
 Eindhoven University of Technology

MASTER

De diskfilehandling van een tekst-editor

Bergmans, J.J.H.

Award date:
1979

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/51c4b083-1a20-4338-91a9-d806e176ef3b


10 cYb

TECHHISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

VAKGROEP EB : ~igitule Syste~en

De diskfi leho.ndling

"Illn een

tekst-edi\:.or

J ..J.H. BergPlo.ns

Yerslug "Illn ufstudeer~erk.

Peri ode: noveAber 1978 - oktober 1979.

Afstudl?~I'hoogleru'lr: pl'of. ir. A. Heetl'\o.n.

Be'geleiders: ir. ~1.P.J. stevens,

ir. J.P. Kel'\per.



$Q.l'lenva.tting l

Een onderdeel va.n ~~n tekst-editor is de cOA~unjco.tie Met het

Q.chtergrondg~heugenl ~elke verzorgd wordt door de diskfiteho.nd

ling. In dit verslo.9 ¥indt u een beschriJving va.n een diskfile

ho.ndling.

OA te ko~en tot een Aodula.ire opboYw va.n de tekst-editor is het

nooclza.keliJk interfo.ces te definieren tussen de verschillende

onderdelenl in dit gevo.l tussen het tekstverwerken en de disk

fi leha.ndl i n9. Er is een do.to.structl.PJr ontworpen VOOI' de rea.l iso.

tie. Tenslotte is een groat gedeelte va.n de progra.AAo.tuur ge

schreven.
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1. Inleiding.

Een p~oject v~n de v~kgroep Digit~le SysteAen (EB) is de ontwik

keling v~n een teskt-editor. Het h~rdw~re-gedeelte, ontwerp en

bouw v~n een hie~voor geschikte ~icroco~puter, is gere~liseerd

dOOl' P. J. I). Sor·beE'.

Met het softw~re-gedeelte is een begin geR~~kt doo~ P.G.L. Pot

giese~. Dit uerk i~ l~ter overgeno~en door H.P.J. v~n de Be~gh.

Deze heeft Ql sn~l voorgesteld de softwure voor de diSkfi lehund

ling ~f te spiitsen v~n de overige softw~re.

In dit verslug "lor·dt de diskfi lenllndl ing v~n de tekst-editor be

sproken. Allereerst voIgt een beschrijVing Villi de opbouw viln de

tekst-editor en hoe eer. splitsing Aogelijk is tussen de disl<

filehllndling en de overige softwure, gevolg door een definitie

v~n de interfuce. Hlernu voIgt in hoofclstuk 4 een uitleg Vuli de

dQt~structuur WQ~r»ee de diskfilehllndling gereQliSeercl is.

Nil deze theoretische kQnten volgen de def'inities vun de tekst

CCAMllndo's die de interf~ce verzorgen en een bespreking over hoe

9 e b I' U i k i s g e fl Q \l k t v u Ii cl ~ I SIS cl i sid" i 1e h tl n cll i r. 9 .

T~nslotte is ~r een hoofdstuk w~~rin zuken ter sprQke kOMen die

v~n bel~ng Zijn voor de progr~~M~tuur.
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2. De tekst-~ditor.

2.1. OpbolJw VOon de tekst-editor.

Een tekst-editor, ook weI genoeAd word-processor 01 tekstverwer

kingssysteel'l, is opg~bolJ,,'d IJit (zie fig. 1)l

- tekstverw~rkingseenheid,

- bee Idscherl''l1

- toetsenbord,

- printer,

- Qchtergrondgeheugen.

tekstverwerkings

eenheid

toetsenbord

Fig. 2.1. Opbouw VOon de tel<st-editor.

printer

Oochtergrond

geheugen

Een tekstverwerkingssysteeA is een systeeAI gebOoseerd op een

Aicroprocessor, ontworpen en geprogrOoAAeerd OM tp.ksten te ver

werken. Het systeeA vergeMOokkeliJkt het werk van een typiste.

Vero.nderingen, verbeteringen, toevoegingen of weglntingen in

eerder ingetypte tekst kunnen op eenvoudige ~iJze gerenliseerd

!Jorden.

Hogelijkheden vnn het systee~ zijn bijvoorbeeld l

- OoutoAo.tische regelindeling,

- QutoMatisch u~tliJnen van het docuAent,

- vetp"int.en,

- centreren.
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Een uitgebreid overzicht van aIle AogeliJkheden ~aarover de te

renl iseren tekst-editor IOU Roeten beschikken. is te vinden in

literatuur 2.

D& t&kstve~werkingseenheid.

De tekstverwerkingseenheid is een AicrocOMputer, geb~seerd op de

SOS5 Microprocessor. De hardware van deze eenheid is al eerder

gerealiseerd (zie I it. 1).

Technische gegevens:

SOS5 Microprocessor van INTEL.

64k dynaMische RAM.

4k PROM.

Serie-interface voor beeldscherA en toetsenbord.

Serie-interface voor e~terne verbinding (verbinding Met ander

systeeM of achtergrondgeheugen).

Parallel-interface voor printer.

2 Annsluitingen voor floppy-disc drives.

SeeldscherR en toetsenborcl.

Ingetypte tekst verschijnt op een beeldscherA. De typiste kan

controleren of deze correct is en veranderingen kan ze dan on

Aiddellijk aanbrengen. Ook geeft het beetdscherA inforAatie over

de toest~nd van het systeeM door Qan de typiste (I it. 2).

Op het toetsenbord ziJn behalve letter- en ciJfertoetsen specia

le toetsen aQn~ezig. Deze specinle toetsen ziJn te verdelen in

functie- en cOAMandotoetsen. Een beschrijving VQn de werking van

deze toetsen (bijvoorbeeld: cursor-oAhoog, respectieveliJk vet

printen-~Qn) is te vinden in literatuur 2.

Een Perkins ElMer OWL 1200 video terAin~1 cOMbineert het beeld

scherR en het toetsenbord.

D& printer.

De gebruikte printer is een QUME Q55 k~rakterprinter. Deze prin

ter heeft speciQle Mogel iJkheden die voor de tekstverwerking VQn

belang ziJn. Tot deze Mogel iJkheden behoren l
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- proportioneel uitlijnen,

- vetprinten,

- onderstrepen,

- sub- en superscriptsl

- ~ultiprint.

Het ~chte~grondgeheug~n.

Het Gchtergrondgeheugen dient voor de opsl~9 van doc~Aenten. De

ze teksten k~n nen dan later weer naar het beeldscherA hat en of

noar de printer sturen. Yoor het opbergen in het achtergrondge

heugen en het weer naar RAM tezen van de inforAQtie zorgt de

diskfilehandling. Deze diskfi lehandting is gebaseerd op het ge

bruik van diskettes (floppy discs).

Een Qndere Aogelijkheid is het gebruik ~Qn cassettebanden als

Qchtergrondgeheugen. Eventuele oAschakeling VQn diskettes naar

cassettes MQg aIleen gevolgen hebben voor de diskfilehandling,

niet voor het overige gedeelte VQn het tekstverwerkende systeeA.

De tekst-editor heeft de beschikking over 2 disc-drives van het

type MEMOREX 651 fleXible disc units.
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3. De scheiding tU5sen tekstverwerken en diskfileh'lndling.

Bij de ontwikkeling VQn het tekstverwerkingssysteeM is getrQcht

het systeeM AodulQir op te bouwen. De Module wnQr in het vervolg

QQndQcht QQn wordt besteed is ~et lezen en schriJven VQn en nQQr

diskette.

De inforl'lQtie op diskette is opgeslQgen in de vorl'l vlln files.

Hen Aoet n ieuwe files kunnen creeren, bestQQnde fi les deleten,

fi les updQten en fi les kunnen renQl'\en. "1001" Ql deze hQndel ingen,.
is het VQn belQng hoe de files op diskette gerelliiseerd zijn.

Yoor het tekstverwerken AQg dit echter niet VQn belQng Zijn.

Tekst l'Ioet op cOAI'lQndo weggeschreven en op cOAI'lQndo gelezen kun

nen worden.

Men kiln dQQrol'l een scheiding QQnbrengen tussen enerzijds het

tekstverwerken en Qnderzijds de diskfilehQndling. Of de file

hnndling op diskettes of op cQssettebQnden betrekking heeft is

voar het tekstverwerken verder niet \lQn belQng.

3.1. Def'initie Vli.n de itlterf'a.ce.

Ya.nuit het oogpunt va.n het tekstverwe~ken bestli.~t de interf'Qce

uit de tekst va.n een docuAent. Deze tekst stuut in de goede

volgo~de en is voorzien va.n controle-inror~Q.tie (zie lit. 2).

