

kette.For beslcrivelse af opbygningen af disse pakker se afs. 

angående LAES og FLYT. 

ENHED DATA l 

CYL data 

CYL+l DATA Enhedspaklee" der 'besl,ri vel', hvor i indi

.SCYL DATA vidfilen, der arbejdes nu • 

SCYL+l DATA 

DUF HES,G4 
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I'BRET" angiver arbejdspakke til lagring af b-identifika

tion. 

"ARET" angiver arbejdspakke til lagring af a-identifika

tion. 

ItEHET" angiver arbej,!spaldee til lagring af egenskabsvær

dier. 

Først kontrolleres b-identifikationen (1.5'1 - q 1<). Dette 

foregår vod kaIs af LAES, der læser b-identifiJ:ationen til ar

bejdspaleken BllET. Fejlkoden nulstilles, og der unciel'søges, 

om dor eksisterer en fejlpost for b-identifikationen i fejl

filen. Er dette tilfældet, slettes denne inden kald af ~CHECK, 

der checker datafelterne i b-identifikationen. Er der fejl, 

nedskrives b-identifikationen med den nye fejlkode derfra 

hvor den blev læst ind, og FLYTFE kaldes. 

Dernæst l~on trolIeres hver a-identifikation med ti lhøren

de egenskabsværdier. Dette foregår for a-identifikationens 

vecllwmmcncle ligeledes veel lcald af LAES, der henter a-identifi

kationen ti~arbejdspakken AEET, fejlIwden nulstilles, og evt. 

fejlpost slettes inden kald af ACHECK. Er der fejl, udskrives 

kun fejlpost, hvis der ingen egenskaber er. Er der fejl, ned

sleri ves a-iden ti fika tionen pi:' disketten igen. lIerefter lwn

trolIeres alle egensl,absv2ordicrne efter ovenstnende mønster, 

blot vil dor ikke blive søgt i fejlfil. Når alle egenskabs

værdiel"ne er iwntrolleret, IcaIdes SVKONT, der checker svind 

og an'cal egenskabsværdier. Har eler VE2ret fejl i a-iclentifilca

tion, egens1mbsværdierne, svindet eller i antal egenskagsvær

dier, kaldes FLYTFE. 

Når alle a-i.clcntifikntioper med egensl:absv:2rclicr er 

kontrolleret, vendes tilbage til kaldende program. 

il ' 
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4.2.. o Udskrift af afregningsbilag 

Udskriver et afregningsbilag for hver station, der findes 

individfilen. For hver afregningsgruppe undet hver datagrup

pe udskrives et afregningsbilag med opsummerede stationsvær-

di.er. 

\ /
 
flOVEDPROGRAJ 

AFREGN 

I I I I 
HENT SUHHE FLYT STAS AFR 

I I 
l 

HENGEM ~RBIL 

, , 

os ~ C=~J
 

LAVTA~ STAL 
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AFREGN 

Funktion: Udskriver afregningsbilag over korrekte forsøgsdyr 

ved at opsummere værdierne aflode enkelte egenskaber. 

Dette sker, dels for alle forsøgsdyr under samme 

station, dels for alle stationer under samme afreg

ningsgruppe. 

Ud over de opsummerede værdier udskrives middeltal

let for hver egenskab, samt det samlede svind og 

middelsvindet pr. forsøgsdyr ved slagtningen. 

Egenskabsværdierne udskrives i den rækkefølge, der 

er angivet i egenskabsregistret, forsynet med de 

tilhørende egenskabsnumre. 

Eksterne moduler: 

IOKALD 

DPADD 

DPSUB 

ODEC 

Eksterne referencer: 

"STYSEK" 

Interne moduler: 

HENT 

,
t, 

" 

i '.'I ' 
"I '.I" II'; , 

!. I : 

Il :
jl, ,
!',I', : 
:: i

II ' 
1",1
1:11' 

SUMME 

AFR 
STAS 
FLYT 
AFRBIL 
NULSTI 
OS 

TALSK 
STAL 
LAVTAL 

Interne variable: 

Sæt 

"DISK" 
"ARBSEK" 

"BI" 

"AI" 

:diskpakke til individfil 

:benyttes til indlæsning fra diskette 

:indeholder en b-identifu{ation 

:indeholder en a-identifikation 
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"EGEJ'J" 

"NUM" 

"SVIND" 

"UD" 
. "SUMl" 

"SUM2" 

"BUF" 

Heltal 

"STATUS" 

"PEGORD" 
"DYRT" 
"GDYRT" 

"DYRTl" 

"GDYRTl" 

"Dl" 

"D2" 
"DATAGR" 

"STATIO" 

"STATIl" 

"ANTOPL" 

"SLAVAG " 
"AFGR" 

"ALMT" 

"PEGl" 

"PEG2" 
"SVl" 

"SV2" 

"TAEL3" 
"TAELLf 

"TAEL6" 

"TAEL6" 

indeholder egensl,aberne under en 

a-identifikati.on 

egenskabsnumre ti.l egenskaberne 

svindkontroloplysninger 

udskriftsrækkefølge 

stationstællere, benyttes til at opsum

mere egenskabsværdier i. 

afregningsgruppetællere, benyttes til 

at summere stationstællere i. 
benyttes til at opsamle. og udskrive tal 

angiver fejltilstande 

angiver hvor i "ARBS EK " , der arbejdes 
antal dyr ialt, inden for en station 
antal godkendte dyr indenfor en. station. 

antal dyr ialt indenfor en afregningsgruppe 
antal godkendte dyr indenfor en afreg

ningsgruppe . 

benyttes til at nummerere 

1	egenskabsværdier 
datagruppe.n 

stationsnummeret 

grundstationen 
antal oplysninger for datagruppen 

kold slagtevægt af en side 
afregningsgruppe 
styrer udskriften af overskrifter 

den. egenskab i "EGEN", 
der behandles? 

1benyttes til
 
at nummerere svind
 

styrer udskriften 
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i,

!

lf. ? 

Referencer:r 
I
 "DISKF" :
 

"ARBPEG"l'
I "BIP" 

"AlP"l 
I	 "EPEG" 

I 
F}'i "SUMlP " 

l' '	 "SUM2P" 
H I 

~	 "N1H1P", 

"BUFPl" 
r,I I 

li Hovedprogram
','I'
il,
,I

pegepind til	 "DISK" 

"ARBSEK" 
IIBIII 

"AI" 

"EGEN" 
"SUMIII 

"SUM2" 

"NUM" 

"BUF" 

'·'1 I 

'I i	 Dette modul styrer alle andre i systemet og behandler 
1,1 

en station med tilhørende forsøgsdyr ad gangen. 

Er stationen fejlbehæftet overspringes hele stationen. 

Modulet består af 3 centrale løkker indeni hinanden.I', 
på yderste niveau indlæses en b-identj_fikation til "BI".li 

il: " 

! Fejlkoden undersøges og datagruppen sammenlignes med den\ ,"
j!.	 forrige. Er disse forskellige, u~skrives et afregningsbilag 
':1 

ved hjælp af FLYT og fra egenskabs- og stationsregistret 

hentes ved hjælp af HENT alle relevante oplysninger vedrø

rende den nye datagruppe. Stationen sammenlignes med den 

forrige og er disse forskellige nulstilles stationstællerne. 

Afregningsgruppen findes vpd hjælp af AFR og er denne for

skellig fra den foregående, udskrives et afregningsbilag 

ved hjælp af FLYT. 

Den mellemste løkke indlæser a-identifikationen til 

"AI" •. Fejlkoden undersøges og er denne mindre end 4 skip

pes dyret. 

på inderste niveau indlæses egenskaber, der gemmes i 

"EGEN" - er blot en af dem fejlbehæftede, skippes hele dyret. 
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Når alle er indlæst, adderes egenskabsværdierne til stations

tællerne ved hjælp af SUMME og der ryll:kes op på mellemste 

niveau, hvor næste a-identifikation læses. Når alle dyr un

der stationen er behandlet, udskrives ved hjælp af STAS et 

afregningsbilag for stationen og der rykkes op på yderste 

niveau, hvor næste b-identifikation indlæses. 

I tilfælde af, at imdividfilen er tOljl, udskrives med

delelse herom og der returneres til overordnet styremodul. 

HENT 

Henter følgende oplysninger fra egenskabsregistret: 

antal oplysninger, egenskabsnumre, kold slagtevægt, svind

kontroloplysninger og udskrivningsrækkefølge 

samt gemmer oplysningerne i hhv. "AWfOPL", "NUM" , "SLAVAG" 

"SVIND" og "UD". 

I alle tilfalde hentes startadressen på den relevante 

liste i styrefilen, hvorefter listen ved hjælp af HD,GEM 

gennemløbes og oplysningerne gemmes. 

SUHME 

Summerer alt efter parametrene.egenskabsværdier til 
I ' 

stationstællere eller statj.onstællere til afregningstællere. 

Rutinen opbygger parametre til standardprogrammet DPADD, 

der foretager en dobbeltordsaddition. og gemmer resultatet 

i A- og X-reg •. DPADD adderer det parametergivne dobbeltord 

til A- og X-reg., opfattet som dobbeltord, men med betydende 

del i A-reg. SU1~E placerer et dobbeltord fra l. parameteren 

i A- og X-reg og et dobbeltord fra 2. parameteren som 

parametre til DPADD og gemmer efter addition A-· og X-reg i 
I' 

,II 
dobbel tordet fra 1.. parameteren. Når samtlige do bbeltord er 

adderet returneres. 
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'\ 

:II 
i'i ·1 , 

STAS 
, 

STAS adderer antallet af forsøgsdyr (ialt og,modkendte) 

for stati.onen til antallet af forsøgsdyr for afregnings

gruppen. Ved hjælp af SUMME adderes stationstællerne til 

afregningsgruppetællerne og der udskrives ved hjælp af 

AFRBIL et afregningsbilag for stationen, hvorefter sta

tians tællerne nulstilles ved hjælp af NULSTr. 

FLYT 

FLYT flytter forsøgsdyrtællerne for afregningsgruppen 

til forsøgsdyrtællerne for stationen og udskriver ved hjælp 

af AFRBI~et afregningsbilag for afregningsgruppen. 

Afregningsgruppetællerne nulstilles, ligesom også for

søgsdyrtællerne for afregningsgruppen nulstilles. 

AFRBIL 

Udskriver afregningsbilag med enten stationstællerne 

eller afregningsgruppetællerne. Bilag udskrj.ves med et 

hovede, der afhænger af, hvilken slags tællere, der skal 

udskrives. Hovedet udskrives af underprogrammet OS. 

Egenskabsværdierne er målt i decagram (10 gram), hvor

for også tællerne er målt i denne enhed, men der skal ud

skrives i KG med 4 decimaler. Da maskinen kun regner i 

heltal, er det nødvendigt selv at lave decimaltal. Dette 

Klarer TALSK, der i X-reg får overleveret de tællere, 

der skal udskrives. 

Foruden tællerne og deres middeltal, skal også det sarn

lede svind og dets middeltal udskrives. 

Ved hjælp af indexerne i " "SVIND" adderes de relevante 

tællere v. hj. a. SUM!'lE og resultatet fratrækkes 'kold 



l S O 

slagtevægt af en side'v.hj.a. standardprogrammet DPSUB, 

hvis parameterkonventioner er magen til DPADD. Når svin

det er beregnet, kaldes TALSK ligeledes. 

os 

Udskriver afregningsbilagets overskrift afhængig af 

"ALMT". Hvis denne er o, udskrives overskrift til afreg

ningsbilag for station, ellers udskrives overskrift til 

afregningsbilag for afregningsgruppe. 

TALSK 

Udskriver egenskabsnumre, de opsummerede værdier og 

middeltallet for hver v. hj. a. LAVTAL og STAL. 

Endvidere udskrives det totale svind og rnidde1svindet, 

når tællerne er udskrevet. 

Hvert enkelt dobbeltord skal først omregnes til kg, 

derefter omdannes til decimaltal og endelig udskrives som 

ASCII-tegn. 

Både standard-multiplikationen og -divisionen arbejder 

med dobbeltord. så placeres det aktuelle dobbeltord i 

A- og X-reg, omregnes værdien fra dag til kg ved division 

med 100. Herved fås kvotienten i X-reg og resten i A--reg. 

Da der blev divideret med 100, er resten samtidig den øn

skede decimal og v. hj._ a. STAL udskrives X- og A-reg som 

decimaltal. Af. udskriftsgrunde ganges A-rag først med 100. 

Herefter skal middeltallet findes. Dette gøres ved at 

gange antallet af godkendte forsøgsdyr med loa og dividere 

det op i dobbeltordet. Herved fås den korrekte hele del 

X-reg og resten i A-reg. A-reg ganges med 10000 og di

videres med tallet fra før, hvorved de 4 decimaler fås. 

i 
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A- og X-reg udskrives med STAl•. Når samtlige tællere er 

udskrevet, udskrives svindet og middeltallet efter samme 

fremgangsmåde som ovenfor. 

STAL 

Udskriver et decimaltal, hvor heIdel en overgives til 

X-reg og decmmaldelen til A-reg. 

Ved hjælp af LAVTAL omformes hver af delene til ASCII
, ,

tegn og udskrives, adskilt af , ... 

LAVTAL 

Omformer et tal overgivet i A-rag til ASCII-tegn og 

pakker dem i den overgivne buffer ved succesivt at divi

dere tallet med lo , omforme cifret til ASCII og gemme 

det i bufferen. 



LI .?..7- IOKA:LD 

Funktion :kommunikation med disketter i form af læsning, 

skrivning og søgning. ~odulet behandles afbrydelse. 

Startbetingelser: 

inden IOKALD kaldes første gang, skal disketteenhe

dernes læse/skrivehoveder placeres over cylinder o .. 

Dette kan gøres ved kald af INIT på flg~ måde: 

JST '1' INIT 

RETUR HERTIL 

Parametre:	 l,. der er adresse på en kontrolblok (diskpakke) 

på lo ord. 

KONTROLBLOK 

De enkelte	 ord, nummereret fra o - 9, skal ved 

kald indeholde følgende: 

ORDO : operation 

Følgende operationer kan benyttes: 

o : ingen operation 

l :"format"ering af disketter 

2 skriv ikke slettet data 

3 skriv slettet data 

4 læs ikke slettet data 

5 læs slettet data 

'1	 6 læs alt 

7 læs både slettet og ikke slettet data 

8 ,. læs og kontroller adressemærker 

9 søgning (flytning af hoveder) 

ORDl	 enhedsnummer. Angiver nummeret på den en
hed, der skal kommunikeres med 

ORD2	 cylinderadresse. Angiver nummeret på den 

cylinder, der skal bruges. 

Ved kald er dette ord uden betydning. 

ORD3	 relativ søgeantal. Angiver, hvor mange 

cylindre, cylinderarmen skal flyttes, for 

at den kommer til at stå over den cylinder, 

angivet ved ORD2. 



1 S3
 

Negativ værdi af ORD3 angiver, at cyllnder


armen skal flyttes til en cylinder med la


vere nummer end den cylinder, den står ud
 

for ,. når operationen skal til at udføres.
 

Positiv værdi af ORD3 angiver, at cylinder

armen skal flyttes til en cylinder med
 

hø j ere nummer.
 

EKST Hvis cylinderarmen står over cylinder
 

lo ogORD2 indeholder værdien 3, skal 

ORD3 gives værdien. lo - 3 = 7. 
Ved kald er dette uden betydning. 

ORDlj.	 sektornummer. Angiver nummeret på den 

første sektor, der skal bruges. 

Ved kald skal sektornummeret være det fy

siske nlli~mer på sektoren 

EKS; Ønskes at bruge sektor 3 på cylinder 

l, skal ORD4 sættes til 26. + 3 =. 29. 

Dette skyldes den adresseringsteknik, 

der er benyttet ved behandling af dis

ketterne, hvorunder der kun arbejdes ud 

fra sektorens fysiske nummer, og ikke 

skelner hvilken cylinder,. der arbejdes 

på. Adresseringstekniken er beskrevet 

i afsnit 

ORD5 ordtæller. Angiver antallet af ord, der 

skal indgå i transporten. 

ORD6 lageradresse. Ordadresse på, hvortil eller 

hvorfra transporten skal beg~nde 

ORD? afbrydelsesadresse. Skal inden kald sættes 

til o. 

ORD8 og ORD9 er ord, der først tildeles en værdi efter 

at operationerne er tilendebragt, d.v.s., disse ord skal 

ikke tildeles nogen værdi inden. kald af IOf~LD. 

ORD8 . antal ord behandlet. 

ORD9 status. Idet de enkelte bit i ordet num

mereres fra ·nr o til 15, hvor bit o er 

bit' en længst til højr·e, indeholder OIiD9 

bit 15 - 8 forskellige generelle oplysnin
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ger om den udføtte operation, medens bit 

7 - o indeholder oplysninger om forskelli 

ge fejlsituationer. 

For den nøjagtige betydning af de enkelte 

status-bit henvises til: 

"FLOPPY DISK SYS'rEI1 USER' S MANUAL, COM

PUTER AUTOMA'l'ION, NAKED MINI DIVISION" l 

specielt til side 3 - lo i denne manual. 

Interne moduler: 

FEJLl (l. 146-159): udskriver fejludskrift, hvis der 
( ønskes kommunikation med en ikke instal

leret diskctteenhed. 

FEJL2 (l~ 170-201): udskriver fejludskrift, hvis ope
rationen på disketten ikke kunne udføres. 

IO (l. 126-142): foretager operationen på disketten. 

UDREGN(l. 104-121): udregner cylinder og relativ sø
geantal til kontrolblokken 

Interne variable: 

"ARDDSK" lagring af adresse på kontrolblok 

"ENHED" indeho,lder adresse på, over hvilken 

"ENHKD+ l " cylinder læse/skrivehovedet 

"ENHED+2" befinder sig. Disse er globale, da de 

nulstilles af INIT. 

Beskrivels e 

Ud fracuen overgivne diskpakke beregnes cylinder, re

lati~ hovedflytning og sektor ved at dividere den overgivne 

sektor (der repræsenterer både cylinder og sektor) med 26. 

Herved fås som kvotient: cylinderen og som rest: sektoren. 

Den relative hovedflytning fås ved at trælffie den gamle cylin

der, der står i "ENHED", fra den nye. Da denne rutine benyttes 

af stort set alle moduler i systemet, er afbrydelsesfacilite



ten indsat her •. 

Det undersøges om "SENSE" er sat, og i givet fald udskri

ves indholdet af ordretælleren (P-reg) og maskinen kan sluk

kes •. Ved genstart kaldes nUT og operationen på disketten 

foretages og der vendes tilbage til kaldende program•. 
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LAES 

l'unktion l~ser et parameter bestemt antal ord fra disket

te 0, l eller 2. 

FLYT 

Funktion	 skriver et parameter bestemt antal ord på disket

te 0, l eller 2. Skrivningen foretages ved at or

dene skrives i en udskrivningsbuffer, dernedskri

ves pA diskette, når denne er fyldt. 

Da LAES og FLYT logisk arbejder på samme måde, lwn start 

betingeiser og parametre beskrives sammen. 

Startbetingelse : hoveclprogrammet skal ved opstart nulstille 

or(~et an gi vet ved "SEI\.rrOH Il p.l f øl genc.lc mtlde : 

T)T1Ti'SEICTOH ~".u.J.. 

zxn 
ZAH 

STA @-:'SEJ:TOE 

Parametre l, adresse på arbejdspakke, der har følgende for

mat 

Arbcjdspal;;:ke 

Olm l = adresse på ENHEDSPAKKE (beskrives nedenunder) 

onD 2 = aelresse på l.ate ord, der skal læses/flyttes 

fra/til ind/udlæsningsbuffer. 

ORn 3 = antal ord, der skal berøres. 

ENIlEDSPAKKm, besl;river en disketteenhed, og har følgende for

mat : 
ORn l = disk nr. O, l eller 2. 

ORU 2 = sektor } hvorfra der	 slwl læses/flyttes.ORD 3 = ordnr
 

ORD "i = sel,tor }
sidste lovlige ord, der må benyttes.onn 5 ordnr 

ORD 6 = buffer på 61 ord. 

Eksterne moduler 

IOKALD 
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Besll:ri velse af Ll\ES!FLYT ves et 0]'501'1pel 

Eksempel 

ENHED DATA l 

SEKTOn DATA 2 

OnDNR DATA 10 

SIDSTS DATA 100 

SIDSTO DATA O 

BUFFER RES 64 

* ARBEJDSPAKKE 

PAKKE DATA ENHED 

ADRES DATA BUI" 

ANTAL DATA 3 

13UF RES 8 

Et kald af LAES p~ folgende m~de 

JST *LAES 

DATA PAKKE 

vil bevirh:e, a t sektor 2 på enhed nr. l læses ind til buffe

ren BUFFER, hvis den i],læ allerede er i bufferen. Dermest 

flyttes ord nr. IC-l'? fra denne buffer til BUi" i arbejc:spal; 

ken. Efter kaldet er SEKTOn og OnDNn i enhodspakken nu 2 og 

18. Hvis der læses fra en sektor til en anden sorger LAriS 

selv for at indlæse den næste sektor. 

Et kald af FLYT pa følgende måde, 
JST "FLYT 

DATA PAKKE 

vil bevirke, at ordene i BUl" flyttes til 13UFlnm fra ord 18 

til 25. Efter kaldet er SEKTOR og aRDun i enhodspakkon nu 2 

og 26. 

Når BUFFER bliver fyldt op, sørger FLYT selv for at ned

skrive denne, pa den sektor, der angives i enhedspakken, og 

indlæser næste seJ;tar til BUFFEJl inden, e!er flyttes flere are! 

fra BUP til BUJ<'l°EI\. P2. elenno m/Lele er det muligt at flytte et 

specificeret antal ord til on sektor uden at ændre andet end 

de berørte 01'(:. 
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FIND
 

Funktion	 søgning i fejlfil med adresser pa b- og a-iden

tifikationer. Findes fejlposten, slettes denne, 

hvis 5. parameteren er l. 

Startbetingelser: adresse pd l.ste fejlpost skal placeres 

FEJLAD og FEJLAD+l af kaldende program inden før

ste kald. Ordet angivet af FINDSK skal nulstilles 

pd følgende mAde 

ZAR 

zxn 

FINDSK llEF 

Parametre 5 

l sektor 
søgenøgle for b-identifikation

2	 ordnr 

3	 sektor 
søgenøgle for a-identifikation4,	 ordnr 

5	 ind- og udgangspa~nmeter. 

Ved indgang O vil en fundet fejlpost ikke blive 

slettet. Ved undgallg l slettes evt. fundet fejl 

post. Ved udgang er 5. parameteren 0, hvis fejl 

post fundet, ellers l. 

EJ,sterne moduler 

IOKALD 

Interne variable : 

"NYTAK" } 
adresse på næste fejlpost

"NYTAK+l"
 

"AKTUEL" }
 
adresse pa aktuel feJ'lpost

"AKTUEL+l"
 

"GAMMEL" } adresse ~å forri~e fejlpost, benyttes i til 

"GAI/IMEL+l" 

Ved hjælp af startadfessen på fejlfilen, der af kalden

de program er placeret i "FLTLAD" og "FEJLAD+l ", søges sekven

tielt ned gennem fejlfile~ indtil fejlposten enten findes, 

eller der ikke er flere fejlposter. Findes fejlposten, under
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s0ge~ om denne skal slettes, og hvis bekrægtend~ afhægtos 

fejlposten (1.'23 - Ir3), inden retur til kaldende program 
(l,/I,.I ). 

,I :
 
l, ''::' : 
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JlE,nAB 

Funl,tion	 at hente et forsøgsdyr til en buffer i det indre 

lager. 

Parametre .. 5
 

l adresse ph buffer
 

2 sektor }
 adresse på b~identifikation
3 ordnr 

4 sektor } adresse på a-identifikation
5 orclnr
 

Eksterne moduler :
 

LAES
 
r 
\ 

Ved hjælp af LAES hentes først b-identifikationen. Den

ne placeres i de første 8 ord af bufferen, angivet ved para

meter l. Uvis parancter 1 og 5 er forskellig fra n, hentes 

a-identifikationen, der placeres i de næste 8 ord i bufferen. 

Er der egollskabsværdier til a-iden tifil,B tioner, hen tes disse, 

og for hver egcns1;absværdi placeres dols egenslwbsværdiell, 

dels fejlkoden. Når der ik1'O er flere egenskaber, skrives et 

negativt tal i næste bufferord. 
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IlElIDI 

Funktion 

HEAD2 

Funktion 

HEAD3

Funl~tiol1 

NYSIW 

Funktion 

CUL1" 

Funldion 

udskrift af sideoverskrift med dato. Kaldes af 

NYSIDJ;. 

udsl,rift af overskrift for egenskabsværdier ved 

udskrift af afviste forsøgsdyr. 

udskrift af overskrift for kontroldiagram ved 

udskrift af afviste forsøgsdyr. 

sideskift. Kalder derefter !lEADI. 

liniesldft. Antallet af liniesJ;ift tælles, og o

verstiger dette 62, skiftes til ny side ved kald 

af NY8IDE. 



VIJDECT 

Funktion at udskrive et tal decilualt uden foranstillede 
nuller. 

Eksterne moduler : 

OT'l' 

Tallet fylder altid 6 pladser, hvor første plads er et 

blanktegn. Er tallet O, udskrives altså 5 blanke og cifret O. 

" 
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SIG~IV
------'''-' 

Funktion hjælperoutine, der udskriver et specificeret an

talord med en identifikation. Ordene udskrives 

hexadecimalt. 

Parametre .: 3 

l adresse på første ord, der skal udskrives 

2 antal ord, der skal udskrives 

3 identifikatiol1snummer (0-32767) 

Først udskrives identifikatiol1snummeret med to stjerner 

foran. Dernæst udskrives ordene med B pr. linie. 

" 
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IHIT 

Funktion at placere disketternes læse/skrive hoveder over 

cylinder O. 

Eksterne referencer : 

"ENHED" 

Hver gang der har været sluld,et for disketterne, sl,al 

hovederne placeres et veldefineret sted, og det er naturligt 

at vælge cylincler O. Da den routine; der læser/skriver på dis

ketterne (IOKALD),selv holder rede på, over hvilke cylindre 

hovederne st:3.r, må et kald af INIT ændre disse referencer. 

Dette gøres ved i INIT at nulstille ordene "ENHED", "ENHED+l " , 
"ENHED+2" på følgende måde : 

zxn 
ZAR
 

STA @;'ENHED
 

STA @"ENHED
 

IXR
 

STA @»EKIIED
 

.. 
ENHED REF 
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'1.:5 Po.stformater for filer 

I det følgende beskrives de anvendte postformater for de 

systemet indgående filer., 

Systemet benytter følgende 4 permanenete filer~
 

l) Styrefil
 

2) Egenskabs- og stationsregister
 

3) Indm.vidfil
 

4) Fejlfil
 

og postformatet for hver fil vil nu blive gennemgået. 

l~ Postformat for styrefil 

Styrefj.len fylder 256 ord og er anbragt på diskette o, 

sektor l - 4 ord o. 

Filen består af en post med følgende indhold: 

ord o sektornr { næste ledige plads i egen
l ordnr \ skabs- og stationsregistret 

Datagruppe l 

2 sektornr l startadresse på antal op
;- 3 ordnr \ lysninger og egenskabsnumre 

4 sektornr Istartadresse på svindop
5 ordnr \ lysninger 

6 sektornr } startadresse på udsl~rifts-
ordnr l rækkefølge+- 7 

Stationskode o 

8 sektornr '/ startadresse på max-min
9 ordnr I o grænser 

• 
• 

Stationskode 9 
-'26 sektornr l startadresse på max-min
- 27 ordnr I o grænser 

Datagruppe 2 

- 28 sektornr '2 startadresse på antal Dp
- 29 ordnr I lysninger og egenskabsnumre

.' 
• 
.som under datagruppe l 
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Datagruppe 3 
ord 54	 sektornr 

ordnr55 

• 
,	 som under datagruppe• 
H 

Datagruppe 4. 
80 sektornr 
81 ordnr 

.. 
som under	 datagruppe l• 

Datagruppe 5 
106 sektornr 

- 107 ordnr 
• 
••. som under datagruppe l 

.. :'?- _<)e... Datagruppe 6 
-·132 sektorne 
-- 133 ordnr 

Data[~ruppe 7 
- 158 sektorne 

159 ordnr 

DatagruppG 8 
- 181> sektornr 

185 ordnr 

Datagruppe 9 
- 210 sektornr 
elæll ordne 

Afregningsgruppe l 

,	 -- 236 sektornr l startadresse på statio, 
- 237 ordnr } under afregningsgruppe l 

Afregningsgruppe 2 

~3238 sektornr l startadresse på stationer 
- 239 ordnr } under afregningsgruppe 2 

2l~o sektornr 'l startadresse på individ
241 ordnr j fil 

- 242 sektornr l næste ledige plads på 
2,'·;Z43 ordnr individfilen. 

Jstartadresse på fejlfil 

sektornr l næste ledige plads på 
ordnr fejlfil. 
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ord 248 antal poster i fejlfilen 

249 1
~a25o dato 

251 

252 
253 
254 reserveret til fremtidige udvidelser 
255 
256 

2 ..._Postformat for egenskabs- og stationsregister 

I det følgende beskrives de indgående postformater for 

egenskabs- og stationsregistret, der placeres på diskette o 

fra sektor 5 og ord o 

Der findes 3 post formater for egenskabs- og stations-

registret: 

l) format for antal oplysninger og ~gen6kabsnumre, 

svindoplysninGer og uds~'>:riftsræk~;;:ef01ge 

2) format for max -- min - a grænser 

3) format for stationer 

ad L	 Postformat for antal oplysninger og egenskabsnumre, 

svindoplysninger og udskriftsrækkefølge 

Posten bestdr af 3 ord 

~ , 
nrd o: sektornr 

adresse på næste post 

ord 1; ordnr 

ord 2: datafelt 

hvor datafeltets indhold afhænger af hvilken af de 3 

kæder, vi er i: 

for kæden med antal oplysninger og egensaabsnumre er 

det enten antallet af oplysninger for datagruppen el 

ler et egenskabsnummer til egenskDbsværdien placeret 
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på samme rækkefølgelwmmer i individfilen. 

For kæden med svindoplysninger indeholder datafeltet 

enten 

svindgrænse, 
rækkefø~genummer på kold slagtevægt af en side, eller 

rækkefølgenummer på"en egenskabsværdi, der skal indgå 

i svindkontrollen 

For kæden med udskriftsrækkefølge indeholder datafel

tet: 
et rælckefølgenummer på den egenskabsværdi, der skal 

(I udskrives som det nummer, posten har i kæden. 

ad 2.	 Post format for max min - o grænser 

Posten består af 5 ord: 

ord o: seh:tornr adresse på næste post 

ord l: ordnr 

ord 2: max 

ord 3: min datafelter 

ord 4: o ell. l 

hvor 
max	 står for den maksimumsgrænse,. egenskabsværdi

en, placeret på sa~~e ræ~~efølgenummer i 

individfilen, skal overholde 

min står fo.r den minimumsgY"""cBnse, egenskabsværdi

en '" placeret på samme rækkefølgenummer i 
.individfilen, skal overholde. 

værdien er tilladt 

værdien o er ikke tilladt 
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ad 3.	 ~ostformat for stationer 

Posten består af 4 ord: 

ord o:" 

ord l: 

ord 2: 

ord 3: 

sektornr 

ordnr 

stationsnr ,, 

kontrolkode 

hvor	 kontrolkoden 

,il

: :: 
, , 

} adroaso på ,"sto post 

multiplikationskontrol 

foretages ej 

foretages 
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3. Postformater for individfil 

I det følgende beskrives de indgående postformater for 

individfilen, der placeres på diskette l fra sektor l og 

ord O. Dor findes postformater for henholdsvis b-idontifika

tion (B-post), a-identifikation (A-post) og egenskabsværdi 

(E-post), og fælles for dem er, at de indeholder et status

ord (fejlkode), der identificerer evt. fejl i posten. 

Postformat for b-identifikation 

En b-identifikation består ar 8 ord, hvoraf det sidste 

ikke benyttes. 

ord O sektor }
r-------------.---- adresse på næste b-identifikation.ord l ordnr 

ord 2 sektor } 
-_.---~--'----I adresse på første a-identifikation.

ord 3 ordnr 
-'----'---1

ord Ir statusord 

ord 5 datagruppe lJ
datafelterord 6 stationsnr 

ord 7 L,__. _ 

Status ord for b-identifikation : 

Fejlinformationen er pakket og bittene i ordet har føl

gonde betydning. 

bit 15 

14 

13 svindoplysninger elcsisterer ikke 

12 max-min-O grænser eksisterer ikke 

11 

10 

9 

I 

I 

underløb 

alf'a.num 

overløb 
) for datagruppe 

8

} 
" 

underløb 

7 I alfa.num for stationsnummer 

6 ove·rløb 
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5 ingen tilhørende a-identifj.kation 

li ··-. J 
2 udsltriftsrækkefølge mangler 

l 

O : antal oplysninger og egenskabsnumre eksisterer ikke 

Er datagruppe O eller større end 9. er underløbsbitten 

sat, bit ll. 

Kendes stationsnummeret ikke er ligeledes underløbsbit 

ten for stationsnummeret sat, bit 8. 

) 

postformat for a-identifikation 

En a_identifikation består af 8 ord.-,--_····_·_-_·····.."-···..1
ord O l . sektor ,

.-.....-..:, \ adresse på næste a-identifikation.ord l l ordnr i)
,_ "_' .'._' _----1

ord 2 ·· ·.. :;~~:1.'-·_··· .._-··-·-···1} El.dresse på første egenskabsværdi.ord J l
 

ord 4 ·· -st~tu~o~dl

. - - ·--1

ord 5 ..Eoldl1E.. -- -' ... 1\ da tafel ter.
ord 6 l
 

ord 7
 :;~n~=-=-~~~~_=~jJ 
status ord for a_identifikation 

~""._.bit 15 __. 
14 l underløb
 

lJ l alfa.num l for holdnummer
 

12 overløb
 J 
Il underløb
 

10 alfa.num for dyrenummer
 

9 overløb
 

8 underløb \
l
7 alfa.num for køn

)

6 overløb
 

5
 
tf l 

J fejl i'identcheck (multiplikationskontrol) 
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2 ingen egenskaber
 

l
 svind galt
 

O antal oplysninger galt
 

Postformat for egenskabsværdi_ 

En egenskabsværdi optager 4 ord. 

ord O sektor ~}
f---~------~----- adresse på næste egenskabsværdi.

ord l ordnr 
----------.

ord 2 e~_enskabS~_~dj.' datafelt. 

ord 3 statusord 

Status ord for egenskabsværdi 

bit 15-3 benyttes ikke 

2 : underløb
 

l alfa.num egenskabsværdi
 

O overløb
 

-4. Postformat for fejlfil 

Fejlfilen er placeret på diskette O fra sektor 200 og 

ord O, og hver post har følgende format. 

ord O fejlnummer 
r-

ord l : sektor 
f------------- } adresse på næste fejlpost.ord 2 ordnr 

ord 3 sektor------_._-_. } adresse på b-identifikation.ord 4 ordnr 

ord 5 sektor 
] adresse på a-identifikation.ord 6 ordnr
 

ord 7 svind indeholder svindet for forsøgsdyret.
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41. til Diskette adresserings teknik 

Her beskrives den valgte adresseringsteknik for tilgang 

til diskettearealer~ 

Adresseringsteknikken er ens for de tre disketter og der 

: !, skelnes ikke i adressedelen mellem dem. Dette varetages sær

skilt. 

En disketteadresse består af to dataord, hvor ord l an

giver en sektors fysiske numm~r, nummereret fra l på cylinder 

o til 2002, der er sidste sektor på cylinder 76, og dermed 

også på disketten. Ord nr 2 angiver, hvilket ord inden for den 

aktuelle sektor, der refereres til. Ved adressering af poster, 

vil adressen altså være en adresse til postens første felt. 

Ved behandling af poster på sektorer er det valgt at 

arbejde i buffere af størrelsesordenen 64 ord, der netop er 

størrelsen af en sektor. Til hver er da knyttet de 2 adres

seringsord, hvor første ord kun ændres, hvia bufferens aktu

elle indbold ændres til at repræsentere en anden sektor, f. elæ. 

ved indlæsning af en ny sektor til bufferen. 

Til behandling af ind-o og udlæsning fra disketter er 

benyttet 3 moduler: 

lOKALD:, der læser/skriver en sektor på angivet enhed. 

Første adresseringsord indgår i en pakke på la 

ord '. hvis adresse overijives som parameter til 

IOKALD. 

LAES læser et bestemt antal ord fra en given sektor. 

Er sektoren ikke i den tilknyttede buffer, læ

ses denne ind ved kald af IOKALD. 

FLYT flytter et bestemt antal ord til en. given sek

tor. Er sektoren "ikke i den tilknyttede buffer 

læses denne først ind ved kald af IOKALD 
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Kun hvis bufferen under flytning fyldes op, vil 
denne blive skrevet ned på disketten i den ak

tuelle sektor. 

For beskrivelse af ovennævnte 3 moduler henvises til 

systembeskrivelsen 

,
 
\
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5. PROGRAHVEDIJICEllOLDELSE 

Programmerne er udviklede med mulige udvidelser for øje. 

Samtlige ptogrammer er forDynot med særlige faciliteter til 

indkøring af ændringer og udvidelser. 

Som følge af tidspres blev ikke alle de gode ideer, vi 

havde, omsat i programmer, mende mulige forbedringer og udvi

delser, vi direkte kan se, vil blive gennemgået i afsnit 5.3. 

Mange af de i systemet indgåede moduler samt andre, der 

er udviklet i forbindelse med 'afprøvningen, har større anven

delighed. Disse bliver sammen med visse af standardrutinerne 

o,mtalt i afsnit 5.2. 

5.1 TESTF ACILITETER 

Samtlige programmer indeholder mulighed for testudskrif

ter~ Testudskrifterne er mangfoldige og omfatter , dels ud

skrift af te~ter fra centrale moduler, dels udskr.ift af de 

vigtigste variable, når disse ændres~ Desuden er der mulighed 

for manuelt at bestemme uddatamængden under systemafviklingen. 

Testfaciliteterne i programmerne kommer til udførelse 

ved j_ det aktuelle proe;ram, der ønskes testudskrifter fra, at 

ændre en variabel "TEST" til at have værdien l på flg. måde: 

Slet linien indeholdende "TEST" ("TEST" er altid 

placeret i det forreste af programteksten) 

Indsæt linien "TEST EQU l" ' 

"TEST" er et assemblerdirektiv~ der under dannelse af 

o,bjectkode afgør om de: ordrer, der er omsluttet af 

"1FT TEST" og "ENDC",skal oversættes. Er "TEST" lig l vil or-, 

drer mellem "1FT TEST" og "ENDC" blive o,versat, medens de, 
" 

hvis "TEST" er lig nul, ikke vil indgå i objectkoden. 
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'ril udskrift af lagerord findes modulet SKHIV, der udsl,ri 

ve.r et parameterbestemt antal lagerord med tilhørende identi 

fikation. 

Til udskrift af sektorer på disketter findes to programmer, 

hVDraf det ene findes i absolut kode på en strimmel betegnet 

DUHP_ Ved indlæsning og opstart af denne strimmel ved hjælp af 

LAHBDA,. indtastes først disketteenhed (o, l,eller 2) og et fire

cifret taL for den ønskede sektor. Den anden form far udskrift 

( 
af disketter fL~des ved at køre systemet med test i modul 

IOKALD. 

Ved test i 15KALD er der 5 muligheder for testudskrifter. 

der styres af værdien i S-reg: 

S-reg = o udsb~ift af kontrolblok ved læsning og 

skrivning
I :' 
,	 Kontrolblokken angiver enhed,. cylinder og 

sektor, der berøres. 

Beskrivelse af kontrolblokken findes i system

beskrivelsen for IOKALD. 

udskrift af kontrolblok.. og udskrift ved læs

ning. 

S-reg - 2 : udskrift af kontrolblok og udskrift ved 

skrivning. 
;1 

S-reg = 3 ingen udskrifter 
:i 
li ; 

S-reg > 3 udskrift af kontrolblok og udskrift af sektor'ii 

~ ; 
::	 både ved læsning og skrivning på diskette. 
~: 
~I 

, 

!ii	 S-reg kan ændres under kørslen. 
;'1 ,. 
.,' 

I: 
iii
.1

, 

:j! 