De tekst vor~t de zogenQ.Q~de geso~tee~de tekstfile. De typiste

kdn op een willekeurlge positie op het scherA te~st tussenvcegen

of ze kQn e~n gedeelte vun de tekst wegluten.

Yoor' deze ha.ndelingen is het Vdn beldng do.t iedet' ka.I'a.l<ter in de

9e s 0 r' tee ~ cl e t e k: 5 t f' i lee en b e.p Q. Q. I d " U Fll'! I? r h I? e f' t , h (. t LOG I S CH

BYTEHUMMER. Er dient e~n oRrekening plQ.~ts te vinden va.n de po

£itie va.n de CU~SO~ nQ.Q.r het logisch bytefluR~er. Een bepa.ulde

positie in de tekst, bij~Oo~beelcl de plduts Wda.r Men tekst wil

inse~ten, geef't het tek~tverijerken dQ.n op d.~.v. net logisch

bytenuNI'\EH' .

Een gesol'teet'·de tekstf'i Ie,

bytenu~~er heert, vorMt de

WQurin iecler ka.rukter een logisch

interf'a.ce tussen net tekstverwe~ken
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en de diskfilehllndling (zie fig. 3.1.).

O~dllt de gesorteerde tekstfile erg Illng kun zijn is het nodig

voor het logisch bytenu~~er 3 bytes te reser~eren. Het logisch

bytenu~Mer vllit dan uiteen in een address-deel (het blocknuAAer)

en een byte-dee\ (het bytenuAner).

Bewerkingen w.orden uitgevoerd op deze.gesorteerde tekstfile. De

Module voor het lezen en sChriJven van inforMlltie nallr het Ilch

tergrondgeheugen stallt nidus he\eMllul los van biJvoorbeeld de

o~rekening vlln de cursor-positie nllllr een logisch bytenuA~er.

het tekst-

verwerken

1

2

----~) 3

4

n

I
I
I

(
clisl<e-tte-

ge£ortee-rde t~kstfile

Fig.J.t. De interface tussen het tekstverwerken en de diskfile

handling.

01'1 Illln te geven dat er bewerkingen op de gesorteet'de tekstfi Ie

Moeten worden uitg&voerd, geeft het tekstverwerken een z0genQ~Md

TEKSTCOf1fliHtDO door Qa.n de diskfilehl1ndling.

BiJ een tekstcoMMnndo behoort een purQAeterveld wUQrin gegevens

sta.un die v~or de diskfi leha.ndling vun belo.ng ziJn. Zo'n gegeven

is biJvoorbeeld het logisch bytenuMAer.

Een beschriJving va.n de tekstcoMMo.ndo's en hun po.rQAetervelden

is te vinden in hoofdstuk 5.
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4. De dat~st~uctuur.

In het voordfgdQnde hoofdstuk is gesproken over de gesorteerde

tel<stfile. Behdlve een file- die tekst bevllt Zijt1 er nag Q.ndet~e

files op diskette die beharen )ij een dOCUMent.

O~ dit dUidelijk te AQken Aoeten we iets dieper ingdQ.n op hoe de

gesorteel"de t.ekstf i le is opgebouwd. Men heeft b i j v. Vdn een

docuPient Aeer·clere verSies. Tekst die ira beide Vel~Sies gelijk is

kOMt slechts eenA~~1 voor op de diskette.

Wunneer Aen in een editsesSie tekst toevoegt dun een besto.und

doeu~ent ddn wordt ~lleen deze toegevoegde tekst tiQdr diskette

geschreven. Deze nieu~e tekst kOAt dchteraan de bestu~nde tekst

in de tile te sto.nn en pOinters houden bij dnt net lo.Qtste ge

deelte tekst ergens tussen de bestuo.nde tekst ~oet kOAen. Delete

Aen ergens een gedeelte tekst dan houden pOinters bij do.t dit

deel verv~llen is, eehter uitsluitend voor deze verSie, niet

voor vOOro.fgdunde versies. Het delete gedeelte tekst blijft weI

op de diskette sto.an!

De tekstfi 1£0 Vdn een docuftent op diskette kan Aen besehou~en o.ls

een ongesorte-erde tekstfile. De t€-kstfi Ie best~dt uit gecleeltH.

tekst die ~ls eenheid ingevoerd tijn, de zgn. RECORDS. De onge

sorteerde tekstfile is opgebouwd Uit records ~et oplopend volg

orde-nUftMer. Pointers brengen deze records in de goede volgarde

wQ~rdoor de gesorteerde tekstfile ontstn~t.

AIle pOinte~s nlldr de tekstfile bestQCln uit 3 byt.:-s, vercleeld

in een ~ddress-deel (blocknuAAe~) en een byte-deel (bytenufl~er).

In de tekst Zijn op bepCl~lde pldQtsen nu~mers opgenoAen. Deze

nUftRerS geven vQste plndtsen in de tekst tQn. Door gebruik te

Raken v~n bijV. net edit-co~ndndo Goro knn n~dr zo'n vQste

pl~~ts gesprongen worden.

Behu.l ve l?en i lidel i ng vnn de tel<stf i Ie i r. r<!cor'ds i s el~ ool< een

indeling iii logiselie eenheden I'logelijk, de zgn. SEGI1EHTEH. Deze

s e g ft e r. t €-li he b ben i e d e t~ e l: Ii £0 i 9 Eo Ii n U H Pi e r· E-lll be s 1uu. Ii e end Q Ii t u1

regels tekst.

Het nu~~er is opgebouwd Uit een versienu~aer en een volgorde

nUMMer. s~~en een se9~entidentiticCltie vorB£~d. Het verSienUftMer
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geeft nnn tij~ens ~elke e~it-sessie het bijbehorende gedeelte

tekst is gecreeerd. Bij het uitprinten \llln de tekst knn Plen deze

nUl'll'leringJ zo Plen wi I, toevoegen nnn de tekst. Bovendien wordt

biJ het eventueel uitprinten van de segMentnuAPlering een disket

tenUAl'ler toegevoegd.

Het diskettenUI'lAer is vlln belang indien verschillende delen vlln

het dOCUMent op verschi Ilende diskettes voorkoMen. Door ~e toe

voeging vlln een diskettenuAMer alln de segAentnuAMering weet Men

bij welke diskette de uitgeprinte tekst behoort.

De indeting v~n de tekst in segl'lenten geschiedt door het hoofd

progrQl'll'l1l en behoort dllllroA niet tot de diskfi lehllndling. Het

hoofdprogrllAI'lQ deeit de tekst in regels in en vllnuit deze inde

ling in regels kiln een indeling in segl'lenten worden geMIlQkt. Ha

een Qantllt regels tekst vllnllf het begin vlln een segAent wordt

gekeken nQllr het .erstvolgende einde vlln een IllineQ. HiernQ be

gint een Yoigend segMent. Het l'liniAQlll QnntQI regels wllaruit een

segMent bestQat kOl'lt voor Qls paraMeter in het hoofdprogrQAI'lIl.

Voor de wllQrde vlln deze pQrQMeter wordt in eerste instantie 20

gekozen (lit. 2).

Het hoofdprogrlll'lMIl geeft Illln wnllr in de tekst nieu~e segMenten

beginnen en deze gegevens worden opgeslQgen in een file.

De nUl'll'lering VQn de segl'lenten gecreeerd tijdens een sessie is

op Iop€'nd Wilt betreft, hl;n p l1111t·S in de gesorteerde t.ekst. Deze

lQQtste eis leidt ertoe de nUI'lAering pas toe te kennen bij het

beeindigen vlln de editsessie.

Per dOCUMent zijn er 3 files op diskette:

1 - Tekstfile (TXT)

2 - Record Inforl'\Qtie File (RIF)

3 - SegMent Po inter File (SPF)



Alvorens deze file in Aeer detail te beschrijven volgen eer,t de

definities van de gebruikte uitdrukkingen l

- TEKSTFILE. De (ongesorteerde) tekstfile is een nnneenschnke

eenheden tekst (records). De Yolgorde vnn deze re

cords is bepanld door het crentietijdstip.

- RECORD. Een record vorAt een eenheid tekst welke is opgebouwd

uit een ~nneengesloten verznAeling kQrnkters. Een re

cord wordt Qis een eenheid ingevoerd en opgeslngen op

diskette. Het n<tnt<tl kQr<tkters is Ainif'lnQI 1. Het

AQ~iMnnl <tnntnl wordt bepQnld door de vriJe ruiAte

op diskette.

- SEGMENT. Een segMent is een logische eenheid tekst bestnnnde

uit een of Aeerdere Qlinen's. Het voordeel van ge

bruik VQn segAenten t.o.v. Qline<t's is dQt segMenten

een bepQQlde AinlAuA grootte hebben (in eerste in

stQntie wordt gedQcht UQn 20 regels). SegAenten ziJn

regelAQtiger van opbouw dan Qlinea's.

- REGEL. Een regel bestQnt ult een nantQI knrQkters, nrgesloten

door een CRLF.

- ALtHEA. Een ~lineQ is een gedeelte tekst bestnQnde uit 1 of

Aeerdere regels.

- DOCUMEHT. Een docuAent bevQt de totQle hoeveelheid tekst.

Hieruit kunnen bepQQlde versies VQn het dOCUMent ge

construeerd worden door logische ordening VQn nIle

of een deel van de records YQQruit de ongesorteerde

tekstfi Ie be-stQQt. De gesorteerde tekstf i Ie is een

versle VQn een docuAent.
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- RIF. De RIF (Record Infor~~tie File) is een a~neensch~k~lin9

van Record InforM~tie Siokken (RIB's) voornfgegnnn door

een DOCUMent Infor~~ti~ Siok <DIB).

- DIB. Het DOCUMent Infor~Gtie Biok bev~t gegevens vnn het docu

Ment.

- RIB. Een Record InforM~tie Siok bevat gegevens vnn een record.

- SPF. De SPF (SegMent Pointer File) is een ~~neenschakeIin9 VQn

pointers naar tekstsegAenten.
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4.1. De t.ekstfile.

De ongesorteerde t.ekstfi Ie is oPgebou~d uit. een ~~ntnl records.

20 / n record k~n AiniM~~l een knr~kter ziJn en het A~¥iMUA ~~n

t~l wordt bep~~ld door de grootte v~n het systeeM. De volgorde

v~n de records in de ongesorteerde tekstfile is nfhnnkelijk v~n

het CreQtietijdstip.

TEKSTFILE TXTlrecord A

record B

r ec or d C

record D

record Z
TXTEHO;

Fig.4.1. SCheAQtische opbouw van de tekstfile uit records.

Bij deze ongesorteerde tekstfile behoren pointers die ieder nQQr

een record wiJzen. Deze pointers stQQn in de RIF. Uit de onge

sorteerde tekstfile kan Men M.b.v. de pointers de verschillende

gesorteerde tekstfi t es constrlJeren behorende bi J de verschi llen

de versies VQn een docYMent.

Door een deelverZQM~lin9 (eventueel nIle) VQn deze records te

nenen en ze in de goede volgorde te plaQtsen (dit gebeurt M.b.v.

de RIF) verkrijgt Men een gesorteerde tekstfile.
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4.2. De Record InforM~tie File (RIF>.

De record infor~ati~ file is een aaneensch~keling van record in

forMatie blokkenCRIB's), ¥oorafgegaon door een docuMent infor

Antie blok (DIB).

Het bevQt een pointer (3 bytes) nnnr de plaats in de tekstfile

vnnr eventueel een password stoat en vervolgens een byte die de

lengte von het wQchtwoord geeft. Hiernu voigt een diskette

volgnuMMer.

Dit nUA~er kQn ongelijk nan 1 zlJn indien de totQle tekst vun

een dOCUMent zich uitstrekt over Aeer dnn een diskette. Is dit

het geval, don is er een vorige en/of ¥olgende diskette. In het

DIB is er doaroA een pointer noar de plants in de tekstfi Ie wnor

de nQUA von de eventuele voornfgaande diskette, benorende bij

dit dOCUMent, staot. YerYolgens is er een ~yte die de nooAlengte

van de voorofgoQnde diskette geeft. Hierna voigt in net DIB een

pointer en een nQQ~iengtebyte von de eventuele ¥olgende disket

te. Don is er een dOCYMentstotus die aangeeft welke versies op

deze diskette stuon. Tenslotte is er een pointer noar de plaots

in de tekstfi Ie woar de datu stunn waarop de verschillende ver

sies VQn het dOCUMent zijn QQngeAonkt. In de tekstfile is hier

voor een rUiMte gerezerveerd von 8 * 3 bytes.

OPBOUW VAH EEH DOCUHEHT INFORMATIE BLOK (DIB):

pOinter nQur p~ssword

poss~ordlengte

diskette volgnuMMer

pOinter nQOM vorige diskette

naQAlengte vorige diskette

pointer nQUA volgende diskette

nQQAlengte volgende diskette

dOcUAentst~tyS

pointer dntuNs

3 bytes

1 byte

1 byte

3 bytes

1 byte

3 bytes

1 byte

1 byte

3 bytes
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Het dOcuAentstntus-byte geeft QQn welke versies VQn het docuMent

best~~n. Voorbeeldl

Yersiel

Ye~sie 1,3.4,5 en 6 bestuun.

Ve~sie 2 best~ut niet ~ee~.

Ye~sie 7 en S bestQ~n (nog) niet.

Ieder record in de teksttile heett een eigen record intorA~tie

blok in de bij het ducunent behorende f'~cor'd inf'or'l'iutie f·ile.

RIFl DIB

RIB 1

RIB 2

RIB ti -1

RIB Ii . STATUSBYTE,

PTR RECORD

RECORDLEHGTE

HROFSEGHENTS

PTR FIRST SEGMENT

RIB Ii+l

RIB I'!

RIFEND;

Fig.4.2. Sche~utische opbou~ ~un de Record IntOI"Rdti~ Fil~ Uit

Docu~ent IntorAutie Blok en Uit Record Infol"Mutie Blok

k e ti.
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OPBOUW VAN EEN RECORD INFORMAT IE BLOK (R IB): (z i e f i ';I. 4.2.)

Al\ereer~t st~~t er in een RIB een STATUSBYTE die ~~ngeeft tot

welke versie(s) het record behoort. Het l~Qgste versienUMMer

w~nrtoe het record behoort Dep~Qlt tevens het verSienYAAer dnt

bij de segAentidentificntie wordt gebrYikt. Met 1 st~tusbyte

ZiJO AnxiA~~l e versies AogeliJk.

Hiern~ st~nt in het RIB een pointer nnnr de pl~~ts in de tekst

file w~~r het biJbehorende record begint, gevolgd door een re

cordlengte. Da~rnn volgt in het RIB een grootheid die nangeeft

het ~Qnt~l segMenten d~t in dit record begint en tenslotte is er

een pointer naar de plants In het SPF WQnr de eerste segMent

pointer v~n het record stant.

Yoot'beeld ·\lllt·, de opboulIl va.!"; eeli RIB stQ.tusbyte:

.,..-.. ~"

Yet'sie:

Het record is tijdens de derde sessie gecreeerd. Het record is

ook opgenol"len in de versies 4 en 5, I'lIllJ,r niet in de versies 6,7

en 8 (I"lisschien oMdnt deze versies n09 niet bestnQn).

Een RIB bevnt

(PTR RECORD>.

van het record

verder een pointer naar het bijbehorende record

Deze pointer geeft het ~dre$ Vlln de eerste byte

in de ongesorteerde tel<s:tfi te.

RECORDLEHGTE geeft de lengte van het record in bytes.

HROFSEGMEHTS geeft het aantal segMenten die In dit record begin

nen. Dit aQntlJ,l kan 0 zlJn. Het begin VQn een record hoeft niet

SQMen te vlJ,llen Met h~t begin van een segMent, evenMin als het

elnde VQn beide.

PTRFIRSTSEGMENT is een pointer na~r de ptaats in de segAentpoin

terf'ile (SPF), WQar de eerste segl'lentpointer van het bijbehoren

de record stnut. PTRFIRSTSEGMEHT is geliJk ~Qn nul indien er

geen seg~~nten beginnen binnen het record.
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M.b.v. de teksttile en de record intorft~tle file k4n Aen een be

pd~lde versie vun een docuMent lezen. Hiervoor loopt Aen sequen

tieel dOur de RIB's. H~eft een RIB in zijn st~tusbyte een nul

voor de betret'encle verSie, dun wordt dit record overgesl~gen.

Is de bijbehorende bit in het st~tusbyte 1 d4n behoort Cit

Yoorbeeld:

RIB STATUSBYTE

1 0011 0110

2 0011 1011

3 0011 1100

4 0000 1111

5 00110111

6 0011 0011

7 0010 111 1

Yoor het verkrijgen v~n de gesorteerde teksttile behorende bij

verSie 4 leest Reo ~chtereenvolgens de records 2,3,4 en 7.
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4.3. De SegMent POinter File.

Dez9 file bev~t pointers naar de plaQtsen in de ongesorteerde

tekstfile ~aar de segAenten beginnen. Indien een record Meerdere

segMenten bevat dan staQn de ~egMentpointers in de goede volgor

de in de SPF, In de RtF stuat het udres vun de eerste segMent

pointer vun het record.

Het verbqnd tussen de verschillende file~ is SChP.MQtisch gegeven

in onderstQQnde figuur.