:jl 
il 
,i 
:11 , 
l

I 

I~ 

:1 
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5~2 INDKØRING AT!' ÆNDRINGER 

Dette afsnit beskriver, hvordan ændringer i kildetekseen 

kan bringes til udførelse., 

Først beskrives, hvorledes objectstrinllen indlæses ved 

hjælp af en objectloader LAMBDA, der samler programmer til en. 

absolut kode" som kan udføres. Herefter beskrives først for 

, STRI~~EL l, dernæst for STRI~MEL 2, hvilke programmer Og 

hvilken. rækkefølge, de skal' indlæses ved LAMBDA", 

LAMBDA 

LAlfBDA er beskrevet i LSI SOFTWARE MANUAL (side 3C-l) 

fra firmaet METRIC og er et program, der læses ind fra celle 

3000 med AUTOLOAD" beskrevet i samme reference side 3AA-l. 

L~1BDA benyttes , som beskrevet i referencen, når ob

jektprogrammerne skal indlæses. 

Indlæsning af objectprogrammer 

Når ændringer er indført i et program, kan indkøringen af 

det foretages separat for hver af STRIHi1EL l' s og STRIHHEL 2' s 

hovedfunktioner. 

Den separate afprøvning kan betale sig, da antallet af 

o,bjectprograr.Jmer til hhv. STIU~EL, l og STRIMlJIEL 2 vil være 

et anseligt antal for hver testkørsel. 

I det følgende gives en liste over hvilke programmer, 

der skal indlæses· for kørsel af de enkelte hovedfunktioner. 

Ved gennemgang af programmerne er valgt flg. notation: 

_. Rækkefølgel1l af programmerne angiver indlæse

rækkefølgen. 
" 

- Programmer forsynet med "x" skal altid indlæses 

- Programmerne er samlet i blokke, der angives med 



et nummer. Hver blok skal indlæses samlet •. 

-Programmer, forsynet med et eller flere numre, skal 

kun indlæses, hvis en blok med et af de angivne 
numre er indlæst. 

Programmer for STRIJ1MEL l 

x. STRl 

l. fOPBYG
 
(KONVER
 

2~ UDSTA
 

3. UDEGEN 

4. NYDATO 
5. DATO 

x NYS IDE 

x INIT 

x IOKALD 

x UDDECI 

x SKRIV hvis test 

X T.H.P standardprogrammer for ind- og udlæsning 

af tegn. Disse findes på en strimmel be

nævnt T~U.P.
 

T~U~ omfatter;
 

OTL udskrift af linie 

OTT tegn. 

OHEX tal hexadecimalt 

ODEC ddecimalt 

IDEC indlæsning af tal decimalt fra 

terminaL 



Programmer for STRIH\I\EJJ 2 

x STR2 

l 

2 

3 

4 

5 

" 6 

OPG 
IND 
CHAR 
OPBYG 
NYGRIS 
HENT 
NYTEGN 
FEJLE 
CHAN~:e: 

{HOPUD2 
RIG'rIG 

~HOPUDl 
HENTEl 

TAPE 

AFREGN 

HOPRET 
FORTLK 
AENDR 
INDSAT 
SLET 
KONTRL 
F IND AE 
FEAD 
FINDFO 

,', 



1 Sø 

l, 6 ACHECK 

l, 6 BCHECK 
l, 6 ECHECK 
l, 6 SVKONT 
l, 6 FLYTFE 

2, 3 HENTE 

2,3,6 HENT AB 
2,4,6 FIND 

5 FIX POINT ARITMETIC, standardprogrammer for 
regning med dobbelt-ord 

x NYSIDE 

x INIT 
x IOKALD 

x UDDECI 

x FLYT,LAES 

Dannelse af absolut kode 

Dette afsnit beskriver, hvorledes en absolut kode kan 

dannes for STRH1MEL l eller STRIV!l'\EL 2. Dette udføres, når æn

dringen i.programmet er indkørt. Hertil benyttes BDP (BINARY 

DUMP PROGRAM) beskrevet i referencen for LAVillDA, side 3D-l. 

Denne læses ind ved hjælp af 

AUTOLOAD fra celle 3800 

BDP udføres med : nedre grænse i objektkoden 

i a-registret og øvre i x-registret Den producerede hulstrimmel 

kan læses ind som angivet i operatørvejledningen. 

o 



I
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Nedenfor 

lige moduler. 

INIT 

IOKALD : 

i ,
 
Dumpi 

l, 

NULSTI 

UDDECI 

PRT 

CHOUT 

LAES 

FLYT 

KONVER 

KOPI 

er givet e~iste over de direkte videre anvende

initialiserer disketter 

læse- og skriveoperationer på disketter. 

Nærmere forklaring, se systembeskrivelsen. 

udskriver en sektor fra diskette. Kræver som ind

data, den enhed,der arbejdes på, og den sektor, 

der skal udskrives. Sidstnævnte skal opgives med 

!j. cifre. 

nulstiller en hel diskette 

sidestyW~e til standardrutinen ODEC. Udskriver 

positive tal på papir uden forahstillede +. 

udskriver en linie tekst. Sidestyk;~e til stan

dardrutinen OTL 

udskriver et tegn. Sidestykke til standardrutinen 

OTT. 

læser/skriver et opgivet antal ord fra en buffer 

til en diskettebuffer, der ved opfyldning bliver 

skrevet på diskette. 
konverterer fra BCD til ASCII. Begrænset konverte

ring, der let kan udvides til fuld konvertering 

ved at udvide tabeller 

kopierer en diskette monteret på enhed o til 

~n diskette på enhed l. 
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5.3 UDVIDJ~LSER 

Her vil kort blive gennemgået nogle af de udvidelses

muligheder, vi på nuværende tidspunkt har overblik over. 

Flytbare filer 

Som systemet leveres ligger placeringen af de enkelte fi

ler på de 3 diskettestationer fast. Som følge af, at startadres

sen på alle står i styrefilen , kan dj.sse gøres flytbare forstå

et således, at de kan placeres;hvor man vil ,ved i styrefilen, 

hvis placering er fast, også at placere, hvilken enhed de skal 

ligge på. I de enkelt programmer skal startadressen og enheden 

på filerne indlæses fra styrefilen og enheden placeres i de 

diskpakker, der er tilknyttet filerne. 

Dette er delvist indført ror alle programmer på STRIHH1'L l, 

idet de kun arbe jder på egenskabs-o og stationsregistret , som 

gennem ændringer i programmet QPST kan flyttes,. 

Den forslåede udvidelse kræver, at styrefilen forinitiali

seres. Dette gør QPST i forvejen for egenskabs- og stations

registret, hvor startadressen placeres i styrefilen. Tilsvarende 

måtte de øvrige startadresser og enheder placeres i styrefilen. 

Disse ændringer er forholdsvis lette at lave, men de er 

ret tidskrævende på grund af det store antal programmer, de skal 

indføres i. 

," 
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l S:.1 

1,. AFPRØVNING 

Kapi tlet indeholder først en ræk),e generelle overvejel

ser over, hvordan en afprøvning bør foretages, hvorefter den 

anvendte metode gennemgås. Herefter følger afprøvningen af 

de enkelte programmer. 

AFPRØVNINGSMErODER 

Litteraturen om emnet er sparsom og plejer at holde sig 

til almindeligheder, såsom "at programmet må underkastes prø

ver, der bevirker, at samtlige programmets funktioner, såvel 

de tilsigtede som fejlreaktionerne, bliver aktiveret". Hvor

dan man rent faktisk når dette mål, plejer hver forfatter at 

have sin egen ide om. Generelt kan man dog uddrage, at denne 

bør opstilles i to; en intern og en ekstern afprøvning. 

Den interne afprøver hver delmodul for sig, idet man 

løsriver modulet fra dens naturlige omgivelser og ser på ind

og udgangsbetingelserne. Programmet deles på denne måde i så 

små moduler, at man helt kan overskue, hvad der sker. 

Konstruktion af inddata eller indgangsbetingelser, der 

bevirker, at samtlige sætninger og grene i programmet afprø

ves, er nu blevet en overkommelig opgave og kan overskueligt 

formidles i skemaform 

Den eksterne afprøvning koncentrerer sig om samspillet 

mellem de enkelte moduler. Man deler her op efter de forskel

lige logiill,e furu,tioner, programmet har. Denne form for af

prøvning er den lettest forståelige for udenforstående, da 

den ikke kræver nær' samme kendskab til programmet som den in

terne. 

Den her gennemgåede form for afprøvning kan benyttes i 
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oalle tilfælde, men problemet er, hvordan man formidler en sa

dan afprøvning af store programmer. Fo;/] programmer af størrel

sesordenen l -- 1000 linier med et begrænset antal grene kan 

dette organiseres på et overskueligt antal sider, men for sy

stemer på 10.000 - 20.000 linier vil en sådan løsning svulme 

ud over alle grænser o 

Man kan derfor overveje at slå den interne og den ekster

ne afprøvning sammen for at begrænse omfanget af afprøvningen. 

Dette bevirker selvfølgeligt, at den interne afprøvning bli

ver delvis skjult, men dette vinder ved, at den eksterne bli

ver lettere at sætte i forbindelse med selve programteksten. 

En sådan sammenslået afprøvning kunne tænkes foretaget 

ved, dels at dele programmet op efter logiske funktioner, dels 

at dele hver enkelt delmodul op i de forskellige grene, der 

skulle afprøves. For overskuelighedens skyld kunne der for 

delrnodulerne tegnes forenklede rutediagrammer, hvor hver gren 

blev nummereret. J)e l.ogiske funktioner og de enkel tel,grene 

kunne opstilles_ i et skema således, at der under hver funk

tion stod de grene, der skulle aktiveres. Herfra kunne der 

konstrueres inddata og i skemaform kunne opstilles hvilke ek

sempler, der afprøvede hvilke logiske funktioner. 

En sådan fremstilling af afprøvningen ville være meget 

overskuelig og samtidig have det meste fra den interne afprøv

ning med, uden at omfanget blev enormt. Desværre er metoden 

meget tidskrævende, da der skal fremstilles rutediagrammer 

for hvert enkelt delmodul (i vort tilfælde ville det dreje 

sig om ca. 150 delmoduler ) • 

En meget snedig metode til at sikre sig, at samtlige gre

ne i et program er afprøvet, er at indføre en afprøvningsvek



tor. Enhver gren i programmet tildeles en plads i denne vektor, 

der fra start er initialiseret tilo. Hver gang, den pågælden

de gren udføres, tæller man op i den pågældende plads i vekto

ren og ved afslutning af programmet skrives denne ud. For hvert 

eksempel har man afprøvningsvektoren udskrevet og kan ved sam, , 

rnenligning se, cim alle gren'e er afprøvet., 

Denne ide tiltaler os meget" men på grund af det sene 

tidspunkt, den kom os i hænde, har vi ikke haft tid til at ind

føre den i programmerne. 

Afprøvningen er foregået på den måde, at dat under indkø

ringen af systemet er foretaget en fuldstændig intern afprøv

ning af hvert delmodul. Dette er sket, dels gennem de testfaci

liteter, der er indlagt i programmerne, dels gennem konstruk

tion af specielle afprøvnings-, eller simulationsprogrammer, der 

har opbygget indgangsbetingelser og udskrevet slutbetingelser, 

hvis dette i~~e er sket gennem testudskrifter i programmet. 

Denne afprøvning ville fylde flere mapper, og er derfor ikke 

medtaget her. 

Den afprøvning, der vil blive præsenteret her, beskafti

ger sig hovedsageligt med den eksterne afprøvning. Den vil for 

hvert program blive præsenteret ved, at, først beskrives den 

logiske funktion, der skal afprøves', hvorefter der gives ind

dataeksempel og forventet uddatabeskrivelse. 

Systemet består, dels af fil-manipulationsprogrammer, 

dels af udskriftsprogrammer. Afprøvningen af fil-manipulations

programmerne vil dels blive præsenteret ved udskrifter af ind

holdet på diskette (dette sker v.hj.,a •. et særligt konstrueret 

udskriftsprogram DUMP, se PROGRAMVEDLIGEHOLDELSE, afsnit 

dels v.hj. a. udskriftsprogrammerne • Afprøvningen af udslr..rifts
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programmerne vil blive fremstillet ved; at de relevante udskrif

ter vedlægges. 

Afprøvningen er opdelt i 2 hovedafsnit, nemlig afprøvning 

af. STRH1MEL l og af STRIMHEL 2. 

b.L AFPRØVNING AF STRIMMEL l 

STRI~~EL l	 består af følgende programmer: 

l) styreprogram 

2) opbygning af stations- og egenskabsregister 

3) udskrift af stationsregi.ster 

4) udskrift af egenskabsregister 

5) indtastning af dato 

6) kopiering af disketter 

Afprøvningen af disse programmer vil blive givet i store 

samlede kørsler med systemet. 

I det efterfølgende gennemgås hvert program for sig med 

opstilling af hvad, der skal afprøves, og de eksempler, der 

vil blive brugt. Eksemplerne nummereres med fortløbende numre. 

l) styreprogram 

Dette program udskriver kun operatørvejledning og ud

vælger et af de andre. Skal de andre derfor afprøves, kan 

styreprogrammet ikke undgå at blive afprøvet. De 5 forskel

lige udvælgelser vil. derfor ikke blive forsynet med selv

s tændige bilagsnumre •. 

Der eksisterer en enkelt fejludskrift i modulet. Ilenne 

kan ses af eksempel O. 

2) opbygning af stations- og egenskabsregister
 

Modulet varetager ialt 15 forskellige funktioner, som
 

logisk kan	 splittes op i følgende operationer:
 

l) indsættelse i tom struktur
 

2) indsættelse i eksisterende struktur
 

3) ændring af oplysninger
 

4) sletning af oplysninger
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Afprøvningen af indsættelse, ændring og sletning i 

stationsregistret er;)taget ud af 2, 3· og 4 og vil blive be
.handlet selvstændigt i 

5) rettelse af	 stationsregister 

Endvidere findes der en lang række fejludskrifter,
 
som skal afprøves, så til listen. kan tilføjes
 

6) fejlsituationer 

Afprøvninggu. af del 2, 3 og 4 vil foregå ud fra en 

grund~æggende struktur, opbygget af del l, således at struk
turen. fra del l kopieres fra en "back-up" - disk hver gang, 
der er blevet ændret af del 2, .3 eller 4. 

Generelt vil uddata bestå af o.peratørvejledning fra
 
styreprogrammet, en listning af inddata og ny operatørvej


ledning, efterfulgt af en udskrift af de sektorer på dis


ketten, der er blevet berørt. Efter hver større opdatering
 

benyttes de to udskriftsprogrammer på strimlen: til at tyde


liggøre, hvad der er sket~
 

De .6 dele ( l) til6) ) vil nu blive gennemgået hver
 
for sig.
 

Del l: indsættelse i tom struktur 

Der kan her skelnes i de 5 tilfælde, bestemt af funk

tionskoden, nemlig: 

indsættelse af	 antal oplysninger og egenskabsnumre 

svindoplysninger 

udskriftsrækkefølge 
max - min _. o grænser 

stationer 

Eksempel l:
 
lclcOcOc4c33c32c31c30ch
 

bevirker, at der i den. tomme datagruppe l indsættes 

antal oplysninger: 4 

egenskabsnumre .30 31 32 33 
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Eksempel 2; 

2clcncncSc~c3c2clclOca 

3clcncnc~c~c3c2clca 

4clcOcOc4c5c3cOcsnc2SclcSOc2SclclOOcSOclca:1 

4clc3cOc4c6c3cOcSOc2SclcSOc2SclclOOcSOc1cb 

bevirker at der indsættes; 

svindgrænse lo 

svindoplysninger. l 2 3 4 
udskriftsrækkefølge: l ~ 3 4. 
max _. min - o grænser (stationskode o) : 

( 100 50 l 50 25 l 50 25 l 6':"3 Q 

max _. min - o grænser (stationskode 3): 

100 50 l 50 25 l 50 25 1 6;9 o 

Eksempel 3: 

lc2cOcOcSc4 11c43c42c41c40ca 

2c2cOcnc6c~cSc3c2clc2nca 

3c2cOcncSc3c~cSclc2ca 

4c2clcnc5c~c2cnc6c3cOc50c2Sc]cSOc2SclclOOcSOclca 

4c2cOcnc5chc2cncGc3cncSOc2SclcSOc25clclOOcSOclcb 

bevirker, at der i den tmmmedatagruppe 2 indsættes: 

antal oplysninger 5 
egenskabsnumre 1.0 41 42 43 If4 , 

. 20'svindgrams e 

svindoplysninger l 2. 3 .5 4 

udslrriftsrækkefølge: 2 l 5 4 3 

max - min _. o grænser (stationskode o) : 
o100 50 l 50 25 l 50 25 l €3~ 

I 
, 

4 2 o
I 

min _. o grænser (stationskode l):max 
l 50 25 l 630loa 50 l 50 25 

4 2 O" 
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El~sempel 4: 

13clcOcOc4cll2clcl10cncn90cnc314clcb 

tomme stationsregister indsættes:bevirker,	 at der i det 

314 l 90 o 110 o 112 l 
: ' 

; 
I	 De opstillede registre ligger til grund fbI' afprøvningen 

af del 2, del 3 og del 4~ 

Del 2: indsættelse i eksisterende struktur. 

V.ed indsættelse i enkelt - hægtede lister er der 3 

forskellige tilfælde: 

indsættelse før første oplysning 

mellem to oplysninger 

efter sidste oplysning 

Dette afprøves for de 4 funktionskoder v~drørende 

egenskabsregistret. 

Eksempel 5: 

lclcnc4c2c35c~4ca 

lclcOc2c2c23c22ca 

lclcncOc2clOc2cab 

bevirker, at listen med egenskabsnumre ser således ud: 

2. lo 30 31 22 23 32 33 34 35 

Eksempel 6: 

2clcOc4clc5ca 

2cltOc3clcficCl 

2clcOcnc2c8c7ch 

bevirker,	 at listen med svindoplysninger ser således ud: 

7812364'5 
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Ek(3empel	 7: 

3clcOc!fclc9ca 

3c J.C Oe le 2c Ge5 ca 

3clcOc Oc3c8c7cl0cb 

bevirker,	 at listen med udskriftsræ~~efølge ser således ud: 

lo ~ 8 l 5 6 2 3 4 9 

Eksempel 8: 

4c lcOc4clc2clcOca 

4clcOc3c2c40c20clc30c15cOca 

4clcOcOclc150c75clch 

bevirker, at listen med max - min - o oplysninger ser så

ledes ud: 

150 75 l 100 50 l 50 25 l 
50 25 l 30 15 o 40 20 l 

630 2 l o 

Del 3: ændring af oplysninger. 

Udover de 4 forskellige tilfælde, bestemt af funktions

koden, afprøves ændring af annal oplysninger og ændring af 

svindgrænse. For funktionskode 8 er der det specieller at 

der er 3 oplysninger, der kan ændres. Disse afprøves alle 

samtidig med, at der ændres flere af samme type. De ændre

de felter er i eksemplerne markeret med • 

Eksempel	 9: 

SclcOcOc2cGcl0ca 

5clcOc3clclllcah 
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bevirker, at antal oplysninger ændres til 6 og at kæden med 

egenskabsnumre ser således ud: 

31 33 

r, Eksempel lo: 
l
\ 6eleOeOelelOOeil 
i 
I' 

6eleOe2e3e4e3e2ea 

(ie leO c le le5 eb 

bevirker, at svindgrænsen ændres til 100 og at kæden med 

svindoplysninger ser således ud: 

Eksempel Il:
 

7eleOe2c2el"tllebR
 

bevirker, at kæden med udskriftsrækll:efølge ser således ud: 

l lo 11 4 

Eksempel 12:
 

BeleOe2ele60ci1
 

BeleOe2e2e30e35ea
 

8eleOe2e3e5e5c5eb
 

bevirker, at kæden med max - min - o grænser ser således ud: 

I' 50 l 50100 60 
I'
'I

'i 63 .2 

Del 4: sletning af oplysninger. 

Ved sletning i enkelt - hægtede lister er der 3 for

skellige tilfælde, der skal afprøves: 

sletning af de første elementer 

sletning aL de midterste elementer 

sletning af de sidste elementer 



• ! 

I
 
l 

L
 
i
 

1,., 

i' 
i 

I 

I'I
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Afprøvningen af funktionskode 9 og lo er lige som ved 

afprøvni.ngen e.f funkti.onskode Il og 12 slået sammen, da 

de forgår identisk. 

Eksempel 13: 

9c ?cOc !~clcn 

9c2cOclc2ch 

bevirker, at ~~den med egenskabsnumre ser således ud: 

antal oplysninger: 5 

Eksempel 14: 

lOc2cOc 0 c5chR 

bevirker, at ~~den med svindoplysninger ser således ud: 

svindgrænse: 4 

Eksempel 15: 

llc?cOc:'C?Cn
 

l1c2cOc lc?cnb
 

bevirker, at kæden med udslrriftsrækkefølge ser således ud: 

3 

Eksempel 16: 

12c2cOclc5cb 

sletter hele kæden med max - min _. o grænser 

Del 5: rettelse af stationsregister. 

Der arbejdes på det grundlæggende register fra del l, 

men i modsætning til de fo.regående eksempler vendes der ikke 

tilbage til denne efter hver r.ettels·e, men der fortsættes 

med den nye. 



In 

Indsættelse af stationer 

Som før nævnt er der 3 tilfælde: 

indsættelse før første oplysning 
mellem to oplysninger 

efter sidste oplysning 

Eksempel 17: 

13clcOc4c2c510cOc712clca 

13clcnc2clclnlcOca 

13clcOcnc2cl17cnc115clcb 

( bevirker, at stationsregistret får flg. udseende: 

11ji l 117 o· 314 l 

90 101 o 110 o 

112 l 712 l 510 o 

Ændring af stationer 

Da det tidligere er vist, at'der i tilfælde af mere 

end ~n oplysning pr. post kan ændres en vilkårlig oplysning, 

vil det ikke blive gentaget, men her skal blot vises, at 

der kan ændres en eller flere oplysninger ad gangen. 

Eksempel 18: 

14clcOclclcl13ca
 

14clc nc4clcGOJcGn3ch
 

bevirker, at registret får følgende udseende: 

L 117 o 314 1 

o 603 o 110 o 

1 712 l 510 o 

" 



Sletning af stationer 

Som tidligere nævnt er der 3 tilfælde: 

sletning af første oplysninger 

de midterste oplysninger 
de sidste oplysninger 

Eksempel 19: 

15clcOclc 2ch 

15clcOc/!c2ca 

15clcOcGc2ch 

bevirker, at registret får følgende uds.eende: 

314 l 110 o 112 l 

Del 6: fejludskrifter 

Systemet indeholder 13 fejlmeddelelser og en advarsels

udskrift. Fejlene kan deles i 4 kategorier efter den behand

ling, de får. 

l) fejlen opdages inden udførelsen 

rettelsen overspringes 

2) fejlen opdages under udførelsen, 
der fortsættes med antagede værdier 

3) fejlen opdages under udførelse~, 

rettelsen afsluttes med overspringelse 

af evt~ resterende inddata 
4) diskettefejl 

Med mindre andet er nævnt, arbejdes der i eksemplerne 

på den grundlæggende struktur fra del 1. 

" 

l) Fejlen opdages inden udførelsen 

Denne kategori omfatter: 
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status 6: styredatafejl,overholder ikke grænser 

7: ,	 for få oplysninger 

8:	 , indsættelse i ikl~e eksist. 

datagruppe 

"	 datagruppe eksist. ~e 

ved ændring eller sletning~ , 

! 
j, 

og delvis 12: .. ændring af ikke eksist. 

i oplysninger 

l idet det ved ændring af max - min - o grænser kan fore
I 
~ , r- komme, at antallet, der angiver hvilken af de tre grænser, 

der skal ændres, opgives forkert.I' Eksempel le 

I 100 c.2 c. o c 3 c l c: a status 6 

I l c. l c. a 7 
;.' o 5 3l c 8 c c c l c c a 8 

t' 5 c- 8 c o c 4 c, l c 5 c a 9 
9 c 8 c: o c, 3 c l c 4 c a 9f· 8 c l c o. c 2 c 5 c 80 c a 12 

r I" 

I 

2) Fejlen opdages	 under udførelsen 

Denne kategori omfatter: 

Status l: udefineret tegn i inddataI
I, 

2: overløb i inddatg. 

I	 begge tilfælde antages værdien nul,som indsættes i 

strukturen med mindre, det er styredata, der er indlæst. 

I	 tilfælde af styredata fås da samtidig en status 6 - fejl 

udskrift og rettelsen. overspringes •. 

];ksempler l1. 

5 c l c o c 3 c 3 c 5xyz c 605 c: klmnop. c a 
l c. l c o c 3 c l c, 1111111 c a 

l c 1222222 c l c 2 c l c 3 c a 

9 c stuv c 2 c: 3 c l c b 



!

(, 

,
l,
l 

1.9G 

3) Fejlen. opdages under udførelsen 

Denne kategori omhandler: 

Status 4: inddatafejl, for få oplysninger 

5:	 for mange 
11:	 styredatafejl, indsættelse efter ikke 

eksisterende oplysning 

12:	 styredatafejl, ændring efter ikke eksist. 
oplysning 

13:	 , sletning af ter ikke eksist. 

oplysning 

Hvis	 der er for mange oplysninger eller hvis der forsø

ges at rette en ilLke eksisterende oplysning, overspringes 

resten af inddata, men evt. opdateringer før den ikke eksiste-· 

rende oplysning bliver stående. 

I tilfælde af indsættelse og for få oplysninger sættes 

hægterne til den sidst opbyggede post, idet der dog ved ind

sættelse af max - min .... o grænser sættes o ind for de mang

lende oplysniUger. 

'\ Eksempel l ~ 

l c 2 c o c. 2 c 5 c. l c. a status 4 
4 c. 2 c o c. 3 c l c 2 c a 4 
2 c. 2 c o c l c l c 2 c 3 c.4 c: 5 ca 5 
2 c.2 c. o c 15 c l c 2 c a 11 

5 c 2 c O' c 20 c l c.2 c a 12 

9 c 2 c o c: 25 c ]L c 2 e h 13 

Eksempel l~ 

leB c.o eoc4clc:2c.a 4 
tO.m datagruppe 



~
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4) Diskettefejl 

Denne kategori omfatter: 

status 16: kontrolenhed ikke klar 
17: diskettefejl, læse/skrivefejl 

i
l' Status 16 kan frembringes ved at sluklte for disketterne, 
i 

Illens det kun har været muligt at frembringe status 17 under 
~ 

l
l programindkøringen, hvor fejl<:m har skyldtes forkert opbygget 

s.tyreinformation.

! status 16 og 17 ses i eksemplerne 11.( l>~ '-5", 

Advarselsudskriften fås ved indsættelse i en datagruppe, 

hvor antal oplysninger endnu iWte er indsat. 

1 Eksempel ?. Q 
~, 

3c9co co c:2clc2ca 
II' 

.. i tom struktur 

" 
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3) Afprøvning af udskrift af stationsregister 

Der er her kun 3 tilfælde,der skal afprøves: 

eksempel 27: registret tomt 

eksempel 28: registret består af l afregningsgruppe 

eksempel 29: registret består af 2 afregningsgrupper 

It) Afprøvning af u&skrift af egenskabsregister 

Følgende tilfælde skal afprøves: 

eksempel 30: den ønskede datagruppe er tom 

eksempel 31: udskrift af l datagruppe 

eksempel 32: flere datagrupper
,

eksempel 33: antal oplysninger for datagruppen passer

I
I

I
l ; 

l ikke med det faktiske antal 

I 
5) Afprøvning af indtastning af dato 

eksempel 34 

6) Afprøvning af kopiering af disketter 

eksempel 35 



G>.l B I 1 A G 

'1'11 

A FP R ø V N I N G AF S T R I M M E 1 l 

, ~ 

, 



7070001 
+00005 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000' 1 !HI 
+00000 +00000 +00000 +00000 +000.00 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 

')000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +oC;coo +00000 
-+'voooo +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +OC~)QO +00000 
.. noooo +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 

0000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 

7070002 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
..,00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
..,00000 +00000 +00000 +OOCOO +00000 +·00000 +00000 +00000 
":00000 +00000 +ooeoo +OOCOO +00000 +00000 +eoeoo +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 

?070003 
..,00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
..,00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
( "0000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
:,..AOOO +00000 +oeooo +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
.. '10000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 

0000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +OOCOO +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 

1070004 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +oeooo +00000 
~OOOCO +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
~OOOOO +oopoo +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +ooooe +0080.0 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +oeooo +00000 
+00000 +00000 +00000 +OOOCO +00000 +00000 +00000 +00000 

1070005 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +oeooo +00000 +00000 

")000 
+voooo 

+00000 
+00000 

+CCOCC 
+00000 

+OOC'JO 
+OOCOO 

+00000 
+c'ccoC: 

+00000 +eoo'oo 
+00800' +00000 

+00000 
+00000 

+noooe 
JOOO 

4-00000 

+00000 
+00000 
+00000 

+00000 
+00000 
+00000 

+OCCS:(,
+ooc')o
+oocoo 

+::0000 
+00000 
+)0000 

+oooeo 
+00000 
+00000 

+00000 
+000C;0 
+OOCDO 

+00000 
+08000 
+00000 

+00000 +00000 +00000 +00000 +coooo +OGOOO +00000 +00000 
4-00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 

?= 
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UDSKRIVNINGSDATO D 20 - 02 - 77.
 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

STRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL O
 
UDSKRIFT AF STATJONSREGISTER SAET S-REG TIL 1
 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL 2
 
INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL 3
 
KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL 4
 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FORKERT VAERDI 1 S-REG. SAET S-REG IGEN! 



--------------------------------------------------------------------

IUbSKRIVNINGSDATO D 2 01 
SIDE. 1I STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

I 
·1 ~TRH1MEL 1 , FOLGENLE PROGRAt1MER KAN UDFORES:· 
. . ,-------------------------------------------

uPBYGNING AF STATIO~S-EGENSKABSREGISTER
 
UDSKRIFT AF STATIONS REGISTER
 
UDSKRIFT AF EGENSKAESREGISTER
 
lNDSAETTELSE AF DATO
 
KOPIERING AF DISKETTER
 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 
-~--------------------------

INDSAETTELSE AF DATO 

lNDTAST DATO (6-CIFRET TAL DAG-MAANED-AARl?270277 

( 

f 
! 
i', ~ 
1, , 
(' 

1':1'
I 
i 

~---

II 

I
I

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG TIL O 
S-REG TIL 1 
S-REG TIL 2 
S-REG TIL -) 

J 

S-REG TIL 4 
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UDSKRIVNINGSDATO D 27 -

STAtENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

02 - 77· 2 02 
SIDE .' 2 

_ N --------------

STRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 
. -------------------------------------------

vPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
lNDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

·SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 

2 

~ 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

YOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 
~---------------------------
~DSKRIFT AF STATIONSREGISTER 

'1 



3 

·dDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 2 03 

SIDE.STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

.-------------------------------------------------------------------

~TATIONSREGISTRET ER TOI·iT 

,.
 



---------------

4 

UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 2 04 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

-' --~---------------------------------------------------
~rRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

. ----~----------------------------------~----
_PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL O 
'UDSKRIFT AF STATJONSREGISTEH , SAET S-REG TIL 1 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL 2 
INDSAETTELSE AF DATO 3AET S-REG TIL 3 
KOPIERING AF DISKETTER 3AET S-REG TIL 4 

TRYK "RUN" • NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 
~---------------------------
'UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 

HVILKEN DATAGRUPPE?l 

(• 

"
 

." 
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UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77 .
 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE.
 

-' --------------------------------------------------------------------

""ILKEN DATAGRUPPE?= 



----------------------------

6 

4 DJ
UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 

SIDE.STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

. --------------------------------------------------------------------
~TRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

.' ----~-----------------------------------~---
~PBYGNING AF STATIONS-EGENSKADSREGISTER SAET S-REG TIL O 

. SAET S-REG TIL I'UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
SAET S-REG TIL 2'UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
SAET S-REG TIL 3'INDSA ETTELSE AF DA TO 
SAET S-REG TIL 4KOPIERING AF DISKETTER 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT.
 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT:
 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKAB3REGISTER
 

OPBYG STARTET
 
INDDP.TA :
 

lC1COCOC4C33C32C31C30CB
 

! ' ( 
~i. 
·1 

i 
I. 

l 
f 
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UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 -. 77. 2 Ol 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

~RIKMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

~PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGlSTER SAET S-REG TIL O 
UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER SAET S-REG TIL 1 

. UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL 2 
INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL 3 
KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL ~ 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

70?0001
 
+00005 +00015 +00005 +00012 +00000 +00000 +00000 +00000
 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000
 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000
 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000
 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000
 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000
 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000
 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000
 
( 
• 10005
 
~.OOOO +00000 +00033 +00005 +00000 +00032 +00005 +00003
 
+00031 +00005 +00006 +00030 +00005 +00009 +00004 +00000
 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000
 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000
 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000
 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +OOOOC 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000
 
+00000 +00000 +OOODO +00000 +00000 +00000 +00000 +00000
 

l 



--------------------------------------------

8 

3 
4 

UDSKRIVNINGSDATO D 27 -: 02 - 7'7 2 08 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

-~. -------------------------------------------------------------------
STRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

, 

~PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL O 
UDSKRIFT AF STATIONSR2GISTER SAF~T S-REG TIL 1 
UDSKRIFT AF EGENSKABS~EGISTER SAET S-REG TIL

SAET S-REG TILlNDSAETTELSE AF DATO 
2
 

KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL 

TRYK "RUN" , NlAR S-REG ER SAT. 

rOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

OPBYG STflRTET 
INDDA TA : 
2C1COCOC5C~C3C2C1C1CCA 

.1C1COCOC4C4C3C2C1CA 
t_~1COCOC4C6C3COC5CC25C1C50C25C1C100C50C1CA 
.4C1C3COC4C6C3COC50C25C1C50C25C1C100C50C1CB 

\ 

I
I 

!
i 
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UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77 2 09 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

TRIWEL 1 , FOLGENDE PROGRM'JMER KA N UDFORES: 

~PBYGNING AF STATIONS-EGENSKADSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
INDSAETTELSE Af DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
·SAET 

SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
4 

TRYK "RUN" l NAAR S-REG ER SAT. 

?0?0001 
~00006 +00020 
+00005 +00057 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
~OOOOO +00000 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00000 +00000 

+00005 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

+00012 
+00000 
+00000 
+00000 
+ooona 
+00000 
+00000 
+00000 

+00005 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

+00027 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

+00005 
+00006 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

+00039 
+00015 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

(?0005 
;~OOOO +00000 
+00031 +00005 
+00000 +00004 
+00005 +00021 
+00004 +00005 
+00036 +00001 
.00042 +00050 
+00001 +00005 

+00033 
+00006 
+00005 
+00001 
+00030 
+00000 
+00025 
+00052 

+00005 
+00030 
+00015 
+00005 
+00003 
+00000 
+00001 
+00100 

+00000 
+00005 
+00003 
+00024 
+00005 
+00006 
+00005 
+00050 

+00032 
+00009 
+00005 
+00010 
+00033 
+00003 
+00047 
+00001 

+00005 
+00004 
+00018 
+00000 
+00002 
+00000 
+00050 
+00000 

+00003 
+00000 
+00002 
+00000 
+00005 
+00005 
+00025 
+00000 

I 

?0?0006 
+00000 +00000 
.00025 +00001 
.00010 +00100 
.00000 +00000 
~OOOOO +00000 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
~ 000 +00000 

+00006 
+00006 
+00050 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

+00003 
+00005 
+00001 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

+00000 
+00050 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

+00006 +00000 
+00025 +00001 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00000+00000 

+00050 
+00006 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

.-
! 
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tDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 
2 10 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

: STRIMMEL 1 I FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

~PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONS REGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 

• KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

o 
1 
2 
3 
4 

TRYK "RUN" I NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 
---------------------------

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

OPBYG STARTET 
INDDATA : 

lC2COCOC5C44C43C42C41C40CA 
2C2COCOC6C4C5C3C2C1C20CA 

r 3C2COCOC5C3C4C5C1C2CA 
4C2C1COC5C4C2COC6C3COC50C25C1C50C25C1Cl00C50C1CA 
4C2COCOC5C4C2COC6C3COC50C25C1C50C25C1Cl00C50C1CB 



UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 
211 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 1 1
 

~TRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

~PBYGNING AF STATIONS-EGE~SKABSREGISTER 

UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
4 

TRYK lIRUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

?0?0001 
+00007 +00059 
+00005 +00057 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00007 +00006 
+00000 +oeooo 
+00000 +00000 
( ')000 +00000 

+OCOC5 
+00000 
+00000 
+00000 
+oe007 
+00'2000 
+00000 
+00000 

+00012 
+00000 
+ooeoo 
+00000 
+00054 
+00000 
+00000 
+00000 

+00005 
+00000 
+00000 
+00006 
+00007 
+e,oooo 
+00000 
+00000 

+00027 
+00000 
+00000 
+00035 
+00029 
+00000 
+00000 
+00000 

+00005 
+00006 
+eeooo 
+00006 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

+00039 
+00015 
+00000 
+00053 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

I 

"?0006 
.. ,,0000 +00000 +00006 
+00025 +00001 +OCOO6 
4-00010 +0 O1OO +00C:50 
+00020 +C0043 +00006 
+00006 +Ooc29 +00040 
+00004 +00006 +00038 
+0004~ +00002 +00005 
+00000 +00000 +00003 

+00003 
+00005 
+00001 
+C0023 
+000C6 
+00005 
+000~7 

+00006 

+(:.0000 
+00050 
+oeeoo 
+00042 
+00032 
+0.0006 
+00001 
+00056 

+00006 
+00025 
+OC800 
+00006 
+OC005 
+00041 
+00005 
+00004 

+00000 
+00001 
+00044 
+00026 
+00000 
+00003 
+00050 
+OC)OOO 

+00050 
+00006 
+00006 
+00041 
+00000 
+00006 
+00020 
+00000 

';>0?0007 
+00006 +00059 
+00002 +00000 
+00006 +00003 
+00007 +00019 
+00050 +OOOO·j 
+00034 +COO06 

0001 +00007 
+u0100 +00050 

+OC~)05 

+OC1000 
+occ'cc 
+00050 
+OCOOO 
+00003 
+00('44 
+OC001 

+00C07 
+OOOC4 
+0000.7 
+00025 
+cooc:.o 
+eoooo 
+OOC50 
+00020 

+00000 
+00002 
+000'14 
+oe001 
+00004 
+00007 
+00025 
+OOCOO 

+00Q01 
+00000 
+00050 
+80']07 
+::'0002 
+:)0039 
+OC001 
+00000 

+00007 
+OQO':17 
+00025 
+00024 
+OOOCO 
+00050 
+00007 
+00000 

+00003 
+00009 
+COCOl 
+00100 
+00007 
+00025 
+00049 
+00000 

, -



UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. (,; 12 

,STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. '12 

TRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

~PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

• FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

, OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

OPBYG STARTET 
INDDA TA : 

13C1COCOC4C112C1C110COC090COC314CJCB 



---------------------------------------------------------------------

·UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 13 

~TRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

~PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL O 
. UDSKRIFT AF STATIONS REGISTER SAET S-REG TIL 1 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL 2 

·INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL 3 
KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL 4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

70?00011 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
~OOOOO +DOOOO +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00008 +00008 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
l~OOO -19785 -20302 -18505 +00000 +00000 +00000 +00000 

~'?0008 

'J0007 +00059 +00110 +00000 +00008 +00000 +00090 +00000 
+00008 +00004 +00314 +00001 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +oo~oo +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +OODOO +00000 +00000 

70?0007 
+00006 +00059 +00005 +00007 +00000 +00001 +00007 +00003 
+00002 +00000 +00000 +00004 +00002 +00000 +00007 +00009 
+00006 +00003 +00000 +00007 +00014 +00050 +00025 +00001 
+00007 +000i9 +00050 +00025 +00001 +00007 +00024 +00100 
+00050 +00001 +00000 +00000 +00004 +00002 +00000 +00007 
+Q0034 +00006 +00003 +00000 +00007 +00039 +00050 +00025 

~001 +00007 +0004 11 +00050 +00025 +00001 +00007 +00049 
~00100 +00050 +00001 +00000 +00000 +00112 +00001 +00000 

; 



--------------------------------------------

UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77.
 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG
 SIDE. 14 

~ --------------------------------------------------------------------
. ,fRIMMEL 1 • FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES:
 

. ~PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER
 SAET S-REG TIL O
UDSKRIFT AF STATIONS REGISTER . SAET S-REG TIL 1
UDSKRIFT 'AF EGENSKAESREGISTER SAET S-REG TIL 2
INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL 3KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL 4 

TRYK "RUN" • NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 
~---------------------------
'UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 

, ( 



2 :tbUDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 15 

._-----------------------------------------------------------------

, UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
==================================== 

AFREGNINGSGRUPPE 1 
-~------------------ o - EJ FORETAGES) 
(GPBYGNING : STATIONNR. -.MULTIPLIKATIONSCHECK 

1 - FORETAGES) 

+00314 +00001 +'00090 +00000 +00110 +00000 

+00112 +00001 

( 



ro .' • 

UDSKRIVNINGSDATO D ~ ~0 
27 - 02 - 77. 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 16 

-
~----------------------------------------------------- ----------------

( 
!:I 

: 
l 



UDSKRIVNINGSDATO D 27 -

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

02·· 77. 2 17 
SIDE. 

fRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

. ~PBYGNING AF STATICNS-EGENSKABSREGIST~R 

UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SA.ET 
. SAET 

SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 

HVILKEN DATAGRUPPE?1 

·1 



UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 
2 18· 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG	 SIDE.
 