TXT: record I- I
I

r'ecot'd I
I
I

I
I
I
I

~ record .seQMent 0
. I

:
S£'g~H?tit 1

:
I

sl''J~ent 2

·1
S€'{j~ll"rlt 3

·•
se9~enf:. 4

·I
segi'i£l'flt 5

I

record

I
I
I
I

r'ecot'd

TXTEHD .1

SPF: PTRsf>qJH·nt;
PTRse(ii'll.:,ni:. ;· -I

••PTRs(·(il'tE"rtf:. 0;
PTRsegnen t, 1;
PTRsegJ·:eflt 2;
PTRsco.n~~t, 3;--------~
PTR~c·gi·:£·r-'*:. 4;
PT~segnent ~;---------'

I
I
I

PTRs£'!JfH'nt;

SPFEHD;

RIBn+l1 .....
•I
I
I

RIB I'll .....

RIFEtlD;

RIF: DIS

Rt B 1 I .....

RI B 2 I .....
I
I
I
I

RIB n: stQtu5bytei
PTR record; ---------.
record\engte;~~--~,..--------1.1. n r 0 f s €' ·HH' n t s ;

"..--------PTR f'irst:;;c'gh('f:t;

Fig.4.3. SChe~Qtisch overzicht Vdn h£'t verbnnd tu£sen de 3 file£

VdO e~" docuMent.
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Yoorbeelden:

In onder$t~nnde voorbeelden ziJn verschil lende s!tu~ties nnnge

geven 01'1 de vernnderingen in d~ RIB's te tonen biJ een insert en

een delete 'Illn een g~d;?eltE' tek:;:t in de tekst·fi I€'. Er ~)ordt in

deze voorbeelden ge~n anndntht besteed Qnn grootheden in de

RIB's die betrekking h~bben op de segMentiJent;f;c~tie.

De eerste situntie is als volgt:

Er is vanuit gegQan ont Men Clon de eerste editsessie bezig is en

een record heeft ingevoerd (record 0). Hie,'no wil !'len in dezelf

de editsessie op plants C een insert Yitvoeren. Het gedeelte

tekst welke !'len op plant.s C wi 1 inserten (record 1) kOAi;· nchter

aGn de "estQl,2nd~ i;·ekst In de tekst·fl le te si:·Q,lln. RJ.?cord lJ ",ordt·

in t~eeen gedeeeld. te weten record 0 en record 2 (zie fig.3.4.)

TXT: TXT:

B

A

c

e

D

reoc 0

re c 2

re c 1

A

c

E

F

B

I' Eo C 0

rec 2

re c 3

r-e-c 4

ret 1

~i--""l

YOOI'insert.

.... 001' del €'t~.

N~ cl~lete .

Fig.4.4. Opbouw va.r. de te-kstfile- uit recor·ds irl 3 situCltie-s.



RIFl 018: PTRwQ.chtwool"d;

wacht~oordlen9te;

diskette volgnuMAer ::: 1;

0/0) \
I geen vO~ige diskette

0; I

0/0; \
I geen volgende diskette

0; I

0000 0001 (st~tusbyte)

PTR do.tUI'ii

RIB 01 0000 00n1 (sto.tusbyte)

PTR t'ecor·d ::: A

~eco~dl~ngt~ = B-A

tll'Ofsegflentsi

pt.t'f i rstsegfletit ~

Inser-t op plo.o.ts C (zie fig. 4.4.):

RI F I DISI onver'aodel"d

RIB 0: 0000 0001

PTR recol'd ;: A

recor-dlt:·rcgte ::: C-A

RIB 1 1 0000 0001

PTR I'ecord ;: B

recor-dlt?t'gte ::: D-B
RIB 21 0000 0001

PTR r·i-cot'd ;: C

r·ecor·dl £'Iigte ::: B-C

18
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No. deze insert vindt een delete plQQts.

Delete de plQo.~.sen Eliot F (f!g.4.4.).

Er wordt hierbij vQnuit gegQQn dat dit gedeelte tekst 0.1 no,o,r

diskette geschreven is IIijdens d~ze editsessie.

RIFI DIB: onvera.nderd

RIB 01 0000 0001

PTR record :: Ii

recordlengte ;: C-A
RIB 1 : 0000 0001

PTR record :: B

recordle>ngte :: D-B
RIB 21 0000 0001

PTR record :: C

recordlengte :: E-C

RIB 3: 0000 0000

PTR record :: E

recordlt?ngte :: F-E

RIB 4 1 0000 0001

PTR record :: F

recordll?n9~·e :: B-F

Record 3 ("et sto.tusbyte 0000 0000) is nodig ter verQnt~oording

VQn het totQQI Qo.nt~l bytes.
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De tweed. situntie is als voIgt:

In een eerste editsessie Is tekst ingevoerd. In onderstQQnd

Yoorbeeld bestQat deze tekst uit slechts 1 record (record 0). In

een tweede sessie wordt een insert en in een derde sessie een

delete uitge\loerd. He~. verscnil !'let het voorgnnnde is dnt e1' nu

verQnderingen optreden in de statusbytes.

Eerste editsessie:

RIFI DIBI

0000 0001

RIB 0: 0000 0001

PTR record " A

recordlengte = B-A

Tweede editsessie:

Insert op plnQts C (zie fi9.4.4.)1

RIFI DISI

......
0000 0011

RIB 01 0000 0011

PTR record = A

record1engte = C-A

RIB 1 I 0000 0010

PTR record = B

recordlengte = D-B
RIB 2: 0000 0011

PTR record = C

recordlp.ngte = B-C
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Derde editsessie:

Delete de plaatsen E tot F <fig.3.4.):

RIF: DIB:

00000111

RIB 0: 0 00 0 0 1 1 1

PTR recor-d = Ii

recordlen9t~ = C-A
RIB 11 0000 0110

RIB 0:

RIB 31

PTR record = B

recordlengte = D-B

0000 01 1 1

PTR record :: C

recordl€'ng~e :: E-C
0000 001 1

PTR record == E

rl'cordl'?ngte, :: F-E

RIB 4: 0000 0111

PTR record:: F

recordlengte :: B-F

Wanneer we de st~t,usbytes onder elkqar zett-en is onniddelliJk

duideliJk yelke records bij welke versies horen.

statusblJtE'

RIB o I 0000 01 i 1

RIB 1 : 0000 I) 110

RIB 2 : 0000 011 1

RIB 3 : 0000 0011

RIB 4 : 0000 01 1 1

e ver-sie

ver-si€,

ver-s'ie

bevat de records 0/2/3 en 4

2 bevQt aIle records.

3 bevat de records 0/1/2 en 5

A~n het DIS stQtusbyt~ (0000 0111) k~n ~en zien dnt er g~en ver

Sies 4 t/~ 8 ZijO.



~ordt opgeAerkt dat een pointer naar de tekstfil~1 in

Met de Aogelijke lengte van deze f1 lei opgebou~d is uit

22

HogMaals

verband

3 byt~sl

- blocknuARer (2 bytes)

- bytenuMMer (1 byte).

Dit kOMt overeen Met de ISIS adressering. De fi les kan Men nQAe

liJk OPgeboY~ddenk.n uit blokken VQn ieder 128 bytes. Dit

SQMen Ret de MQnier wQQrop de diskette is ingedeeid. Deze

ling kORt in hoofdstuk 6 ter sprake.

De blokken waaruit de ongesorteerde tekstfile is opgeboYwd kan

Ren nUMMeren vanaf 1. Iedere byte in %o'n blok heeft een nUARer

tussen 1 en 128. Elke byte in de tekstfi Ie heeft nu een adresl

een bloknuMAer en ~en b~tenuMAer. Het bloknuMAer geeft het nYA

Rer van het blok en het bytenuAAer geeft het nUMMer VQn de be

treffende byte binnen dit blok.
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5. De tekstcoIH\Q.ndo's.

In dit hoofdstuk ko~en de cO~~Q.ndo's tel" sp~Q.ke die behoren bij

de interf~ce tusse~ het tekstve~uerken en de cliskfileh~ndl ing.

H.b.v. deze cOA~Q.ndoJs kQ.fi de tekstve~werking inror~Q.tie v~n de

diskette leze~ of nQ~r de diskette SCh~ijWen.

De tekstveruerking ga.Q.t hierbij Uit V6n de gesorteerde tekst

file .

Eerl plQ.lltS in de gesol'teel"de tekstt'ile geet't /'ie-n Q.Q.n d.fl,.V. een

logisch bytenu/'iner (ibn). Eel": ~ndere Aogelijkheid un eel": plQ.Q.ts

in net docu~ent QQ.n te duiden is d.M.v. een seg~entnuMMer.