UDSKRIFT	 AF EGE~SKABSREGISTER FOR DATAGRUPPE : +00001 
ANTAL OPLYSNINGER : +00004 

============================== =~============================ 

EGENSKABSNUMRE
 

(OPBYGNING : "EGENSKABSNUMMER"
 
EGENSKA8SNUMRET TIL EGENSKABEN PAA SAMME PLADS IINDIVIDFILEN
 

+00030 +00031 +00032 +00033
 



UDSKRIVNINGSDATO D 27. - 02 - 77.
 
2 19
 

STATENS HUSDYRERUGSFORSQG SIDE. 19
 

~ --------------------------------------------------------------------

'VINDOPLYSNINGER 
- .-------------------

(OPBYGNING: "INDEX")
 
DE EGENSKABER DER SKAL FORETAGES SVINDKONTROL PAA
 

SVINDGRAENSE : +00010 

+00001 +00002 +00003 . +00004 

(~ 

. '. 



UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 2 20 
STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 20 

-_._-------------------------------------------------------------------

. "DSKRIFTSR.~ EKKEFOELGE 

. OPBYGNING : "INDEX") 
DEN RAEKKEFQLGE EGENSKABSVAERDIERNE SKAL UDSKRIVES I 

+00001 +00002 +00003 +00004 

,, 

..t 



---------------------------------------------------------------------

UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 
2 21 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 21
 

~ 

MTATIONSKODE O
 

( OPBYGNING : MAX MIN O - GRAENSER )
 
. DE GRAENSER EGENSKABSVAERDIERNE SKAL OVERHOLDE 

+00100 +00050 +00001 +00050 +00025 +00001 +00050 +00025 +00001 

+00006 +00003 +00000 

t 

, 

, . 
I 



UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 2 22 
STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 22 

nTATIDNDKODE 3 

( OPBYGNING : MAX MIN O - GRAENSER ) 
DE GRAENSER EGENSKAESVAERDIERNE SKAL DVERHDLbE 

+00100 +00050 +00001 

, +00006 +00003 +00000 

+00050 +00025 +00001 +00050 +00025 +00001 

( 

i, 



---------------------------------------------------------------------

'UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77 . 
2 23
 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 23
 

, 

P"ILKEN DATAGRUPPE?2 

!
Ir 

I',
i: 

r 

I
I
I,
 

\ 

I,


t· o 



·. UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77 
2 2.j 

. STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE . 24 

_a ------------

UDSKRIFT	 AF EGENSKABSREGISTER FOR DATAGRUPPE : +00002 
ANTAL OPLYSNINGER : +00005 

============================== ============================== 

EGENSKABSNUMRE
 

(OPBYGNING : "EGENSKABSNU~MER"
 
EGENSKABSNUMRET TIL EGENSKABEN PAA SAMME PLADS I INDIVIDFILEN
 

+00040 +00041 +00042 +00043 +00044
 

I. 



UDSKRIVNINGS DATO D 27 - 02 - 77. 
2 25 

STATENS HUSDYRBRUGSFCRSQG SIDE. 25
 

~----------------------------------------------------- ---------------

• ~VINDOPLYSNINGER 

j -------------------

(OPBYGNING: "INDEX") 
DE EGENSKABER DER SKAL FORETAGES SVINDKONTROL PAA 

SVINDGRAENSE : +0002C 

. +00001 +00002 +00003 +00005 +00004 

f 
j
,f' 
;~ 



UbSKRIVNINGSD~TO D 27 - 02 - 77. 2	 26 
STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG	 SIDE. 26
 

_. -------------------------------------------------------------------

'TDSKRIFTSRAEKKEFOELGE 

,	 OPBYGNING·: "INDEX") 
bEN RAEKKEFQLGE EGENSKABSVAERDIERNE SKAL UDSKRIVES I 

+00002 +00001 +00005 +00004 +00003 

( 



27 

'UDSKRIVNINGS DATO D 27 _. 02 - 77. 
2 27 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

., --------------------------------------------------------------------

~TATIONSKODE O 

( OPBYGNING : MAX MIN O - GRAENSER ) 
DE GRAENSER EGENSKABSVAERDIERNE SKAL OVERHOLDE 

+00100 +00050 +00001 +00050 +00025 +00001 +00050 +00025 +00001 

+00006 +00003 +00000 +00004 +00002 +00000 



UDSKRIVNINGSDATO D 27· - 02 - 77. 
2 28 

STATENS HUSDYRERUGSFORSQG SIDE. 28 

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

~TA TIONSKODE 1 

------------------

( OPBYGNING : MAX MIN O - GRAENSER) 
DE GRANSER EGENSBSVAERDIERNE SKAL OVERHOLDE 

+00100 +00050 +00001 +00050 +00025 +00001 +00050 +00025 +00001 

. +00006 +00003 +00000 +00004 +00002 +00000 



UDSKRIVNINGS DATO D 27 -

StATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

02 - 77 . 2 29 
SIDE. 29 

-~ ~----------------------------------------------------- --------------

p~ILKEN DATAGRUPPE?= 

( 



30 

.pDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 
2 3 O 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

. ~TRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

~PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL O 
UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER SAET S-REG TIL 1 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL 2 

. INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL 3 
KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL 4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

KOPIERING AF DISKETTER 

( 
I 



- ---------------------------------------------------------------------

UDSKRIVNTNGSDATO D 27 - 02 - 77. 

2 31STATENS HUSDYRBRUGSFCRSQG SIDE. 31 

STRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES~ 

. ,PBYGNING AF ST~TIONS-EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL O 

.UDSKRIFT AF STATIONSrtEGISTER SAET S-REG TIL 1 
UDSKRIFT AF EGENSKAESREGISTER SAET S-REG TIL 2 
INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL 3 
KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL 4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

·OPBYG STARTET 
INDDATA :
 

1C1COC4C2C35C34CA
 
1C1COC2C2C23C22CA


( iC1COCOC2C10C2CAB 



PDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 32 
R~_____________________________________________ _ 

~TRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

. ~PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER SAET S-EEG TIL O 
UDSKRIFT .AF STATIONSREGISTER SAET S-EEG TIL 1 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL 2 
INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL 3 
KOPIERING AF DISKETTER SAET S-HEG TIL 4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

?0?0001 
+00008 +00030 +00005 +00012 +00005 +00027 +00005 +00039 
~00005 +00057 +00000 +00000 +00000 +00000 +00006 +00015 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
~ooooo +00000 +00000 +00000 +00006 +00035 +00006 +00053 
+00007 +00006 +00007 +00054 +00007 t00029 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
r·~OOO +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 

"~?0005 

~_0008 +00015 +00033 +00005 +00000 +00032 +00008 +00021 
+00031 +00005 +00006 +00030 +00008 +00027 +00004 +00000 
+00000 +00004 +00005 +00015 +00003 +00005 +00018 +00002 
+00005 +00021 +00001 +00005 +00024 +00010 +00000 +00000 
+00004 +00005 +Ooo~o +00003 +00005 +00033 +00002 +00005 
+00036 +00001 +00000 +00000 +00006 +00003 +00000 +00005 
+00042 +00050 +00025 +00001 +00005 +00047 +00050 +00025 
+00001 +00005 +00052 +00100 +00050 +00001 +00000 +00000 

?0?0008 
+00007 +00059 +00110 +00000 +00008 +00000 +00090 +00000 
+00008 +00004 +00314 +00001 +00000 +00000 +00035 +00008 
+00012 +00034 +00005 +00003 +00023 +00008 +00018 +00022 
+00005 +00009 +00010 +00008 +00024 +00002 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
l ~OOO +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+uOOOO +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 

, 



--------------------------------------------

UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 2 33 
SIDE. 33STATENS HUSDYRBRUGSFCRSQG 

-, -------------------------------------------------------------------
'~.RIMMEL 1 , FOLGEND~ PROGRAMMER KAN UDFORES: 

SAET S-REG TIL O~PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
SAET S-REG TIL 1.UDSKRIFT AF STATIONS"EGISTER 
SAET S-REG TIL 2UDSKRIFT AF EGENSKABSREGJSTER 
SAET S-REG TIL 3INDSAETTELSE AF DATO 
SAET S-REG TIL 4KOPIERING AF DISKETTER 

TRYK "RUN" , NAA~ S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 
~---------------------------

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

OPBYG STARTET 
.INDDA TA : 

2C 1COCljC 1C5CA
 
2C1COC3C1C6CA
 

(" ?C1COCOC2C8C7CB 

", 

" 



----------------------------------------------------------------------

34 

UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - n 
234 

STA~ENS HUSDYRBRUGSFCRSQG SIDE. 

~TRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 
-------------------------------------------, 

, ~PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONS REGISTER 

SAET 
. SAET 

S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 

o 
1 

UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL 2 
. INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL 3 

KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL 4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

7070001 
+00008 +00042 +00005 +00012 +00005 +00027 +00005 +00039 
+00005 +00057 +00000 +00000 +00000 +00000 +00006 +00015 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00006 +00035 +00006 +00053 
+00007 +00006 +00007 +00054 +00007 t00029 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
('0000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 

h~70005 

,.0008 +00015 +00033 +00005 +00000 +00032 +00008 +00021 
+00031 +00005 +00006 +00030 +00008 +00027 +00004 +00008 
+00030 +00004 +00008 +00033 +00003 +00005 +00018 +00002 
+00005 +00021 +00001 +00008 +00039 +00010 +00000 +00000 
+00004 +00005 +00030 +00003 +00005 .00033 +00002 +00005 
+00:36 +00001 +00000 +00000 +00006 +00003 +00000 +00005 
+00042 +00050 +00025 +00001 +00005 +00047 +00050 +OOO~5 
+00001 +00005 +00052 +00100 +00050 +00001 +00000 +OOOQO 

? 70008 1 

+00007 +00059 +00110 +00000 +00008 +00000 +00090 +OOOQO 
+00008 +00004 +00314 +00001 +00000 +00000 +00035 +00008 
~00012 +00034 +00005 +00003 +00023 +00003 +00018 +00022 
~00005 +00009 +00010 +OOOOB +00024 +00002 +00000 +00000 
~00005 +00005 +00015 +00006 +00005 +00024 +00008 +00008 
~00036 +00007 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
: -~OOO +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+uOOOO +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +OOOOJ +00000 

-; 



35 

,UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 
2 35 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

~-----------------------------------------------------

0TRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 
---------------

.PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 

. INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-HEG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

OPBYG STARTET 
INDDA TA : 

3C1COC4C1C9CA 
3C 'I coe 1C2C6C 5CA 

( ~C1CCCOC3C8C7C10CB 



UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77 
2 36 

STATENS HUSDYRBRUGSFOR3QG SIDE. 36 

~ .II~MEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 
- .~----~--------------------------------------

.PBYGNING AF STATIONS-EGENSKAESREGISTER 
UbSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
KbPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-EEG 
S-E EG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
~ 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

?O'?OOO 1 
, +00008 +00060.'1 

+0,0005 +00057 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00007 +00006 

, +00000 +00000 
+00000 +0000(; 
+9"1)00 +00000 

+00005 
+00000 
+00000 
+00000 
+00007 
+00000 
+00000 
+00000 

+001)12 
+00000 
+00000 
+ooooe 
+QQ054 
+'JOOOO 
+00000 
+GOOOo

+00005 
+00000 
+00000 
+00006 
+00007 
+00000 
+00000 
+00000 

+00027 
+00000 
+00000 
+00035 
+00029 
+00000 
+00000 
+00000 

+00008 
+00006 
+00000 
+00006 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

+00057 
+00015 
+00000 
+00053 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

l!! ""'?0008 
-.JO o7 +00059 

, +00008 +OOOO~ 
+00012 +0003~ 
+00005 +00009 
+00005 +00005 

. +00036 +00007 
+00008 +OOO~5 

+00007 +00008 

+00110 
+00314 
+00005 
+00010 
+00015 
+00000 
+00005 
+0005~ 

+00000 
+CCOOl 
+OOOO? 
+cDoo8 
+COO06 
+·00800 
+:::0005 
+00010 

+00008 +00000 
+00000 +00000 
+00023 +00008 
+0002 11 +00002 
+00005 +0002~ 

+00009 +00005 
+00039 +00008 
+002·00 +00000 

+00090 
+001)35 
+00018 
+00000 
+00002 
+00036 
+00008 
+00000 

+00000 
+00008 
+00022 
+00000 
+00008 
+00006 
+00051 
+00000 

I ?0?0005 
+00008 +00015 
+00031 +00005 

.+00030 +00004 
+00005 +00021 
+oooo~ +COO05 
+00048 +00001 
'+C'~42 +00050 
+G_JOl +00005 

+000 ?~ 
+00006 
+00[:08 
+00001 
+0003C' 
+OOC·OO 
+00025 
+OOC52 

+20005 
+2D83C 
+:C<~33 
+C"0008 
+r. nnn ~ 
~ ",,-, ;,.;~. 

+COOOC 
+'20001 
+C010C 

+00000 
+00008 
+00003 
+00039 
+00'005 
+00806 
+OO~·O5 

+00050 

+00032 
+00027 
+00005 
+00010 
+000::: 
+00003 
+080~7 
+00001 

+00008 
+oooo~ 
+00018 
+00008 
+00002 
+OOOCQ 
+80050 
+00000 

+00021 
+00008 
+00002 
+00042 
+::\0008 
+00005 
+00025 
+00000 

, 



unSKRIVNINGSDATO D 27 -

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

02 - 77. 
2 31 

SIDE. 37 

~rRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

.PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTE.R 
INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
'SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

'FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

OPBYG STARTET 
INDDATA : 

4C1COC4C1C2C1COCA 
4C1COC3C2C40C20C1C30C15COCA 

( 4C1COCOC1C150C75C1CB 



-----------------

! 

UDSKRIVNINGS DATO ti 27 - 02 - 77. 
238 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. ~.8 

~-----------------------------------------------------
'TRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL O 
UDSKRIFT AF STATIONS REGISTER SAET S-REG TIL 1 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL 2 
INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG T:LL 3 
KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL 4 

TRYK "RUNl.I , NAAR S-REG ER SIlT. 

10?0001 
';'00009 +00020 +00005 +00012 +00005 +00027 +00008 +00057 
+00009 +00015 +00000 +00000 +00000 +00000 +00006 +00015 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +OOC'OO +00006 +00035 +00006 +00053 
+00007 +00006 +00007 +00054 +00007 +00029 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
-1-00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 

(,. ?0009 
JOOO +00000 +00002 +00001 +00000 +00005 +00042 +00040 

+00020 +00001 +00009 +00C05 +OOO~O +00015 +00000 +00005 
+00057 +00150 +00075 +00801 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +OOOCO +OCOOO +OOOCD +00000 +00000 +00000 
-1-00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +:)0000 +00000 +('0000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +OCOOO +00000 +00000 +00000 +00000 

?0?0005 
+00008 +00015 +OC033 +00005 +00000 +00032 +00008 +00021 
+00031 +OC005 +00006 +OOC30 +C-OOCS +00027 +00004 +OOOOQ 
+00030 +000:)4 +00008 +:)0033 +00003 +00005 +00013 +00002 
+00005 +00021 +00001 +00008 +000:'9 +00010 +00003 +00042 
+00004 +00005 +00030 +00003 +00005 +00033 +00002 +00008 
+00043 +00001 +00009 +00008 +00006 +00003 +00000 +00009 
+00010 +00050 +00025 +00001 +00005 +00047 +00050 +00025 

'DOO 1 +00005 +00052 +00100 +00050 +00001 +00000 +00000 



UD~KRIVNINGSDATO D 27 -

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

02 - 77 . 

2 39 
SIDE. 39 

S~RIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 
- .~-------------------------------------------

_f BYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONS REGISTER 
UbSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
I~DSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

r, 
V 

i 
2 
':l 

4 

TRYK "RUN" • NAAR S-REG ER SAT. 

~OELGENDE PROGRAM ER VALGT: 
-~--------------------------

UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 

HVILKEN DATAGRUPPE?l 



------------------

~DSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - ri. 
2 -i O 

'. S1ATENS HUSDYRBRUGSFORSQG	 SIDE. 40 

-~----------------------------------------------------

UDSKRIFT	 AF EGENSKABSREGISTER FOR DATAGRUPPE : +00001 
ANTAL OPLYSNINGER : +00004 

============================== ============================== 

EGENSK.~BSNUMRE 
_1-	 _ 

(OPBYGNING : "EGENSKABS~UMMER"
 
EGENSKABSNUMRET TIL EGENSKABEN PAA SAMME PLADS I INDIVIDFILEN
 

+00002 +00010 +00030 +00031 +00022 +00023 

~00032 +00033 +00034 +00035 
A:DVARSEL l!!! 
VAERDIEN AF FELTET "ANTAL OPLYSNINGER PASSER 
:IKKE MED	 DET FAKTISKE ANTAL 



--------------

--------------------

UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77 
241

.STATENS HUSDYRBRUGSFCRSQG SIDE . ~ 1 

-- -------------------------------------------------~----

9VINDOPLYSNINGER

(OPBYGNING: "IXDEX")

DE EGENSKABER DER SKAL FORETAGES SVINDKONTROL PAA


l., 

SVINDGRAENSE : +00010 

+00007 +00008 +00001 +00002 +00003 +00006 

+oooo~ +00005

ADVARSEL l!!!


. VAERDIEN AF FELTET "ANTAL OPLYSNINGER PASSER

IKKE MED DET FAKTISKE ANTAL
 

\ 



UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77.
 
242
 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 112 

"DSKR'IFT SRP, EKKEFOELGE 

OPBYGNING : "INDEX") 
DEN RAEKKEFQLGE EGENSKABSVAERDIERNE SKAL UDSKRIVES I 

+00010 +00007 +00008 +00001 +00005 

+00002 +00003 +00004 +00009 
ADVARSEL !!!! 
VAERDIEN AF FELTET "ANTAL OPLYSNINGER PASSER 

IKKE MED DET FAKTISKE ANTAL 

+00006 

( 

,
 



---------------------------------------------------------------------

,UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 
2 ~3 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE.
 

"TATIONSKODE O 

( OPBYGNING : MAX MIN O - GRAENSER )
 
DE GRAENSER EGENSKAESVAERDIERNE SKAL OVERHOLDE
 

+00050 +00025 +00001+00150 +00075 +00001 +00100 +00050 +00001 

+00040 +00020 +00001.+00050 +00025 +00001 +00030 +00015 +00000 

+00006 +00003 +00000 +00002 +00001 +00000
 
ADVARSEL !!!!
 
VAERDIEN AF FELTET "ANTAL OPLYSNINGER PASSER
 

IKKE MED DET FAKTISKE ANTAL 

( 

,
;::
.'
li 
J; 

,.
 



UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77.
 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 44 

-~-----------------------------------------------~---- -----------------

<;TATIONDKODE 3 

( OPBYGNiNG : MAX MIN O - GRAENSER ) 
DE GRAENSER EGENSKABSVAERDIERNE SKAL OVERHOLDE 

+00100 +00050 +00001 +00050 +00025 +00001 +00050 +00025 +00001 

. +00006 +00003 +00000 

'.
 



UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 
2 45


STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 45
 

p""ILKEN DATAGRUPPE?=
 

(
 



---------------------------------------------------------------------

i 

U~SKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 
246 

SIDE. 46STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

~TRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 
: . 

• I ,-- - ------- -- - --- - _. - - - - - - --- - - - - - - --

.PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
~NDSAETTELSE AF DATO 
'KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S.-REG 
S-fiEG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
'< 
~ 

4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

'FOELGENDE PROGRAM ER VHGT: 
---------------------------

KOPIERING AF DISKETTER 



---------------------------------------------------------------------

----------------------------

UbSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 247 
SIDE.STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

-
_I'RIt"MEL 1 , FDLGENDE PROGRA~1fIER KAN UDFCRES: 
------~----------------------------------~----

PBYGNING AF STATIONS-EGENSKADSREGISTER SAET S-REG TIL r. 
v 

UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER "SA.ET S-REG TIL 1 

UDSKRIFT "AF EGEKSKABSREGISTER 
.INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 

2 .-~ 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

OPBYG STARTET 
INDDA TA : 

5C1COCOC2C6C19CA 
5C1COC3C1C111CAB 

( 



118 

tiDSKRIVNINGSDATO D 2'7 - 02 - 77 .
 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE.
 

- ------------------------------------------------------ ---------------~ 

fRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

_PBYGNING AF STATTONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
lj 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

?0?0001 
+'00008 +00012 
+',00005 +00057 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+POO07 +00006 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
(noooo +00000 

+00005 
+00000 
+00000 
+00000 
+00007 
+00000 
+OOCJO 
+00000 

+00012 
+coeoo 
+00000 
+00000 
+00054 
+00000 
-.00000 
+00000 

+00005 
+00000 
+00000 
+00006 
+00007 
+00000 
+00000 
+00000 

+00027 
+00000 
+00000 
+000::5 
+OC029 
+00000 
+00000 
+00000 

+00005 
+00006 
+00000 
+00006 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

+00039 
+00015 
+00000 
+00053 
+00000 
+oooco 
+00000 
+00000 

?"?0005 
-.. JOOO +00000 +00033 
+00031 +00005 +00006 
+00000 +00004 +00005 
+00005 +00021 +00001 
+00004 +COO05 +C)OO 30 
+00035 +0000'1 +00000 
+00042 +00050 +00025 
+00001 +00005. +00052 

+00005 
+00019 
+00015 
+00005 
+00003 
+00000 
+00001 
+00100 

+00000 
+00005 
+00003 
+00024 
+00005 
+00006 
+00005 
+00050 

+0 D111 
+00009 
+00005 
+00010 
+00033 
+00003 
+00047 
+00001 

+00005 
+00006 
+00018 
+00000 
+00002 
+oeooo 
+00050 
+00000 

+00003 
+00000 
+00002 
+00000 
+00005 
+00005 
+00025 
+00000 

?= 

II1I 



UDSKRIVNINGS DATO D 27 - 02 - 7'1. 2 ".9 
STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 49 

STRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES~ 

,PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONSREG:STER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

tOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

OPBYG STARTET 
INDDATA : 

6C1COCOC1C100CA 
6C1COC2C3C4C3C2CA 

( SC1COC1C1C5CB 

'I 

, ' 

, I 



50 

UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 2 S O 
STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

TRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

.PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
~ 

11 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

;1 

7070001 
+00008 +00012 
+00005 +00057 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00007 +00006 
+00000 +00000 
+00000 +00000 

. +110000 +00000 
."-. 

~~70005 

,.0000 +00000 
. +00031 +00005 

+00000 +00002 
+00005 +00021 
+0000 11 +00005 
+00036 +00001 
+OOO~2 +00050 
+00001 +00005 

+00005 
+00000 
+00000 
+00000 
+00007 
+00000 
+00000 
+00000 

+00033 
+00006 
+00005 
+00005 
+00030 
+00000 
+00025 
+00052 

+00012 
+00000 
+00000 
+00000 
+0005~ 
+00000 
+00000 
+00000 

+00005 
+00019 
+00015 
+00005 
+00003 
+00000 
+00001 
+00100 

+00005 
+00000 
+00000 
+00006 
+00007 
+00000 
+00000 
+00000 

+00000 
+00005 
+00003 
+0002LL 
+00005 
+00006 
+00005 
+00050 

+00027 
+00000 
+00000 
+00035 
+00029 
+00000 
+00000 
+00000 

+00111 
+00009 
+00005 
+00100 
+00033 
+00003 
+000 117 
+00001 

+00005 
+00006 
+00000 
+00006 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

+00005 
+00006 
+('0018 
+00000 
+00002 
+00000 
+00050 
+00000 

+00039 
+00015 
+00000 
+00053 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

+00003 
+00000 
+OOOO~ 

+00000 
+00005 
+00005 
+00025 
+00000 

7= 

,. 

I 



UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77.
 
2 :; 1 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 51 

,-------------------------------------------------------------------
~TRIMMEL 1 • FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES~ 

~--------------------------------------------
~PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL O 
UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER SAET S-REG TIL 1 
ODSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL 2 
INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL 3 
KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL 4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

~OELGENDE PROGRAM ER VALGT: 
I -~--------------------------

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

OPBYG STARTET
 
!NDDATA :
 

7C1COC2C2C10Cl1CB
 

( 

'. 

: I , 



52 

UDSKRIVNINGSDATO D 27.- 02 - 77. 
2 52 

STATENS HUSDYRDRUGSFORSQG SIDE. 

STRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

.PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABS REGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
,UDSKRIFT AF EGENSKAFSREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SA ET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-R EG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

?O?OOO1 
+00008 +00012 
+00005 +00057 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00007 +00006 
+00000 +OOObO 
1QOOOO +00000 

'. JOOO +00000 

+00005 
+00000 
+00000 
+00000 
+00007 
+00000 
+OODDO 
+00000 

+00012 
+00000 
+00000 
+00000 
+00054 
+00000 
+00000 
+00000 

+00005 
+00000 
+00000 
+00006 
+00007 
+00000 
+00000 
+00000 

+00027 
+00000 
+00000 
+00035 
+00029 
+00000 
+00000 
+00000 

+00005 
+00006 
+00000 
+00006 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

+00039 
+00015 
+00000 
+00053 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

~"?OO05 
-.. 0000 +00000 
+00031 +00005 
+00000 +00002 
+00005 +OD021 
+00004 +00005 
+00036 +00001 
+00042 +00050 
+00001 +00005 

+OC033 
+00006 
+00005 
+00005 
+0003C 
+00000 
+00025 
+00052 

+00005 
+00019 
+00015 
+00005 
+00011 
+00000 
+00001 
+00100 

+00000 
+00005 
+00003 
+0002[1 
+00005 
+00006 
+00005 
+OD050 

+00111 
+00009 
+00005 
+00100 
+00033 
+00003 
+00047 
+00001 

+00D05 
+00006 
+00018 
+00000 
+00010 
+00000 
+00050 
+ODOOO 

+00003 
+00000 
+00004 
+00000 
+00005 
+00005 
+00025 
+00000 

?= 

, -.." 



---------------------------------------------------------------------

53 

UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - n. 
2 53 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE .
 

. , 

STRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

~PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
VDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
kOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

~OELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

OPBYG STARTET 
lNDDATA : 
.8C1CCC2C1C60CA 

(~8C 1COC2C2C 3CC35CA 
. 3C1COC2C3C5C5C5CB 



54 

UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 
2 ~i-'3: 

STATENS HUSDYRBRUGSFCRSQG SIDE. 
.. 

I. ·• 
r STRIMMEL 1 , FOLGENLE PROGRAMMER KAN UDFORESi 

PBYGNING AF STATIOKS-EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL o 
UDSKRIFT AF STATIONS REGISTER SAET S-REG TIL 1 
UDSKRIFT .AF EGENSKABSREGISTER SA ET S-R EG TIL 2 
INDSAETTELSE AF DATC SilET S-REG TIL 3 
KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL 4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SilT. 

?0?0001 
+00008 +00012 +00005 +00012 +00005 +00027 +00005 +00039 
+00005 +00057 +00000 +00000 +00000 +00000 +00006 +00015 
+00000 +00000 +00000 +oooco +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00006 +00035 +00006 +00053 
+00007 +00006 +00007 +00054 +00007 +00029 +00000 +00000 
+00000 +00000 +OCOCO +00000 +(10000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +OClCC'O +00000 +00000 +00000 +00000 

',- JOOO +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 

!1' 

i ?"?0005 
J': 

JOOO +00000 +00033 +00005 +00000 +00111 +00005 +00003 
! +00031 +00005 +00006 +00)19 +00005 +00009 +00006 +00000 
l',
,,: 

I' 
+00000 
+00005 
-1:00004 

+00002 
+00021 
+00005 

+00005 
+000.05 
+000::'0 

+00015 
+OCOC 5 
+OCl011 

+00003 
+Cl on4 
+00005 

+00005 
+00100 
+00033 

+00018 
+00000 
+00010 

+·00004 
+00000 
+00005 

1,; 
f' 

iI; 
+00036 
-+'000 112 
+00005 

+00001 
+00050 
+00005 

+00000 
+00035 
+00052 

+00000 
+00005 
+00100 

+00006 
+00005 
+OCQ50 

+00003 
+00OW7 
+OOS01 

+00005 
+00060 
+oono 

+00005 
+00030 
+00000 

t·
l' ...' ?= 
! 



55 

UDSKRIVNING~DATO D 27 - 02 - 77.
 
2 55
 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

TRH1MEL 1 , FOLGENDE PROGRAl-1MER KAN UDFORES: 
'._--------------------------------------~----
~PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL O 
UDSKRIFT AF STATIONS REGISTER . SAET S-REG TIL 1 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL 2 
INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL " " 

KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL 4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT . 

. FOELGENDE PROGRAl-1 ER VALGT: 
~---------------------------
:UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 

HVILK~N DATAGRUPPE?l 

i -

, .\ 
1



D 27 - 02 - 77. 
2 5 G 

SIDE.	 56STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

--~-----------------------------------------------------------------~ 

UDSKRIFT	 AF EGENSKABSREGISTER FOR DATAGRUPPE ; +00001 
ANTAL OPLYSNINGER : +00006 

========~=======:=========~=== ============================== 

EGEN SK ft_BSNUI~ RE 

(OPBYGNING : "EGENSKABSNU~MER" 
EGENSKABSNUMRET TIL EGENSKABEN PAA SAMME PLADS IINDIVIDFILEN 

+00019 +00031 +00111 +00033 
ADVARSEL !!i! 
VAERDIEN AF FELTET "ANTAL OPLYSNINGER PASSER 

IKKE MED DET FAKTISKE ANTAL 

;
\. 



- ---------------------------------------------------------------------

UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 77. 
2 [j 7 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG	 SIDE. 57 

nVINDOPLYSNINGER 

(OPBYGNING: "INDEX")
 
DE EGENSKABER DER SKAL FORETAGES SVINDKONTROL PAA
 

SVINDGRAENSE : +00100 

.+00005 +00004 +00003 . +00002 
.i	 ADVARSEL !l!! 

YAERDIEN AF FELTET "ANTAL OPLYSNINGER PASSER 
.IKKE MED DET FAKTISKE ANTAL 



UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 
2 58

STATENS HUSDYRBRUGSFCRSQG SIDE. 58 

"DSKRIFTSRAEKKEFOELGE 

OPBYGNING : "INDEX")
 
DEN RAEKKEFQLGE EGENSKABSVAERDIERNE SKAL UDSKRIVES I
 

+00001 +00010 +00011 +00004 
ADVARSEL l!!! 
VAERDIEN AF FELTET "ANTA~ OPL~SNINGER PASSER 

IKKE MED DET FAKTISKE ANTAL 

'i 



-----------------

l
·.UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 

2 ri.9l,
/:

sTATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 59 

l'
I.

-- -------------------------------------------------------------------
<\TATIONSKODE o

(OPBYGNING ; MAX MIN o - GRAENSER )
DE GRAENSER EGENSKftBSVAERDIERNE SKAL OVERHOLDE
 

+00100 +00050 +00001 +00060 +00030 +00005 +00050 +00035 +00G05 

+00006 +00003 +00005

ADVARSEL !!! t


. VAERDIEN AF FELTET "ANTAL OPLYSNINGER PASSER

IKKE MED DET FAKTISKE ANTAL
 



UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 
2 60 

l 
Il 

SIDE. 60STATENS HUSDYRBRUGSFCRSQG 

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

~TATIONDKODE 3 
.._--------------
.( OPBYGNING: MAX MIN O - GRAENSER )
 

DE GRAENSER EGENSKABSVAERDIERNE SKAL OVERHOLDE
 

+00050 +00025 +00001+00100 +00050 +00001 +00050 +00025 +00001 

+00006 +00003 +00000 
ADVARSEL l!!! 
VAERDIEN AF FELTET "ANTAL OPLYSNINGER PASSER 

IKKE MED DET FAKTISKE ANTAL 



UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 2 61 
SIDE. 61STATENS HUSDYRBRUGSFCRSQG 

----------------------------------------_ .. _-------------------------

'\"ILKEN DATAGRUPPE?= 



---------------------------------------------------------------------

----------------------------

UDSKRIVNINGS DATO D 27 - 02 - 77. 
2 62

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 62 

ufRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 
~---------------------------------------------

PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABS REGISTER . SAET S-REG TIL O
 
UDSKRIFT .AF STATIONSREGISTER SAET S-REG TIL 1
 
UDSKRIFT AF EGENSKADSREGISTER SAET S-REG TIL 2
 .,INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL 
KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL 4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

KOPIERING AF DISKETTER 



-------------------------------------------------------------------

----------------------------

,
'UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77 

2 63 SIDE. 63STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

, -~' 

STRIMMEL 1 , FOLGENDE PRCGRAMMER KAN UDFORES: . 
, -~-------------------------------------------- SAET S-REG TIL O,PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

SAET S-REG TIL 1UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
SAET S-REG TIL 2UDSKRIFT AF EGENSKABS REGISTER SAET S-REG TIL 3INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL 4

KOPIERING AF DISKETTER 

TRYK "RUj]" , NAP.R S-REG ER SAT.
 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT:
 

KOPIERING AF DISKETTER
 



--------------------------------------------------------------------

.>\
 

U~SKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 2 6-i 

SIDE.STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

-~ 

STRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: . 
,-------------------------------------------
~PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

. UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
SAET 
SART 

~',-REG 

S-REG 
TIL 
TIL 

O 
1 

UDSKRIFT AF EGENSKAESREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 

2 
3 
11 

TRYK 'IRUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 
-~--------------------------

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKAESREGISTER 

OPBYG STARTET 
INDDATA: 
9C2COC~C1CA 

(OC2COC1C2CE 



65 

UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77 
2 G5 

STATENS HUSDYRBRUGSFCRSQG SIDE. 

S'lRH1NEL 1 , FOLGENDE PRCGRM1~1ER KAN UDFORES: 

PBYGNING AF STATJONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATICNSREGISTSR 
UDSKRIFT AF EGENSKABS REGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

?0?0001 
+00008 +000'12 
+00005 +00057 
+00000 +00000 
+C,OOOO '+00000 
+00007 +00006 
+00000 +00000 

'+1)0000 +00000 
'r ":00 +00000+, 

+00005 
+00000 
+000.00 
+00000 
+00007 
+00000 
+00000 
+00000 

+00012 +00005 
+00000 +OCOOO 
+08000 +00000 
+00000 +00006 
+00054 +00007 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00000 +00000 

+00027 
+00800 
+00000 
+00035 
+0 O')29 
+00000 
+80DOO 
+00000 

+00005 
+00006 
+000')0 
+00006 
+00000 
+00000 
+OOCOO 
+OCOC~ 

+00039 
+00015 
+00000 
+00053 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

?1)?0006 
JOOO +00000 

+00025 +0000'1 
+'00010 +00100 
+00020 +000 113 
+00006 +00029 
+00004 +00006 
+00044 +00002 
-\'00000 +00000 

+000% 
+00006 
+00050 
+00)06 
+OOOL\O 
+00038 
+00006 
+00003 

+00003 
+00005 
+00001 
+OC020 
+000C6 
+OOCC5 
,+00047 
+80006 

+00000 
+00050 
+00000 
+CCC~2 

+J0026 
+0')006 
+00001 
+CG056 

+00006 
+00025 
+OOCOO 
+00206 
+00005 
+OOC)41 
+00006 
+00004 

+00000 
+COO01 
+OOO}~ 11 
+00026 
+00000 
+COOC3 
+00050 
+00000 

+00050 
+00006 
+00006 
+00041 
+OCOCO 
+ODD06 
+00020 
+00000 

1= 



-----------------------------------------------------------------------

bDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 
2 6 G 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 66 

· ~TRIt1MEL 1 I FOLGENDE PHOGRAWmR KAN UDFORES: 

· ~PBYGNING AF STATIONS-EGENSK~BSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATJONSREGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 

· INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 , 
~ 

4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 
---------------------------
· OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

OPBYG STARTET 
INDDATA : 

10020000050B 



·ODSKRIVNJNGSDATO D 27 - 02 - 77. 2 G7 
SIDE. 67STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

~-~-----------------------------------------_ .. _---------------------
STRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

~ ._------------------------------------------
SAET S-REG TIL O_PBYGNING AF STATIONS-EGEKSKABSREGISTER 
SAET S-REG TIL 1UDSKRIFT AF STATIONS REGISTER 
SAET S-REG TIL 2UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
SAET S-REG TIL 3INDSAETTELSE AF DATO 
SAET S-REG TIL 4KOPIERING AF DISKETTER 

TRYK "RUN" , NHR S-REG ER SAT. 

7070001 
;,-00008 +00012 +00005 +00012 +00005 +00027 +00005 +00039 
+00005 +00057 +00000 +00000 +00000 +00000 +00006 +00015 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00006 +00035 +00006 +00038 
+00007 +00006 +00007 +00054 +00007 +000-29 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
/ ;000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 

~ 

,
 

II,




--------------

----------------------------
,
 

UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 2 G8 
STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 68 

-- -------------------------------------------~----------
STRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: . 

~PBYGN ING AF STA nONS -EGE1ISKA BSREG ISTER SAET S-REG TIL o 
UDSKRIFT AF STATIONS REGISTER SAET S-REG TIL 1 
tiDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL 2 
INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL 3 
KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL 4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABS REGISTER 

OPBYG STARTET 
INDDATA : 

11C200C3C2CA 
11C2COC1C2CAB 

r

I 
I
I
 



UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 -. 7'7.
 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 69
 

STRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

JPBYGNJNG AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONS REGISTER 
.UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-BEG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
: 
4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

?O?0001 
+00008 +00012 
+00005 +00057 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00006 +00056 
+00000 +00000 
+00000 +00000 

lOOO +00000
-" 

+00005 
+00000 
+00000 
+00000 
+00007 
+00000 
+00000 
+00000 

+00012 
+00000 
+00000 
+00000 
+00054 
+00000 
+00000 
+00000 

+00005 
+00000 
+00000 
+00006 
+00007 
+00000 
+00000 
+00000 

+00027 
+00000 
+00000 
+00035 
<·00029 
+00000 
+00000 
+00000 

+00005 
+00006 
+00000 
+00006 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

+00039 
+00015 
+00000 
+00038 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

~'?0006 

,.0000 +00000 
+00025 +00001 
+00010 +00'100 
+00020 +000 113 
+00006 +00029 
+00004 +OCOO6 

. +000 114 +00002 
+00000 +00000 

+00006 
+00006 
+00050 
+00006 
+00(;40 
+00038 
+000Q5 
+00003 

+00003 
+00005 
+00001 
+00020 
+00006 
+00005 
+00047 
+00006 

+00000 
+00050 
+00000 
+00042 
+OC026 
+00006 
+00001 
+00056 

+00006 
+00025 
+00000 
+00006 
+0C!005 
+00041 
+OCC06 
+OC004 

+00000 
+00001 
+0004 LI: 

+00026 
+00000 
+00003 
+OOQ50 
+OCOCO 

+00050 
+00006 
+00006 
+00041 
+00000 
+00006 
+00020 
+00000 

?. -

i 
I 
I 
I' 

I 

i, 

I, , '; 

I 

, 
I "[I 

I
 
I
 
I 



I 

UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. ::: 70 
STATENS HUSDYRBRUGSFCRSQG SIDE . 70 

.STRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORSS: 

JPBYGNING AF STATJONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONS REGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKAESREGISTER 
INbsAETTELSE AF DATD 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM E~ VALGT: 
---------------------------

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

,.
l;
f',, 

OPBYG STARTET 
INDDATA : 

12C2COC1C5CB 

( 



UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 
2 71 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 71 
t
l, 
! STRH1,MEL 1 , FOLGENDE PROGRA1J,HER Kil N UDFORES: 
ii 

_PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABS REGISTER SAET S-REG TIL O 
UDSKRIFT AF STATIONS REGISTER SAET S-REG TIL 1 
UDS~RIFT AF EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL 2 
INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL ~ 

~ 

KOPIERING AF DISKETTER SilET S-REG TIL 4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

7070001 
+00008 +00012 +00005 +00012 +00005 +00027 +00005 +00039 

I 
f 

+00005 
+00000 

+00057 
+00000 

+00000 
+00000 

+00000 
+00000 

+00000 
+00000 

+00000 
+00000 

+00006 
+00000 

+00015 
+00000 

~ .. +00000 +00000 +00000 +COOOO +00006 +00035 +00006 +00038 

'I 
I 

+00006 
+00000 
+00000 

+00056 
+00000 
+00000 

tOOOOO 
+00000 
+00000 

+OOOOC', +00007 
+00000 +00000 
+00000 +00000 

:,-00029 
+00000 
+00000 

+00000 
+00000 
+00000 

+00000 
+00000 
+00000 

JOOO +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
li 

n 

·1'1; i 

,I 



--------------------------------------------------------------------

. UDSKRIVNINGSDATO D 2'1 - 02 - 77. 
2 72 

. STATENS HUSDYRBRUG2FORSQG SIDE. 72 

'-~ 

$TRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFDRES: 

"PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
~ 
~ 

4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 

HVILKEN DATAGRUPPE?2 

( 



·UDSKRIVNINGSDATO D 27 -

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

02 - 77. 
2 73 

SIDE. 73 
o_~ _ 

UDSKRIFT	 AF EGENSKABSREGISTER FOR DATA GRUPPE : +00002 
ANTAL OPLYSNINGER : +00005 

============================== ============================== 

.EGENSKABSNUMRE 
-:--------------

(OPBYGNING : "EGENSKABSNUMMER" 
EGENSKABSNUMRET TIL EGENSKABEN PAA SAMME PLADS IINDIVIDFILEN 

+000~2 +OOO~~ 

ADVARSEL!!! ! 
VAERDIEN AF FELTET "ANTAL OPLYSNINGER PASSER 

IKKE ,MED DET FAKTISKE ANTAL 



UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77.
 

274STATENS HUSDYRBRUGSFCRSQG SIDE . 74 

. _------------------------------------------------------------------

"VIN DIJPLY SN HJGE R 

(OPBYGNING: "INDEX")

DE EGENSKABER DER SKAL FORETAGES SVINDKONTROL PAA
 

SVINDGRAENSE : +00004 

ADVARSEL! !! ! 
VAERDIEN AF FELTET "ANTAL OPLYSNINGER PASSER 

IKKE MED DET FAKTISKE ANTAL 

.' 



-----------------

'UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 
2 7 ri 

SIDE. 75STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

-~----------------------------------------------------

"DSKRIFTSRAEKKEFOELGE 

OPBYGNING: "INDEX")
 
DEN RAEKKEFQLGE EGENSKAESVAERDIERNE SKAL UDSKRIVES I
 

+00003 
ADVf,RSEL l!!! 
VAERDIEN AF FELTET "ANTAL OPLYSNINGER PASSER 
, IKKE MED DET FAKTISKE ANTAL 

..
 



--------------

. UbSKRTVNINGSDATO D 27 - 02 - 77 
2 76

. STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE . 76 
I _~ • 

<;TATIOtJSKODE 1
-------_-.----

( OPBYGNING : MAX MIN O - GRAENSER)
DE GRANSER EGENSDSVAERDIERNE SKAL OVERHOLDE. 

.00100 +00050 .00001 .00050 .00025 +00001 +00050 +00025 +00001 

+00006 +00003 +00000 .00004 +00002 +00000 



-- ---------------------------------------------------------------------

77 

'UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77.
 
2 77
 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

P"ILKEN DATAGRUPPE?= 

(
 



78 

UDSKRIVNINGS DATO D 27 - 02 - 77. 
2 78

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 
, 

~----------------------------------------------------- -----------------

STRIMMEL 1 , FCLGENDS PROGRAMMER KAN UDFORES: 

· ~PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONS REGISTER 

· UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 

· KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
3 AI~T 

SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

KOPIERING AF DISKETTER 



----------------

79 

UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 

2 'IHSTATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

~-~---------------~~----------------------------------

STRH1MEL 1 , FOLGEI.JDE PROGRAMI1ER KAN UDFORES: 
---------------------------------------------

PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL O 
UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER SAET S-REG TIL 1 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL 2 
INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL 3 

. KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL 4 

TRYK "RUN" NAAR S-REG ER SAT.I 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

OPBYG STARTET 
INDDATA : 

13C1COC4C2C510COC712C1CA 
13C1COC2C1Cl01COCA 
13C1COCOC2Cl17COCl15C1CE 



80 

DDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77.
 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 2 SO SIDE.
 

I. ;RIMMEL 1 t FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
uDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

7070004 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+f10000 -19785 

+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
-20302 

+OC'f)CO 
+00000 
+00000 
+OOCOO 
+00000 
+OQCOO 
+00000 
-18505 

+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+OOCCO 
+00005 
+00000 
+00000 

+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00032 
+00000 
+00000 

+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

<7010005 
0005 +00020 

h'00C5 +OOQ24 
+00000 +00000 
+00005 +00004 
+00005 +00028 
+00000 +00000 
+00000 +OOODO 
+00000 +00000 

+00112 
+00090 
+00510 
+00101 
+00115 
+00000 
+00000 
+00000 

+00001 
+00000 
+00000 
+00000 
+00001 
+00000 
+O~)'!JGO 

+00000 

+00005 
+OCOC5 
+00005 
+00e05 
+OOOOD 
+00000 
+00000 
+ooooa 

+00000 
+00008 
+00016 
+00012 
+oeooo 
+OO:)CO 
+00000 
+00000 

+00110 
+00314 
+00712 
+001 n 
+00000 
+00000 
+ooooa 
+oeooo 

+00000 
+00001 
+0000 "J 

+00000 
+00000 
+00000 
+ooooa 
+00000 

7= 



,

----------------------------

UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77.
 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG
 SIDE. 81 

._--------_._--------------------------------------------------------
,~TRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORESi
 
~---------------------------------------------

PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER SlET S-REG TIL O
UDSKRIFT AF STATICNSREGISTER SAET S-REG TIL l 
UDSKRIFT ~F EGENSKABSREGISTER SAET S-HEG TIL 2
INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL 3
KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL 4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

UDSKRIFT AF STATIONS REGISTER 

l' 

i 

.' 

. :1~ 

r'i'\ 

II 



--------------------

UDSKRIVNJNGSDATO D 27 - 02 - 7? 

2 82
STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 82 

'-~---------------------------~-----------------------
---------------

UDSKRIFT AF STATIONS REGISTER 

========~=========================== 

AFREGNINGSGRUPPE 1


o - EJ FORETAGES)

(OPBYGNING: STATIONNR. - MULTIPLJKATION3CHECK


1 - FORETAGES)
 

+00115 +00001 +00117 +00000 +00314 +00001
 

+00090 +00000 +00101 +00000 +00110 +00000
 

+00112 +00001 +00712 +00001 +00510 +00000
 

I 

(~ 



UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 
2 83
STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 83
 

-----------------------------------._-------------------------------

( 

i,
 

.' 



----------------------------

UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

-----------------------------------------------------------_.----------
l'RINMEL l , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFOHES;

------------------------------------------
-.--~

PBYG~ING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL O

uDSKRIFT AF STATIONSREGISTER SAET S-REG TIL 1

UDSKRJFTAF EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL 2

INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL ")

KOPJF,RING AF DISKETTER SilET S-REG TIL 4
 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT:

OPBYGNING AF STATIONS-EGEN3KABSREGISTER 

OPBYG STARTET

INDDATA ;


14C1COC1C1Cl13CA

14C1COC4C1C601C603CB
 

l' 

" 

.' 

iii 



I

----------------------------------------------

DDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77 .
 
2 85
 

. STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE . 85 

~~---------------------------------------------------- ------------------
,RHiHEL 1 , FOLGENDF. PROGRM1~IER KA.N UDFORES: 

PBYGNING AF' STATIONS-EGENSKA8SREGISTER SAET S-REG TIL O 
uDSKRIFT A. F' STATIONS REGISTER Sl\ET S-REG TIL 1 
UDSKRHT AF' EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL 2 
JNDSAETTELSE AF DP,TO SAET S-REG TIL 3 

.KOPIERU:G AF DISKETTER SAET S-REG TIL 4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER St.T. 

?0?0004
 
.. 00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000
 
iCOOOOO +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000
 
-le00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000
 
+00000 +00000 +OO(:,OC +OOODO +00000 +00000 +00000 +00000
 
+00000 +00000 +00000 +00000 +COOOO +00000 +00000 +00000
 
+00000 +OOCOO +00000 +00000 +00005 +00032 +00000 +00000
 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000
 
+00000 -19785 -20302 -18505 +00000 +00000 +00000 +00000
 
( 
?C?00C5 

J005 +00020 +CO 112 +00001 +00005 +00000 +0 01 10 +00000
 
+00005 +0002 11 +OO6~1 +00000 +00005 +00008 +00314 +00001
 
+00000 +00000 +00510 +00000 +00005 +00015 +00712 +COOOl
 
+bOO05 +00004 +0C:::-'03 +00000 +00005 +00012 +OC 117 +OOCO~I
 

. +00005 +00028 +00·113 +00001 +OOC~O +eoooo +00000· +00000
 
+00000 +00000 +00000 +00000 +OOOCO +00000 +oecoo +00000
 

. +00000 +00000 +OCOOD +00000 +00000 +00000 +00000 +00000
 
+ooeoo +00000 +oocoo +OOOCO +ocaoo +000CO +00000 +00000
 

? . 

,.
 

.'
 

I 



.UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 

StATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 2 86 SIDE. 86 
i 

I 

_. 

3lMMEL 1 I FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 
_ 

_ 

PBYGNiNG AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
uDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
4 

TRYK "RUN" l NAAR-S-REG ER SAT. 

i FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 
---------------------------

UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 

" 



--------------------

ODSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 
2 e. 7STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 87 

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

UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
==========~==~=============~======== 

AFREGNINGSGRUPPE 1 

o - EJ FORETAGES)
(OPBYGNING: STATIONNR. - MULTIPLIKATIONSCHECK
 

1 - FORETAGES)
 

+00113 +00001 +00117 +00000
 +00314 +00001
 

+00601 +00000 +00603 +00000 +00110 +00000
I :"00112 +00001 +00712 +00001 +00510 +00000I 
'" 

I. 

." 



,
,

-----------------------------------------------------------------------

UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77, 

~TATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 2 88
 SIDE. 88
 

( 

, ' 

" 



ODSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77. 
289

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE . 89 

. _---------------------------------------------------,-----------------
TRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

.--------------------------------------------
PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL O
 

UDSKRIFT AF STATIONS REGISTER SAET S-REG TIL l
 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL 2
 
INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL 3
 
KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL 4
 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT . 

.FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

OPBYG STARTET 
INDDATA :
 

15C1COC4C2CA
 
15C1COC6C2CB
 

.' 



UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77 .
 
290
 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 90 

- --~--------------------------------------------------- ---------------
l'RIHMEL 1 , FOLGENDE PROGR";H~1ER KAN UDFORES: 

~-----------------------------------------~---
DBYGNING AF STATI[INS-EGENSKABSREGISTER SJ\ET S-REG TIL O 

uDSKRIFT AF STATICNSREGISTER 'SAET S-REG TIL 1 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL 2 
INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL 3 
KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL 4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

?0?0004 
-fl00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
.. 00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +Oor:)OO +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +OOCOO +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000, +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00005 '+00032 +00000 +00000 
+00000 +COOOC +OOO'JO +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
~noooo -19785 -20302 -18505 +00000 +00000 +00000 +00000, 

?0?0005 
0000 +00000 +0 0112 +00001 +00005 +00000 +0 O11 O +00000 

+\iOO05 +00024 +00601 +00000 +00005 +OOOOl! +00314 +00001 
+00000 +00000 +00510 +00000 +00005 +80016 +00712 +00001 
+00005 +000(;1\ +0':'503 +00:]00 +OOC05 +00012 +CO 117 +00000 
+00005 +00028 +00113 +00001 +0000:) +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +OOOOD .+00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +OOOOC +00000 +00000 +00000 

? 

." 

, ,I 
, I': , ; 

il . 



UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 - 77.
 
2 91
 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

~RIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONS REGISTER 

.UDSKRIFT AF EGENSKA3SREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-R2G 
S-BEG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

·FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

OPBYG STARTET 
INDDATA : 

15C100C1C20B 

( 

."
 



-----------------------------------------------------------------------

92 

UDSKRIVNINGS DATO D 27 - 02 - 77,
 

'STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE,
 

<, :It1!~EL 1 , FOLGENDE PROGRA~lHER KAN UDFORES: 
'---------------------------------------------

UBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER SAET S-BEG TIL O 
UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER SAET S-REG TIL 1 
UDSKRIFT AF EGENSKADSREGISTER $AET S-REG TIL 2 
INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL 3 
KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL 11 

TRYK "RUN" , NAAR" S-REG ER SAT, 

?0?00011
 
.+60000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000
 
'+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 -1-00000 +00000 +00000
 
:+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000
 
'+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000
 
·+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000
 
.+00000 +00000 +00000 +00:)00 +00005 +;:'0012 +00000 +00000
 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +OODOO +00000
 

·+00000 -19785 -20302 -18505 +00000 +00000 +00000 +00000
 
( 

?tTiOO05 
0000 +00000 +00112 +00001 +00005 +00000 +00110 +00000
 

+00005 +00024 +0060"1 +00000 +00005 +00004 +00~11j +00001
 
+00000 +00000 +00510 +00000 +00005 +00016 +00712 +00001
 
+00005 +00D04 +00603 +00000 +00005 +00012 +OCl117 +00000
 

I +00005 +00028 +0 011 3 +00C01 +00000 +00000 +OClCOO +00000
 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +oooo~ +00000 +00000
 

'+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +DOOOO +00000
 

I' .+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 

\", '? 

i! . 

" 



----------------------------------------------

.UDSKRIVNINGSDATO D 27 - 02 ~ 77 . 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 93 

~TRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

?BYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL O 
uDSKRIFT AF STATIONS REGISTER SA.ET S-REG TIL l 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER SAET S-RED TIL 2 
INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL 3 

I 

KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL 4I 
I 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 

i; 
I,' 

j'; 

.' 



UDSKRIVNINGSDATO D 2{ - 02 - 77. 

STATENS HUSDYRBRUGSFGRSQG SIDE. 94 

UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
======~============================= 

AFREGNINGSGRUPPE 1 

o - EJ FORETAGES)
 
(OPBYGNING : STATICNNR. - MULTIPLIKATIONSCHECK
 

1 - FORETAGES)
 

+C0314 +00001 +00110 +00000 +00112 +00001 

."
 



UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77, 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 1 

~TRIMMEL 1 , FG~GENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

OPBYGNING AF STATIONJ-EGE~SKABSREGISTER 

UDSKRIFT-AF STATIONSREGISTER 
.UDSKRIFT AF E8~MSKABSREGISTFR 

INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

- SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
lJ 

TRYK "RUN" I NAAR S-REG ER SAT . 

.FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

OPBYG STARTET 
INDDATA : 

100C 
/ fYREDATAFEJL STATUS+00006 

RETTELSE N.+00001 
~JL+OOOOO 

2CCOC3C1C1CA 
1C1CA 

STYREDATAFEJL STATUS+00007 
RETTELSE N.+00002 
FEJL+OOOOO 

1C8COC5C1C 
STYREDATAFEJL STATUS+00008 
RETTELSE N.+OOOOS 
FEJL+OOOOO 

3CCA 
· 5C8COClJC1C 

$TYREDATAFEJL STATUS+00009 
nETTELSE N.+OOOOlJ 
FEJL+OOOOO 

5f'.C A 
· )C8COC:'C 1C 

STYREDATAFEJL STATUS+00013 
ETTELSE N.+00005 

FEJL+OOOOO 
,lJeCA 
· 8C1COC2C5C 

STYREDATAFEJL STATUS+00012 
RETTELSE N.+00006 
F'EJL+OOOOO 

i8eOOCB 

.' 



,UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 2 

_fRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATION3REGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S- REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
4 

TRYK "RUN" I NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKftBSREGISTER 

OPBYG STARTET 
INDDATA : 

5C1COC3C3C5 
JNDDATAFEJL STATUS+00001 
o~STTELSE N.+00001 

otJL+OCOOO 
) 

INDDATAFEJL STATUS+00001 
RETTELSE N.+OC001 
FEJL+OOOOO 

• DS5C
INDDATAFEJL STATUS+00001 
RETTELSE K.+00001 
FEJL+OOOOO 

CA 
1C1COC3C1C111111 

INDDATAFEJL 3TATU3+00002 
RETTELSE N.+00002 
FEJL+OOOOO

ceA 
1C222222 

INDDATAFEJL STATUS+00002 
~ETTELSE N.+00003 

SJL+OOOOO 
(.-.22222C 

fYREDATAFEJL STATUS+OOOC6 
RETTELSE N.+10003 

00 FEJL+OOOOO 
1CC2C1C3CA 

9C 
rNDDATAFEJL STATUS+00001 

oR~TTELSE N.+00004 
FEJL+OOOOO 

o o C 
oS!YREDATAFEJL STATU3+00006 

RETTELSE N.+00004 
:FEJL+OOOOO 

012CG3C1CB 

I. .' 

21 

T 
I 



STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

ODSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 
2 97 

SIDE. 

STRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES! 

PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONS REGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKAESREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
kOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

I 
! 
!, 

OPBYG STARTET 
INDDATA : 

lC2COC2C5C1CA 
INDDATA FEJL STATUS+C0004 

;TTELSE N.+OOOOl 
FEJL+OOOOO 

4C2COC3C1C2CA 
INDDATAFEJL STATUS+00004 
RETTELSE N.+00002 
FEJL+OOOOO 

2C2COC1C1C2C3C 
INDDATAFEJL STATUS+C0005 
RETTELSE N.+00003 
FEJL+OOOOO 

4CC5CA 
2C2COC15C1C 

STYREDATAFEJL STATUS+OOOll 
RETTELSE N.+00004 
FEJL+OOOOO 

2CCA 
5C2COC20C1C 
fYREDATAFEJL STATUS+00012 

RETTELSE N.+00005 
"'EJL+OOOOO 

... ~CA 

9C2COC25C1C 
STYREDATAFEJL STATUS+00013 
RETTELSE N.+00006 
FEJL+OOODO 

2CCB 

, I 
, l 

."
 



4 

UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 
2 98 

i: ' STATENS HUSDYRBRUGSFCRSQG SIDE. 

_.._--- -- -- - ---- -- -- - - - - -- - - ----- .--- -- -- --- -- - - -- -- -- - ---- - -- -- -- ----- --
STRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 
-------------------------------------------

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONS REGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
INDSAETTELSE AF D~TG 

KOPIERING AF DI~KETT~R . 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
4 

TRYK "RUN" , NAARS-REG ER SAT. 

fOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 
-~--------------------------

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

! 
l' , 

OPBYG STARTET 
lNDDATA : 

1C9COCOC4C1C2CB 
~~DDATAFEJL STATUS+00004 

.. iTTELSE N. +0000 1 
FEJL+OOOOO 

:1 .
 



UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77.
 
2 99
 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 33 
~ ø~ _ 

STRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

. SAET 
SilET 
SAF'" 
S~ET 

SAET 

S-REG 
~-REG 

~-REG 

:"-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
.) 

4 

TRYK "RUN" I NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

OPBYG STARTET 
INDDATA : 

lC1COC4C1C 
~ISKETTEFEJ STATUS+00016 
"ET TELSE N.+OOOOl 
FEJL-29688 

.'
 

j:' 

,I
 
I
 
I
 



UDSKRIVNINGS DATO . D 25 - 02 - 77.
 
;; 00
 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 20 

~------------------~---------------------_._---------- ------------------
. STRIMHEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

OPBYGNING 
UDSKRIFT 
UDSKRIFT 
INDSAETTE
KOPIERING 

AF 
AF 
AF 
LSE 

AF 

STATIONS-EGENSKABSR
STATIONSREGISTER 
EGENSKABSREGISTER 

AF DATO 
DISKETTER 

EGISTER SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABS REGISTER 

OPBYG STARTET 
INDDATA : 

9C2COC2C2C 
( TSKETTEFEJ STATUS+00017 
'~ETTELSE N.+OOOOl 
FEJL+Ol168 

QS
 

I .' 
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LvSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 

'ATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE . 

. _--------------------------------------------------------------------
,STRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSRE
,UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
'UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 

'KOPIERING AF DISKETTER 

GISTER SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-RFG 
8-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 

2 
3 
4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

'FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 
---------------------------
'OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

("-fBYG STARTET 
:INDDA TA : 

3C3COCOC3C 
ADVARSEL STATUS+00015 

RETTELSE N.+00001 
FEJL+OOOOO 

3C2C1CB 

\ ", 

il , .' 



----------------------------

37 

I 
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h	 ;KRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 

~TENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE, 

~----------------------------------------------------- -----------------
STRIMMEL 1 FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL O 
.UpSKRIFT AF STATIONSREGISTER SAET S-REG TIL 1 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL 2 
INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL 1 
KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL 4 

TRYK "RUN" NAAR S-REG ER SAT.I 

rOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 

( .LKEN DATAGRUPPE?3 

" 



38 

3 03
 

UT 
~RIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77, 

'ATEN~ HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE, 

. . 
,-~--------------------------------------------------- ------------------

ODSKRIFTSRAEKKEFOELGE 

OPBYGNING: "INDEX")
 
bEN RAEKKEFQLGE EGENSKABSVAERDIERNE SKAL UDSKRIVES I
 

*00001 +00002 +00003
 
AOVARSEL l!!!
 
VAERDIEN AF FELTET "ANTAL OPLYSNINGER PASSER
 

IKKE MED DET FAKTISKE ANTAL 

" 



304 

SKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77 . 

-~TENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 39 

-------------------------------------------------------------------- .. _

HVILKEN DATAGRUPPE?= 

{ 



UdSKRJVNINGSDATO D 28 - 02 - 77 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE . 24 

. _-----------------------------------------------------------------
STRIMMEL 1 FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES:I . 

,PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
4 

TRYK "RUN" • NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 
---------------------------

UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 

" 



25 

UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77.
 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE.
 

- ------------------------------------------------------ --------------~ 

UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
==================================== 

AFREGNINGSGRUPPE 1 

o -
(OPBYGNING: STATIONNR. - MULTIPLIKATIONSCHECK 

1 -

+00314 +00001 

+00112 +00001 

+00090 +00000 +00110 

EJ FORETAGES) 

FORETAGES) 

+00000 

I , ( 

! . 



UOSKRIVNINGSDATO D 23 - 02 - 77. 
3 07 SIDE. 26STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

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

~FREGNINGSGRUPPE 2 
------------------ r+00135 +00000+00178 +00001 

r,
 



~DSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 77. 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 3 08 SIDE. 27 
____________________________ ~ MO _ 

~tRIMMEL 1 • FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 
, --------------------------------------------

.PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 
UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABS REGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

•. SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 



3 O~l 

b,3 Afprøvning af STRIMMEL 2 

STRIMMEL 2 består af følgende programmer: 

•	 styreprogram 
•	 indlæsning, kontrol og lagring på diskette 

-af slagtekvalitetsstrimler 

•	 udskrift af godkendte forsøgsdyr 

•	 udskrift af afviste forsøgsdyr 
hulning af godkendte ag afviste forsøgsdyr 

•	 fortsat indlæsning af slagtekvalitetsstrimler 

•	 afregningsbilag 

•	 indtastning af ny dato 

Afprøvningen af disse vil blive givet i store samlede 

kørsler, hvor inddata gives og begrundes i selve teksten. 

For hvert nummereret eksempel findes et bilag med samme nummer, 

der viser uddata. For små ind- og uddataeksempler er uddata 

placeret i teksten. 

Afprøvning af "fortsat indlæsning af slagtekvalitetsstrim

ler" er foretaget under 2), og for afprøvningen af "indtast

ning af ny dato" henvises til forrige afsnit om afprøvning af 

STRI~~EL l, hvor ny dato er afprøvet. 

" 



3 10
 

( 

j: 

Afprøvning af indl~sning, kontrol og lagring på diskette 

af slagtekvalitetsstrimlernc. 

Afprøvningen af dette modul er bygget op over to centra

le udskriftsprogrammer. Det ene varetager indlæsningen og 

kontrol, det andet opbygningen af individ- og fejlfil. 

Udskriftprogrammet ved indlæsning og kontrol er opnået 

ved testudskrifter i de centrale programdele, medens udskrift 

programmet for opbygning af individfilen er et selvstændigt 

modul, der blev udviklet til indkøring af det samlede system 

(modulets navn er DUIJP og er beskrevet i programvedligeholdel

sen afs. 5.1. :,), 

Afprøvningen af dette modul er delt i tre dele, hvor først 

forbehandlingen af inddata afproves, dernæst afprøves indlæs

ning og kontrol, hyorefter opbYLning af individ- og fejlfil 

afproves. Til hvert nuwuereret el,sempel svarer et tilhorend.e 

bilagsnuiTIoer. 

i' 

11 
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Afprovning af forbellnndling af inddata. 

Forbehand1ilJgen best~r i, at slagtekvalitetsstrimlerne 

indlæses og' lagTes på diskette 2. Under indlæsningen vnreta

ges dels konvert~ring fra DCD- til ASCII-kode, dels fjernes 

tegnsekvenser grundet annulleringstegnet "e". Tegnse}rvenserne 

fjernesefter følgende regler. N{ir "e" læses skippes alle læ

ste tegn fra og med sidst læst "a" eller "t", og indtil llE2ste 

"b" eller "a". De læste tegn for "e" fjernes helt, I'Jeclens teGn 

efter "e" uc1sl,ri ves prl skri vemaskineterr,linal. Endvidere ud
( 

skrives også tegnene far første "b" eller "a". 

Skipningel1 af tegnene før "e " foretages ved at holde 1"'8

de på, hvor der sidst blev laGret et "b" eller "a" pcl disl(et

ten I og a t indL:.ese nye tegn herfra, ntl.,r H e " læses. Afprøvni:n

gen må da varetage, at der kan slcippes tegnsekvenscr, der 

strækl;:er sig ~lilldst en sektor, og at tegn efter Ile" indtil 
-

"b" eller "a" uc!sl,rives kOl'relct. Følgence inddata afprøver 

dette. Det mil, bemærkes, at tegn forslcelligt fra "b", "a", "e" 

og cifrene 0-9, konverteres til 1I.H i udskriften. 

INj)DAT.~ 

100c100c 
b2c1l2c 
a1c10c1cl00c50c50c5c~ce 
2121212121212122121212121221212121221212121212 
2121221221212121212222221212121212121212121212 
rererererere21212211212212121212122121221212121 
212121212121221212121212121212121212122121212121 
21212121212122121212122121121221121121222222 
21212121212212122121212121221221221212 
e 
alcl0clcl00c50c50c5c5c 
& 
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UDDATA 11,0, skri ver'las!dneterminal. 

UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77 

~~ATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

STRIMMEL 2, FCLGENDE PROGRAMMER KAN UDFQRES: 

INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER SAET S-REG TIL O 
__ n__ 1UDSKRIFT AF GODKENDTE FCRSQGSDATA 

UDSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDATA --"-- 2 
HULNING AF GODKENDTE OG AFVISTE FORSQGSDATA --"-- 3 
RETTELSE AF FORSQGSDAI~ --"-- 11 
FORTSAT INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER --"-- 5 
UDSKRIFT AF AFREGNINGSBILAG --"-- 6 
INDTASTNING AF NY DATO --"-- 7 

( 
TRYK "RUN", NAAR S-REG ER SAT. 

FQLGENDE PROGRA:" ER VAELGT: 

~_ .. DLAESNING f;F SLAGTEKVALITETSSTRHiLER 

FQLGFNDE DATASTRENGE ER MQDT MELLEM E OG A ELLER E OG B.
 
HVER DATASTRENG HUMMERES FORTLQBENDE.
 

**+00001 
100Cl000 

*~·+00002 

2121212121212122121212 1 212212121212212121212122121221221212121212 
222221212121212121212121212:: ::: :21212211212212121212122121221212 
12121212121212122121212121212121212121212212121212121212121212,22 
12121212212112122112122122222221212121212212122121212121221221221 
212 
FQRSTE GENNEMLQB AF INPUT AFSLUTTET. 

UDDATA fra behandling af den forbehalldlede inddata. Nedenst~-

ende udsl,rifter viser indlæsning af den forbehandlede 

inddata. Det bemærkes, at cler kun findes en b- og en 

a-identifi]~ation. 

,l'i,,, 

; I 

I • 
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!II
" ;i 
~;'"li·' 

e-IDENTIFIKATION. 
~-========~====== 
DATAGBUPPE 
STA TIONSNUr·\tJ,ER: 
FEJLKODE 

2 
112 

. OOO·~ 0000 

A-IDENTIFIKATION. 

HOLDNU11MER: 1 
DYRNU~H1ER 10 
KQN 1 
FEJLKODE 0000 0000 

EGEHSKABSNUMi'mR: 1r 
VP.ERDI 100 
FEJLKODE: 0000 0000 

EGENSKABSNUM~:ER: 2 

VAERDI 50 
FEJLKODE: 0000 0000 

EGENSKABSNUMMER: 3 

VAERDI: 50 
FEJLKODE: OJOO 0000 

EGENSKI, BSNUc:l:ER: 4 

VAER11 5 
FEJLKODE: CC'CO OOCO 

EGENSKABSNUHMER: 5 

VAERDI 
FEJLKODE: ('008 0001 

SVINDKCNTROL OG ANTAL EGENSKABSKCNTROL. 

FEJLKODE FOR A-IDENTIFIKPTION: 0000 .·0000 

INDDATA FAERDIGBEHANDLET. 
ANTAL FEJL: +00001 
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Afprøvning af indlæsning og kontrol 

Afprøvningen af dette modul kan deles i to dele : 

1/	 INDLÆSNING OG KONTROL AF FORSØGSDYRENES LOGISKE OP3YGNING. 

Dette omfatte~ kontrol af underlob, alfa.nuQ for datafel

ter og om forsøgsdyrene har det korrekte antal b- oS a

identifikationsfelter. 

2/	 KONT1WL AF DATAFELTER EFTEH EGE!,SKABS- OG STATIOlmF.EGI

STRET. 

t_ Afprøvningen af ovenn",vnte er foretaget ved udskrifter 

af samme type som i forriSe a.fs~a. Udskriften er stort set 

sel vforh:larende, men folgenc1e skal bemærkes. 

a-iclentifikationer gilr ptl elen sidst udsl(revne b-ic1entifika

tion. 

alle fejllwcier er udskrevet he;wLeciual t . 

•	 l.ste fejlkode er fejlkoden efter indlæsningen og Len logi

ske kontrol, men før kontrol af datafelterne. 

2. fejlkoLe viser fejlkoden efter kontrol af datafelterne 

mod egenskabs- og statioIlsregistret. 

I det følgende afprøves om
 

1/ b-identifikation
 

2/ a-identifikation
 

3/ egensl.absv<"rdier
 

4/	 svind- og alItal eGenskabslcontrol kontrolleres rigti~. 

Afprøvningen foretages i den nævnte r8Ckkefølge, da dette er 

mest naturligt, og da de to sidste byggcir pn rigtige b-iden

tifikationer. 

Resultater nf afprovlliuGcn f~s 'ved at l)ctr~gte de bit, 
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, 
der angives af fejlkotien. Det er meningen at betragte alle 

" 

mulige fcjll:onbinationer,dvs. fil alle mulige bitkombinationer 

frem, men da flere bi tlcoilllJinationer er ,'csul tatet af sar.nne 

modul forbigåes dette af og til, men· med en benærkning om at 

det er sket. Det egenskabs-og stationsregister afprovninger 

er foretaget efter, er vedlagt som bilag O. 

,Da ~er ik1~e foretages kontrol efter ctiens};nos- og stD.

r tionsregistx'et, hvis ~er findes fejl ved indli2snillgen, aft)rc

forst c:e ·;':il:f~.21uc, Ler resulterer i dette, hvorefter l\:olJtrol 

efter egcllsliObs- ag statiQ}lsre&lstret nfl~rcvcs. At der ~]{1:e 

foretages kontrol efter illdlæscfejl, kall ses af, at fejll~o-

der, er u':cnclret. 

Fejl ved indlæsninGen kan resultere l, at følgende bit 

sættes: 

BIt 11 : Underløb 

10 Alfa. num. for datagruppe 

9 : Overløb 

BI t	 8 Underløb 

7 A1fa. num. for stationsnummer}
6 Overløb 

Bit 5 Ingen tilhørende a-Identifikation 

Da bIttene for underløb, alfa. num. og overløb ved Ind



læsning konstrueres af samme modul og overgives som parametre 

med bit 2, l og O for henholdsvis und~rløb, alfa. num. og 0

verløb, er det nok at afprøve alle muligheder for datagruppen, 

[ . 
,.	 og en enkelt af dem for stationsnummeret, for at se om de pla

eeres rigtigt I den endelige fejlkode. Underløbsbittene sæt

tes ved indlæsningen, når der Ingen cifre er til et felt, f.eks. 

'ee', 'be', 'ae', og den sættes hvis senere kontrol af datafelt 

erne viser, at værdien er ulovlIg. 

I de følgende eksempler vil bit 5 altid blive sat, da 

b-Identifikationerne er eneste Inddata. 

Eksempel 1 : Underløb, alfa.num., Og overløb for datagruppe 

og statIonsnummer ved Indlæsning. 

Inddata: 

Ingen datagruppe, Ingen stationsnummer.b 

BIt 11 og 8 sættes for underløb. 

be112e Underløb for datagruppe. 

Bit 11. 

blxe1l2e Alfa.num.for datagruppe. 

BI t 10. 

b40000e112e Overløb for datagruppe. 

BIt 9. 

b4xxOOe112e Alfa.num. og overløb for datagruppe. 

BitlO&9. 

Alfa.num. og overløb for stationsnummeret.blelOOOOxe
 

Bit 7 & 6.
 

At der Ikke er foretaget kontrol efter egenskabs- og stations· 

reglstert, kan ses ved at fejlkoden er uændret efter kontrOl. 
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Ved kontrol af b-Identifikation efter egenskabs- og sta

tlonsreglstret berøres følgende bit: 

BIt 13: Svindoplysninger eksisterer Ikke 

12: Max-min-O grænser eksisterer Ikke. 

8 :	 Station eksisterer Ikke (uden for grænse). 

2:	 udskriftsrækkefølge eksisterer Ikke. 

O:	 Antal egenskabsværdier og egenskabsnumre ek

slsterer Ikke. 

( 
For at afprøve ovennævnte m~ der være en a-identifikation 

til hver b-Identifikation, da bIt 5 ellers bliver sat, og kon

trollen da Ikke foretages. Som a-identIfikation vælges for al 

le aOcOcOc. 

Eksempel Z: Svindoplysninger, max-min-O grænser, udskriftsræk

kefølge, station, antal egenskaber og egenskabsnum

re eksisterer ikke. 

I 
·..1 Inddata:1, I 

b3c90c Svindoplysninger eksisterer Ikke 

aOcOcOc Bit 13 sættes. 

b4c90c Max-mln-O oplysnInger eksisterer ikke. 

aOcOcOc Bit 12. 

b5c90c Udskriftsrækkefølge eksisterer Ikke. 

aOcOcOc Bit 2. " 

b2c305c Station eksisterer Ikke 

aOcOcOc Bit 8. 



b6c90c Antal egenskaber og egenskabsnumre eksisterer 

aOcOcOc Ikke. Bit O. 

b7c305c Svindoplysninger, max-ml n-O grænser, udskrifts

aOcOcOc rækkefølge, station eksisterer Ikke. 

BIt 13,12,8 ~, 2 

bl0c90c Datagruppe uden for grænse,
 

aOcOcOc BI t IL
 

Til sidst afprøves, hvordan fejl I b-Identifikationen In

fluerer p~ kontrollen I de tre andre dele. Dette har kun betyd

ning ved egenskabskontrol og svlnd- og antal egenskabskontrol, 

der kun foretages, hvis fejlen I b-identifikationen kun er, at 

udskriftsrækkefølgen mangl.er. 

Eksempel 3: Egenskabskontrol og svindkontrol. 

Inddata: 

b5c90c 

alcl0clcl00c Udskriftsrækkefølge mangler, egenskaberne skal 

kontrolleres. Svindet bliver galt, da der kun er 

en egenskabsværdi. 

blic90c 

alclOclc100c Max-mln-O grænser eksisterer Ikke, egenska

berne skal Ikke kontrolleres. 

B-Identifikationen er nu afprøvet. 

) 2.2. AFPRØVNING AF A-IDENTIFIKATION. 

Her afprøves sideløbende de fejl der findes ved Indlæs

ningen og ved kontrollen. Fejlene ved Indlæsningen er første 

fejlkode, og evt. fejlbit ved kontrol mod egenskabs- og statl 
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, 

Fejl ved Indlæsning kan resultere I at følgende bIt 

sættes: 

Bit	 14 Underløb 

13 A1fa. num. for holdnummer}

12	 Overløb 

Bl t	 11 Underløb 

10 Alfa.num. for dyrnummer}
9	 Overløb 

Bit	 8 Underløb 

7 Alfa.num. for køn)

6 :	 Overløb 

Bit 2 Ingen egenskabsværdier. 

Fejl ved kontrol af holdnr., dyrnr. og køn kan resultere 

I : 

BI t 14 Holdnummer uden for grænse (underløb) 

Bit 8 KØn udenfor grænse (underløb) 

, Bit 3 : Fejl I multlplikatJonskontrol. Denne kontrol 
I 

går	 på dyrnummeret. 

I eksempel 4 er bit 2 altid sat, da a-Identifikationen 

Ingen egenskabsværdier har. Endvidere er valgt stationsnummer 

90 for Ingen kontrol af multlpllkatfonskontrol, og statIons

nummer 112 for kontrol af multtpllkationskontrol. Hvad gælder 

afprøvning af underløb, alfa.num. og overløb ved indlæsnIng 

gælder samme betragtninger som under afprøvningen af b-identi 

flkatlonen, så der vil kun blive taget ~n af dem med I hver 

datafel to 
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Eksempel lp 

Inddata: 

b2c90c 

alxc40000c3c l. ste fejlkode:alfa.num. for holdnummer,bit 13 

overløb for dyrnummer, b I t 9 

Ingen egenskabsværdier, bit 2 

2. den fej l kode: Køn udenfor grænse (s ka 1 være l 

e 11 e r 2), bIt 8 

alOOOclOOOcOc l.ste fej 1kode: Ingen egenskabsværdIer, bit 2 

2.den fejlkode:Holdnummer uden for grænse, bIt 14 

KØn uden for grænse, bit 8 

b2c112c 

alclOOOclc l.ste fejlkode:lngen egenskaber, bit 2 

2.den fejlkode:Fejl i multlplJkatlonscheck, bit 3 

b2c112c 

alclOclc Her afprøves, om multiplikationscheck g~r godt. 

alxclOclc .......•. c
 

Her afprøves, at multiplIkationscheck g~r godt 

selvom der er fej 1 I holdnr. 

Er der fejl I svindet og/eller antal egenskabsværdier,sæt

tes bit l og O )' a-feJlkoden, men dette afprøves separat I svlnd

og antal egenskabskontrol. 

A-Jdentifationen er afprøvet. 

~. EGENSKABSVÆRQL(tl 

Som ved afprøvningen af b-Identifikationen afprøves først II 
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Indlæsningen, der kan resultere l en af følgende bit: 

Bit	 2 Underløb 

1 Alfa.num. for egenskabsværdien}
o	 Overløb 

Ved	 kontrollen sættes bit 2, hvis egenskabsværdien er uden , 

for grænse. Er der fejl I b-identifikationen kontrolleres egen

skabsværdi en i kke, så eksempel 5 er først valgt en forkert 

b-Identifikation. Ved sidste forsøgsdyr afprøves nul-grænser 

for egenskabsværdier. 

Eksempel 5: 

Inddata:
 

bOc112c
 

alclclclOOOOOclOOxOOcc
 

Overløb for første egenskabsværdi, bit O.
 

Overløb og alfa.num. for 2. egenskabsværdi, bit O & 1
 

Underløb for 3. egenskabsværdi, bit 2.
 

b2c112c 
\ 

alclclclOOc55c20c3c 

l.egenskabsværdl falder sammen med max-grænse 

2 udenfor grænse (for stor), bi t 1 

3	 udenfor grænse (for lille), bit 2 

4.	 falder sammen med min-grænse 

alclclclOOcOc50cOc 
(må ikke være nul)

2.egenskabsværdl udenfor grænse , bit 2 

4. må være nul,derfor korrekt. 

Alt med egenskabsværdier er nu afprøvet. 