Er Iijn tekstcoMna~do's die 20rgen VOOf" onrekening va.n logisch

bytenu~~el" nQ.Q.f" seg~entnu!'i~er (SEEKSHR) en o~gekeercl (SEEKLBH).

Uit va.n de gesorteerde tekstfile.

De disld'i lEoho.ndl irlg verlllerl.<t de tekstcof'if''lO.ndo's: gebruil< flQ.ken

de VCln ISIS.

Dit hoot'dstuk geeft een overzicht vo.n de tekstco~MQ.ndo's en de

hun fUtictie.

Het wolge-nde hoot'dstuk go.o.t in op de reo.lisQ.tie vo.n d~ze tekst

cOI'II'lQndo's.

Er Zijn de volgende teKstcoMAo.ndo's:

5.1. NAME

5.2. OPEHTXT

5.3. CLOSETXT

5.4. READTXT

5.5. LlRITETXT

5.6. READSNRS

5.7. WRITESHRS

5.8. SEEf(SIiR

5.9. SE£KLBH

5.10. DElTXT

5.11. DElYERSIE

5. 12 . FREESPtiCE
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5.1. NAttE

naAe$ptr addt'ess i

passIo/$vere'i st blJte 0

docsta b':fte 0

dsknr byte 0

status b'.lte 0

I/orige (32) byte 0

volgende (32) byte 0

input voor de diskfilehandling

0: out.put lIan d~ diskfitehandting

Door het opgeven vun een dOCYAentnaQA verkriJgt het tekstverlo/er

ken de I/otgende gegevens van een dOCuAent:

- of er een pussword vereist iSI

- ~elke versies van het docuMent:. bestaunl

- het disketten'.H'II'lt.:'r ~.Ielke ongelijk o.o.n 1 kun zijn indien het

dOCUMent over Reerdere diskettes verdeetd is,

- een sto.tlJS die aungeeft of er eventueel fouten opgetreden ziin

bij de uitvoering van het tekstcoMMo.ndo!

- de nUo.A vun de voorgo.unde en/of de volgende diskette indien

het dOCUMent over ME'erdere diskettes verdeeld is.

HAttE$PTR: bevat het Gores in RAM ""o.o.r de ASCII string sto.o.t l'let

de nQUA ~an het betreffende dOCuMent. De 1engte vun de n<laM

is Ao.~iMaQl 6 bytes. Indien de naaAlengte Ainder do.n 6

bytes b€'dro.agt,

btllnk (20H).

do.n Aoet de n/laM afgesloten worden door E'en

PASS{HVEREIST: geeft aan of er een password vereist is indien

/'len toegang .t,li 1 hebben tot het dOCUMent.

passwvere'ist = 0 geen po.ss~ord ver~ist.

passwvereist = FFH: password vereist.
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DOCSTAl geeft ~nn welke versies van het docu~ent bestaan. ledere

bit in docsta dUidt op een bep~~lde versie (Ma~. 8 versies).

Is het bit 1 dan bestaat de betreffende versie, is het bit 0

dan bestQot de betreffende versie (nog) niet.

DSKHRI kriJgt het diskette-volgnuAAer indien het dOCUMent over

Aeerdere dis~ettes verdeeld is.

STATUS~ geeft Gan hoe het tekstcoAMundo

1 - 64H; ISIS error is opgetreden.

65Hl nQaM bestaat niet.

66Hl noaA bestaQt, geen password vereist.

67H: naUM bestoQt, pQss~ord vereist.

68Hl syntQxfout in opgegeven naOA.

is uitgevoerd l

VORIGEI 32 bytes die gereserveerd ziJn voor de naaA van de even

tuele voorgaQnde diskette. Deze nanA is afgesloten dOQr een

blank indien de nQ~Mlengte kleiner is dan 32 bytes. Is er

geen vorige diskette, dan is de eerste byte een blank (20H).

VOLGENDE: 32 bytes, gereserveerd voor de naOM van de eventuele

Yolgende diskette. Deze noaM is afgesloten door een blank in

dien de nQQMlengte kleiner is dan 32 bytes. Is er geen vol

gende diskette, dan is de eerste byte een blank (20H).
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5.2. OPEtlTXT.

pl1rl1l'leteryeld:

nl1Me$ptr l1ddress i

versienr$old byte i

versienr$new byte i

ptlssw$ptr llddr'l'ss: i

Qccess byte i

stlltuS byte 0

file$ident byte 0

Wanneer Aen een bepQQlde vers;e van een docuMent wil editen of

lllten uitprinten. dQn geeft Men dat door olln de diskfilehandling

d.l'l.v. het tesktcoMMando OPE~TXT. De diskfilehQndling zorgt dan

voor de opening vnn de files behorende biJ het dOCUMent en voor

initil1lisllties.

Benodigde inputgegevens ziJn de dOcUMentnQaMI het nUMMer van de

versie die Men wi 1 editen en een nUI'lM~r voor de nieuwe versie

die ZQI ontstaQn.

Edit Men een docu~ent. dl1n leest Men een bepQQlde versie (ver-

sienr$old) in. Deze versie bewerkt Poen en dan ontstaQt een

nieuwe versie WQnrvnn Men het nUMMer (versienr$new) Aoet opge

Yen. Het versient~l'iI'll.?I' is een getl1l tlJssen de 1 en de- 8.

Edit Men een nieuw dOCuMent, dan is het niet nodig versienuMMers

op te geven. De versie die dQn ontstnQt krijgt nlJMMer 1.

Een outputvllriabele is FILE$IDEHT (file-identifico.tie). Pit is

een getal welke in de Meeste tekstcoMA~ndo/s gebruikt wordt OM

het dOCUMent aan te geven in plants VQn de docu~entnQQM.

HAr1E$PTR l bevo.t het Gores in RAM Ul1ar de ASCII string stQot ~et

de nQUM van het betreffende docUM~nt. De lengte von de naQ~

is Ma~iMaul 6 byt~s. Indien d~ nQQ~lengte

Minder dun 6 bytes bedrQQgt~ dun Moet Men de nnaM Ilfsluiten

~et een blank (20H).
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YERSIEHR$OLDI bevet het nYMRer v~n de versie vlln het doc~Ment

welke l'Ien wi1 edit·en. De wcerde ven deze parlll'leter is niet

vcn belnng biJ de editsessie vcn een nieuw docuMent.

YERS I EHR$HE~J:

cUl'lent.

bevct het nUMl'ler vcn de nieuwe versie vlln het do-

PASSW$PTR: bevo.t het Ildres in RAM ~IlQr de ASCII string stQct Met

het pllss~ord Vlln het docuM~nt.

ACCESS: geeft de Mode clln WQQr het dOCUMent voor geopend wordt:

Ilccess = 1: uitsluitend lezen van de teskt.

nccess = 2: crentie vlln een nieuy dOCUMent.

Ilccess = 3: updQten v~n een best-aand dOCUMent.

STATUS: geeft 'lcn hoe het tE!kstcol'lMllndo is U i tgevoerd:

1 - 64H: ISIS error is opgetreden.

65H: nallM bestQlJ.t niet, Qcces:s is: ongelijk nan 2.

66H: ncnA bestaQt, Ilcces is gel ijk Ilan 2.

67H: pllsswordlengtes kOMen niet overeen.

6SH: pllssword niet correct.

69H: fi1elijst is I/ol.

tAH: Pllsstolord is correct.

68H: nllnA bestllllt niet, access is 2.

6CH: n'laM bestaat, geen pllssword vereist.

61>H: synt.u:fo .... t in fi lenllcr-l.

6EHI versienr$old is foutief.

6FH: versienr$ne\<, is foutief.

FILE$IDEHT: een get'll dct door het tekstcOAI'IQndo OPEHTXT gekop

peld wordt Qan een dOCuMentnllllA en in andere tekstcoMj,Qndo's

gebruikt Yordt in plants vnn die n'laA.
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5.3. CLOSETXT

file$ident blJte i

stlltyS blJte .,

Na llfloop Vlln E'en editsessie Aoeten eersf:. de voor de diskfile

handling nodige llc;;·illS t~it'gevoerd yorden. Hiernll kGn de disk

filehandling de biJ het docuPlent behorent:le files sluiten. ve pll

rnAeter fILE$IDENT duidt het docuAent Illln (zie OFEHTXT).

FILE$IDEHT: dUidt het docuMent llan.

STATUS: geeft aOon hOl? het tekstcol'H~llndo is u i t.gevo~rd:

1 - 64Hl ISiS error is opgetreden.



5.4. READTXT

file$ident byt e i

buf'f'er$ptr o.ddress i

COt~nt Il.ddress i

Ilctt~lll Ilddress (1

stlltl.AS byt e 0

Ibn$blocknr tlddress i

Ibn$bytenr byte i

Met dit COMAQndo leest Men tekst vlln diskette n~llr RAM. De po.

rQAeter FILE$IDEHT geeft QQn OR welk dOCUMent het gaQt.