4. SV I ND- OG ANTAL EGENSKAP,SKONTRO-'~. 

Det	 er t ldllgere afprøvet at dette modul Ikke kaldes ved 
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fejlen var, at udskrIfts
fejl I b-IdentifikatIonen, med ~Indre 

rækkefølgen mangler. 

Fejl fundet i dette modul bevIrker at følgende bits berø

res a-fejlkoden: 

BIt 1 Svind galt, 

O : Antal egenskabsværdier galt ( for mange eller 

for fA). 

I eksempel 6 afprøves svindkontrol, n~r svIndet falder sam

men med øvre grænse, og nAr svIndet bl Iver for stort, Dernæst 

afprøves, om antallet af egenskabsværdier kontrolleres korrekt. 

Til det sidste må bemærkes, at er antallet af egenskabsværdter 

forkert, vIl svindet sandsynlIgvis også blIve det. 

I.k.s.empe 1 6: 

Inddata: 

b2e112e 

alelelelOOe40c35e5eOe 

Svindet passer med Øvre grænse. 

blegOe 

alelelelOOe40c40eOc 

SvIndet for stort, bIt 1. 

alelelelOOe40c 

For .fA egenskabsværdIer, bit O. 

Sv Indet gal t, bl t 1. 

alelelelOOe40c40eOeOe 

for mange egenskabsværdIer" bit O. 

SvInd galt, bIt 1. 

alelOe2elOOe50e40e6e 

Korrekt svInd og korrekt antal egenskabsværdIer. 

Svlnd- og antal egenskabskontrol er afprøvet til ende. 
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Afprøvning af opbygning af individfil og fejlfil. 

Afprmvningen er her baseret på udskrift af filerne. 

Dette foretages ved DUMP-programmet, der udskriver 8 ord 

pr. linie Tallene lige over føsste u&sl~iftslinie angiver 

enhed og hvilken sektor, der udskrives. 

Til hvert nummereret eksempel hører et bilagsnummer, 

der viser både udskrifterne, beskrevet i forrige afsnit, og 

udskrifterne fra DUHP-programmet," Disse udskrifter er ordnet 

så først individfilen udskrives (enhed = l og sektor l, 2, .) 
( 

dernæst en del af styresektoren (enhed = o og sektor = 4), "og e 

evt. udskrives også fejlfj_len (enhed = o og sektor 200, 201, 

... ) ." 
Afprøvningen~foretaget i dette afsnit viser også, at 

"Fortsat indlæsning af slagtekvalitetsstrimler" virker 

korrekt. Ovenstående afprøves af bl. a. eks. 13. 

Afprøvning af opbygning af individfi1. 

I individfilen findes 3 slags poster: 

l) post for b-identifikation 

2) a-identifikation 
3) egenskabsværdier 

I det følgende betegnes disse hhv. B-post, A-post og 

E-post. Beskrivelse af disse findes i afsnittet om postfor

mater i filer. 

B-posterne hænger i en liste, og nar hver deres liste 

for A-poster. A-~osterne igen har deres liste for E-posterne. 

Da opbygningen af individfilen best?r i en ren tilføj

else af poster i konsekutive lagerord, vil afprøvningen blive 

foretaget ved at alle mulige for~er for tilføjelser sker. 
'\1.II 

, I' ' 

I. 
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Disse omfatter: 

l)	 sidst tilføjet post: ingen 

a) tilføjelse af B-post 
b) tilføjelse af Apost 

c) tilføjelse af E-post 

2)	 sidst tilføjet post: B-post 

a) tilføjelse-?~sB-post 

b) A-post 
c) E-post 

3)	 sidst tilføjet post: A-post 
a) tilføjelse af B-post 

b) Apost 
c) E-post 

4)	 sidst tilføjet post: E-post 

a) tilføjelse af B-post 

b) A-post 

c) E-post 

Af ovennævnte er flg. fejlsituationer, der kan afprøves 

for sig: 

l~b	 D~modulet, der tilføjer ÅTposten styres af modulet, der 
ttilføjer B-posten, kan dette ikke ske~ Afprøvningen kan 

ske ved at lade inddata starte med "a". 

1.c	 Modulet, der tilføjer E-posten, styres af A-posten, (der 

igen styres af modulet for B-posten), så dette lean heller 

ikLe ske. 
< 

Dette kan afprøves ved at lade inddata starte 

med et tal efterfulgt af et "e". 

2. c Som for 1. c. ,(an afprøves ved at udelade "a" efter 2. da

tafelt for b-identifi,eation"n 

Deresterende muligheder kan alle lade sig gøre, selvom 

l •.b, 2.a, 3.a og 3. b vil bevirke, at der·'indsættes fejlkoder 

i posterne, fordi en tilføjelse af ovennævnte skyldes fejl i 

inddatatal (forsøgsdyrene er forkert opuygget). Indsætteæse 
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af disse fejlkoder er afprøvet i afsnittet om indlæsning og 

kontrol, og der vil blot blive refereret til dem her, når en 

fejD~odG af ovennævnte art indtræffer. Endvidere må afprøves 

om datafelterne og fejlkoden er indsat rigtigt i posterne. 

Dette kan betragtes som afprøvet, blot ved kontrol af data

felter og fejlkode for en enkelt af hver posttype. 

I det følgende afprøves først de tilfælde, det postule

redes ikke kunne optræde (l.b, l.c, Z.c). Dernæst afprøves 

fejlsituationerne (z. a, 3 ..a, 3•. b), der bevirker indsættelse 

af fejlbit i fejlkoden i posterne, og til sidst afprøves bå

de de rigtige og de forkerte P9s~t11føjelser. 

Afprøvning ar L b, l. c, 2. c 

lob: tilføjelse af A-post til tom individfil, der opnås 

ved at lade inddata starte med et "a" 

Da programmet forventer et "b" først, og det får et "a", 

skabes en B-post med datafelter lig o, og fejlkode for disse 

datafelter, der siger underløb •. Dette betyder, at strukturen 

vil indeholde en B-post og en A-post efter behandling af flg. 

inddata: 

Eksompel 7 (l.b) 

Inddata: a 100 c 1000 c l c 

Uddata: viser sektor l, hvor de første 8 Ord 

ter og de næste 8 er A~poster. Desuden 
vet sektor 4 fra styrefilen, hvor de 

ord er adressen på B-posten. 

er B-pos

er udskr
indrammede 

e
0;:::[ 

l~c:	 tilføjelse af Eposten til tom indivj.dfil, der opnås 

ved at lade inddata starte med ~t t~l efterfulgt af 

et "e" .. 

Forbehancilingen af inddata, der også' fjerno tegn før før

ste "a" eller "b", vil bevirke at ovennævnte tilfælde vil 
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efterlade individfilen uændret.
 

Eksempel 8 (l •.c)
 

Inddata: 100 c
 

Uddata :	 viser. udskrift af gen skippede tegnsekvens, 

samt. den uændrede individ- og styresektor. 

2 •.c.: tilføjelse af E-post efter B-post, der opnås ved at ude

lade "a" efter 2. datafelt for b-.identifikation. 

I tilfælde af manglende "a" efter 2. datafelt for b

identif<ilkation, antages et "a". Dette skulle give, at der 

blev tilføjet e.n B-post og en. A-post til individfilen , hvor 

l. datafelt i A-posten skal indeholde det 3. datafelt i ind

data. 

Eksempel 9 (2.c) 

Inddata: b.2 c 112 c 100 c 

Uddata: viser den nye individ- og styrefil. Pæd~es 

fejlkoden for A-posten ud, viser denne, at der 
ingen E-post er til A-posten. 

Afprøvning af fejlsituationer 

Fe.jlsituationerne er: 

I 2. a: tilføjelse af B-post efter B-post, 

I bit 5 skal sættes for manglende A-post i eksis
terende B-post

I 

I tilføjelse af B-post efter A-post, 

bit 2 skal sættes for manglende E-post i eksis
terende A-post 

3.·b: tilføjelse af A-post efter A-post, 

bit 2 skal sættes for mangltende E-post i eksis
terende A-post 

0° 

Eksempel lo (Z.a) 

Inddata:	 b 2 c 112 c
 

b 2 c 11Z c
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Uddata: viser den. nye individ- og styrefil. Viderebyg-. 

ning på gammel. 

Eksempel 11 (3.a) 

Inddata:	 h 2 c 112 c 

a l c l c l c 

b 2 c 112 c 

Uddata:	 viser den nye individ- og styrefil. Videre

bygning på den gamle. 

Eksempel 12 (3.b)
 

Inddata: b 2 c 112 c
 
alclc.lc
( 
alclc.lc. 

Uddata :	 viser den nye individ- og styrefil.. Der er 

her startet med tom individfil. 

Afprøvning	 af l~orrekte pg forkerte posttilføjelser. 

Her afprøves først korrekte posttilføjelser til en tom 

individfil. Derefter afprøves tilføjelse af både rigtige og 

forkerte posttilføjelser. 

l 
Korrekt p~sttilføjelse
 

EksemDel 13
 
. ,	 

Inddata: l) b l c 90 cI 
2) a l c l	 c l c loa c 45r;c 45 c 5 c 
3), a l c l c 2 c 100 c 46 c 45 c 5 c 

4) b l c 90 c 
5)a lo c loa c 2 c loa c 50 c 40 c 5 c 

,I•' Uddata: viser individ- og styrefil. 

Blandet posttilføjelse 

Eksempel 14 

Inddata:	 der bygges videre på eks~sterende struktur 

med flg. inddata: 

h l c 90 c 

a lo. c loa c l c 

·a 1 c lo. c 2 c 100 c 50 c 45 c 5 c 

I .•
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I
I
 

Det sidste viser hl. a. også, at der skiftes rigtigt 

fra sektor til sektor. 

Opbvgning af fejlfil 

I fejlfilen findes kun en posttype, og opbygning af fejl 

filen foretages ved tilføjelse til konsekutive ord. 

Der skal opbygges en fejlpost for et forsøgsdyr, hvis flg. 

er opfyldt: 

l} fejl i b-identifikation 

2} fejl i aTidentifikation, i en egenskab eller 

hvis svind og antal egenskabsværdier er galt. 

Er l) opfyldt skal opbygges seperat fejlpost for b-iden

tifikation, og det bevirker, at der også for a-identifikation 

opbygges fejlpost, da denne ikke kan kontrolleres. Dette vi

ses i eksempel 15. 

Er l) korrekt, skal der opbygges fejlpost, hvis en af 

kontrollerne i 2) går galt. 

Eksempel 16 viser, at fejl fundet i a.identifill:ation 

bevirker opbygning af fejlpost. 

Eksempel 17 viser, at fejl fundet i en af egenskabs~ær-

dierne bevirker opbygning af fejlpost, og eksempel 18 viser 

fejlposten, fordi svindet er galt. 

Eltsempel 15 

Inddata: h o c 112 c 

a 1 c 1 c 1 c 100 c 50 c 50 c 4uc 

Uddata viser individ-, styre- og fejlsektor 

Eksempel 16 

Inddata: b 2 c 90 c 

a 1 c l c o c 100 C; 50 c 40 c 6 c 
Uddata som for eks. 15 
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Eksempel 17 

Inddata: b l c 90 c 

a l c l c l c 1000, c 50 c 50 c 2 c 

Uddata: som for eks. 15 

Eksempel 18 

Inddata: b l c 90 c 

a l c l c l c 100 c. 40 c 40 c 4 c 

Uddata : som for eks. 15 

Afprøvning af modul for indlæsning og fortsat indlæsning, 

kontrol og lagring af slagtekvalitetsstrirrler er nu færdig. 

"I 

I 



I
 
I
 

I
 

, ! 

, , 

li 

I 
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Afprwvning af udskrift af godkendte forsøgsdyr 

Afprøvningen af dette modul foretages ved en simpel ud

skrift af de godkendte forsøgsdyr ud fra inddata, specielt 

konstrueret hertil. 

Afprøvningen skal varetage, at der kan udskrives 6 for

søgsdyr pr. side, at kun fo,rsøgsdyr med samme datagruppe ud

skrives på hver side. Desuden, skal afprøves ydertilfældene, 

som' ingen forsøgsdyr' og '.ingen godlt€mdte forsøgsdyr: 

Følgende tre inddata-,eksempler varetager dette. Forsøgs

dyrene udskrives i omvendt rækkefølge af den, de blev læst 

ind i. 

Eksempel 19: 

Inddata: ingen 

& 

Eksempel 20: 

Inddata: ingen godkendte forsøgsdyr 

b. l c 100 c 

a l c o c x c 100 c 50 c 50 c 5 c 5 c 
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Eksempel 2l: 

Inddata: både godkendte og afviste forsøgsdyr 

hlc90c 

alc10clclOOcSOcSOcSc 

alclOc2clnocSOcSOcSc 

alclOclclOncSlc40cSc 

alclnc2clOncSncsncSc 

(	 alclnclclOncSncsncSc 

alclOclclOOcSOcSOc5c 

alclOclclOOcSOcSOcSc 

h2cl12ca4c2nclc6Sc~Oc30cSc4c 

hlcC]Oc 

alcloclclQOcSOcSOcSc 

alclOc2clOOcSOcSOcSc 

alclOclclOoc51c49cSc 

alcl Oc2clOOcSOcSocSc 

alclOclcloOcSOcSOcSc 

alcl oclclOOc50cSOcSc 

alc10ClclO ncSOcSocSc 

b2cl12ca 11 c20clc6Sc3 0 c30cSc4c 

Pt 
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Afprøvning af udskrift af afviste forsøgsdyr 

Dette udsluciftsprogram afprøves ved at forsøgsdyr, inde

holdende alle former for fejl, genereres og udskrives. 

Det centrale ved afprøvningen af udskriftsprogram~let 

er tolkningen af de fejlkoder, indlæseprogrammet har forsynet 

afviste forsøgsdyr med. 

Afp~øvningen vil forme sig som en afprøvning af: 

l) B-pos~ fejlkode 

2) A-post fejlkode 

3) E-post fejlkode, 

der er foretaget i en kørsel og vedlagt som bilag ll. 
Det bemærkes, at udskrifter af forsøgsdyr foretages i 

omvendt rækkefølge af den, de blev læst ind i, så for at let 

te læsningen af deLte afsnit, er forsøgsdyrene indlæst modsat 

den rækkefølge, de gennemgås. 

Hvert afprøvningseksempel er forsynet med et index, der 

angiver forsøgsdyrets rettelseskode i udskriften. 

Som egenskabs- og stationsregister er benyttet det, der 

er vist i bilag o. 

'I. 1) Afprøvning af b-identifikationsfelter 

18:	 b c c underløb for datagruppe og stations

nummer 

i': ; 17: b x c 305 c: alfanum for datagruppe. 

Stationsnummeret checkes ikke ved 

fejl i datagruppen. 

16:	 b. o. c 90 c underløb for datagruppe 

(skal være mellem o og 9) 

15:	 b l c 90 c korrekte felter, men ingen tilhø

rende avidentifikation• 
. 

14: b l c 3 x 5 c alfanum for stationsnummeret 



12: b. xc 300 c. 

13: a ~ c ~ c. l c. loa c 50 c 50 c 5 c 

Her afprøves om fejl i b-identifikati 
onsfelter bevirker "x" far "ANTAL 

EGESK" og for "SVINDKONTROL" i ko

lpnne "IKKE KONTR". EndwLdere bemær
kes, at der kun. er egenskabsindex ag 
ingen egenskabsnumre. 

2) Afprøvning af a-identifikationsfelter 

Her vælges datagruppe l ag stationsnummer 112 for i 

.,', ' dentcheck (multiplikationskontrol)·og statiolIBnummer 90 

for ikl~e identcheck. 

~ 1 - }:.Lah lr2 c 
11: a l c 1000 c l c. loa c 45 c L,5 c 5 c 2 c: 

fejl i identcheck. (2 sidste cifre i 
stationsnummeret gange 4 skal være 
større end dyrnumrneret). 

lo: a ~ c lo c x c 100 c 50 c 45 c 5 c 4 c 

fejl i køn, men identcheck korrekt. 
b l c 90 c 

9: a x c 1000 c l c
 
)
 

Statiorisnummer 90 for ikke identcheck. 
Dette er afbildet ved "x" i kolonne 

"IKKE KONTRL". Der er fejl i h.oldnr 
(skal være større end nul). 

8: a x c 1000 c 4 x 000 c. 

Her er også køn uden far sine grænser 

(skal være l eller 2)" og alfanum tegn. 

7: a l c. loa c 3 c Køn skal være l eller 2 

6: a l c 1000 c ~ c. 100 c 40 c 40 c. 5 c.I . 

Svindet galt, dette udskrives også. 
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5: a l c 100 o, c 2 c 90 c /jo C 1,0 C 5 c. 4 c 

antal egenskabsværdier galt, det fund-

ne antal samt det korrekte antal for 

datagrupperr. udskrives. 

4:	 b. 2 c 112 c for at se, at der kun. udskrives samme 

datagruppe på samme side 

3}	 Afprøvning af egenskabsværdier 

h l C 90 c 

3:	 a l c L c L c 100 c 75 c 25 c o c 

2.	 egenskahsuærdi er for stor 

2:	 a l c l c 2 c 100 c o c, 45 c o c 

2.	 egens1mbsværdi er for lille 
(må ikke være o) 

4.	 egenskabsværdi korrekt 
(må godt være o) 

Svindet bliver galt her 

l:	 a l c l c l c: l x. o c 50 c 45 c. 5 x c 

1..	 egenskabsværdi indeholder alfanum 

tegn 
4.	 egenskabsværdi for stor og indehol

der alfanum tegn. 

Svindet bliver også galt. 
,. 

Afprøvning af dette	 program er færdig. 



Afprøvning af hulning af godkendte og afviste forsøgsdyr 

Afprøvningen foretages med følgende inddata: 

blenne 
Alcle2clnOcSne4ncSe 
ale 
<11elc2c 
bOc1l2c 
alclOclclnnclOclOclOe 
b2cl12c 
b2e112c 
Hlelnclclnnc45e h OcSc4c 
E, 

( der gennemløber samtlige grene i programmet. Uddata er 

listet nedenunder, og der skal gøres opmærksom på, at forsøgs-

dyrene foreligger i modsat rækkefølge af den, der blev læst 

ind i. 

Uddata for godkendte forsøgsdyr: 

b2c1l2c 
alel nclclOOc4Sc40cSe4c
 
blc'lOc
 
Alclc2elnnc50c40c5c
 

Uddata for afviste forsøgsdyr: 

b2clJ.2e
 
bOc1l2c
 
alelnclclnn cl"elnclnc
 
hlc'lnc
 
alelc2c
 
alcncOc
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Afprøvning af afregmingsbfulag 

Følgende tilfælde skal afprøves: 

l) at afviste forsøgsdyr ikKe indgår 
i afregningsbj_laget 

2) at der ved afregningsgruppeskift udskrives 

total 

3) at der ved datagruppeskift udskrives total 

4) At der ved stationsskift inden for samme data 

og afregningsgruppe, summeres videre 

5) at der udskrives meddelelse, hvis individ
filen er tom 

Afprøvningen er foretaget på den i bilag 23 viste struk

tur, som indeh:)lder tilfældene l - 3. Selve afprøvningen frem

går af bilag 24. Tilfælde 4 ses i bilag 25. 
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UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 3 ~17 

StATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 2 

._------------------------------------------------------------------
STRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES~ , 
-~--------------------------------------------ii, 

SAET S-REG TIL O
il, PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

SAET S-REG TIL °lUDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
SAFT S-REG TIL 2UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
SAET S-REG TIL 3INDSAETTELSE AF DATO 
SAET S-REG TIL 4KOPIERING AF DISKETTER 

TRYK "RUN" , )JAAR S-REG ER SAT.
 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT:
 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER
 

OPBYG STARTET
 
INDDATA :
 

1C1COCOC4C33C32C31C30CB
 

( 



UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77 . 3 3 [) 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE.
 

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

STRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 
. '--------------------------------------------

,PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABS REGISTER SAET S-REG TIL O 
UDSKRIFT.AF STATIONSREGISTER SilET S-REG TIL 1 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL 2 .,INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL 
KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL 4 

" 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

OPBYG STARTET 
" 

'1 ):NDDATA : 
2C1COCOC5C4C3C2C1C10CA 
3C1COCOC4C4C3C2C1CA 
'C1COCOC4CfiC3COC50C25C1C50C25C1Cl00C50C1CA 

4C1C3CaC4C6C3CDC50C25C1C50C25C1Cl00C50C1CB 



i 

I ' 
. UDSKRIVNINGSDf,TO D 28 - 02 - 77. 3 39' 

StATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

::>TRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRM'HER KAN UDFORES: 
------~------------~--------------------------

PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER SAET 
UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER SAET 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER SAET 
~NDSAETTELSE AF DATO SABl' 
kOPIERING AF DISKETTER SAET 

TRYK "RUN" , NAAR S·REG ER SAT. 

~OELGENDE PROGRAM ER VALGT: 
-,--------------------------

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

OPBYG STARTET 
INDDA.TA :
 

lC2COCCC5C44C43C42C 4 1C40CA
 
2C2COCOC6C4C5C?C2C1C20CA
 
,C2COCOC5C3C4C5C1C2CA
 

~4C2C1COC5C4C2COC6C3COC50C25C1C50C25C1Cl00C50C1CA 
4C2COCOC5C4C2CCC6C3COC50C25C1C50C25C1C100C50C1CB 

,.
 

SIDE. 4 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
? 

4 



. UDSKRIVNINGSDATO D 22 - 02 - 77. 
3 ~ O 

STATENS BUSDYRBRUGSFORSCG SIDE. 5 

._------------------------------------------------------------------
STRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

, ---------------------------------------------
,PBYGNING AF SHTIONS-EGLlSK.ABSREGISTER . SAET S-REG TIL O 
UDSKRIFT AF STATIONSREGJSTER SAET S-REG TIL 1 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER SA.ET S-REG TIL 2 
INDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL 3 
KOPIERING AF DISKETTER SAET S-REG TIL 4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 
I _ 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

OPBYG STARTET
 
INDDATA :
 

13C1COCOC4Cl12C1Cll0COC090COC314C1CB
 

( 
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"UDSKRIVNH'GSDPTO D 28 - 02 - 77 . 
3H 

• . STATENS llUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

STRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 
-~--------------------------------------------

PBYGNING AF STATIONS-EGENSK4BSREGISTER
 
UDSKRIFT AF STATIONS REGISTER
 
UDSKRIFT AF EGENSKAESREGISTER
 
JNDSAETTELSE AF DATO
 
KOPIERING AF DISKETTER
 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

KOPIERING AF DISKETTER 

SAET S-REG TIL O 
SAET S-HEG TIL "I 
SAET S-REG TIL 2 
SAET S-REG TIL .'-,
SAET S-REG TIL li 



'UDSKRIVNINGSDATO D 28- 02 - 77 . 3 {12 6IL'i c.. (il 

StATENS HUSDYRBRUGSFORSCG SIDE. 7 

-~---------------------------------------------------- -----------------
STRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

'PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER , SAET S-REG TIL O
 
UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER SAET S-REG TIL 1
 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER SAET S-REG TIL 2
 
lNDSAETTELSE AF DATO SAET S-REG TIL 3
 
ROPJERING AF DISKETTER . SAET S-REG TIL 4
 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

OPBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

!bPBYG STARTET
 
INDD.A TA :
 
, lC3COCOC1Cl1CA
 

( ,C3COCOC1C1CA
 
, ~C3COCOC1Cl00C5CC1CA
 

,4C3C1COC1Cl00C50C1CA 
lC l ICOCOC1C12CA
 
2C4COCOC1C1CA
 
3C4COCOCiC1CA
 
lC5COCOC1Cl:CA
 
lCA
 

STYRE~ATAFEJL STATUS+OOOC6
 
RETTELSE N.+00009
 
FEJL+CODOO
 

A
 
2C5COCCC1C1CA
 

, 4C5CCCOC1Cl00C50C1CA
 
4C5C1CCC1C1CCC50C1CA
 
2C6COCOC'i Ci CA
 
3C6CCCOC1C
 
ADVARSEL STATUS+00015
 

RETTELSE N.+OOO~4 
, -':JL+CCOOO 

TlOA
 
l1C6COCOC 1C
 
ADVARSEL STATUS+00015
 

,ETTELSE N.+00015
 
FEJL+OOOOO
 

100C50C lCA 
4C6C1COC1C 
ADVARSEL STATUS+Obo15 

RETTELSE N.+00016
 
FEJL+c'OOOO
 

1:00C500 lCA 
1C7COCOC 1Ol l :CA 
4C7COCOC1Cl00C5CC1CA 
4C7C1COC1Cl00C50C1CB 



~II.A c.. OUDSKRIVNINGS DATO D 28 - 02 - 77 . 3 4. 3 
STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 8 

~TRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAhMER KAN UDFDRES~ 

-~--------------------------------------------
PBYGNING AF STATIONS-EGENSKABSREGISTER 

UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-HEG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
~ 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

FOELGENDE PROGRAM ER VALGT: 

UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 



· , 

.' 
utSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 3H 

stATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 9 

i, 
I
li' , 

-~------------------

UDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
===============================~==== 

AFREGNINGSGRUPPE 1 

o -
(OPBYGNING: STATIONNR. - MULTIPLIKATIONSCHECK 

1 -

. +Q031~ +00001 

+00112 +00001 

+00090 +00000 +00110 

_______________________________________________ 

"I 

I 

I 

,. 

N~ _ 

EJ FORETAGES) 

FORETAGES) 

+00000 



UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. QllAt> O3 Et 5 
STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 10 

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

I' 
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UDSKRIVNINGS DATO D 28 - 02 -. 77. 3 ~ G 

• -STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 
:1 
~' 
~, -' ._------------------------------------------------------------------

~rRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 

~PBYGNING AF STATI0NS-EGENSKABSREGISTER 
DDSKRIFT AF STATIONSREGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER 
INDSAETTELSE AF DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAET 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
4 

TRYK "RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

I F'OELGENDE PRCGRM1 ER VALGT: 

I -UDSKRiF~-AF-EGE~SKA~SREGiS~ER 

I 
HV1LKEN DATAGRUPPE?l 

I 

I 
I

il 
I 

i 
I 
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ubSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77 347 

STATENS HUSDYRDRUGSFORSQG	 SIDE. 

~ --------------------------------------------------------------------

UDSKRIFT	 AF EGENSKABSREGISTER FOR DATAGRUPPE : +00001 
ANTAL OPLYSNINGER : +00004 

=================~============ ============================== 

EGENSKABSNUt1RE 

(OPBYGNING : "EGENSKABS~UMMER"
 
EGENSKABSNUNRET TIL EGENSKABEN PAA SAMME PLADS IINDIVIDFILEN
 

+00030 +00031 +00032 +00033 



:1

j 

UDSKRIVNINGSDATO D 28 -

S~ATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

02 - 77. 

3 48 SIDE. 13 

, 
] 
I. 

~VINDOPLYSNINGER 
---------------------

(OPBYGNING: "INDEX") 
bE EGENSKABER DER SKAL FORETAGES SVINDKONTROL PAA 

SVINDGRAENSE : +00010 

+00001 +00002 +00003 +0000 11 

( 



- ---------------------------------------------------------------------

:t·,o 

'UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77 . 3 49 
SIDE, 1~STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

"DSKR UTSR AEKKEF'OELG E 
~-------------------

OPBYGNING: "INDEX")

DEN RAEKKEFQLGE EGENSKABSVAERDIERNE SKAL UDSKRIVES I
 

+oooo~+00001 +00002 +00003 



i I 
. , 

I 
I,

:1 l UDSKRIVNINGSDATO D 28. - 02 - 77. 3 ~ O Qll.AG. (;I 

:11i STATENS HUSDYRERUGSFCRSQG SIDE. 15 

)1 ----------------
l 

'TATIONSKODE O 
-----------------
( OPBYGNING 
DE GRAENSER 

: MAX MIN ~ - GRAENSER ) 
EGENSKABSVAERDIERNE SKAL OVERHOLDE 

J 
+00100 +00050 +00001 +00050 +00025 +00001 +00050 +00025 +00001 

+00006 +00003 +00000 
. I 

"1'I' 

l.. 

·1'~ .. 

. , 

I 
I 
l 



STATENS HUSDYRDRUGSFORSQG 

UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77 . alI.AC> 

SIDE. 

Q 

l G 

"ThTIONDKODE 3 

( OPBYGNING 
bE GRAENSER 

: MAX MIN O - GRAENSER ) 
EGENSKAESVAERDIERNE SKAL OVERHOLDE 

+00100 +00050 +00001 +00050 +00025 +00001 +00050 +00025 +00001 

~00006 +00003 +00000 



---------------------------------------------------------------------

l 

-~,-" 

3 S2 UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77 .
 

stATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE.
 

~ 

·~ILKEN DATAGRUPPE?2 

(
 



---------------

UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. /31 L.A l> a3 53 
STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 18 

UDSKRIFT	 AF EGENSKABSREGISTER FOR DATAGRUPPE : +00002 
ANTAL OPLYSNINGER : .00005 

============================== ===~========================== 

E:GENSKA ESN Uel RE 

{OPBYGNING : "EGENSKABSNUMMER"
 
EGENSKABSNUMRET TIL EGENSKABEN PAA SAMME PLADS IINDIVIDFILEN
 

+000'10 +00041 +00042 +00043 +00044 
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UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77.
 
3 54:
 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SI DE. 

SVINDOPLYSNINGER 

(OPBYGNING: "INDEX")
DE EGENSKABER DER SKAL FORETAGES SVINDKONTROL PAA 

SVINDGRAENSE : +00020 

+00001 +00002 +00003 +00005 +00004 

( 

, i 



-- --------------------------------------------------------------------

DSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77 

TATENS HUSDIRBRUGSFORSQG SIDE. 20 

"DSKRIFTSRAEKKEFOELGE 
_.~-----------------

OPBYGNING : "INDEX")
DSN RAEKKEFQLGE EGENSKABSVAERDIERNE SKAL UDSKRIVES I
 

+00002 +00001 +00005 +OOOOl~ +00003 

I
i

J 

I
I

I



UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 
3 56 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSOG SIDE. 21 

iT ATIONSKODE O 

( OPBYGNING : MAX MIN O - GR~ENSER ) 
DE GRAENSER EGENSKABSVAERDIERNE SKAL OVERHOLDE 

+00100 +00050 +00001 

+00006 +00003 +00000 

+00050 +00025 +00001 

+00004 +00002 +00000 

+00050 +00025 +00001 

(
 



"

,UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77· 3 :i 7 . 

SIDE. 22
stATENS HUSCYRBRUGSFORSQG 

.-------------------------------------------------------------------

"'TATIONSKODE 1 

(OPBYGNING : MAX MIN O - GRAENSER) 
DE GRANSER EGENSBSVAERDIERNE SKAL OVERHOLDE 

+00050 +00025 +00001+00050 +00025 +00001+00100 +00050 +00001
 

+00004 +00002 +00000
+00006 +00003 +00000 

,II 
,I 

I 
I 
l 
j 

, II 

i 
,I 

I 
,~':i 
I

~:,i 

! i 
'I 

I 
l 



l,
i,!

"

.I

Il

- ----------------------------------------------------------------------

'II 
! 

77. C!>lI.At.. Oi!1 'UDSKRIVNINGSDiHO D 28- 02 - 3 58 
1"I:'j 

1:1 SIDE. 23 
, i~ STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

11"1 

II' P"ILKEN DATAGRUPPE?3 

II' 
I i 

, ,I
!I
il'; 

iii 
It"" 

I 

iii' 

'II
':1

II
ri' 

:1 

I 
I 

" 



~,-

:'<1 ' 
III! 

UBSKRIVNINGSDPTO D 28 - 02 - 77.
 
3 ri 9
il STnTENS HUSDYR8RUGSFCRSQG


: 'I:
i 

Il

ri
II
I 

UDSKRIFT AF EGENSKABSREGISTER FOR DATAGRUPPE : +OC003 
ANTAL OPLYSNINGER: +00C01!

l, =======================:====== =============:================ 
il
II EGENSKA BSNU"1RE
l, --------------
'1111 {OPBYGNING: IEGENSKABSNUr1~IER" 

ECENSKABSNUMRET TIL EGENSKABEN PAA SAMME PLADS I INDIVIDFILEN 

ri"I +00011 

11
'ilII 

( 

I 

I 

i . 
j 

; l 
'I 

I 

\ 



------------------

3 GO 
i5iLA (J.. aUDSKRIV~INGSDATO D 28- 02 - 77 . 

SIDE. 25
STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

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

ODSKRIFTSRAEKKEFOELGE 

OPBYGNING ; "INDEX") 
DEN RAEKKEFQLGE EGUlSKABSVAERDIERNE SKP,L UDSKRIVES I 

-1-00001 

( 

I
 
I
 



c.ll.A <.r oUDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 3 61 
STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 26 

~TATIONSKODE O 
'----------------
( OPBYGNING : MAX MIN O - GRAENSER ) 
DE GRAENSER EGENSKABSVAERDIERNE SKAL OVERHOLDE 

+00100 +00050 +00001 

( 



UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 
3 62 

SIDE. 27STATENS HUSDYRBRUGSFCRSQG 

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

STATIONS KODE 1 

( OPBYGNING : MAX MIN O - GRAENSER) 
DE GRANSER EGENSBsvnERDIERNE SKAL OVERHOLDE 

+00100 +00050 +COOOl 

i' 

l
l 

I
I

I
l
I
i

I 
I 



!. II 
DSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77 . 363 

STRTENS HUSDYRSRCGSFORSCG SIDE. 28 

._----------------------,-------------------------------------------
. ILKEN DATAGRUPPE?4 

( 

I
I
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'UDSKRIVNJNGSDATO D 28 - 02 - 77. OII.A-<. Cl3 6-1 
STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

UDSKRIFT AF EGENSKAESREGISTER FOR DATAGRUPPE : +80004 
ANTAL OPLYSNINGER: +00001 

============================== ============================== 

EGENSKABSNUNRE 

(OPBYGNING : "EGENSKABS~UMMER" 
EGENSKABSNUMRET TIL EGENSKABEN PAA SAMtIE PLADS IINDIVIDFILEN 

+00012 

I 

I 
I, 

"I 



UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 
3 6;; 

STATENS IIUSDYRSRUGSFCRSQG SIDE. 30 

VIN DOPLYSNIIJGE R 

(OPBYGNING : "INDEX") 
DE EGENSKABER DER SKAL FORETAGES SVINDKONTROL PAA 

SVINDGRAENSE : +00001 

ADVARSEL l!!! 
VAERDIEN AF FELTET "ANTAL OPLYSNINGER PASSER 

IKKE MED DET FAKTISKE ANTAL 

{ 



STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 
3 6 G 

SIDE. 31 

-'DSKRIFTSRAEKKEFOELGE 

OPBYGNING : "HJDEX") 
DEN RAEKKEFQLGE EGE~SKABSVAERDIERNE SKAL UDSKRIVES I 

+00001 



~ II.. F\- t> {.lr UDSKRIVNINGS DATO D 28 - 02 - 77 . 
3 6" 

I SIDE. 32STATENS HUSDYRBRUGSFORSCG 

II ----------------------------------------------------------------------, 

I ,. 

! ""ILKEN 

l,I 
"

I: 

I 

DATAGRUPPE?5
 

,.
 



33 

UDSKRIVNINGS DATO D 28 - 02 - 77.	 BI \.f:\ C.3 G8 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG	 SIDE. 

-, --------------------------------------------------------------------

UDSKRIFT	 AF EGENSKABSREGISTER FOR DATAGRUPPE : +00005 
ANTAL OPLYSNINGER: +00001 

============================== ============================== 

EGENSKABSNUHRE 

(OPBYGNING : "EGENSKABSNUMMER"
 
EGENSKABSNUMRET TIL EGENSKABEN PAA SAMME PLADS IINDIVIDFILEN
 

+00013 

,, 

,. 



UDSKRIVNINGS DATO D 2R - 02 - 77. 
3 (i fJ 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 3 LI 

VINDOPLYSNINGER 

(OPBYGNING: "INDEX") 
DE EGENSKABER DER SKAL FORETAGES SVINDKONTROL PAA 

SYINDGRAENSE : +00001 

ADVARSEL i!!! 
VAERDIEN AF FELTET "ANTAL CPLYSNINGER PASSER 

IKKE MED DET FAKTISKE ANTAL 



-----------------------------------------------------------------------

UDSKRIVNINGSDATO D 28- 02 - 77 . 3 70 rllI,..Ae. Cl 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 35 

'TATIONSKODE O 

( OPBYGNING : MAX MIN O - GRAENSER )
 
DE GRAENSER EGENSKADSVAERDIERNE SKAL OVERHOLDE
 

+00100 +00050 +00001
 

( 



UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 371 
STATENS HUSDYRBRUGSFORSCG SIDt:. 36 

I
 
I
 

I 

~----------------------------------------------------- -----------------

'TATIO~JSKODE 1 

( OPEYGNING : Mf X MIN ~ - GRAENSER) 
.DE GRANSER EGENSBSVAERDIERNE SKAL OVERHOLDE 

+00100 +00050 +00001 

)
 



37 

UDSKRIVNINGSDATO D 28.- ",-,r.:.,') - 77. 3 72 81l. A c. 
STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE . 

. 'ILKEN D.~TAGRUPPE?6 

( 

) 



- ---------------------------------------------------------------------

---------------------

'UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 
37;1 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

')VINDOPLYSNINGER 

(OPBYGNING: "INDEX")
 
DE EGENSKABER DER SKAL FORETAGES SVINDKONTROL PAA
 

SVINDGRAENSE : +00001 

ADVARSEL l!!! 
VAERDIEN AF FELTET "ANTAL OPLYSNINGER PASSER 

IKKE MED DET FAKTISKE ANTAL 
, 

I
II 
i
I
I 

i,, 
I




---------------------------------------------------------------------

--------------------

UD~KRIVNINGSDATC D 28 - 02 - en. 
3 7"1

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 39 

"DSKRIFTSRAEKKEF'OELGE

OPBYGNING: "INDEX") 
DEN RAEKKEF'CLGE EGEUSKABSVAERDIERNE SKAL UDSKRIVES I 

+00001 

( 

\ 



UbSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 
3 75 

STATENS HUSDYRERUGSFORSQG SIDE. 40 

--~--------------------------------------------------- -----------------

';TATIONSKODE O 
~-----------------

( OPBYGNI~G : MAX MIN O - GRAENSER ) 
DE GRAENSER EGENSKABSVAERLIERNE SKAL OVERHOLDE 

+00100 +00050 +00001 

I 

I 
I 

( 

I ~ 

\ 

i-
I 

lIl 
I 



---------------

'UDSKRIVNTNGSDATO D 28 - 02 - 77. 3 7 G
 

STATENS HUSDIRDRUGSFORSQG SIDP. .
 

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

'rATIOIJSKODE 1


. ( OPBYGNING ; MAX MIN O - GRAENSER)
 
DE GRANSER EGENSBSVAERDIERNE SKAL OVERHOLCE
 

+00100 +00050 +00001
 

I
I 



UDSKRIVNINGSDATO D 2B - 02 - 77. 3 77 I) Il.A Co ø 
STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 112 

- -ILKEN DATP.GRUPPE?7 



DDSKRIVNINGSDATO D 28- 02 - 77. an.A e.- o3 78 
STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 43 

UDSKRIFT	 AF EGENSKABSREGISTER FOR DATA GRUPPE : +00007 
ANTAL OPLYSNINGER: +00001 

=~============~=============== ============================== 

EGENSKA.BSNUMRE
 

(OPBYGNING : "EGENSKABSNUMHER"
 
EGENSKABSNUMRET TIL EGENSKABEN PAA SAMME PLADS IINDIVIDFILEN
 

+00014
 



STATENS HUSDYhDRUGSFORSQG 

UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 
3 79 

SIDE. 

o 
114 

'UTIONSKODE O 

( OPBYGIlING 
. DE GRAENSER 

: MAX MIN O - GRAENSER ) 
EGE~SKABSVAERDIERNE SKAL OVERHOLDE 

+00100 +00050 +00001 



---------------------------------------------------------------------

,UDSKRIVNINGSDATC D 28 - 02 - 77. 3 SO C3 I Lfl c,. o 

ST~TENS HUSDYRBRUGSFCRSQG SIDE. 

TATIONSKODE 1
- -- - -- -- - - - - - _.
( OPBYGNING : MAX MIN O - GRA~NSER) 

DE GHANSER EGENSBSVAERDIERNE SKAL OVERHOLLE 

+00100 +00050 +00001 

( 



f3ILf\& DUDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 
3 81 

STATENS HUSDYRERUGSFORSQG SIDE. 46 

~----------------------------------------------------- -----------------

• 'ILKEN DAnGRUPPE?8 

··1

j 

. i 

I
I

I 

I 

I 

I
I

I
I

i 
!
I,,
I
I

I
I,

"

, 

[,I 



'UDSKRIVNINGSDATO D 28- 02  77. C>I LA c,. Cl 
382 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. ~7 

.--------------~-------------------------------------- ---------------

ILKEN DATAGRUPPE?= 

I 

I
 
I
 
I 

i 
I 
I 
'I 
) 

,IlI 
I, 



UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 

stATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 
3 8:3 

SIDE. 

_1 _ 

STRIMMEL 1 , FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFORES: 
,-------------------------------------------

uPBYGNING AF STATIONS-EGE~SKAESREGISTER 

UDSKRIFT AF STAiIONSREGISTER 
UDSKRIFT AF EGENSKABSREGJSTER 
INDSAETTELSE ~F DATO 
KOPIERING AF DISKETTER 

SAcT 
SAET 
SAET 
SAET 
SAET 

S-REG 
S-HEG 
S-REG 
S-REG 
S-REG 

TIL 
TIL 
TIL 
TIL 
TIL 

O 
1 
2 
3 
11 

TRYK "RUN" , NAAR S-RE:G ER SAT. 



3 

3 8-1
 

"'SKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77.
 

"TATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

STRIMMEL 2, FQLGENDE PROGRAMMER KAN UDFQgFS: 

INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER SAET S-REG TIL o 
__ tI __UDSKRIFT AF GODKENDTE FORSQGSDATA l 

UDSKRIFT ~F AFVISTE FORSQGSDATA --"-- 2 __ "_- ~HULNING AF GODKENDTE OG AFVISTE FORSQGSDA~A ~ 

__ i' __RETTELSE AF FORSQGSDATA 4 
__ '1 __FORTSAT INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 5 __ "_UDSKRIFT AF AFREGNINGSBILAG 6 __ "_INDTASTNING AF NY DATO 7 

TRYK "RUN", NAAR S-REG ER SAT. 

j _GENDE PROGRAM ER VAELGT: 

~ADLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 

DER BLEV IKKE MQDT DATA MELLEM E OG A ELLER E OG B. 
FQRSTE GENNEMLQB AF INPUT AFSLUTTET. 

B-IDENTIFIKATION. 
~================ 
0ATAGl1UPPE o 
STATIONSNU~'lt·1ER : o 
FEJLKODE 0920 0920 

f TDENTIFIKATION. 
=~~============== 
·'TAGRUPPE o 
..,{ATIONSNU"II'JER: 112 
FEJLKODE 0820 

B-IDENTIFIKATION. 
================= 
DATAGRUPPE 10 
STATIONSNUMl,ER: 112 
FEJLKODE 0420 0420 

B-IDENTIFIKATION. 
~=::::.=========::== 

DF,-rAGRUPPE o 
ATIONSNUMMER: 112 

r iJLKODE 0220 0220 



3 85
 

UDSKRIVNINGSDATO D 28 -

~1ATENS HUSDYRERUGSFORSQG 

02 - 77 . 

SIDE. 11 

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

g-IDENTIFIKATION. 
================= 
DATAG:lUPPE 
STA TIONSNDt-H1ER: 
FEJLKODE 

o 
112 

0620 0620 

( -.DENTIFIKATION. 
=============~=== 
DATAGRUPPE 1 
~~ATIONSNUMMER: O 
.~JLKODE COEO ODE O 

INDDATA FAERDIGBEHANDLET. 
ANTAL FEJL: +00006 



5 

3 86 

UL ;RIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 

~tATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

-~--------~------------------------------------------- -----------------
STRIMMEL 2, FQLGENDE PROGRAMMER KAN UDFQRES: 

INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER SAET S-REG TIL O 
UDSKRIFT AF GODKENDTE FORSQGSDATA --"-- 1 
UDSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDATA --"-- 2 

__ 11 ... HULNING AF GODKENDTE OG AFVISTE FORSQGSDATA 3 __ "__RETTELSE AF FORSQGSDATA 4 __ "_FORTSAT INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 5 
UbSKRIFT AF AFREGNINGSBILAG --"-- 6 

__ 11 __INDTASTNING AF NY DATO 7 

TRYK "RUN", NAAR S-REG ER SAT. 

FQLGENDE PROGRAM ER VAELGT: 

_~DLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 

DER BLEV IKKE MQDT DATA MELLEM E OG A ELLER E OG B. 
FQRSTE GENNEMLQB AF INPUT AFSLUTTET. 

B~IDENTIFIKATION. 

================= 
DATAGRUPPE 3 
STATIONSNUMMER: 90 
FEJLKODE 0000 2000 

A-IDENTIFIKATION. 

~Zl~~~~~~~-----; 
DtRNUMMER O 
v~N O 
.~JLKODE 0004 4104 

B-IDENTIFIKATION. 
================= 
DATAGRUPPE : 4 
StA TIONSNu/1HER: 90 
FEJLKODE 0000 1000 

A-IDENTIFIKATION. 

HOLDNU~1HER : o 
Dvn'1UM~1ER O 
K ,-<, O 
FEJLKODE 0004 4104· 



-----------------------------------------------------------------------

-----------------

-----------------

-----------------

3 87 

, 3KRIVNINGSDATO D 2[\ - 02 - 77 . 

~rATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 6 

B-IDENTIFIKATION. 
~==~=============
DATAGRUPPE 5

STATIONSNUNHER: go

l?EJLKODE 0000 0004
 

A-IDENTIFIKATION.

I-lOLDNur·1NF:R: o

DYRN U~1t1ER O

KQN O

E)~TLKODE 0004 4104
 

B-IDENTIFIKATION. 
=:=========~=====

DAT!\GRUPFE 2
STAT,IONsNUr1i';ER: 305

, FEJLKODE 0000 1100 

I
I
,

A-IDENTIFIKATION . 
.1 

HOLDNUYl·:EH: O

DYRNUrl0ER O

KQN O

FEJLKODE 0004 410 11
 

) 

~·IDENTIFIKATION. ,
=================
DALIlGRUPPE 6
 

I STA TIOl:SNUtoiMER: 90
 

I FEJ'LKODE 0000 C001
 
!,, 

A-IDENTIFIKATION.

HOLDNUM~lER : D

DYRNUMI~ER O


. KQN O

FEJLKODE 0004 4104
 

~ 
ii
"

"

:i
l -IDENTIFIKATION. 
! ===============
,, ATAGHUPPE 7 
I
I 



-----------------------------------------------------------------------

7 

3 88
 

l •. 3KRIVNINGSD,~.TO D 28 - 02 _. 77 .
 

n~ATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE.
 

STATIONSNUMMER: 305 
FEJLKODE 0000 3104 

A-IDENTIFIKATION. 
~--------~-------
HOLDNU~1t1ER : o 
bYRNUt1MER O
 
KQN O 
I'EJLKODE 0004 410 lj 

( iDENTIFIKATION. 
~================ 
"TAGRUPPE 10 
'- ~'ATIONSNUMMEF.: 90 
I'EJLKODE cooo 0800 

A-IDENTIFIKATION.
 

fJOLDNUlI\-1ER: 
DYRNUHHER 

O
 
O
 

KQN 
FEJLKODE 

O 
0004
 410 LI 

INDDATA FAERDIGBEEANDLET. 
ANTAL FEJL: +(0014 



-----------------------

---------------------------------------

8 

3 8!)
 

~_SKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 

~~ATENS HUSDYRBRCGSFORSQG 

STRIMMEL 2, FQLGENDE PROGRAMMER KAN UDFQRES: 

lNDLAESNING AF SLAGIEKVALITETSSTRIMLER 
UDSKRIFT AF GODKENDTE FORSQGSDATA 
UDSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDAIA 
HULNING AF GODKENDTE OG AFVISTE FORSQGSDATA 
RETTELSE AF FORSQGSDATA 
FORTSAT INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 
UDSKRIFT AF AFREGNINGSEILAG 
INDTASTNING AF NY DATO 

TRYK "RUN", NAAR S-REG ER SAT. 

__ ,DLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 

DER BLEV IKKE MQDT
 
FQRSTE GENNEMLQB AF
 

B-IDENTIFIKATION. 
I 

I 
=~=~============= 
DA7AGRUPPE : 
St A':'IONSNUl1MER: ,I FEJLKODEi 

I 
I A-IDENTIFIKATION. 

DATA MELLEM E OG A ELLER E OG B. 
INPUT AFSLUTTET. 

5 
90 

0000 0004
 

I 

I H. ,DNUMHER: 
DYRNUt~t1ER 

v"N 
, ~JLKODE 

1
 
10
 

1 
0000 0000 

EGENSKABSNUHHER: 

VAERDI 100 
FEJLKODE: 0000 0000 

SVINDKONTROL OG ANTAL EGENSKABSKONTROL. 

FEJLKODE FOR A-IDENTIFIKATION: 0000 0002 

B-~DENTIFIKATION. 

================= 
T TAGRUPPE 4 

,ATIONSNUMMER: 90 

SIDE. 

SAET S-REG TIL O 
--"- 1 
--"- 2 
--"- 3 
--"- 4 
--"- 5 
--"- 6 
--"- 7 



9 

390
 

~.JKRIVNI~GSDhTO D 28 - 02 - 77 . 

-~ATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

FEJLKODE 0000 1000 

A-IDENTIFIKATION. 

HOLDNUHt'IETj : 1
 
DYRNUMI'1ER 1C
 
KQN 1
 
F1':JLKODE 0000 0000
 

EGFNSKABSNUMMER:

l ~;~~~i------~;;--------
" F( LKODE: 0000 
I RETUR UDEN KONTROL. 

SVINDKONTROL OG ANTAL EGENSK~ESKONTRCL. 

FEJLKODE FOR A-~DENTIFIKATION: 0000
 
RETUR UDEN KONTROL.
 

INDDATA FAERDIGBEHANDLET.
 
ANTAL FEJL: +00004
 



-----------------

3 91
 

t jKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 

~TATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 10 

~-----------------------------------------------------
STRIMMEL 2, FQLGENDE PROGRAMMER KAN UDFQRES: 

INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER SAET S-REG TIL O 
__ 11_- 1UDSKRIFT AF GODKENDTE FORSQGSDATA 
__ "_- 2UDSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDATA 

HULNING AF GODKENDTE OG AFVISTE FORSQGSDATA --"-- 3 
__ n__ 4RETTELSE AF FORSOGSDATA 
__ "_- 5FORTSAT INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 
__ "_- 6UDSKRIFT AF AFREGNINGSBILAG __ "_- "(INDTASTNING AF NY DATO 

:1 
:! TRYK II RUN" , NAAR S-REG ER SAT. 
I
 
I
 

f·'1 

F\<LGENDE PRCGRM1 ER VAELGT: 
I 

_~DLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER: [
',,' 

DER BLEV IKKE MODT DATA MELLEM E OG A ELLER E OG B.
 
FQRSTE GENNEtlLQB AF INPUT AFSLUTTET.
 

B~IDENTIFIKATION. 

================= 
DP.TAGRUPPE : 2
 
STA TIONSNUMMER: 90
 
FEJLKODE 0000 0000
 

A+IDENTIFIKATICN. 
_._-------------
I" ,DNUMtelER: 10
 
DYRNm'Jt'ER
 
v"N 3
 
, _JLKOLE 22:)4 2304
, 

A~IDENTIFIKATION.. 
HOLDNur'I~IER : 1000
 
DYRNUMII,ER 10JO
 

i KQN O
 
I FEJLKODE 0024 
I 

I 
I B-IDEI'TlFTKP,TION.
 
! =================
 ,i D'TAGBUPPE 2


II ~ .. ATIONSNU1'ii'1r;R: 112
 
! FEJLKODE : 0000 . 0000
 
,
, 
i
I • 

I 



-----------------

-----------------

-----------------

3 92 

l :KHIVNINGSDATO D 28 - 02' - 77 . 

~TATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 1 1 

---------------------------------._------------------------------------
A-IDENTIFIKATION.

HOLDNUH11ER: 1

PYRNU1'H·1ER : 10e

KQN 1

FEJLKODE CCOlJ oooe
 

I
B-IDENTIFIKATION. 

'.1, =:'=::: == == ==::. ==::. ==:;:. ==
DATAGRUPPE 2

STA TIONSt-!U~lMER: 112

p- lLKODE COOO 0000
 

-IDENTIFIKATIm, .

HOLDNm·l!1EH: 1

DYRNUHt1EH 10

Kt)N 1

FEJLKODE COOlJ OOOlJ
 

A-IDENTIFIKATION. 
,r, 

T'I HOLDNUNHER: 10
1,1 DYHNU~1NEH 10

l'il ~~~LKODE 200lJ
1

200lJ 

! )DATA FAERDIGBEHINDLET.
11

AnTAL FEJL: +C0005i I
il
, I

II
l!

I
j \
'

, 



-----------------
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~ 3KRIVNINGSDATO D 25 - 02 - 77 .
 

~~ATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 12
 

~-----------------------------------------------------

STRIMMEL 2, FQLGENDE PROGRAMMER KAN UDFQRES:
 

lNDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER SAET S-REG TIL O
 
__ 11_UDSKRIFT AF GODKENDTE FCRSQGSDATA 1 
__ 11_UDSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDATA 2 
__ 11_HULNING AF GODKENDTE OG AFVISTE FORSQGSDATA 3 
__ 11_RETTELSE AF FORSQGSD~TA 4 
__ 11_FORTSAT INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIHLER 5 
__ H__

UDSKRIFT AF AFREGNINGSBILAG 6 
INDTASTNING AF NY DATO
 "
 7
 

TRYK "RUN", NAAR S-REG ER SAT.
 
,
 
I. 

FQLGENDE PROGRAM ER VAELGT:
 

__.DLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER
 

DER BLEV IKKE MQDT DATA MELLEM E OG A ELLER E OG B. 
FQRSTE GENNEMLQB AF INPUT AFSLUTTET.'I 

I
I
I

I
l
I 

I
I

I
l
I
l 

B-I DENTIF IKI, TION. 
================= 
DATAGRUPPE o 
SIf, TIOl\SNU~WER: 112 
FEJLKODE 0000 0800 

A-IDENTIFIKATION. 

I. "DNUi'1MER: 
DYRNUHHER 
V"1I'J 

i 
1
 

\ 
I
I

I 
I
i
l 

• ~JLKODE 0000 0000
 

EGENSKA3SNUMMER: 
-~---------------------
VAERDI a 
FEJLKODE: aDOi 
RETUR UDEN KONTROL. 

~ iil EGENSKABSNUt1HER: 2 

VAERDI O
 
FEJLKODE: 0003
 
RETUR UDEN KONTROL.
 

i EGENSKAESNU~lMER: 3 . 
i. --------------------
I ~"ERDI o 
I

I
I 



-----------------

---------------------------------------

-----------------
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l3KRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 

~~ATENS HUSDYRBRUG~FORSQG SIDE. 13 

-~----------------------------------------------------FEJLKODE: 0004
RETUR UDEN KONTROL. 

SVINDKONTROL OG ANTAL EGENSKABSKONTROL. 

FEJLKODE FOR A-IDENTIFIKATION: 0000 
RETUR UDEN KONTROL. 

B-IDENTIFIKATION.
=================
IT 'AGRUPPE 2

S'l'ATIONSNUMHER: 112

""'JLKODE 0000 0000
 

A-IDENTIFIKATION.

HOLDNUHMER: 1

DYRNUMI1ER 1

KQN 1

FtJLKODE 0000 0000
 

EGENSK~BSNUMMER: 1
 

-----~-----------------
VAERDI 100

I FEJLKODE: 0000 0000 

I
i
J E,. NSKABSNUMMER: 2 
I ----------------------_
., ' ' 'ERDI 55
I ,~JLKODE: DODO 0001 

I
i EGF;NSKA BSNUtIMEE: ,

I;AER~i--~----20--------
, FEJLKODE: COOO 0004 

I
i EGENSKAESNUMMER:
1-----------------------
i VAERDI 3 

4

i FEJLKODE: 0000 0000 

SV~~DKONTROL OG ANTAL EGENSKABSKONTROL.
 

~ -----------------------------------
EJLKODE FOR A-IDENTiFIKATION: 0000 0003 



3 95 OIL.<te.. S 

UuJKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 

~~ATENS HUSDYRBRUGSFCRSQG SIDE. 14 

A-IDENTIFIKATION. 

HOLDNUW1ER: 1 
j)YRNU~iMER 1 
[(ON 1 
FEJLKODE _. COOO 0000 

EGENSKABSNUMMER: 1 
~----------------------
VAERDI 100 
FEJLKODE: 0000 0000 

i~NSKABSNUMMER: 2 

"'ERDI O 
_~JLKODE: 0000 0004 

EGENSKABSNUMNER: 3 

Vf,EfWI: 50 
FEJLKODE: 0000 000 D 

EGENSKABSNUMMER: 4 

VAERD1: O 
FEJLKODE: OOCO 0000 

S"TNDKCNTROL GG r.In AL EGENSKABS KONTROL . 
, 

~ ------------------------------------
FEJLKODE FOR A-IDENTIFIKATION: 0000 0003 

INDDATA FAERDIGBEHfNDLET. 
ANTAL FEJL: +00004 



396 611.AC- 6
 

\; ,KflIVNINGSDATO D 28 - 02' - 77. 

~~ATENS HUSDYRBRUGSFORSOG SIDE. 15 

STRIMMEL 2, FQLGENDE PROGRAMMER KAN UDFQRES: 

INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 
UDSKRIFT AF GODKENDTE FORSQGSDATA 
UDSKRIFT AF AFVISTE FGRSQGSDATA 
HULNING AF GODKENDTE OG AFVISTE FORSQGSDATA 
RETTELSE AF FORSQGSDATA 
FORTSAT INDLAESNIKG AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 
UDSKRIFT AF AFREGNINGSBILAG 
INDTASTNING AF NY DATO 

SAET S-HEG 
__ lt__ 

__ lt__ 

__ 11__ 

__ lt__ 

__ lt__ 

--"-
__ lt__ 

TIL O 
1 
2 
3 
11 
5 
67 

TRYK ltRUN" , NAAR S-REG ER SAT. 

( 
~~LGENDE PROGRAM ER VAELGT: 

__ ,DLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 

I 
I 

I 
i 
I 
I 

:1 

B-IDENTIFIKATION. 

DER BLEV IKKE MODT DATA MELLEM E OG 
FCRSTE GENNEMLQB AF INPUT AFSLUTTET. 

=======~========= 
DJ,TAGRUPPE 
STA TIONSNUMHER: 
FEJLKODE 

2 
112 

0000 0000 

A ELLER E OG B. 

A-IDENTIFIKATICN. 

I 

i 
I 
, 

r, mNUMHER: 
DYRNm"MER 
"'1N 
. ~JLKCDE 

1 
1 
1 

coco 0000 

EGENSKAESNUMMER: 

VAERDI 
FEJLKODE: 

100 
OOSO 0000 

'\ EGENSKAESNurl~lER: 2 

J 
l' ,I
~' J 

VAERDI 
FEJLKODE: 

40 
coco 0000 

1:,1"
~: , 

:1 :1 
F~ENSKABSNUMMER: 

il
:1 ,I 

1,,1
I' , 

VAERDI 
. 'JLKODE: 

35
oor)o 0000 



-----------------------

-----------------------

-----------------

-----------------------
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, 

GudKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77 . 

~~ATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 16 

EGENSKABSNUMMER: 4 

VAERDI 5 
li'EJLKODE: 0000 0000 

EGENSKABSNUMMER: 5 

VAERDI O 
FE,JLKODE: 0000 0000 

S"INDKONTROL OG ANTAL EGENSKAB3KONTROL. 
j ._----------------------------------
FEJLKODE FOR A-IDENTIFIKATION: 0000 0000 

B-IDENTIFIKATION. 
~================ 
DATAGRUPPE : 1 
$TATIONSNUr'liJ,ER: 90 
E'EJLKODE 0000 0000 

A-IDENTIFIKATION. 

HOLDNUt1MER: 1 
DYRNml~!ER 1 
KON 1 
FnrLKODE 0000 0000 , 

~~ENSKABSNUMMER: 1 

VAERDI : 100 
li'E,JLKODE: 0000 0000 

EGENSKABSNUl1MER: 2 

V'AERDI: 40 
FEJLKODE: 0000 0000 

EGENSKABSNUMMER: 3 

VAERDI 110 
FEJLKODE: 0000 0000 

EGENSKABSNUMMER: 4 



-----------------
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L .,KRIVNINGSDP.TO D 28 - 02 - 77 .
 

~~ATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE.
 

-~----------------------------------------------------
FEJLKODE: 0000 0000 

SVINDKONTROL OG ANTAL EGENSKABSKONTROL. 

FEJLKODE FOR A-IDENTIFIKATION: DODO 0002 

A-IDENTIFIKATION. 

HOLDNUt'.I1ER: 1
 
DYRNUMHER 1
 
KQN
 1
 
FEJLKODE CO 00 0000
 
I 

r~ENSKAESNUMMER:

VAERDI 100 

1
 

FEJLKODE: oooe 0000 

RGENSKABSNUMMER: 2 

VAERDI 40 
FEJLKODE: DODO 0000 

SVINDKONTROL OG ANTAL EGENSKABSKONTROL. 
~--------------------------------------
FEJLKODE FOR A-IDENTIFIKATION: 0000 0003 

k ~DENTIFIKATION. 

~rr~LDNUHMER : 
__ RNUHMER 
KQN 

1
1
1
 

FEJLKODE 0000 0000 

EGENSK,\ ESNU~H~ER: 

VHRDI 100 
FEJLKODE: 0000 0000 

EGENSKABSNUXMER: 

VAERDI: 4O 
FEJLKODE:. 0000 

2 

0000 

EGENSKABSNUMMER: 

~flERDI 40 

~ 



Uo~KRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77 .
 

P~ATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 18
 

FEJLKODE: 0000 0000 

E:GENSKABSNUMMER: 1\ 

HERDI '. O 
FEJLKODE: 0000 0000 

E:GENSKABSNUMMER: 5 

VAERDI O 
FEJLKODE: C'OOO 0000 

( 

SVINDKONTROL CG ANTAL EGENSKABSKONTROL. 

, .JLKODE FOR A-IDEtJTIFIKf.TION: 0000 0003 

A-IDENTIFIKATION. 

HOLDNUMMER: 1 
DYRNUMMER 10 
kQN 2 
FEJLKODE 0000 DODO 

EGENSKAESNUMHER: 1 

VP.ERDI 
FEJLKODE: JoeQ 0000 

EGENSKABSNUMMER: 2 

... ERDI 50 
FEJLKODE: OOCO 0000 

EGENSKABSNUMMER: ~ 

VAERDI !.!o 
FEJLKODE: OOCO 0000 

EGENSKABSNUMMER: 4 

VAERDI 6 
FEJLKODE: CO C!) 0000 

~IINDKONTROL OG ANTAL EGENSKABSKONTROL. 

~-JLKODE FOR A-IDENTIFIKATION: OOCO 0000 



4 00 

L 3KRIVinNGSDP,TO D 28 - 02 - 77. 

~~ATENS HUSDYRERUGSFORSQG SIDE. 19 

~~-------------------------------------------------
--- -----------------

lNDDATA FAERDIGBEHPNDLST.

ANTAL FEJL: +00003
 

I 

\
'I

i
,i

I,
,!

I 



-----------------------------------------------------------------------
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UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 

__ ATENS HUSDYRBnUGSFORSQG SIDE. 

STRIMMEL 2, FQLGENDE PROGRAMMER KAN UDFQRES: 

INDLAESNING AF SLAGTEKV~LITETSSTRIflLER SAET S-REG TIL O 
UDSKRIFT AF GODKENDTE FORSCGSDATA --"-- 1 
UDSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDATA --"-- 2 

__ 11_HULNING AF GODKENDTE OG AFVISTE FORSQGSDATA 3 
RETTELSE AF FORSQGSDATA --"- ~ __ "__FORTSAT INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 5 
UDSKRIFT AF AFR~GNJNGSBILAG --"-- 6 
INDTASTNING AF NY DATO __ ".. _ 7 

TRYK "RUN", NAAR S-REG ER SAT.
( 

~~LGENDE PROGRAM ER VAELGT: 

INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 

DER BLEV IKKE MODT DATA MELLEM E OG A ELLER E OG B. 
FQR3TE GENNEMLQB AF INPUT AFSLUTTET. 

B~IDENTIFIKATION. 

:================ 
DIITP,GRUPPE o
 
STATIONSNUYHER: O
 

! FEJLKODE 0900 0900 

A-~DENTIF!KAT!ON. 

- "-------------
HOLDNUMMER: 100 
~vRNUMMER lOCO 
. ...(N , 
FEJLKODE OOO~ 0004 

INDDATA FAERDIGBEHANDLET. 
ANTAL FEJL: +00002 

/ 



ClI LA-c..1 
4 02 S\ OE. ~ l) (t,. 

liO001 
+00000 +00000 +OOC01 +0(\008 +02'10 11 +00000 +OOCOO +00000 
'')0000 +00000 +00000 +DOOOO +OOOO!I +00100 +01000 +00001 

JOOOO +00000 +OOCCO +00000 +COOOC} +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +OCOOO +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +OCODO +00000 
+00000 +OOOOC +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +eoooo +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 

?0?CO~\4 

+oeooo +00000 +ooooe +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 i·OO8CO +00000 +00000 +OOOCC +OOOOC +00000 +00000 
+00000 +00000 +ooeoo +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+oocoo +00000 +00000 +00000 <-00000 +00000 +00000 +00000 
+DOCOO +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 .. 00000 +OOCDO +00000 +00008 +00008 +00000 +00000 
+ooco 'I +00000 +00001 +00016 +00200 +OD008 +00200 +000'16 
+"1)002
( 

-19784 -20302 -18505 +00000 +00000 +00000 +00000 

? 

/ 



UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 17 . 

<:I.	 03i	 .\TENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

RIMMEL 2, FQLGENDE PROGRAMMER KAN UDFQRES: 
~--------------------------------------------
INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER	 SP,ET S-REG TIL :: 

__ t1 __UDSKRIFT AF GODKENDTE FORSQGSDATA	 1 
__ 11 __UDSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDATA	 2
__ 11 __ .,HULNING AF GODKENDTE OG AFVISTE FORSQGSDATA 
__ 11_RETTELSE AF FORSQGSDATA	 4 

~ 

__ u __FORTSAT INDLAESNING AF SLAGTEKVALIIETSSTRIMLER	 5 
__ 11_ ...UDSKRIFT ~F AFREGNINGSBILAG	 6 
__ 11_INDTASTNING AF NY DATO 7 

TRYK "RUN", NAAR S-REG ER SAT. 

FOLGENDE PROGRAM ER VAELGT:
I 
'I	 ( ------------------------
,I FORTSAT INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLERI 
I ,LGENDE DATASTRENGE ER MODT MELLEM E OG A ELLER E OG B. 
I HVER DATASTRENG NUMMERES FORTLQBENDE, 

II	 H+COOCl 
i	 100e 

FQRSTE GENNEMLOB AF INPUT AFSLUTTET.
 
INDDATA FAERDIGBEHANDLET.
 
ANTAL FEJL: +00002
 

\ 



'I

J
I

,I 
II
:\,

I 

) 

l.. 

00000+ 00000+ 00000+ 00000+ SOS8l-eOt02-h8L6l-eGOOO+ 
9l000+ 00200+ 80000+ 00200+ 9LOOO+ lOOOO+ 00000+ LOOCO+ 
00000+ 00000+ GOOOO+ 8000e+ 00000+ 00000+ eoooo+ 00000+ 

eoooo+ 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 

00000+ 00000+ oooeo+ 00000+ OOOCO+ 00000+ 00000+ 00000+ 

eoooo+ 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ ooeoo+ 00000+ 00000+ 

00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 

00000+ oeooo+ 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 
hOOOZ,Oz, 

00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 

00000+ 00000·' 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ COO~O+ 

00000+ OOCOO+ 00000+ 00000+ 00000+ ooeoo+ 00000+ 0000 

00000+ 00000· 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 

00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ 00000+ OOOon+ 

00000+ 00000+ 00000+ oooeo+ 00000+ 00000+ OOOOO+OOOl : 

LOOOO+ OODLO+ OOloe+ hoaoo+ 00000+ 00000+ eoooo+ 00000+ 

00000+ 00000+ 00000+ 110~20+ 80000+ lOGOQ+ 00000.' 00000+
"t>/r :lOIS LOOOz'L~

ljO lj 
~-otJ11~ 



61

.
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UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77 . 
et 05 

TENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 22
 

.RIHMEL 2, FQLGENDE PROGRAMMER KAN UDFQRES: 

INDLAESNING AF SLaGTEKVALITETSSTRIMLER 
UDSKRIFT AF GODKENDTE FORSQGSDATA 
UDSKRIFT AF AFVISTE FCRSQGSDATA 
HULNING aF GODKENDTE CG AFVISTE FORSQGSDATA 
RETTELSE AF FORSCGSDATA 
FORTSAT INDLAESNIKG AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 
UDSKRIFT AF AFREGNINGSBILAG 
INDTASTNING AF NY DATO 

SAET S-REG 
--"-
--"-
--"-
__ lI__ 

--"-
--"-
--"-

TIL O 
1 
2 
3 
~ 

5 
6 
7 

TRYK "RUN", NAAR S-REG ER SAT. 

FQLGENDE PROGRAM ER VAELGT: 

r~~TS~T-iN~L~2~NiN~-AF-SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 

DER BLEV IKKE MODT DATA MELLEM E OG A ELLER 
FQRSTE GENNEMLQB AF INPUT AFSLUTTET.· 

E OG B. 

B-IDENTIFIKATION. 
================= 
DATAGRUPPE 2 

1 STATIONSNUMMER: 112 
!
I
I
I 

FEJLKODE 0000 0000
 

A~IDENTIFIKATION. 

HOL DnmJt.1ER : 100
 
DYRNUM~!ER C
 

:\ .f O
 
FEJLKODE C:90~ 

INDDATA FAERDIGBEHANDLET. 
ANTAL FEJL: +80003 

il 

I
 

I
, 

l 
I 

I
I
I
 



GIL.Pr~'l
 
?l?OOOl 
+00000 +00000 
+00000 +oooe") 

+:)0001 
+00000 

+00008 
+OODDO 

+0230 11 

+00:)0)4 
-,00000 
+00100 

+00000 
+01000 

+00000 
+00001 

S( Oe. 2, .2 Cl.

+00001 +00000 +00001 +0002 11 +00000 +0')002 +0 D112 +00000 
)000 +00:)00 +00000 +00000 +0256 14 +00100 +00000 +00000 

+UOOOO
" ~oooo 

,,0000 

+00000 
+00000 
+00000 

+00000 
+00000 
+00000 

+00000 
+00000 
+00000 

+OOCiOO 
+00000 
+00000 

+00000 
-1-00000 
+00000 

+00000 
+00000 
+00000 

+00')00 
+00000 
+00000 4 06 

+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 

10?0004 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00:)00 
,.00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00:)00 +00000 +00000 +00000 +00000 +00:)00 +00000 
+00000 +00000 +CGOOO +00000 +00000 +00000 +00:)00 +DOOOO 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00008 +00008 +00000 +0000:) 
+00001 +00016 +00001 +00032 +00200 +00016 +00200 +00024 
+00003 -1978 11 -20302 -18505 +00000 +00000 +00000 +00000 

? 

t 



23 

UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 4 O" 

SiATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

~_RIMMEL 2, FQLGENDE PROGRAMMER KAN UDFQRES: 

!NDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER SAET S-REG TIL O 
__ 11_- 1UDSKRIFT AF GODKENDTE FCRSQGSDATA 

UDSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDATA __ "_- 2 
__ 11_- 3HULNING AF GODKENDTE OG AFVISTE FORSQGSDATA 

BETTELSE AF FORSQGSDATA __ "_- 4 
__ 11_tORTSAT INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 5
 

UDSKRIFT AF 
INDTASTNING 

AFREGNINGSBILAG 
AF NY DATO 

__ 11_

__ 11_

6 
7 

TRYK "RUN", NAAR S-REG ER SAT. 

t"T,GENDE PRCGR1\M ER VAELGT: - ~------------------------

FORTSAT INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 

DER BLEV IKKE MQDT DATA MELLEM E OG A ELLER 
FQRSTE GENNEMLQB AF INPUT AFSLUTTET. 

E OG B. 

B-IDENTIFIKATION. 
=~=============== 
DATAGRUPPE 
STATIONSNUClMER: 
FEJLKODE 

2 
112 

0020 0020 

B-IDENTIFIKATION. 
~ ~============== 
Lbl'AGRUPPE : 
STATIONSNUl"HER: 
r~JLKODE 

2 
112 

OC20 C020 

INDDATA FAERDIGBEHANDLET. 
ANTAL FEJL: +00005 

I
r
I

I 
,I 



n 1l-~C- lo 

1?0001 
+noooo +00000 +00001 +00008 +02?Oll +00000 +00000 +00000 

5 IO l! 2 ~ c.,. 

~ JOOO +00800 +00000 +00000 +0000 14 +00100 +01000 +00001 
+0000 '1 +ooeoo +OOOO'j +00024 +00000 +00002 .+0 o 112 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +0256 11 +00100 +00000 +00000 

0001 +00016 +00000 +00000 +00032 +00002 +00112 +00000 
+00001 
+00000 

+00032 
+00000 

+00000 
+00000 

+00000 
+00000 

+00032 
+00000 

+00002 
+00000 

+00112 
+00000 

+00000 
+00000 

{; 08 

+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 

70?000)1 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 ,·00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 ~·ooooo +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00002 +00008 +00000 +00000 
+00001 +00040 +00001 +00048 +00200 +00032 +00200 +00040 
+00005 -197()l! -203C2 - 1-'3505 +00000 +00000 +OOOCO +00000 

?t- .... 



---------------------------------------------

__ 

· UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. , '* 09 

: iTENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 24 

••'RIMMEL 2, FOLGENDE PROGRAMMER KAN UDFQRES: 

INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTrtIMLER SAET S-REG TIL O 
__ 11_- 1UDSKRIFT AV GODKENDTE FORSQGSDATA 

UDSKRIFT AF AFVISTE FCRSQ~SDATA --"-- 2 
__ 11_ 3HULNING AF GODKENDTE OG AFVISTE FORSQGSDATA 

R~TTELSE AF FORSQGSDATA "_- 4 
__ 11_- 5FORTSAT INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 

UDSKRIFT AF AFREGNINGSBILAG 11_- 6 
__ 11_- 7INDTASTNING AF NY DATO 
__ 

TRYK "RUN", NAAR S-REG ER SAT. 