De plo.o. t,s in de tekst vo.n wll/lro.f Aen yi\ \ezen geeft Aen op

d.N.V. een logisch bytenuAAer (LBHBLOCKHR en LBHBYTEHR).

In verbo.nd Aet de Mogel iJke lengte V/ln de gesorteerde tekstfile

best/lo.t het logisch bytenuMAer uit 3 bytes en VQlt uiteen in een

blocknuAner (Qddres~-vario.bele) en een bytenuMMer (b~te-vQrio.be

Ie). Het bIJten'.HHH·r is Aa:ltir-Hlo.l 127.

Het Illlnto.l bytes do.t Men wil Iezen geeft nen op d.M.V. de pllro.

Meter COUNT. De pQrQHeter ACTUAL geeft Qan hoeveel bytes er in

werkeliJkheid gelez~n ziJn en kQn ongelijk Qan COUHT ziJn wo.n

neer het n i et Mogel i J k is het· gevl'IlQgde ClQntQ 1 b~ttes t·e 1ezen

(bijv. indien net einde vlln de tekstfile bereikt is).

Ook is he~ nodig een stuk geheugenruiAte aQn te duiden waQr de

bytes Roeten Konen te stQ~n. Dit geb~Yrt d.M.V. de pQra~eter

BUFFER$PTR. Deze pllraAeter geeft het beginlldres VQn een buffer

in het geheugen Qun. De paraMeter COUHT geeft de grootte van de

bt~ f fer QQ n .

FILE$IDEHTl duidt het gevrQagde docuMent aan.

BUFFER$PTR: is het beginadres van een buffer in RAM W/lar de te

lezen bytes kOMen.

COUHT: geeft het QQntal bytes ~elke het tekstverwerken VQn de



30.

diskette wi1 1ezen.

ACTUAL: geeft het werkelijk n~nt~l gelezen bytes.

STATUS: geeft Qnn hoe het tekstcoAAQndo is uitgevoerd l

1 - 64H: ISIS error is opgetreden ..

LBH$BLOCKHR: geeft het b1ocknYMMer-gedeelte VQn het logisch

bytenu~Mer.

LBH$BYTHR: geeft het bytenYMAer-gedeelte v~n het logisch byte

nUAMer.

Voor het logisch by+.enuMAer geldt:

LBN = LBH~6LOCKNR • 12e + LBH$BYTENR.



31

5.5. lJRITETXT

po.ro.fHtel've1d:

f'ile$ide-nt byt~ i

buf'f'er$ptt' o.GGt'£oSS i

count o.ddress i

o.ctuo.l o.ddt'e-ss u

sto.tus b yt e- o

I brltb1 uCIOH' II dd I'I? s S i

lbn$bytent' byte- i

Met dit COAMo.ndo Scht"ijf't Men tekst vo.~ het RAM tiQ.o.t" diskette.

De pQ.rQ.~eter FILE$IDEHT geef't Q.Q.n uM we1k dOCUMent het gQo.t. De

p1Q.Q.ts in de tekst w~ur Ren wi1 SChrijVen geeft Men op d.~.v.

het IOgisch bytenu~Mer (LBHtBLOCKHR en LBNSBVTEHR).

Het o.Q.nto'l bytes cl~t Hen OQ.Q.t" diskette wil SChrijVen geeft Men

op in de pQ.rQ.M~ter COUNT.

De pQ.rQ.Meter ACTUAL bevo.t het ~erkelijk wegeschreven Q.Q.nto.l

bytes.

BUFFER$PTR geef't een o.dres

bytes stQ.Q.fl die ~en no.Q.t" diskette wil SChrijVe~. COUNT geeft de

grootte vo.n het buffe~ Q.o.n.

FILEtIDEHT; dUidt h~t gevrQ.o.gde docu~ent o.o.n.

BUFFER$PTR: is net begino.dres vo.n een buffer i~ RAM ~o.Q.r de

bytes sto,o.-o die IHn nQ.Q.t' diskette wil schr·ijven.

COUNT: geert net o.Q.nto.l bytes welke net tekstvet"werk~n tiQ.Q.t" diS

kette wi1 SChrijVen.

ACTUAL; ~eeft net werkelijk weggeschreven o.Q.ntQ.I bytes.

STATUS: gee-t't Q.Q.t\ hoe het t.esktcOflf'\Q.t\do is uitge-voel'd;

1 - 64H: ISIS £or'pCI' is opgetl'ederl.



LBH$BLOCKHRl geeft het blocknuAAer v~n het logisch bytenuAAer.

LBH$BYTEHRl geeft het bytenuA~er v~n het logisch bytenuAAer.

32
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5.6. REAPSHRS

file$ident byte i

Ibn$blocknr nddress i

Ibn$bytenr b~te i

buffer$ptr uddress i

count nddress i

nctunl nddress 0

status byte 0

Met dit COAM~ndo knn Aen segMentnuMAers nQnr RAN lezen. Dit is

nodig wnnneer Men segnentnuAMers op het scherM Wi I zien.

In het nlgeneen wi I Men een koppeling tussen dntgene wnt er nnn

tekst naar RAM is getezen en de dnnrbij horende segMentnuMAers.

In dQt gevnl zul READSNRS volgen op een READTXT-coMAando.

Bij het schrijven v~n de tekst naur RAM wordt het ~antal segAen

die binnen het gedeette tekst beginnen geteld.

Het doorlezen vnn de tekst is ook noodzukel ijk voor een verde

ling VQn de tekst in regels.

Het getelde nnntul segMenten knn Men dnarnQ nnn het REAvSNRS

COMMando doorgeven d.n.v. de pnrnMeter COUNT.

Het logisch bytenuAMer (LBNBLOCKNR en LBNBYTENR) geeft een

plnQts in de tekst Qun van wnQrnf de segAentnuMAers gelezen wor

den.

De segMentnuAMers, bestnQnde uit een versienUMMer en een volg-

nUMMer, worden oAgerekend nanr logische bytenuM~ers.

De segMentnuMners en bytenuMAers kOAen in een buffer in RAM te

stnQn. Het beginQdres vnn dit buffer RAM wordt aQngegeven d.A.V.

d.A.V. de pQrQAeter BUFfERSPTR.

De grootte vnn het buffer is geliJk Qnn 7 AQnl de wQnrde VQn

COUNT.

Per se9~entnuMAer Aoeten 7 bytes gereserveerd worden:

- versienUM~er: 1 byte,

- volgordenu~~er: 2 bytes,

- bytenuMMer: 3 bytes.
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Als het niet Rogel ijk is het gevrQQgde ~QntQl se9AentnuAM~r te

lezen dQn kriJgt ACTUAL een Qndere wQQrde dnn COUNT.

FILE$IDEHT: duidt het gevrQQgde docuMent Qlln.

LBH$BLOCKNR: geeft het blocknuAMer 'Inn het logisch bytenYAMer.

nnQr het buffer in RAM wljst wnQr de

te stQQn die Ren VQn diskette wi 1 le-

LBH$BYTEHR: geeft het b~tenuAAer VQn het logisch bytenuAAer.

BUFFER$PTR: pointer die

segAentnuMAers kOMen

zen.

COUNT: geeft het Quntal segAentnYMMerS QQn die Men VQn diskette

wil lezen.

ACTUAL: geeft het lJerkel ijl< Qantlll 'IQn diskette gelezen SF.lgAent

nUf'\l"lel'S Qnn.

STATUS: geeft QQn hoe het tekstcoAM~ndo is uitgevoerd l

1 - 64Hl ISIS error is opgetreden.



35

5 . 7. ID RITE $ NR S

pQ.rQ.l't~t~rv~ld:

file$id~nt byte i

buffer$ptr Q.ddress i

count Q. d,dr es s i

Ooctulll Ooddress 0

sta.tlJS byte 0

Bij het ~egschrijven va.n nieuw gecreeerde tekst nllOor diskette

wordt b~keken wQ.Q.r in de tekst nieuwe segA~nten beginnen. Deze

bytenuMMers worden verzQ.Aeld in een ta.be1.

sta.Q.n in de goede volgorde OAdo.t de weggeschreven hoeveelheid

tekst een eenheid, een record, is.

Het tekstcoMNa.ndo WRITESHRS schrijft deze segMentnuAAers na.Oor

diskette.

BUFFERiPTR g~eft de plllo.ts in het geheugen Q.Oon wOoQ.r de tOobel Met

bytenuAMers staQ.t. COUNT dlJidt op het Q.antal segAentnuMAers in

de to.bel.

FILE$IDENTl dUidt het gevrallgde dOcUAent a.Oon.