FQLGENDE PROGRAM ER VAFLGT: 

~~~;~~-;~D~~~;~I~;-~i-;~;,;T~KVALITETSSTRIMLER 

l
1

DER BLEV IKKE MODT DATA MELLEM E OG A ELLER E OG B.
I FQRSTE GENNEMLQB AF INPUT AFSLUTTET. 
l'
 
1',
 

l B-IDENTIFIKATION. 
:t ================= 

DATAGRUPPE 2 
STAT IONSNU",jER ; 112 

'i FEJLKODE : 0000 0000 

'~ A-IDEti';:IFIKATIGN. 
\ .... -- - -- --- -- - - - --
\ HOLDNU":t~ER: 1
 
i DYRNUlli:ER 1
 
! Kr 1
 
I " )i FEuLKODE 0004 0004 

" IB-IDENTIFIKATION. 
<' •j':================
iDA1'AGRUPPE 2

i TATIONSNU"iMER: 112
 
I EJLKODE 0020 0020 

NDDATA FAERDIGBEHANDLET.

i NTAL FE:JL: +00007
 
I 
! 
I. 

: 1 
! i 

I
< 



7170001 
+00000 +00:00 
+00000 +00000 
+00001 +00000 
+"')000 +OOeDe 
~ ,)001 +00016 
+00001 +00032 

0001 +eoe!IO 
~·OOOOO +00000 

+00001 
+00000 
+00C01 
+OOOCO 
+00(,\00 
+CCOC~O 

+00001 
+00000 

+OO0DE 
+00000 
+O:J O2 1j 

+OO~)CIO 

+00000 
+00000 
+00056 
+00000 

... 02?0Ij 
+00·001.\ 
+OOD(:D 
+0256li 
+00032 
+00032 
+00000 
+oooell 

+00000 
+00100 
+00002 
+00100 
+00002 
~00002 

+00002 
+00001 

+00000 
~O 1:)00 
+00112 
+C'j·2·00 
+00112 
+00112 
+001·12 
+00001 

+00000 
+OOCOl 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00001 

Go/ l,. ~ c... /I 
S I Os 2.1{ GIr 

4 10 

71?0002 
+00001 +000l18 
+00000 +00000 
+00000 +ooeoo 
+00000 +eoooo 
+00000 +0 CHJOC 
+00000 +06000 
+00000 +00000 
+00000 +00000 

+00000 
+00000 
+000.00 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

+00000 
+00000 
+00000 
+OOOCO 
+00000 
+00·')00 
+00000 
+00000 

+00032 
+00000 
+00000 
+000(;0 
+00000 
+00000 
+oooeo 
+00000 

+00002 
~·CDOOO 

+OOOCO 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+ooooe 

+00112 
+0'0000 
+00000 
+COC:CG 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

I 

I,
I· 
,j 

I 

?0?0004 
+00000 +00000 
+00000 +0')000 
+00000 +00000 
(1000 +00:'00 
~Uoooc +00000 

0000 +oocoo 
+00002 +00000 
+00007 -1978!1 

+OOC' 00 
+00000 
+OOOJO 
+'.:0000 
+C()COO 
+00000 
+00002 
-20:'02 

+00000 
+8000(; 
+00000 
+cooco 
+00000 
+OOOOJ 
+00003 
-18505 

+00000 
+00000 
+00000 
+00080 
+00000 
+00008 
+00200 
+00000 

+00000 
+c'cno 
+00000 
+00000 
+00000 
+COOO2 
+00848 
+00000 

+OOCDO 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+OCDOO 
+00200 
+00000 

+00000 
+OODOO 
+00000 
+00000 
+08000 
+00000 
+00056 
+00800 

? 

,Ii 
l 

I. 
I 
i 
i 

l 
I 
I 

'l' 
,I 
l

'!i 
l 

,! 
, 

i 
I, 

. I 
j i 
, 'I 
i l 

; i
l 'I 
, ·1 
" .' 
! j' 

~ j

li 
! 

. I 
i I 

: :1 
I 
I 
I. 

; j' 
, 
I 

i 
i. 
I 
, 



V"SKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 411 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 25 

~----------------------------------------------------- -----------------
STRIMMEL 2, FQLGENDE PROGRAMMER KAN UDFQRES: 

INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER SAET S-REG TIL O 
__ "_- 1UDSKRIFT AF GODKEPDTE FORSQGSDATA 
__ 11__ 2UDSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDATA 
__ "_- 3HULNING AF GODKENDTE OG AFVISTE FORSQGSDATA 

RETTELSE AF FORSOGSDATA __ "_- 4 
__ "_- 5FORTS/IT IJ'JDLASSNING AF SU,GTEKVALITETSSTRHILER 

UDSKRIFT AF AFREGNINGSBILAG ":_11_- 6 
__ "_- 7INDTASTNING AF NY DATO 

TRYK "RUN", NAAR S-REG ER SAT. 

(',GENDE PROGRAM ER VAELGT: 

'DLAESNING AF SLAGTEKVALTTETSSTRIMLER 

D~R BLEV IKKE MeDT DATA MELLEM E OG A ELLER E OG B. 
FQRSTE GEN/!EMLQB AF IKPUT AFSLUTTET. 

B~TDENTIFIKATION. 

=================I
'DATAGRUPPE : 2 
\ S'l'A.TIONSNUm1ER: 112 
'I FEJLKODE OJOO 0000 

I
I
i
 
,I 

A~IDENTIFIKATION. 

H"'lDNUYt1ER: 1 

i
" 

l .lNUHLER 1 
KQN
 1
 

I
 1:JLKODE 0004 OOO!I
 
'I 
I
 
A-IDENTIFIKATTO~.I

I
IHOLDIJU~!HER : 
I DYRNUM~IER 

I KQN 
F8JLKODE 0004 

i 
I

i
l
I
 

INDDATA FAERDIGBEHANDLET. 
ANTAL FEJL: +00002 



"
 

Gll.~e.-. I:l. 

7170001 
+00000 +00000 
- 1000 +000,:0 
+cOO01 +ooooe 
~noooo +00000 

0000 +00000 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00000 +00000 

+00001 
+00800 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

+00016 
+00020 
t-0;)800 
+00000 
+OOOOG 
+00000 
+OOOOJ 
+00000 

+00000 +00002 
+0000 11 +00001 
+OOOOli +00001 
+GOOOO +00000 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00000 +OOCOO 
+00000 +00000 

+0 0112 
+QOOO1 
+00001 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

+00000 
+00001 
+00001 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

S/PG, :;...re....

412 

707000li 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00000 +00000 

+00000 
+00000 
+00000 
+OOODO 
+00000 

+OODOO 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

+00000 
+00000 
+00-000 
+00000 
+00000 

+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

+00000 
+00000 
+00000 
+0(:.000 
+00000 

+00000 
+00000 
+00000 
+OOODO 
1-00000 

+00000 
+00001 
+00002 

+00000 
+00000 
-19734 

+00000 
+00001 
-20302 

+"ROIjR
+Oc02\ 
-18505 

+88 OQe
+ '2l10 
+00000 

+OOOOQ
+OOOOb 
+00000 

+00000 
+00200 
+00000 

+00000 
+000'16 
+00000 

7 7 
r 



4 13 .]ll'SKR IVNINGSDA TO D 28 - 02 - 77. 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 26 

~!RIM~EL 2, FQLGENDE PROGRAMMER KAN UDFQRES: 

INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER SAET S-REG TIL O __ "_UDSKRIFT AF GODKE1IDTE FORSQGSDATA 1 
UDSKRIFT AF AFVISTE FCRSQGSDATA __ "_- 2 

__ 11_HU(NING AF GODKENDTE OG AFVISTE FORSQGSDATA 3 
- _11 __BETTELSE AF FORSQGSDATA 4 __ "_rORTSAT I~DLAESUING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 5 __ "_UDSKRIFT AF AFREGNINGSBILAG 6 

INDTASTNING AF NY DATO __ "_- 7 

TRYK "RUN", NAAR S-REG ER SAT. 

« .GENDE PROGRAM ER VAELGT: 

INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 

nER BLEV IKKE MODT DATA MELLEM E OG A ELLER EOG B. 
FQRSTE GENNEMLQB AF INPUT AFSLUTTET. 

B-IDENTIFIKATION. 
~================ 
nATAGRUPFE 1 
STA TIONSNUMI~ER: 90 
FEJLKODE 0000 0000 

A-IDENTIFIKATION. 

H('TDNu,,~mR : 1 
n JJUMHER 1 
KQN 1 
FEJLKODE 0000 0000 

EGENSKABSNUMME~: 

VAERDI iOD 
FEJLKODE: OOCO 0000 

EGENSK~BSNUMMER: 2 

VAERDI 115 
FEJLKODE: 0000 0000 

EGENSKf, BSNUt1tIER: 3 

\110 ~RDI 115 
FEJLKODE: 0000 0000 



27 

.
 
~1l.AG-13
 

UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77 . 414 
S,ATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

EGENSKABSNUMMER: 4 

VAERDI 5 
FEJLKODE: OOJO 0000 

SVINDKONTROL OG	 ANTAL EGENSKABSKONTROL . 
. -------------------------------------
FEJLKODE FOR A-IDENTIFIKATION: 0000 0000 

A-IDENTIFIKATION. 

HOLDNUMHER:	 1 
1[jNUM~1ER 
2 

FEJLKODE OOCO 0000 

EGENSKABSNUMMSR: 
----------------~------
ITP.ERDI : 100 
F'EJLKODE: OOCO 0000 

EGENSKABSNUMMER: 2 

VAERDI 46 
FEJLKCDE: aDCO 0000 

EGENSKABSNUMMER: • 

IT 'cRDI 
F,"JLKODE: ooco 0000 

~GENSKABSNUMMER: 4 

VAERDI 5 
FEJLKODE: OOOJ 0000 

SYINDKONTROL CG	 ANTAL EGENSKABSKONTROL. 

FEJLKODE FOR A-IDENTIFIKATION: 0000 0000 

B-IDENTIFIKATION. 
================= 
r .'.AGRUPPE 1 
S'rA TIONSNU"jMER: 90 
FEJLKODE . : 0000 '0000 



---------------------------------------------------------------------

al\"A c.. /3 
unSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 4 15 
STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 28 

A-IDENTIFIKATION. 

HOLDNm1HER: 10 
DYRNUt-1HER : 100 
KQN 2 
FEJLKODE -: 0000 0000 

EGENSKABSNUMMER: 1 

VAERDI 100 
HJLKODE: O'JOO 0000 

E~~NSKABSNUMMER: 2 

ERDI 50 
~ ~JLKODE: 0000 0000 

EGENSKABSNUMMER: 3 

VAERDI llO 
FEJLKODE: oeoo 0000 

EGENSKABSNUMMER: 4 

VAERDI 5 
FEJLKODE: oeoo 0000 

; INDKONTROL OG ANTAL EGENSKABSKONTRQL. 

FEJLKODE FOR A-IDENTIFIKATION: OOGO 0000 

INDDATA FAERDIGBEHANDLET. 
ANTAL FEJL: +00000 



?1?0001 GI LA c../ J 
"00000 +CO.OOO +OOCD1 
+00000 +C1 OOOO +00:)01 

+00032 
+00016 

+00000 
+00000 

+00001 
+000 O1 

+00090 
+Ol.'OOI 

+00000 
+0000 'I 

S/Cl! 2.~ " ,,- "1001, +00020 +00100 +00000 +00001 +0002}j +OOClj5 +00000 
+v0001 +00028 +00045 +00000 +00(;00 +00000 +00005 +00000 
+00001 +00008 +00001 +000 11 0 +00000 +00001 +000')1 +00002 4 16 

0001 +OOOil4 +00100 +00000 +00001 +OOO~8 +OOCJ46 +00000 
+dOOOl +00052 +OCC',li5 +OOOQ·'] +00000 +00000 +00005 +00000 
+00001 +00000 +00002 +00000 +00000 +00001 +00090 +00000 

?1?0002 
+00000 -;·QOCc;C +OC002 +00008 +00000 +00810 +00100 +00002 
+00002 +00012 +OD~ICO +00000 +00·OC2 +00016 +00050 +00000 
+00002 +OD02D +OD02~c; +0(;000 +00000 +00000 +00005 +00000 
+00000 +0:'000 +00000 +C8000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +OOOCO +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +80000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +QOCDO +COODO +0:)000 +D0000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +OOOGO +00000 +00000 +COOOO +00000 +00000 

?O?OC04 
+GOOOO +00000 +OOCC0 +00000 +00000 +00000 +00000 +OCCOC' 
'Y~!)OOO +00000 +C0DOO +~CO·')O +(10000 +00000 +00000 +00000 
+_JOOO +00000 +00800 +00000 +00000 +00000 +OC·~OO +OCOOO 
+00000 +00000 +ODCOO 

0000 +00000 +OCC'CC 
+DCCCe
+OCOCQ 

+00000 
+00000 

+00000 
+00000 

+00080 
+00000 

+(10000 
+OCOOO 

+00000 +00C[10 +00200 +00000 +00008 +00008 +(;0000 +00000 
+00001 +00056 +OOC02 +(002)-~ +GOOOO +00000 +00200 +00000 
+00000 -1978 11 -20::'02 -18505 +00000 +00000 +00000 +00000 

? 



-----------------

UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. <117 

StATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 29 

biRIMMEL 2, FQLGENDE PROGRAMMER KAN UDFQRES: 

INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER SAET S-REG TIL o 
__ 11 __UDSKRIFT AF GODKENDTE FORSQGSDATA 1 
__ 11_UDSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDATA 2 
__ 11_HULNING AF GODKENDTE OG AFVISTE FORSQGSDATA 3 __ "__ ,RETTELSE AF FORSQGSDATA 4 
__ 11_FORTSAT INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 5 
__ 11_UDSKRIFT AF AFREGNINGSBILAG 6
 

INDTASTNING AF NY DATO 7
" 

TRYK "RUN", NAAR S-REG ER SAT. 

r ',GENDE PROGRM1 ER VAELGT: 
~--------------------------
FORTSAT INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 

DER BLEV IKKE MQDT DATA MELLEM E OG A ELLER E OG B. 
FQRSTE GENNEMLQB AF INPUT AFSLUTTET. 

B-IDENTIFIKATION. 
================= 
bATAGRUPPE : 1 
STATIONSNum1ER: 90 
FEJLKODE 0000 0000 

A-IDENTIFIKATION. 

BOLDNutt,tt,ER: 10 
T ',NUMMER 100 
kIJN 1 
FEJLKODE .' 0004 0004 

A-IDENTIFIKATION. 

HOLDNut1MER: 1 
bYRUut1MER 10 
KQN 2 
FEJLKODE 0000 0000 

EGENSKAESNUMMER: 1 
~----------------------
VAERDI 100 
FEJLKODE: 0000 0000 

. ~NSKABSNmlt·1ER: 2 
~----------------------
VAERDI 50 



418
 

r' SKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 7'T. 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

FEJLKODE: 0000 0000 

EGENSKABSNUMMER: 3 

VAERDI: ~5 

FEJLKODE:. 0000 0000 

EGENSKABSNUMMER : ~ 

VAERDI 5 
FEJLKODE: DOCO COCO 

~ .NDKONTROL OG ANTAL EGENSKABSKONTROL. 

~EJLKODE FOR A-IDENTIFIKATION: DOCD DODO 

INDDATA FAERDIGDEHANDLET. 
ANTAL FEJL: +00001 

SIDE. 30
 



r., l I",A-Cr-I'< 

S' l D~ 21\ o.. 
?'70001 , JOOO  +00000 
+00000 +ooooe 
-'-0000 -I +00C'2o. 

JOOO -I +oons 
+00001 +ooooe 
+00001 +000 1-14 
+00001 +00052 
+00001 +CODOO 

+00201 
+00001 
+C'0100 
+00G 115 
+0000 -I 
+00100 
+000 1.15 
+00002 

+00032 
+[\OOio 
+00000 
+OOO~D 

+00040 
+00000 
+00000 
+00000 

+00000 
+00000 
+00001 
+00000 
+00000 
+00001 
+00000 
+00000 

+00001 
+oeoOl 
+00024 
+00000 
+00001 
+00043 
+00000 
+00001 

+0[\090 +00000 
+00(>:; 1 +00001 
+00045 +00000 
+00005 +00000 
+OOt)O 1 +00002 
+oe046 +00000 
+00005 +00000 
+00090 +00000 

4 19 

7170002 
+00000 +00000 
+00[\02 +00012 
+00002 +00020 
+00001 +00056 
+00000 +00000 
+00002 +08032 
+00002 +C0052 
+00002 +00060 

+00002 
+00100 
+00040 
+00002 
+ooeoo 
+00002 
+00100 
+00045 

+00008 
+00000 
+00000 
+00040 
+00000 
+000 118 
+00000 
+00000 

+00000 
+00002 
+00000 
+00000 
+0000 1-\ 
+00000 
+00002 
+00000 

+00010 
+00016 
... ooooe 
+00001 
+00010 
+00001 
+00056 
+00000 

+00100 
+00050 
+00005 
+00090 
+00100 
+00010 
+00050 
+00005 

+00002 
+00000 
+00000 
+ooeoo 
+00001 
+00002 
+00000 
+00000 

'" '0003 
+uoooe +ODCOO 
,oeooe +00080 

JOGOO +00000 
+00000 +00'000 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00000 +00000 
+00000 +00000 

+00000 
+ooeoo 
+00':'00 
+00800 
+oocoo 
+OOCOO 
+OOCOO 
+DOCOO 

+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+OOOO,J 
+oeooo 
+00000 
+COOO.J 

+oeooo 
+08000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 

+00000 
+00000 
+00000 
+00800 
+OQOCO 
+~oooo 

+00000 
+00000 

+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00800 
+OCOOO 
+00000 

+ooeoo 
+OO(JOO 
+OO()CO 
+00000 
+00800 
+00000 
+0C'00C 
+00000 

70700C4 
+00000 +OOOQC 
+00000 +OOCOO 
+00000 +OOCOO 
+00000 +00000 
+00000 +oc·cc:o 
+00000 +ODOOO 

+CCOOO 
+00000 
+00000 
+0 DC' ~o 

+DO:'80 
+cC'c~oo 

+DOOCO 
+~coo·:; 

+00000 
+OOOOD 
+OCOOCI 
+0000C: 

+00000 
+OOO,)D 
+00000 
+00000 
+00000 
+oeoos 

+00000 
+OODOO 
+rt ,"' ro ri n 

'" " '-' v "" 

+00000 
+00000 
+00008 

+ecooo 
+00000 
+00000 
+OOOCO 
+00000 
+00000 

+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+00000 
+oooo'J 

+R8 002 
+1 ,001 

+r"\0~4'" \,... ~._oi97c4 
+C'c:r:'')~ 
-20~O? 

+00000 
-185C'5 

+:)0280 
+00000 

+00000 
+00000 

+00200 
+00000 

+00008 
+00000 

7 



tf 20 
UDSKRJVNJNGSDATO D 28 -

, 

S.ATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

02 - 77 . 

SIDE. 30 

STRIMMEL 2, FQLGENDE PROGRAMMER KAN UDFCRES: 

INDLAESNING AF SLPGTEKVALITETSSTRJMLER 
UDSKRIFT AF GODKENDTE FORSQGSDATA 
UDSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDATA 
HULNING AF GODKENDTE OG AFVISTE FORSQGSDATA 
RETTELSE AF FORSQGSDATA 
FORTSAT JNDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 
UDSKRIFT AF AFREGNINGSBILAG 
INDTASTNING AF NY DATO 

SAET S-REG 
__ 11_

__ 11_

__ 11__ 

__ "_
__ "_
__ 11_

__ "_

TIL o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

TRYK "RUN", NAAR S-REG ER SAT. 

f~:~:~~:_~~~~~:~_:~_~~:~~~~ 
TNDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 

DER BLEV IKKE MQDT D~TA MELLEM E OG A ELLER 
tQRSTE GENNEKLQB AF INPUT AFSLUTTET. 

E OG B. 

B-IDENTIFIKATION. 
================= 
DATAGRUPPE : 
STA TIONSNU~H1ER: 
FEJLKODE 

o 
112 

aDea 0800 

A-IDENTIFIKATION. 

HOL DNUm·1ER: 
~""NU'1MER 

K",d 
"'EJLKODE 

1 
1 
1 

0000 0000 

EGENSKABSNUMHER: 

VAERDI : 
FEJLKODE: 
BETUR UDEN 

100 
GOOO 
KONTROL. 

8GENSKABSNUMHER: 2 

VAERDI 
FEJLKODE: 
RETUR UDEN 

50 
0000 
KONTROL. 

r ':NSKABSNU~!MER: 3 

VAERDI 50 



----------------------------------------------------------------------

l, 21 
UDSKRIVNINGSDATO D 23 - 02·· 77 . 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 31 

FEJLKODE: . 0000 
RETUR UDEN KONTROL. 

~GENSKABSNUMMER: 4 

VAEHDI Il 
FEJLKODE: . COOO 
,RETUR UDEN KONTROL. 

EGENSKABSNUMMER: 5 

VAERDI 5 
FEJLKODE: 0000 
r ,UR UDEN KONTROL. 

JENSK~BSNUMMER: 6 

VAERDI 6 
FEJLKODE: 0000 
RETUR UDEN KONTROL. 

SVINDKONTROL OG ANTAL EGENSKABSKO~TROL. 

FEJLKODE FOR A-IDENTIFIKATION: 0000 
RETUR UDEN KONTROL. 

INDDATA FAERDIGBEHANDLET. 
ANTAL FEJL: +00002 



611.. 4 C. IS' 
Et 22 S l l) e. ".\, Qy 

?1?0001 
'1-00000 +00000 +00001 +00C08 +020 1Hi +00000 ... 0 O112 +00000 

~OOO- ... CCCOO +OC~OO 1 +00016 +00000 +0000'1 +00001 +00001 
~\JOOOl +00020 +00100 +COCOO +00001 +OOn4 +00050 +ooooe 

)0001 +00'J20 +00050 +00000 +00001 +00032 +00004 +00000 
+00001 +00036 +0:)005 +00000 +OODOO +00000 +00006 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +OO~OO +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +OOOCO 

?0?0004 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
·.. 00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +OOOCCJ +00000 +00000 ... 00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +OO~OO +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +OODOO +00000 +00.000 +eoooo +00000 +00000 
+00000 +oooco +00000 +00000 +00002 +OO'J08 +00000 +00000 
+00001 +00000 +00·')01 +00040 +00200 +00008 +00200 +00016 
+00002 -1978~ -20302 -18505 +00000 +00000 +00000 +00000 

?0?0200 
~v')OOl 

l 
,.~ JOD 2 

+00000 
+00200 

+OODOO 
+OOOG() 

+00001 
+00001 

+00000 
+00000 

+00000 
+~)CCO 'I 

+00000 
+00001, 

+00000 
+00000 

I 
)0003 

-l; OO00 11 
+00200 
+00200 

+00003 
+OOC.16 

+COO2~1 

+00001 
+00016 
+00032 

~OOOOl 

+00000 
+00024 
+00[100 

+00000 
+00000 

-/'00005 +00200 +00224 +oooe'l +00040 +00000 +00000 +00000 
-/'00006 +002o.D +00032 +OOOO-j +['0048 +00001 +·:)0')56 +00000 
+00007 +00200 +00040 +OOOC2 +CCOOO +00000 +00000 +00000 
+00008 +00200 +00::48 +00001 +00042· +00001 +00056 +00010 

? 



UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 4 23 

S,ATENS HUSDYRBRUGSFCRSQG SIDE. 32 

ufRIMMEL 2, FQLGENDE PROGRAMMER KAN UDFQRES: 

INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER SAET S-REG TIL O 
UDSKRIFT AF GODKENDTE FORSQGSDATA __ "_- 1 
UDSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDATA __ "_- 2 
HULNING AF GODKENDTE OG AFVISTE FORSQGSDATA --"-- 3 
RETTELSE AF FORSQGSDATA --"-- 4 
FORTSAT INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER --"-- 5 
UDSKRIFT AF AFREGNINGSBILAG --"-- 6 
INDTASTNING AF NY DATO __ "_- 7 

TRYK "RUN", NAAR S-REG E~ SAT. 

f"T.GENDE PROGRAM ER VAELGT: 

FORTSAT INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 

DER BLEV IKKE MQDT DATA MELLEM E OG A ELLER E OG B. 
FQRSTE GENNEMLQB AF INPUT AFSLUTTET. 

B-IDENTIFIKATION. 
================= 
DATAGRUPPE : 1 
STATIONSNU11MER: 90 
FEJLKODE· 0000 0000 

A-IDENTIFIKATION. 

HOLDNm~I-1ER: 1 
fiNUMMER 1 
~,.>{l\I O 
FEJLKODE 0000 0100 

~GENSKABSNUMMER: 1 

VAERDI 100 
FEJLKODE: 0000 0000 

EGENSKABSNUMMER: 2 

VAERDI: 50 
FEJLKODE: 0000 0000 

EGENSKABSNUMMER: < 

. ':RDI 110 
Ft;JLKODE: 0000 0000 



----------------------------------------------------------------------

\)1 LA c. I ti 
4 24UDSKRIVNINGSDATO .D 28 - 02 - 77.
 

SlATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE.
 

EGENSKABSNUMM~R: 4 

VAERDI 6 
FEJLKODE: 0000 0000 

SVINDKONTROL OG ANTAL EGENSKABSKONTROL. 

FEJLKODE FOR A-IDENTIFIKATION: 0100 0100 

INDDATA FAERDIGBEHANDLET. 
ANTAL FEJL: +00003 

r 

,.
 





<1 26
 

UDSKRJVNINGSDATO D 28 - 02 - 77.
 

ITENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

~TRIMMEL 2, FQLGENDE PROGRAMMER KAN UDFQRES: 

INDLAESNING l? SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 
UDSKRIFT AF GODKENDTE FORSQGSDATA 
UDSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDATA 
HULNING AF GODKENDTE OG AFVISTE FORSCGSDATA 
BETTELSE AF FORSQGSDATA 
FORTSAT INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 
UDSKRIFT AF AFREGNINGSBILAG 
INDTASTNING AF NY DATO 

SAET S-REG 
--"-
__ 11_

--"-
--"-
--"-
--"-
--"-

TIL O 
1
2 

3 
4 
5 
6 
"{ 

TRYK "RUN", NP,AR S-REG ER SAT. 

FQLGENDE PROGRAM ER VAELGT: 

~uRTSAT INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 

DER BLEV IKKE MQDT DATA MELLEM E OG A ELLER 
FQRSTE GENNEMLQB AF INPUT AFSLUTTET. 

E OG B. 

B-IDENTIFIKATION. 
================= 
DATAGRUPPE 
STA TIONSNUMI·1ER: 
FEJLKODE 

1 
90 

0000 0000 

A-IDENTIFIKATION. 

HOLDNUHHER: 
DYRNUM~1ER 

N 
F-EJLKODE 

1 
1 
1 

0000 0000 

EGENSKABSNUMMER: 1 

VAERDI 
FEJLKODE: 

1000 
DODO 0001 

EGENSKABSNUMMER: 2 

VAERDI 
FEJLKODE: 

50 
0000 DODO 

EGENSKIl. BSNUMt1ER: 

1TAERDI 
iJLKODE: 

50 
0000 0000 



----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------
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"· 

427 

UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77.
 

b.ATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE.
 

EGENSKABSNUMMER: 4 

VAERDI: 2 
FEJLKODE: 0000 0004 

SVINDKONTROL OG ANTAL EGENSKABSKONTROL. 

FEJLKODE FOR A-IDENTIFIKATION: 0000 0002 

INDDATA FAERDIGBEHANDLET. 
ANTAL FEJL: +00004 



2 i"\ enA c.'" l? 

'(1?0001

• ,000· +00000 
+00000 +00000 

+000,>1 
+00001 

+00003 
+00016 

+0201~fl 

+00000 
+OOOOD 
+ODOO'j 

+0 0112 
+00001 

+00000 
+00001 

SI 0(;.. 3 $",\ 

:,-00001 +00020 +00100 .00000 +00001 +0002 11 +00D50 +00000 
)0001 +00022, +00::150 +00002 +00001 +00032 +OO(.\O)~ +00000 

4-00001 +00O~6 +00005 +00000 +00000 +00000 +00006 +00000 
+00001 +00080 +00001 +0 DO 118 +OOOOC +0000·1 +00('90 +00000 
+00000 +00000 +00001 +000::·6 +00256 +00001 +00001 +00000 
+00001 +00060 +00100 +00000 +00002 +00000 +00050 +00000 

71?0002 
+00002 +00004 +000 110 +00000 +00000 +OOOCO +0000'; -j-OOOOO 
+00001 +00040 +00002 +00016 +00000 +00001 +ooos~ +OCOOO 
+00000 +00000 +00':)02 +00024 +00:]02 +0000·1 +00001 +C'OOOl 
+00002 +00028 +01000 +00001 +00002 +00032 +00850 +00000 
.-00002 +00036 +00050 +00000 +OOOCO +00000 +00002 +00004 
,..00000 +00000 +OCOOO +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
;'-00000 +00000 +00000 +o~oco +00000 +COOOO +00000 +00000 
+00000 +00000 +OOC~OO +00000 +00000 +00000 +0e'000 +00000 

( '0004 
;t-OOOOO +00000 +00000 +000:::0 +00000 +00000 +00000 +00000 
,cOOOOO +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +ocooo +00000 

)0000 +OO'JOD +00000 +00000 +00000 +00000 +OOODO -1·00000 
+00000 +00000 +00000 +OOGQa +00000 +00000 +00000 +00000 
"'00000 +00000 +00000 +DOOOO +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +OCOOO +00000 +00000 +00008 +OOD08 +00000 +00000 
+00002 +00008 +OD:;Q~ +00040 +OO20 iJ +OC021~ +00200 +00032 
.. 00('0 1, -19724 -20?D2 -12505 +00000 +00000 +OGGae +00000 

?0?02CO 
.. 00001 +00000 +00000 +00001 +CJOOOCJ +00000 +00000 +00000 
.. 00002 +00200 +00:=;00 +00001 +OOOCO +00001 +00008 +00000 
+00003 +00200 +:JCOOc. +~COO1 +OCDL\O +00001 +00048 +0000 11 

+oooo~r +00200 +00016 +00002 +OC~02 +00002 +00016 +00S9G 
+00005 +OC2GCJ +0002 11 +00001 +:::'\004 J +00800 +00000 +00000 
+00006 +00200 +00032 +00001 +00048 +00001 +00056 +00000 
.. 00007 +00200 -I-COO 4o +00002 +08000 +C'o~oo +OO'JOO +00000 
.. nOO03 +00200 +00042, +00001 +CC04E +OOD.J 'I +OOO5b +uu0iv 
:< 
~'-



4 29
 
.UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77 .
 

SrATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 36 

--------------------------------------------------_._-----------------
~rRIMMEL 2, FQLGENDE PROGRAMMER KAN UDFQRES: 

INDLAESNING 
UDSKRIFT AF 

AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 
GODKENDTE FORSQGSDATA 

SAET S-REG 
__.11_

TIL O 
1 

UDSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDATA --"- 2 
HULNING AF GODKENDTE OG 
RETTELSE AF FORSQGSDATA 

AFVISTE FORSQGSDATA --"-
--"-

3 
~ 

FORTSAT INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER --"- 5 
UDSKRIFT AF 
INDTASTNING 

AFREGNINGSBILAG 
AF NY DATO 

--"-
__ 11_

67 

TRYK "RUN", NAAR S-REG E~ SAT. 

r ~GENDE PROGRAM ER VAELGT: 

FORTSAT INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 

DER BLEV IKKE flQDT DATA MELLEM E OG A ELLER E OG B. 
FQRSTE GENNEMLQB AF INPUT AFSLUTTET. 

B-IDENTIFIKATION. 
================= 

"DATAGRUPPE 
STATIONSNUMMER: 90 
FEJLKODE 0000 0000 

A-IDENTIFIKATION. 

HOLDNUHMER: 1 
. 'i\NUMt·1ER 1 
K>.'N 1 
FEJLKODE coDe 0000 

EGENSKABSNUMHER: 

VAERDI 100 
FEJLKODE: oooe 0000 

EGENSKABSNUHMER: 2 

VAERDI ~O 

FEJLKODE: 0000 0000 

EGENSKnBSNU~1MER: 3' 

eRDI 110 
FEJLKODE: 0000 oeoo 



---------------------------------------
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!; 3 O
 

UDSKRIVNINGS DATO D 2.8 - 02 - 77.
 

~ .TENS HUSDYRBRUGSlcORSQG SIDE. 

EGENSKABSNUMMER: 4 

VAERDI: 4 
fEJLKODE: 0000 0000 

SVINDKONTROL OG ANTAL EGENSKABSKONTROL. 

fEJLKODE FOR A-IDENTIFIKATION: 0000 0002 

INDDATA FAERDIGBEHANDLET. 
ANTAL FEJL: +00005 



!t J 1 (3 l \....Pt'- \ 9' 
?1?0001 

+(l I1 OOO +00000 
-l'l JOO +00000 

+00001 +00008 
+00001 +00016 

+02048 
+00000 

+00000 
+00001 

+00i12 
+00001 

+00000 
+00001 

S IH 3,'+4. 

-1'00001 +00020 +00100. +00000 +00001 +00024 +00050 +00000 
'1)0001 +00028 

JOO01 +00036 
+00050 +00000 
+00005 +00000 

+00001 
+00000 

+00032 
+00000 

+00004 
+00006 

+00000 
+00000 

+00001 +00000 +00001 +00048 +00000 +00001 +00090 +00000 
-1'00000 +00000 +00001 +00056 +00256 +00001 +00001 +00000 
+00001 +00060 +00100 +00000 +00002 +00000 +00050 +00000 

71?0002 
+00002 +00004 +00040 +00000 +00000 +00000 +00006 +00000 
-1'00001 +00040 +00002 +00016 +00000 +00001 +00090 +00000 
+00000 +00000 +00002 +00024 +00002 +00001 +00001 +00001 
+00002 +00028 +01000 +00001 +00002 +00032 +00050 +00000 
+00002 +00036 +00050 +00000 +00000 +00000 +00002 +00004 
+00002 +00008 +00002 +00048 +00000 +00001 +00090 +00000 
+00000 +00000 +00002 +00056 +00002 ..-00001 +00001 ..-00001 
-+;00002 +00060 ..-00100 +00000 +00003 ..-00000 ..-00040 +00000 

?1?0003 
+1 )02 +00004 
+OU001 +00040 

+00040 ..-JOOO~ 

..-00002 +00016 
..-00"00 
+00000 

+oeooo 
..-00001 

..-00006 
+00090 

+00000 
..-00000 

00000 +00000 ..-0000;:- ..-""";:>4 ..-00002 +00001 +00001 +00001 
J0002 +00028 +01000 +00001 +00002 +00032 +00050 ..-00000 

+00002 +00036 +00050 +00000 +00000 +00000 +00002 +00004 
+00002 +00008 +00000 +00000 +00000 +00001 +00090 +00000 
+00000 +00000 +00002 +00056 +00002 +00001 +00001 +00001 
+00002 +00060 +00100 +00000 +00003 +00000 +00040 +00000 

?0?0004 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 ..-00000 +00000 +00009 +00028 +00009 +00040 
+00002 +00040 +00003 +00008 +00200 +00032 +00200 +00040 
+00005 -19784 -20302 -18505 +00000 +00000 +00000 +00000 

?t )200 
+00001 +00000 +00000 +00001 +00000 +00000 +00000 +00000 
<00002 +00200 +00000 +00001 +00000 +00001 +00008 +00000 

00003 +00200 +00008 +00001 +00040 +00001 +00048 +00004 
+00004 +00200 +00016 +00002 +00008 +00002 +00016 +00898 
+00005 +00200 +00024 +00C02 +00040 +00002 +00048 +00016 
+00006 +00200 +00032 +00002 +00008 +00002 +00016 +00000 
+00'000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 +00000 
+00000 +00000 +00000 +vOOC8 +00000 +00000 +00000 +00000 

? 



1 

Bilag 19 

F""KRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77.
 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE.
 

----------------------------------------_._----------------------------
UDSKRIFT AF GODKENDTE FORSQGSDYR. 

DER ER INGEN FORSQGSDYR. 

(
 



SI 33
 
Bilag 20 

· 3KRIVNINGSDATO D 28 -

~TATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

02 77. 

SIDE. 1 

UDSKRIFT AF GODKENDTE FORSQGSDYR. 

DER ER INGEN GODKENDTE FORSQGSDYR. 

, ~-



-----------------------------------------------------------------------

---------------------------------

1 

434
 
Bilag 21 

P"SKRIVNINGSDATO D 28 - 02- 77. 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

UDSKRIFT AF GODKENDTE FORSQGSDYR. 

DATAGRUPPE 2 
STATIONSNR 112 
HOLDNUMI~ER 4 
DYRNDt1MER 20 
KQN 1 
------------------------------------------------------ -----~-----------

1 40 65
 
2 41 30
 
3 42 30
 
4 43 5
 
5 44 4
 

( 

,.
 



-----------------------------------------------------------------------

Bilag 21 

l ,KRIVNINGSDATO D 28 - 02- 77.
 

STATENS HUSDYRBRUGSFOP3QG SIDE. 2
 

UDSKRIFT AF GO DKEtID'" E Fro ~ (111." DYR. 
~ ---- --- .. ,._- - ------- - - -- - --
J)ATAGRUPPE
STATIONSNR 

1 
90 

1 
90 

i 
90 

1 
90 

1 
90 

1 
90 

BOLDNUMMER 1 1 1 1 1 1 
J)YRNUMMER
KQN 

10 
1 

10 
1 

10 
1 

10 
2 

10 
2 

10 
1 

~----------------------------------------------------------------------

1 30 100 100 100 100 100 100 
2 31 50 50 50 50 50 50 
3 32 50 50 50 50 50 50 
4 33 5 5 5 5 "5 5 



3 

Bilag 21 

l JKRIVNINGSDATO D 28 - 02·- 77. 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

UDSKRIFT AF GODKENDTE FORSQGSDYR. 

DATAGRUPPE 2 
STATIONSNR 112 
HOLDNUMMER 4 
DYRNUMMER 20 
KQN 1 

1 40 65 
2 41 30 
3 42 30 
4 43 5 
5 44 4 



l; 37 Bilag 21 

u; :RIVNINGSDATO D 28 - 02 ~ 77. 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. II 

UDSKRIFT AF GODKENDTE FORSQGSDYR. 
--------------------------------
DATAGRUPPE 1 1 1 1 1 
STATIONSNR 90 90 90 90 90 
HOLDNUMMER 1 1 , 1 1 
DYRNUMMER 10 10 10 10 10 
KQN 1 1 1 2 ·2 
_________________________________________________________ a. 

1 
90 

1 
10 

1 
_ 

1 
2 
3 
4 

30 
31 
32 
33 

100 
50 
50 

5 

100 
50 
50 

5 

100 
50 
50 

5 

100 
50 
50 

5 

100 
50 
50 

5 

100 
50 
50 

5 

( 



----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

1 

!lll.Ac.- u. 

UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77.
 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE.
 

_JSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDYR.
 

RETTELSES KODE ; 18 17 16 
DATAGRUPPE O UNFL. O EJ NUM. O UNFL. 
STATIONSNR O UNFL. 305 90 
HOLDNUMMER 
])YRNUMMER 
KQN 

E'GNUMHER VAERDI ~NMAERKNING VAERDI ANMAERK NING VAERDI ANMAERKNING. 

I,NDIVIDFEJL IKKE FEJL STYRE * IKKE FEJL STYRE * IKKE FEJL STYRE. 
KONTR DATA ~ Y"NTR DATA * KONTR DATA. 

ANTAL EGENSK.: 
lVlT CHECK 
SV~r;DKONTROL : 

X
X
X 

X
X
X 

X
X
X 



-----------------------------------------------------------------------

2 

UDSKRIVNINGSDnTO . D 28 - 02 - 77 . 

~lATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

,JSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDYR. 

RETTELSESKODE: 15 14 
DATA GRUPPE 1 1 
STATIONSNR 90 305 EJ NUM. 
HOLDNUMMER 
DYRNUMMER 
I<QN 

EGNUMMER VAERDI ANMAERKNING VAERDI ANMAERK NING VAERDI ANMAERKNING. 

~--------------------------------------------------------~-------------
!NDIVIDFEJL IKKE FEJL STYRE * IKKE FEJL STYRE * IKKE FEJL STYRE. 

KONTR DATA li KONTR DA TA * KONTR DATA. 
ANTAL EGENSK. : X
 X

X
X


Y":NT CHECK 
SdNDKONTROL : 

:1 

;1 

'I., 

X
X
 

I
I 
l 

.:1 

l
i 



unSKRIVNINGSDATO D 28 -

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

02 - 77. 

SIDE. 3 

vvSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDYR. 

RETTELSESKODE : 13 12 
DATAGRUPPE
 O
 EJ NU(1. O EJ NUM.
 
STATIONSNR 300 U1I1FL. 300 UNFL.
 
BOLDNUMMER 
DYRNUMMER 
KQN 

1
1
1
 

E:GNUMMER VAERDI ANMAERKNING VAERDI ANMAERK NING VAERDI ANMAERKNING. 

1 100 
2 50 
3 50 
4 5 

( 

*
*
 

* IKKE
INDIVIDFEJL
 IKKE FEJL STYRE
 IKKE FEJL STYRE
 FEJL STYRE.
 
KONTR DATA * KONTR DATA.
KONTR DATA


. -'TAL EGENSK.: 
~.ÆNT CHECK 
SVINDKONTROL : 

X
X
X 

X
X
X 



-----------------------------------------------------------------------

I 

441 

UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 

~-~TENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

uJSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDYR. 

RETTELSESKODE: 1 1 10
 
DATAGRUPPE 2 2
 
STATIONSNR 112 112
 
HOLDNUMMER 1 1
 
DYRNUMMER 1000 10
 
KQN . 1 O EJ NUM,UNFL .
 

EGNUMMER VAERDI ANMAERKNING VAERDI ANMAERK NING VAERDI ANMAERKNING. 

1 40 100 100
 
2 41 45 50
 
3 42 45 45
 
4 43 5 5
 
5 44 2 4
 

( ,--------------------------------------------------------------------
_ DIVIDFEJL IKKE FEJL STYRE * IKKE FEJL STYRE * IKKE FEJL STYRE. 

KONTR nATA * KONTH DATA * KONTR DATA. 
""TAL EGENSK.: 
IDENT CHECK x 
SVINDKONTROL : 



"

-----------------------------------------------------------------------

5 

-

UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 

~.ATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE . 

. JSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDYR. 

RETTELSESKODE : 9 8 7 
bATAGRUPPE 1 1 1 
STATIONSNR 90 90 90 
HOLDNUMMER O EJ NUM,UNFL. O EJ NUM,UNFL. 1 
DYRNUMMER 1000 1000 100 
KQN 1 O GR FEJL. 3 UNFL. 

EGNUMI~ER VAERDI ANMAERKNING VAERDI ANMAERK NING VAERDI ANMAERKNING. 
INGEN EGENSKABER. INGEN EGENSKABER. INGEN EGENSKABER. 

~-----------------------------------------_._--------- ------------------
INDIVIDFEJL IKKE FEJL STYRE * IKKE FEJL STYRE * IKKE- FEJL STYRE. 

KONTR DATA * KONTR DATA * KONTR DATA. 
ANTAL EGENSK.: 
r~BNT CHECK : X 
~_lNDKONTROL :

XX

i 

I
I 

I
I 

I
I
I
I 



-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

6 

443 <!l\l.AC- 2.2. 

pn~KRIVNINGSDATO D 28 - 02. - 77. 
, . 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

---------------------------------------------_._---------------------
~JSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDYR. 

RETTELSESKODE: 6 5 
DATAGRUPPE 1 1 
STATIONSNR 90 90 
HOLDNUMMER : 1 1 
DYRNUMMER 1000 1000 
/(QN 1 2 

EGNUMMER VAERDI ANMAERKNiNG VAERDI ANMAERK NING VAERDI ANMAERKNING. 

1 30 100 90 
2 31 40 11 0 
3 32 40 40 
4 33 5 5 

45 

tNDIVIDFEJL IKKE FEJL STYRE li IKKE FEJL STYRE f IKKE FEJL STYRE. 
KONTR DATA * KONTR DATA * KONTR DATA. 

....TAL EGENSK. : 5 4 
tDENT CHECK X X 
SVINDKONTROL : 15 



7 

, 1KRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

._-----------------------------------------------~---- ----------------
~JSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDYR. 
~------------------------------
RETTELSES KODE : ~ 
DATAGRUPPE 2 
STATIONSNR 112 
HOLDNUMMER 
DYRNUMMER. 
KQN 
~----------------------------------------------------- -----------------
E;GNUMMER VAERDI ANMAERKNING VAERDI ANMAERK NING VAERDI ANMAERKNING. 

~----------------------------------------------------- -----------------
INDIVIDFEJL IKKE 

KONTR 
FEJL STYRE 

DATA 
* IKKE
* KONTR 

FEJL STYRE 
DATA 

* IKKE
* KONTR 

FEJL STYRE. 
DATA. 

r"'AL EGENSK.: X 
j,... C:NT CHECK : X 
SVINDKONTROL : X 



-----------------------------------------------------------------------

8 

4 45 
ODSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77.
 

~ ,TENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE.
 

~JSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDYR.
 

RETTELSESKODE: 3 2
 
DATIIGRUPPE 1
 1
 

1 
1
 

STATIONSNR 90 90
 
HOLDNUMMER 1 1
 
J:)YRNUMMER
 1
 1
 

90 
1
1
 

KQN . 1 2 1 

EGNUMHER VAERDI ANMAERKNING VAERDI ANMAERK NING VAERDI ANMAERKNING. 

1 30 100 100 100 EJ NUM. 
2 31 75 OVFL. O UNFL. 50 
3 32 25 45 45 
4 33 O O 50 EJ NUM,OVFL. 

r 1IVIDFEJL IKKE FEJL STYRE * IKKE FEJL STYRE * IKKE FEJL STYRE. 
KONTR DATA * KONTR DATA * KONTR DATA. 

• "TAL EGENSK. : 
~JENT CHECK

SVINDKONTROL


:
:


X X X
 
55 45
 



---------------------------------------------------------------------

9 

UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 71. 4 46 

r-'TENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

vJSKRIVNING AF AFVISTE FORSQGSDYR FAERDIG. 

(
 



-- - - - -

Ine/e/tlk Ad -crt..~~~ 0.1 ,4~ ~A/.v..r b/~ff'?"'k~~ 

~cU.r ta.', 
447 

. hle'lOc 

alelclclODeSOcSOcSc 

alc?clclOOcSOcSOcSc 

hlc'lOc 

alc3elclOOcSOeSOcSe 

alc4clcl00cSOcSOcSc 

h?cl12calelclclOOcSOcSOc3c2c 

alc2clclOOcSOeSOe3c2c 

b2el7Rc 

alclelel00cSOcSOc3c2c 

alc2clclOOcSOcSOc3c2e 

h2cllOc 

alclclclOOcSOcSOc3e2c++++++ 

9 

blegOe- . 
alelOelelOOcSOeSOeSe -----.. --" -,-,=--·,'=~~-='C:cc 

alOOOe12e3elOSe40e5SeSOe 
blegOe 
ale 
a2elle2eSOe2Se2Se3e 
b2e112e " --~ 

b2e112e 
aOclOeOe 
.~4e20ele6Se30e30eSe4e 
aSe2le4c6Se 
aSc2lelc6Se30e2SeSc4elO c& 

, __ - .. - _-"0.



-------------------------------

1 

'--o \ 

. UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77 . 

SIDE.~~ATENS HUSDYRBRUGSFORSQG 

._--------------------------------------------------------------------
UDSKRIFT AF GODKENDTE FORSQGSDYR. 

DATAGRUPPE 2 2 2 2 2
 
STATIONSNR 110 178 178 112 112
 
llOLDNUMMER 1 1 1 1 1
 

2 1 2 1DYRNUt1MER 1
 
KQN 1 1 1 1 1
 
~----------------------------------------------------- -----------------

40 100 100 100 100 100
 
41 50 50 50 50 50
 
42 50 50 50 50 50
 

1
2
 
3
 
4
 43 3 3 3 3 3
 

44
 22 2
 2 2
5
 

( 

,



2 

UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77 .
 

F~ATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE.
 
, 

UDSKRIFT AF GODKENDTE FORSQGSDYR. 

bATAGRUPPE 1 1 1 1 
STATIONSNR 90 90 90 90 
HOLDNUMt·1ER 1 1 1 1 
DYRNUMMER 4 3 2 1 
KQN 1 1 1 1 

1 30 100 100 100 100 
2 31 50 50 50 50 
3 32 50 50 50 50 
4 33 5 5 5 5 



-------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

3 

UDSKRIVNINGS DATO D 28 - 02 - 77. ft ;:; O 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

-~----------------------------------------------_._--- ------------------
UDSKRIFT AF GODKENDTE FORSQGSDYR. 

DATA GRUPPE 2 
STATIONSNR 112 
HOLDNUMMER 4 
DYRNUMMER 20 
KQN 1 

1 40 65 
2 41 30 
3 42 30 
4 43 5 
5 44 4 



4 

UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. '* 51 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

UDSKRIFT AF GODKENDTE FORSQGSDYR. 

DATAGRUPPE 1 1 
STATIONSNR 90 90 
HOLDNUMMER 2 1 
DYRNUMMER 11 10 
KQN 2 1 

1 30 50 100
 
2 31 25 50
 
3 32 25 50
 
4 33 3· 5 

( 



-----------------

1 

,UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77' . 
4 52 

;STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

UDSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDYR. 

hllTTELSESKODE: 5 II 3 
DATAGRUPPE 2 2 2 
STATIONSNR 112 1 '12 112 
HOLDNUMMER 5 O UNFL. 
DYRNU~1MER 21 10 
KQN 1 O UNFL. 
~-------------------------------------------------~---
EGNUMMER VAERDI ANMAERKNING VAERDI ANMAERK NING VAERDI ANMAERKNING. 

INGEN EGENSKABER. 
1 ~O 65 
2 ~1 30 
3 ~2 25 
~ ~3 5 
5 ~~ ~ 
6 10 

~ --------------------------------------------------------------------
i.,vIVIDFEJL IKKE 

KONTR 
FEJL STYRE 

DATA 
lf IKKE 
* KONTR 

FEJL STYRE 
DATA 

* IKKE
* KONTR 

FEJL STYRE. 
DATA. 

TAL EGENSK.: 6 5 X 
luENT CHECK X 
SVINDKONTROL : X 

, 
J 

'I ' 
'I 

;1 



2 

UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 4 53 
, 4TENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

UDSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDYR. 

I1ETTELSESKODE: 2 1 
DATAGRUPPE 1 1 
STATIONSNR 90 90 
HOLDNUMMER 1 1000 UNFL. 
DYRNm'1t~ER O GR FEJL. 12 
KQN .0 3 UNFL. 
---------~-------------------------------------------- -----------------

EGNUMMER VAERDI ANMAERKNING VAERDI ANMAERK NING VAERDI AN~lAERKNING . 
INGEN EGENSKABER. 

1 30 105 OVFL. 
2 31 40 
3 32 55 OVFL. 
4 33 50 OVFL. 

!"DIVIDFEJL IKKE FEJL STYRE. IKKE FEJL STYRE * IKKE FEJL STYRE. 
KONTR DATA * KONTR DATA * KONTR DATA. 

ANTAL EGENSK.: 
lDENT CHECK X X 

INDKONTROL : 40 
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·UDSKRIVNINGSDATO D 28- 02 - 77 . 
It 5 It 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

STRIMMEL 2, FQLGENDE PROGRAMMER KAN UDFQRES: 

DLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER SAET S-REG TIL O 
1
uvSKRIFT AF GODKENDTE FORSQGSDATA --"-

__ It __UDSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDATA 
__ 11_HULNING AF GODKENDTE OG AFVISTE FORSQGSDATA 3 __"__RETTELSE AF FORSQGSDATA 4 
__ 11_FORTSAT INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER 

UDSKRIFT AF AFREGNINGSBILAG --"-
5
 

INDTASTNING AF NY DATO
 "_

TRYK "RUN", NAAR S-REG ER SAT. 

FQLGENDE PROGRAM ER VAELGT: 

UDSKRIFT AF AFREGNINGSBILAG 
( 

I 

I
I
i 
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UDSKRIVNINGSDATO D 28  02 - 77 .
 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE.
 

~-----------------------------------------------------

LANDSUDVALGET FOR SVINEAVL OG -PRODUKTION 

AFREGNINGSBILAG - FORSOGSHOLD 

AfREGNINGSGRUPPE +00001 
DATAGRUPPE +00002 
STATION +00110 
ANTAL DYR IALT +00001 
ANTAL DYR GODKENDT +00001 

EGENSKABER TOTAL(KG) MIDDEL(KG) 

000041 000000,5000 000000,5000 
000040 000001,0000 000001,0000
000044 000000,0200 000000,0200 
000043 000000,0300 000000,0300
000042 000000,5000 000000,5000

SVIND 000000,0500 000000,0500 
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UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77 .	 i 

!i 56	 I 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG	 SI~E. 3 
I 

I 

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

LANDSUDVALGET FOR SVINEAVL OG -PRODUKTION 

AFREGNINGSBILAG - FORSOGSHOLD 

TOTAL FOR DATAGRUPPE 
================================= 

AFREGNINGSGRUPPE +00001
 
DATAGRUPPE +00002
 
ANTAL DYR IALT +00001
 
ANTAL DYR GODKENDT +00001
 

J;;GENSKABER	 TOTAL(KG) MIDDEL(KG) 
-~---------------------------------------------------- -----

0000 111	 000000,5000 000000,5000 
(	 0000[10 000001,0000 000001,0000
 

0000[1 11 000000,0200 000000,0200
 
000043 000000,0300 000000,0300
 
000042 000000,5000 000000,5000
 

SVIND 000000,0500	 000000,0500 

,I 

I 
:I' 

'I 

I
 
,I
 

'I 

'I 
i 

,I 
.1 
I 
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UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 
4 57 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

".ANDSUDVALGET FOR SVINEAVL OG -PRODUKTION 

AFREGNINGSBILAG - FORSOGSHOLD 

AFREGNINGSGRUPPE +00002
 
DATAGRUPPE +00002
 
STATION +00178
 
ANTAL DYR IALT +00002
 
ANTAL DYR GODKENDT +00002
 

EGENSKABER TOTAL(KG) MIDDEL(KG) 

000041 000001,0000 000000,5000
 
000040 000002,0000 000001,0000
 
000044 OOOOOO,OlIOO 000000,0200
 
000043 000000,0600 000000,0300
 
000042 000001,0000 000000,5000
 

SVIND 000000,1000 000000,0500
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UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77.
 
It 58STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

LANDSUDVALGET FOR SVINEAVL OG -PRODUKTION 

AFREGNINGSBILAG - FORSOGSHOLD 

TOTAL FOR DATAGRUPPE 
================================= 

AFREGNINGSGRUPPE +00002
 
DATAGRUPPE +00002
 
ANTAL DYR IALT +00002.
 
ANTAL DYR GODKENDT +00002
 

EGENSKABER TOTAL(KG) MIDDEL(KG) 

000041 000001,0000 000000,5000
 
000040 000002,0000 000001,0000
 
00001~4 000000,0400 000000,0200
 
000043 000000,06':'0 000000,0300
 
0000 112 000001,0000 000000,5000
 

SVIND 000000, 'j 000 000000,0500
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UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 4 59 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

'ANDSUDVALGET FOR SVINEAVL OG -PRODUKTION 

AFREGNINGSBILAG - FORSOGSHOLD 

AFREGNINGSGRUPPE +00001
 
DATAGRUPPE +00002
 
STATION +00112
 
ANTAL DYR IALT +00002
 
ANTAL DYR GODKENDT +00002
 

EGENSKABER TOTAL(KG) MIDDEL(KG) 

000041 000001,0000 000000,5000
 
000040 000002,0000 000001,0000
( 
000044 000000,0400 000000,0200
 
000043 000000,0600 000000,0300
 
000042 000001,0000 000000,5000
 

SVIND 000000,1000 000000,0500
 



7 

"" 

UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 
460 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

LANDSUDVALGET	 FOR SVINEAVL OG -PRODUKTION
 

AFREGNINGSBILAG - FORSOGSHOLD
 

TOTAL FOR DATAGRUPPE 
==========~====================== 

AFREGNINGSGRUPPE +00001 
DATAGRUPPE +00002 
ANTAL DYR TALT +00002 
ANTAL DYR GODKENDT +00002 

. EGENSKABER TOTAL(KG) 

000041 000001,0000 
000040 000002,0000 
000044 000000,0400 
000043 000000,0600 
000042 000001,0000 

SVIND 000000,1000 

MIDDEL(KG) 

000000,5000 
000001,0000 
000000,0200 
000000,0300 
000000,5000 
000000,0500 



-----------------------------------------------------------
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UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77.
 
ti 61

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG	 SIDE. 

~----------------------------------------------------- ---------------

'.ANDSUDVALGET	 FOR SVINEAVL OG -PRODUKTION
 

AFREGNINGSBILAG - FORSOGSHOLD
 

AFREGNINGSGRUPPE +00001.
 
DATAGRUPPE +00001
 
STATION +00090
 
ANTAL DYR IALT +00002
 
ANTAL DYR GODKENDT +00002
 

EGENSKABER	 TOTAL(KG) MIDDEL(KG) 

000030. 000002,0000 000001,0000 
000031 000001,0000 000000,5000 

{ 000032 000001,0000 000000,5000 
000033 000000,1000 000000,0500 
SVIND 000000,1000 000000,0500 

/ 
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UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 
462 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

LANDSUDVALGET FOR SVINEAVL OG -PRODUKTION 

AFREGNINGSBILAG - FORSOGSHOLD 

AFREGNINGSGRUPPE +00001. 
DATAGRUPPE +00001 

. STA TrON +00090 
ANTAL DYR IALT +00002 
ANTAL DYR GODKENDT +00002 

EGENSKABER TOTAL(KG) MIDDEL(KG) 

000030 000002,0000 000001,0000 
000031 000001,0000 000000,5000 

( 000032 000001,0000 000000,5000 
000033 000000,1000 000000,0500 

SVIND 000000,1000 000000,0500 



UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77.
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SIDE. 10S~'TENS,HUSDYRBRUGSFORSQG 

--------------------~--------------------------'------ ------------------

',ANDS UDVALGET FOR SVI NEAVL OG -PRODUKTION 

AFREGNINGSBILAG - FORSOGSHOLD 

TOTAL FOR DATAGRUPPE 
================================= 

AFREGNINGSGRUPPE +00001 
,DATAGRUPPE +00001 
ANTAL DYR IALT +00004 
ANTAL DYR GODKENDT +00004 

EGENSKABER TOTAL(KG) MIDDEL(KG) 
~----------------------------------------------------- -----

000030 000004,0000 000001,0000 
000031 000002,0000 000000,5000 
000032 000002,0000 000000,5000 
000033 000000,2000 000000,0500 

SVIND 000000,2000 000000,0500 

l
I
 



UDSKRIVNINGS DATO D 28 - 02 - 77.
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STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 1 1 

. ----~------------------------------------------------- ---------------

LANDSUDVALGET FOR SVINEAVL OG -PRODUKTION 

AFREGNINGSBILAG - FORSOGSHOLD 

AFREGNINGSGRUPPE +00001 
DATAGRUPPE +00002 
STATION +00112 
ANTAL DYR IALT 
ANTAL DYR GODK

+00
ENDT 

003 
+00001 

EGENSKABER TOTAL(KG) MIDDEL(KG) 

000041 
000040 
000044 
000043 
000042 

SVIND 

000000,3000 
000000,6500 
000000,0400 
000000,0500 
000000,3000 
000000,0400 

000000,3000 
000000,6500 
000000,0400 
000000,0500 
000000,3000 
000000,0400 
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UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 7'7.
 
4 G5
 

STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

. 

LANDSUDVALGET FOR SVINEAVL OG -PRODUKTION 

AFREGNINGSBILAG - FORSOGSHOLD 

TOTAL FOR DATAGRUPPE 
================================= 

. AFREGNINGSGRUPPE +00001 
DATAGRUPPE +00002 
ANTAL DYR IALT +00003 
ANTAL DYR GODKENDT +00001 

EGENSKABER TOTAL(KG) MIDDEL(KG) 
._----------------------------------~----------------- ------

0000~1 000000,3000 000000,3000 
OOOO~O 000000,6'500 000000,6500 
OOOO~ I. 000000,0 /100 OOOOOO,O~OO 
0000~3 000000,0500 000000,0500
0000[12 000000,3000 000000,3000 

SVIND oooooo,o~oo oooooo,o~oo 



UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 
-1 66STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 13 

LANDSUDVALGET FOR SVINEAVL OG -PRODUKTION 

AFREGNINGSBILAG - FORSOGSHOLD 

AFREGNINGSGRUPPE +00001' 
DATAGRUPPE +00001 

, STATION +00090 
ANTAL DYR IALT +00002 
ANTAL DYR GODKENDT +00001 

EGENSKABER TOTAL(KG) MIDDEL(KG) 

000030 000000,5000 000000,5000
 
000031 000000,2500 000000,2500
 
000032 000000,2500 000000,2500
 
000033 000000,0300 000000,0300
 

SVIND 000000,0300 000000,0300
 



, 

UbSKRIVNINGSDATO D 28- 02 - 77. t.ila., 2.t 
STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG <167 SIDE. 14 

-~---------------------------------------------------- -----------------

LANDSUDVALGET	 FOR SVINEAVL OG -PRODUKTION 

AFREGNINGSBILAG - FORSOGSHOLD 

AFREGNINGSGRUPPE+00001 
DATAGRUPPE +00001 
STATION +00090 
ANTAL DYR IALT +00002 
ANTAL DYR GODKENDT +00001 

EGENSKABER TOTAL(KG) MIDDEL(KG) 

000030 000001,0000 000001,0000 
000031 000000,5000 000000,5000 
000032 000000,5000 000000,5000 
000033 000000,0500 000000,0500 

SVIND 000000,0500 000000,0500 
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UDSKRIVNINGSDATO D 28 - 02 - 77. 

ej. 68STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG	 SIDE. 

LANDSUDVALGET FOR SVINEAVL OG -PRODUKTION 

AFREGNINGSBILAG - FORSOGSHOLD 

TOTAL FOR DATAGRUPPE 
~=~=~======:===================== 

AFREGNINGSGRUPPE +00001 
/,	 DATAGRUPPE +00001 

ANTAL DYR lALT +00004 
ANTAL DYR GODKENDT +00002 

EGENSKABER	 TOTAL(KG) MIDDEL(KG) 
-----------------------------------~------------------ -----

000030 00000 'I ,5000 000000,7500 
000031 000000,7500 000000,3750 
000032 000000,75[;0 000000,3750 
000033 000000,0800 000000,0400 

SVIND 000000,0800 000000,0400 
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I. UDSKRIVNINGS DATO D 

il 
/,1/ STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 

I' STRIMMEL 2, FQLGENDE PROGRAMMER KAN UDFQRES:I' 
JDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER SAET S-REG TIL
I

I
I
 

O 
1
 
2
 

UDSKRIFT AF GODKENDTE FORSQGSDATA --"-
UDSKRIFT AF AFVISTE FORSQGSDATA H__
 

__ n __STANDSNING AF GODKENDTE OG AFVISTE FORSQGSDATA 3 
__ 11 __RETTELSE AF FORSQGSDATA 4 

FORTSAT INDLAESNING AF SLAGTEKVALITETSSTRIMLER --"-- 5"UDSKRIFT AF AFREGNINGSBILAG 

- TRYK "RUN", NAAR S-REG ER SAT. 

FQLGENDE PROGRA~ ER VAELGT: 

UDSKRIFT AF AFREGNINGSBILAG 

6
 

I
I 

I

I'
 

,
,

I
I 
I
! 
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UDSKRIVNINGSDATO D
 
li 7 O
STATENS HUSDYRBRUGSFORSQG SIDE. 3 

INDIVIDFIL TOM!!! 

( 

i
I 



KAPITEL 7 

PROJEKTFORL0B 
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I
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!
, "I. PROJEKTFORL0B 
I, 

I: I ndl ednj,ng
I' 
I 
I Inden læsningen af dette kapitel skal der gøres opmærk
I 
I so,m på, at projektet startede med en tremandsgruppe,. lllen at 
i 

den ene person på grund af arbejdspresset og interne stridig!
 
I 

heder forlod gruppen.
I ' 
i Nærværende kapitel er som resten af projektet udarbejdet 

af forfatterne alene og er ikke tænkt som et angreb på hver

I ken personer, administrationen af Datalogisk Praktik, Metric 

eller Statens Husdyrbrugsforsøg, men som en subjeltiv beskri

velse af, hvordan vi opfattede.projektets forløb og i skriven

de, særdeles pressede situation, forsøger at fordele ansvaret 

for, at det gik således. 

Projektet kan tages som et skoleeksempel på. hvordan et 

projekt ikke bør forløbe, og for at give læseren den fornødne 

baggrundsviden vil der først blive givet en bred histori~k~ 

gennemgang af forløbet. Herefter vil de enkelte vanskeligheder 

blive taget op igen og analyseret for til sidst at munde ud i 

en konklusion om, hvordan projektarbejder bør organiseres og 

speuielt, hvordan kurset Datalogisk Praktik bør tilrettelæg

ges. 
,. 

Af hensyn til den tredie person. i gruppen vil vedkomrnen

de ikke blive nævnt ved navn. men blive benævnt x. 

Historisk gennemga~g 

Denne beskrivelse er delt i 3 tidsmæssigt sideløbende 

beskrivelser, nemlig forløbet af Datalo,gisk Praktik" vores 

administrative organisering af projekt'et samt indkøringen af 

pr'ojektet. 
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Kurset Datalogisk Praktik 

Fra DIKU - blad 3.2. bringes beskrivelsen af kurset, som 

det blev udbudt i eftJerårssemestret1976' (se bilag l). 

De første 14 dage af kurset gik med at udvælge de projek

ter, der havde interesse, og at tage kontakt med de implicere

de opgavestillere. statens Husdyrbrugsforsøg (SH) havde ind

sendt 3 opgaver og vi var 8 personer, der aflagde dem et be

søg. 

De en.~elte opgavestillere troede, at projekterne var for
( 

delt, og regnede med, at vi kom for at interviewe dem om lige 

netop deres opgave. Vi. derimod forventede en bred orientering 

om alle opgaverne, så mødet blev en løs gennemgang af alle 

opgaverne, en gennemgang, der ikke fortalte meget mere end de 

kortfat tede opgavebeskrivelser ., 

Fælles for alle 3 opgaver var, at de på papiret lignede 

forholdsvis simple opgaver i administrativ databehandling, 

der dog for 2 af opgavernes vedkommende skulle indkøres på en 

minidatamat. 

, Ugen efter mødet blev de indkomne projekter fordelt og
) 

efter nogen diskussion blev resultatet, at denn.e rapports 

forfattere samt x fik et projekt fra SH med titlen (forkortet): 

"S1agtekvalitetsundersøgelse af svin". 

Vore motiver fnr dette valg var, dels at lære noget om 

minidatamat er , dels at starte vor 2~ del af studiet med et 

ikke for avanceret skriftligt projekt. Samtidigt ønskede vi 

p.g.a. andre aktiviteter ikke at binde os for meget tidsmæssigt. 
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Tidsplanen for kurset så nogenlunde således ud: 

20/9: brugerrnøder -- formulering af arbejdsbeskrivelse 

27/9 
aflevering af arbejdsbeskrivelser 

4/10 

25/10: gennemgang af projekter
 

1/11:
 

8/11: Projektlederens rolle
 

15/11: gennemgang af projekter
 

22/11: Et kørende system, set med en br~gers øjne
 

29/11: Foredrag: Projektorganisering v/S. Lauesen
 

6/12: Prispoli tik og prissætning v/Th Skousen 

13/12: Køb af datamaskine v/Keld Wetlesen 

20/12: Aflevering af endelig rapport 

Sammen med arbejdsbeskrivelsen afleverede vi et skøn over 

tidskravet og en arbejdsplan, som ses på bilag 2. 

Sideløbende med mandagstimerne, arbejdede de enkelte grup

per nu med deres projekter og hvert hold fremlagde deres pro

jekt en gang i løbet af kurset. Under disse fremlæggelser 

viste det sig, at mange af projekterne var meget store,såle

des at det for de fleste gruppers vedkommende blev nødvendigt 

med udsættelse. Resultatet blev, at kun 2 grupper afleverede 

tiJ. tiden den 20/12 1976, mens resten fik udsættelse til ind i 

januar. 

For vort gget vedkommende havde vi, ud over at opgaven 

var for stor, også problemer med det anlæg, vi arbejded~å. 
I 

I midten af november blev vi klar over, at afleveringsfristen 

ikke kunne overholdes. Dette blev læreren orienteret om i 

slutningen af november og i midten af december fik vi udsættel



•.

!' I
iii 

"Ir:! . 
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,1"·1' .I',,I 

li i
,'I 
'!·I
""li i s e tilL. februar. P •.g. a. indre stridigheder i gruppen kunne 
II i 

III heller ikke denne frist overholdes og ved et møde med lærerenIIII 

i midten af januar blev gruppen omdannet til en tomandsgruppe,iI 
lil hvorefter den endelige afleveringsdato efter endnu et møde 
,II' I 
li' i starten af februar blev fastsat til, l. marts. 
lil 
li Tilsvarende problemer med afleveringen fik flere af de 
'! ' 

andre grupper, hvilket i nogle tilfælde resulterede i udsættel
IIIII 

ser ogpeller nedskæringer af projekterne, i andre, at projekli '.1' 

il"
tet blev opgivet af gruppen.III 

I' I 
,I'.1, 

Projektorganisering
I'1'.1'
'i'
li
, 'I

på et indledende internt møde besluttede vi, at kontakten 

med SH og definition af opgaven skulle foregå efter flg. ske-iii 
li ma: 

1.Internt møde, hvor problemerne defineres 

2.Brugermøde om de definerede problemer 

3.Udarbejdelse af skriftligt referat til næste mødeI
 
I
 4.Konsekvenser af referatet diskuteres 

Samtidigt besluttede vi, at i starten skulle vi kun kon

l centrere as om at få overblik over opgaven, mens detaljer var 

uden interesse. 
,

Inden afleveringen af arbejdsbeskrivelsen nåede vi at 

holde 5 interne møder og 4 brugermøder; Som følge af, at bru

gerne ik~e havde formuleret deres tanker skriftligt og var to

talt uden kendskab fil eget anlæg, opstod der en I"'Ække misfor

ståelser. Møderne gik som regel med, at brugerne forsøgte at 

finde ud af, hvad de ville have. Dette krævede som regel lange 

diskussioner om mindre detaljer, så overblikket forsvandt. 

Som tidligere nævnt havde man en beskrivelse af det kø
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rende system og da denne blev udleveret, fik vi nogenlunde 

overblik over opgaven. De sidste misforståelser blev dog 

først rettet i januar 1977. 

Kontakten til brugerne blev herefter nedtrappet for at 

designe og programmere opgaven. Da vi regnede med, at kunne 

programmere direkte ud fra manualerne, forsøgte vi iWce at 

indkøre småprogrammer for at lære assemblerens virkemåde. 

Opgaven viste sig at kunne deles i 3 dele, nemlig: 

1,. Opbygning af egenskabs- og stationsregister 

r 2. Indlæsning, kontrol og opbygning af slagte
kvalitetsstrimler 

3. Rettelse af forsøgsdata 

Da de to sidste dele hang nøje sammen og p.g.a. visse 

frustrationer ved samarbejdet med x, påtog den ene af forfatter

ne sig ansvaret fQV del l, mens' de to andre i fællesskab skul

le udvikle del 2 og 3. Efter flere forgæves forsøg på at ar-~gjde 

bejde sammen besluttedes det, at forfatteren skulle styre ar

bejdet og x lave veldefinerede undermoduler. 

Til trods for, at vi som principbeslutning havde vedtaget 

at mødes fast en gang om ugen, blev denne regel overtrådt af 

alle. Der opstod derfor visse kommunikationsproblemer omkring 

del 2, som resulterede i, at forfatteren selv lavede de modu-· 

ler, x var pålagt.• Der opstod som følge heraf en dårlig stem

ning i gruppen. 

Op til tidspunktet for fremlæggelsen af opgaven kom de 

ugentlige møder op at stå igen og x blev pålagt nye moduler. 

Samtidig var indkøringen begyndt og de to forfattere sås jævn

ligt, mens x efter sigende stadigt programmerede. Da dette 

gik for langsomt, indkaldtes til hastemøde, og resultatet blev, 
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at x fik ansvaret for del 3. Da del l og del 3 i den logiske 

opbygning Dunder om hinanden, gik den af forfatterne, der havde 

del l, sammen med x og de sidste detaljer blev fastlagt, hvor

efter x fik frie hænder. Herefter holdt x 8 dages ferie i ud

landet og i 3 uger så vi intet til ham. 

I slutningen af november stod det os klart, at med de 

særdeles vanskelige indkøringsforhold og med de interne vanske

ligheder, kunne afleveringsfristen ikke overholdes, og i sam

råd med læreren blev denne udsat til l. februar. 

Vi var nu fast besluttede på, at mindst en gang om ugen 

skulle der holdes møder med statusrapporter og organisering 

af den næste uges arbejde. x viste sig imidlertid tlU~e hele 

julen og på et møde i starten af januar gik den ene af forfat

terneind for, at projektet blev standset. Da x irridlertid be

dyrede, at han næsten var færdig og den anden af forfatterne 

ikke ville miste timerne, blev vedkommende overtalt til at 

,fortsætte. Det besluttedes da, at vente til den 15. januar med 

at afgøre projektets videre sk~bne. Da x d. 15. januar stadig 

ikke var færdig med at programmere, blev problemet forelagt 

læreren og resultatet blev, at x trådte ud af gruppen o~i. ' 

overtog hans del af arbejdet samt de tilhørende timer. 

på dette tidspunkt var del l og del 2 stort set færdige. 

Endvidere var visse af udskriftsprogrammerne for del 3, som 

x var blevet fritaget for at lave, allerede programmeret. 

Hvad angik den resterende del af del 3, som x havde lavet, 

var den så dårlig, at vi smed den ud og startede forfra. 

Belært af de dårlige erfaringer, holdtes nu ugentlige 

møder med ,organisering af arbejdet, udarbejdelse af tidspla

ner og kontrol af tidligere sat te mål. Endvidere snakkede vi 
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sammen. flere gange ugentlig og kontrollerede tidsplanen og 

omprio.riterede evt. opgaverne. Stort set fo.rløb de sidste It 
måned med en meget stram styring af projektet og rent psykisk 

var det en lettelse at slippe for interne stridigheder. 

Indkøringsforhold 

Anlægget var placeret i et kælderlokale med fritliggende 

vandrør og nøgne vægge. I samme lokale var placeret to DURA

skrivemaskineterminaler, der ofte blev benyttet tiJc at hulle 

og liste huls trimler i hele den normale kontortid. Der måtte 

derfor ofte arbejdes i en. enorm larm, da anlægget ikke kunne 

placeres andre steder. 

Ved nærmere bekendtskab med anlægget, gik det op for os, 

at brugerens udsagn. om, at der fandtes drivprogrammer til de 

ydre enheder, hun gjaldt for skrivemaskineterminalen. 

Det viste sig snart, at anlæggets ydre enheder var helt 

igennem ustabile. Hulstrimmellæseren læste med jævne mellemrum 

forkert, hulstrimmelhulleren hullede forkert og terminalen 

kunne ikke tåle at blive varm. Dette resulterede i et utal af 

spildte timer, samt at besværet ved at arbejde med hulstrimmel 

gav anledning til frustrationer. 

Metric, der havde leveret anlægget, besværede os med en 

ukompetent tekniker, der dels ikke troede på os, når vi fejl 

meldte anlægget, dels glemte at samle anlægget helt efter re

.peratio.n •. 

Terminalen blev udskiftet med en 15 år gammel skrivemas

kineterminal ("TELETYPE") med en maksimal skrivehastighed på 

lo tegn i sekundet. Programmer på ca •. 1000 linier tog det ca. 

It time at få listet. Da papirfremføringen samtidigt ikke vir
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kede ordentligt, kunne fremføringstiden ikke benyttes til an

dre formåL. 

De to terminaler havde forskellige kodesæt, hvorfor der 

i alle programmer, der indlæste tegn over terminalen, måtte 

ændres~ 

Da Metric i slutningen. af december fandt ud af, at den 

oprindelige termliulal ikke var til at reparere, indstalleredes 

midlertidigt en hurtigterminal. I begyndelsen af februar blev 

der leveret en ny og endelig terminal. lait blev der således 

i de 4 måneder, indkøringen varede, benyttet 4 forskellige 

terminaler med forskellig opfattelse af ASCII _. tegn. 

Hulstrimmelhulleren blev ialt udskiftet 3 gange og.var 

til reparation lige så mange gange, hver af l - 2 ugers varig

hed. Tilsvarende gjaldt for læseren•. 

Manualer var det meget svært at fremskaffe _. endvidere 

var de vanskeligt forståelige uden eksempler og flere steder 

direkte fejlagtige •. Således kostede en fejlagtig beskrivelse 

af division os en hel arbejdsuge. 

Selv SH's udgave af assembleren var fejlbehæftet - dette 

var Metric dog godt klar over, idet visse af manualerne var 

forsynet med et tilfældigt antal rettelsesblade. 

Det skal til slut anføres, at som følge af vore enorme 

vanskeligheder med systemet fik BH gratis et halvt års ser

vicekontrald, et .operativsystem til 20.000 kr. samt en fortran

oversætter til låns. 
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Vurdering af projektforløb 

Efter et sådant projektforløb føler man stor trang til 

at analysere og vurdere hvorfor og hvor, det gik galt •. End

videre må det være muligt, at uddrage generelle fejl til ad

varsel for andre studerende, således at fejlene forhåbentligt 

ikke gentager sig. 

For at starte med samarbejdsvanskelighederne ser man af 

den historiske gennemgang, at de begyndte allerede'i oktober. 

på det tidspunkt burde problemet være taget op. og forsøgt 

løst, enten ved at x var trådt ud af gruppen, .eller man havde 

fået en ordning, alle kunne have fungeret under. 

Endvidere er det absolut afgørende for et projekts hel

dige gennemførelse, at der bllver holdt løbende møder med 

fast program. Med løbende møder menes ikke bare møder, afholdt 

fordi en af projektdeltagerne har behov for diskussion af pro

blemer, men faste møder, hvor der aflægges statusrapporter 

og lægges tidsplaner for den kommende periode. For mange vil 

ovenstående være en selvfølge, men med den tendens til faste 

makkerskaber, der viser sig på DATo, DATlog DAT2 er den værd 

at lægge mærke til. 

Begge forfattere indgik i et sådant fast makkerskab med 

andre makkere på L del, hvor der næsten aldrig var samarbejds

vanskeligheder. på Datalogisk Praktik er der dels nye studie

kammerater, dels vælger man ikkp helt sine makkere selv og 

ens forudsætninger er ofte meget forskellige til trods for, 

at de samme kurser er taget. 
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Det største problem ved opgaven er, at den ikke egner sig 

til løsning på det pågældende anlæg. Dette fortalte vi brugerne 

allerede under de indledende møder og fik da at vide, at anlæg

get Var noget af det billigste, der kunne klare deres behov i 

første omgang. Desværre var de ikke selv i stand til at løse 

opgaver på anlægget og før de kunne dokumentere" at anlægget 

var brugbart, blev der ikke bevilget penge til udvidelser, så 
de selv kunne benytte det. 

Da opgaven blev defineret, var både vi og brugerne klare 

over,. at opgaven var stor og på grund af misforståelser blev 

denne udvidet med dels konvertering og drivprogrammer,. dels måt
te en del detaljer laves om. 

Moralen må derfor være, at man bruger mere tid på at få 

defineret en opgave helt ned til mindste detalje, og derefter 

får brugers underskrift på opgavens indhold. På denne måde 

har man sin ryg fri og kan så afgøre, om man vil foretage de 

ønskede ændringer. 

Marerielfejl, uforståelige manualer og dårlig service er 

uforudsigelige vanskeligheder" men at spilde ca. 1000 timer på 

det, som vi har gjort, må betegnes som det glade vanvid. 

I pressede situationer med afleveringsfrister, der ikke 

kan overtoldes, interne stridigheder og mangel på søvn, taber 

man let fatningen og gl.emmer helt at tænke sig om •. 

Opgaven burde på et meget tidligt tidspunkt enten være skå

ret ned eller være opgivet (projektet stoppet): Ansvaret for at 

det i~~e skete er især vor egen, men indtil midten af december 

var det vores opfattelse, at definerede opgaver ikk.e kunne æn

dres. Administrationen af Datalogisk Praktik må derfor bære en. 
del af skylden for dårlig information om ansvaret overfor brUG' 

gern. 

En anden medvirkende årsag til, at projektet ikke blev 

stoppet. Var at vi hele tiden troede på, at fejlene ved anlægget 

snart blev rettede. (Den sidste måned lykkedes dete.at køre med 

et nogenlunde hæderligt anlæg efter, at Metric havde sat en an", 

den afdeling til.at varetage forpligtigelserne). 

Er dette projekt nu et isoleret tilfælde, eller er det no

get, der generelt har gjort sig gældende? 

Som det blev nævnt i gennemgangen af kurset, har de fle
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ste grupper haft problemer med opgavens størrelse og med over
holdelse af afleveringsfristen. 

Det må derfor konstateres, at det aktuelle projekt ikke 
kan betragtes som et særtilfælde. 

Konklusionen. må derfor være, at formen for Datalogisk Prak

tik lægges om, således at de enkelte projekter følges meget nø

jere. Endvidere bør opgavestillerne lægge et større arbejde i 

deres opgavebeskrivelser,. så lærerne på Datalogisk Praktik 

får bedre mulighed for at vurdefe op~avernes omfang. 

Sammenfattet må konklusionen være, at 

l)	 opgavestillerne bliver pålagt at beskrive deres 

opgaver mere fyldestgørende 

2)	 de opgaver, der bliver udbudt, kan klares inden for 

tidsfristerne, d.v •.s •. at lærerne ved Datalogisk Prak

tik bruger mere tid på at vurdere de enkelte opgaver, 

inden de bliver udbudt. 

3)	 formen for Datalogisk Praktik med foredrag og frem
læggelse af opgaver omlægges til færre foredrag 

til fordel fo~ regelmæssige konsultationer med aflæg

gelse af statusrapporter. Dette tvinger de enkelte 
grupper til regelmæssigt at mødes og vurdere opgavens 

forløb. 

r
, 
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DIKU-blad 3.2 . KURSUSDESRRIVELSER
 
Side 8
 

lige opgaver.
Konsultationer med en vejleder efter aftale. Initiativet 

til en konsultation l;:an tages af be(':ge parter. 
En endelig r8.pport over det udførte arbejde afleveres som 

dokumentation for aktiv deltagelse i kursuset. 
Eventuel deltagelse i bedømmelse af rapport fra et andet 

hold. 
Vejledernes rolle 
er først og fremmest at indsamle opgaver, lede seminarer og 
afholde konsultationer. Vejlederne deltager således ikke ~ 

selve opgaveløsningen og vil kun i undtagelsestilfælde deltage 
i forhmldlinger med opgavestilleren. 

Vej.lederne del tager i bedømmelse af de indkomne rappor
ter. 
Tidsplan for, kursus . 

Ved semesterets begyndelse ophænges indkomne opgavebe
skrivelser på opslagstavlen, hvor de læses af de studerende. 

·Ved første seminar laver man en foreløbig fordeling af 
opgaverne og ugen mellem første og andet seminar benyttes til v 
nærmere kontakt med opgavestilleren. 

Ved andet seminar foretages en eventuel reorg~~isation 
af hold og ændret fordeling af opgaver. Denne fordeling må 
herefter betragtes som endelig. 

I løbet af de følgende to uger udarbejdes en kort rapport 
.;indeholdende en analyse af problemstillingen samt en foreløbig 
arbejdsplan. Rapporten skal ~gså indeholde en forhåndsvurde
ring af tidskravet, hvis deltagelse i kursuset skal godkendes 

.. som et 2.dels arbejde.
 
, Hvert hold bruger ca. 15 minutter til mundtlig fremlæg
gelse af rapporten.
 

. Ved de følgende seminarer informerer holdene hinanden om 
arbejdets forløb. Dette sker gennem korte notater, der udle
veres ved seminaret. 

Den endelige rapport afleveres ved næstsidste seminar 
.der sarr~en med det sidste benyttes til generel diskussion ved
.. rørende arbejdserfaringer og kursusets forløb. 

X~jlgg~~~~=~~1=Q~g~~~~~~llg~gg 
Checkliste for udfærdigelse af bURavebeskrivelser 

Opgaveformu.lering~n slcr.l indenoIde de nødvendige oplys
.. ' ninger for at studenten kan vælge mellem opgaverne, så .den bør 

så vidt muligt indeholde følgende punkter: ", 
Generelle o'Qlysn;n"er
 
Opgavens titel.
 
Opgavestillerens navn, adresse og telefor~Lmwer.
 

Holdstørrelse (l, 2 eller 3 personer).
 
Forventes en bestemt datamat og/eller programmeringssprog an

vendt? 
Opgavebeskrivelse
 
Opgavens formal.
 
Fagli~e problemer i opgaven.
 
Event~elle løsningsmetoder skitseret.
 
Omtale af beslægtede, løste t:,pgaver.
 
Ønskede resultater. .
 
Eventuel littc~atur.
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- 4 

Tidskrav og Arbejdsplan. 

Tidskravet til løsningen af opgaven er vuderet til følgende 
antal timer for hver af gruppens medlellllTJer. 

I BRUGEID1ØDER + FORBEREDDELSE 75 TIMER 
DESIGN 25 'rIMER 

' , PROGRA!'1ERING 25 TIMER 
'I INTRODUCERING TIL ALFA-LSI
I MINI COMPUTER 25 TU1ER 

INDKØRING 75 TIMER 
I. RAPPORT 50 TIMER 

IALT 275 TIMER 

Intil nu er der holdt 4 brugermøder, men da opgaven kræver 
støre faglig endsigt,regner vi med endnu et indledende møde 
, indet det er muligt for os at udarbejde den første grove 
systembeskrivelse. 
Opgaven påregnes at være færdig den første uge i december, 
og arbejdsplanen er udformet med et tilsigtet arbejdspres 
på 30 timer/uge. 

43 44 45 46 , 4 7 , 48 49 50 51 52 

DESIGN "'--1 
f 

PROGRAMMERING,l-----_ 
INTRODUCERING 

INDKØRING 

• 1-1-------~ RAPPORT 

Forventet 

aflevering. 

slut. 



Et 85 

COMPUTER� AUTOMATION NM<ED MINI DIVISION: 

"Floppy Disk System Users Manual" June 1975 

Naked Mini/LSI Series: 

"Computer Handbook" 

"Programming Reference Manual" 

"Softwarl'l Manual" 

Gunnar Markesjø.: "Bli bekant med en minidator" 

Studentlitteratur, Lund 1976 

Walter J., Weller: 

. "Assembly level programming for small computers" 
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