BUFFER$PTRl pointer die nQ.a.r een buffer in RAM wijst wOoOor de

segAentnu~Mers stQQn die Men nQ.Oor diskette wil schrijven.

COUNT: geeft het llQnta.l segMentnuMMers Q.lln dOot !'ten nQ.Oor diskette
.

wil schrijven.

ACTUAL: geeft het werkeliJk Q.OontQ.l segAentnuAAers Q.Q.n dOot nllar

diskette is geschreven.

STATUS: geeft OoOon hoe het tekstcoMAQndo is uitgevoerd~

1 - 64H: ISIS erl'or is opgetreden.
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5.8. SEEKSHR

pnra~eterv~ld:

file$ident byte i

lbn$blocknr ndd~ess i

lbn$bytenr byte i

segM$nr(3) byte 0

stntus byte 0

Het logisch

rQkter in de

bytenuAMer (LBH$BLOCKHR en LBNfBYTENR) vnn een ka

tekst is bekend. Men wi 1 weten tot welk segMent

deze plants in de tekstfile behoort. Hiervoor kan Men het tekst

cOMMando SEEKSHR gebrY1~en.

Men geeft M.b.v. de paraMeter FILE$IDEHT ~en bepaald docuMent

op. Het logisch bytenuAMer (LBH$BLOCKHR en LBH$BYTEHR) wiJst

een plaats in de biJbehorende gesorteerde tekstfi Ie Qan.

De paraMeter SEGM$HR geeft na uitvoering van dit COMMando het

gevraagde segMentnuHMer, bestaande uit een versienUMRer (1 byte)

en een volgordenuMAer (2 bytes).

FILE$IDEHTI dUidt het gevraagde docuMent aan.

LBH$BLOCKHR: geeft het blocknuAMer van het logisch b~tenuMMer.

LBH$BYTEHR: geeft het bytenuMMer van het 10gisch bytenuMAer.

SEGM$HR: geeft het gevonden segMentnuMMerl welke bestaat uit 3

bytes: versienuMAer (1 byte), volgordenuMMer (2 b~tes).

STATUS: geeft nan hoe het tekstcoMAando is uitgevoerd:

1 - 64H: ISIS error is opgetreden.
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5.9. SEEKLBtl

pllrllMeterveld:

file$ident b'Jte i

segA$nr( 3) byte i

tbn$btocknr c..ddress 0

Ibn$bytenr byte 0

stcd,lJS byte 0

Men kan nllar een bepllllide plQllts in de tekst springen d.~.v. het

opgeven vlln een segMentnU!'lMer. Men wi 1 bijvoorbeeld vllnllf die

plllllts 91llln lezen. Er dient dlln eerst een oArekening plallts te

vinden v~n het seg~en~nYA!'ler (SEGH$NR) nllar het logisch bytenuA

Mer. Dllt is nogelijk net dit cOl'll'lo.ndo.

Het segMen~nuMMer (SEGMHR) is de inputpa.rQAeter, het logisch

bytenuMAer (LBN$BOCKHR en LBH$BYTEHR) de outputpQrllMeters. Het

gevonden logisch bytenul'lMer kiln nen vervolgens gebruiken in een

READTXT-cOMAllndo.

FILE$IDEtlTl duidt het gevrllQgde docuMent IlQn.

SE GI1$ NR : is het opgegeven seg!'lentnuAAer bestllQnde uit 3 bytes

(versienUMMer: 1 byte, votgordenuAMer l 2 bytesi.

LBI-!$BLOCKHR:

bytenUMI'l€'r.

geeft het gevonden blocknuAl'ler vlln het togisch

LBH$BYTEtlR: geert het gevonden bytenul'IAer vlln het togisch byte

nlJl'lf'ler.

STATUS: geeft. Qlln hoe hef;· tekstcoMl"lllndo is I.~itgevoerd:

1 - 64H: ISIS er!'or is opgetreden.
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5.10. DELTXT

po.rlll'l9terYei d:

file$ident byte i

lbn$blocl<nr o.ddress i

lbn$bytenr byte i

count Ilddress i

Ilctua.l o.ddress 0

stlltus byte 0

Hen RIla.kt gebruik va.n het COAAQndo DEL TXT OM een gedeelte tekst

uit een docu~ent weg te l~ten. Het logisch bytenuMMer geeft de

pllllltS in het dOCUMent Illln vun wllura.f dit Moe~ gebeuren. Het

Illlntlli bytes da.t Aen wil wegluten geeft Men op d.M.Y. de po.ro.Me

tel" COUNT.

De ptlrlll"let,er ACTUAL geeft a.a.n hoeveel b'Jtes er in ~erKelijkheid

.... eggeillten zi,in en z'll ongeliJK UQn COUNT zijn indien het niet

Jllogelijk blijl<t het. gevrQ.l),gde Q.llnf:·l),1 bytes te dll'letll'n.

FILE$IDEHT: dUidt het gevro.llgde dOCUMent Illln.

LBH$BLOCKHR: geeft het blocknuAAer va.n het logisch bytenuAMer.

LBNSBYTEHR: geeft het bytenuAMer vlln het logisch bytenUAAll'r.

COUNT: geeft het allotl),l bytes welke het tekstverwerken .... i I dele

te n.

STATUS: geeft Q.Q.n hoe hef:. t·ekstcoMAllndo is U i tgevoerd l

1 - 64H: ISIS error is opgetreden.
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5.11. DELVERSIE

n~Ae$ptr ~dd~ess i

ve~Sie byte i

st~tus byte 0

Met dit cOAft~ndo k~n ~en een of ~eerdere ve~sies v~n een docu-

Aent deleten.

diskette vriJ gegeven. ~elete Men niet ~lle versies. dan bliJft

~lle tekst op diskette staan.

De par~~eter HAME$PTR bev~t het ~dres van de ASCI! string Met de

nu~M van het bet~effende docu~ent.

De paraMeter VERSIE is 1 byte groot; ~aarbiJ ieder bit overeen

kOAt Met een bep~atde versie. Wil Aen een bepaulde ve~sie clele

ten. dan Muakt Ren de betreffende bit 0, 20 niet 1.

NAME$PTR: bev~t het adres in RAM w~ar de ASCII string staat Met

de nuaR van het betreffende dOCUMent. De lengte van de nau~

is Ma~i~aul 6 bytes. Indien de nuuMlengte Minder dun 6 bytes

dan Moet de nuu~ ufgesloten worden door een blunk

YERBIE: geeft uun welke versie(s) Men Wi 1 deletenl

bit = 0 verSie deleten,

bit = 1 versie niet deleten.

STATUS: geeft aun hoe het tekstcoM~unclo is uitgevoerd:

1 - 64Hl ISIS error is opgetreclen.
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5.12. FREESPACE

freespa.ce Ilddress 0

s ta. t 1.~S by.te 0

Indien M~n wi 1 wet~n hoeveel vriJe ruiAte er op de disk~tte is,

dlln gebruikt Men het cOMna.ndo FREESPACE.

Dit cOMMllndo beki~kt hoeveel vrije blokken vlln 128 bytes er op

de diskette Zijn. In tota.Q.l ziJn er 2002 blokken per diskette.

Va.n deze 2002 blokken ziJn a.ltijd 55 blokken in gebruik voor

systeeMf i I es.

Het is de bedoeling OM diskettes nooit voor 100 % te vullen. In

dien de diskette voor ongeveer 70 % h~vuld is, da.n Moet het

hoofdprogrQMMQ. een Melding na.a.r het scherA sturen dllt de disket

te vol is.

FREESPACE: geeft llQ.n hoeveel vriJe blokken vlln 128 bytes er op

de diskette zijn.

STATUS: geeft o.a.n hoe h~t tekstcoMMllndo is uitgevoerd:

1 - 64H: ISIS error is opgetreden.
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6. De ISIS disl<filehandling.

6.1. GebrlJik van de ISIS diskfilehllndling.

Alvorens besloten werd gebruik te Plaken van de ISIS diskfile

handling is getrllcht te kOPlen tot een eigen diskfi1ehQ.ndling. Er

werd daarbij uitgegQ.Q.n van de hardware-configuratie, Aet de COM

AQndo's FORMAT SEKTOR, WRITE SEKTOR, READ SEKTOR en VERIFY CRC.

De indel ing va.n de diskette in da.tu.- en pOint.erblokken lJerd

overgenoMen. Ook wa.ren er s'dsteePlfi les nodig. Op deze Manier

ontstand 0.1 duidelijk overeenkoMst Met de ISIS diskfilehllnd1ing.

De verschillen ~arenl

1. AIleen dQtgene binnen de ISIS diskfilehQndling dllt nodig WIlS

voor het tekstve~~er~en zou overgenoAen worden en het overige

ZOY als overtol1ige ballast overboord gezet kunnen worden.

2. De pOinters nQo.r plo.o.tsen in de ongesot'teerde tekstfiie ZOIJ

den rechtstreeks naa.r fysische plo.ntsen op diskette wijzen.

3. Door zelf zor9 te dra.gen voor de fysische pio.Q.tsing ~Qn de

files op diskette ~'QS het l'Iisschien Mogelijk 01'1 de diskfile

ho.ndling sneller te MQken. Dit door bijVoorbeeld zo I'lin Moge

Iljk va.n trQck te verwisselen bij het iezen of schrijven va.n

een fi leo

Deze verschil1en gel/en slechf;·s een erg kleine ",inst in ruil"lte en

snelheid t.o.v. de ISIS diskfilehllndling.

Hier stQlln devolgende nQdelen tegenover:

1. De diskettes Zijn niet Pleer COl'lpa.tibel Met andere systel'len.

2. De gehele progro.f'lf'la.tuur Aoet opnieuw geschreven worden.

De feiten dat we de beschikking hebben over ISIS en dat de rea

lisering v~n het tekstverwerk1ngssysteeA hierMee e~rder Aogelijk

is leiden tot gebruik va.n ISIS.
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6.2. BeschriJving van de ISIS diskfilehandling.

Dit hoofdstuk beschriJft hoe de fi les fysisch gerepresenteerd

~orden op diskette. Er is hierbij uitgegaan van gebruik van een

single density diskette. Het verschil tussen deze en andere dis

kettes is het MQ~iMQal QQntal bytes welke Men kGn opslQQn. In

geval vun een single density diskette bedrQQgt dit nnntal 256k

byte.

De diskette is fysisch ingedeeld in tracks en sectoren. Een dis

kette bevnt 77 trQcks (genuAAerd 0-76) van ieder 26 sectoren.

Elke sector bestnQt Yit 128 byte (genuAMerd 0-127). Een sector

in een track wordt een blok genoeAd. In totnQi zijn er 2002

blokken per diskette. Zo'n blok van 128 byte heeft een bepaald

adres op diskette. Dit ndres bestaQt uit een sectornuAAer en een

tracknuMl'ler. Men kan dit adres zien Qls een pOinter nnar dat

blok.

De diskette !(Qn Men nidus opgeboYwd denken uit 2002 blokken vnn

ieder 128 byte. Deze blokken zijn te verdelen in pointer- en

dutQblokken. Aile files beginnen Met een pointerblok. Een poin

ter bestQQt uit 2 byte (sectornUMAer resp. trncknuAAer) zodnt

een pointerblok 64 pointers knn bevatten. De eerste 2 pOinters

verWiJzen naar andere pOinterblokken behorende bij de file. De

eerste na~r de voorttfgQande, de tweede naQr de erop volgende.

Is er geen vorige en/of volgende dnn bevat(ten) deze pOinter(s)

nullen. Het eer5t~ pointerblok vnn een file heet het heuder

po i nterbl oi(.

poi nt,erb locks
~

...i inks 62 do.to.blocl< pOir,ter:: ..
prevo ni?:~t

S T S T S T I s T I I s T I c T............. . . ..'
o 1 2 4 5 6 7 124 125 126 127

S = sectortHlMl'ler
T = tt'o.ckliur'il~er·

Fig.6.S. ISIS pOint~rblok.

De volgende 62 pOinters in een pOinterblok WijZen n~o.r do.to.blok

ken. Inclien een pOinter nullen bevo.t d~n besto.o.t er geen do.to.-
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blok behorende biJ deze pointer. Een pOinter Aet nullen betekent

echter niet da.t het· einde va.n de file bereH<t is.

De da.ta.blokken va.n ieder 128 byte beYntten de inforAo.tie die Men

op diskette heeft opgesla.gen. Een file op diskette besto.a.t uit

een of Aeerdere pointerblokken die nna.r de opeenvolgende do.tn

btol(ken va.n de fi te Yer~Ji Jzen.

Yoorbeeld: stel do.t een bepa.o.lde file 40000 byte besla.o.t, do.n

ziJn er 313 dnto.btokl<en nodig (313*12S=40064 b,~te). BiJ 313

da.to.btokken behoren , pOinterbtokken (6*62=372 pOinters).

Ondersto.o.nde figJ.AUr itlustreert de opbouw \llln een fi Ie ..~it poin

ter- en do.to.blokken. Voor de een~oud ziJn er stechts 2 i .p.v. 62

pointers nnnr do.to.blokken in een pOinterblok. Bovendien zijn er

slechts 3 va.n de 26 sectoren en 3 va.n de 77 tra.cks genoMen.

SECTOR:
TRACK:

7

1 2
heo.der btock

pf'ev.t1e~t

~WiJ

3

I d~t~ 1 I---

HeAder pOinterbtok:

T~eecle pOinterblo~:

Derde pOinterblok;

B )(Url~llo<u.~ed )

prev.ne~t

~-2,--r-~]o-,,~ da.til 5

L I H K S
pr'ev . ne~t

010 3,8

2/7 1,9

3/8 0,0

pr·ev.ne::::t

~1,7f33

da.tilblckken:

3/7

1,7

Fig.6.2. POinter- en da.ta.blckken behorende bij een file.

Doorda.t de d~tilblokken op 'wil1ekeurige l plQ.a.tsen op de diskette

kunnen sta.o.n is het ~ogelijk OM erg effiCient gebruik t~ Mo.ken

Va.1i de a.~nw~zige rUiRte. Een n~deel is dc.t deze rUiAte wel klei

ne~ wordt doo~ het voorkOMen v~n pOinterblokken.

Y~n de 2002 blokken op diskette zijn er 55 in gebruik doer 4

systeer'lf'i 1 es. Deze worden gecreeerd bij het for~Qtten Vilfl de

diskette. De systeel'rfi leos sto.lln op va.ste plo.o.tsen op diskette en

hebben ieder slechts een pOinterblok, het hec.der block. Het ilQ.n

till dClta.bloldcen per' systeel"lf"ile is vel"'schitlend (Zie to.bel 6.1>'



0,26

1,1

I, 2 tIp! 1,26

2, 1

Pl1111tS op diskette (tro.cK,sector)

0,24

0, 1 t/l'l 0,23

0,25

SysteePlfi lq

ISIS.TO (hender)

(da.ta)

ISIS.LAB (heuder)

(dnt·Q)

ISIS.DIR (hender)

(do.to.)

ISIS.MAP (heo.der)

(dnto.) 2, 2 en 2, 3

44'

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
\. 1\ J

TOobel 6.1. Overzicht va.n de pla.o.tsen op diskette Vlln de systeeA

f i 1es.

<[IS. T})
Deze file bevo.t het progro.APlo. TO.BOOT. ve fynctie vo.n dit pro

gro.~P1o. is njet vOon belo.ryg voor de beschrijving va.n de ISIS disk

fi leho.ndl i n9.

<[IS. L@)
In de eerst 9 bytes sto.llt de nllo.JiI (lo.be!) \lo.n de diskette.

<IrIS. DI:D
In de 25 dQ,to.blokken die bij deze systeePlfile haren sto.o.n de no.

~en va.n de files die o.a.nwezig Zijn op deze diskette. Ieder do.tll

blok heeft rUiMte voor e directory entries. Mo.y.iMo.Ool kunnen er

dlln 200 fi les in de directory opgenoAen ~.Iorden. De n.rirlt·e per

directory entry is 16 byte en is o.ls voigt opgebou~d:

~__Y_15 :-=heOoder b lock poi ntel'
L _-I_,..._nIJAber of dQtllblocks

_______..... EOF count

___________~~o.ttributes

--------------t1iJo e ~ t l? n s ion
_________________~ f i 1 en o.l"Ie

'-- ~ pre se n c e

Fig.6.3. Dit'£octor'y elitr'Y vo.n een ('ill? op diskette.
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Pt'ese-ncl?

hebbl?ti:

OOH D~ file bij d~ze entry is ~Gnwezig op diskette.

7FH Er is geen file b iJ deze entry. De eerste entry !'let deze

wGGrde geeft het einde v~n de directory GGn.

FFH De fi Ie Met deze entry is ooit Go.nwezi 9 geweest !'lGGr is

Inter gedelete. De flG9 FFH geeft een open entry Ga.n wo.o.r

vo.n Men gebruik kGn I'lo.ken bij het openen vo.n een nieuwe

f i Ie.

Fi lenGl'le is een string va.n 6 non-bla.nk ASCII ko.rGKters welke de

nllllM ..,an de file biJ deze entr:::f o.angeeft.

E:t.tension geeft de e~tensie 1I00n de fi lenGUI in 3 non-blank ASCII

ko.ro.kters.

Attributes. De e bits in deze byte geven bepllllide ko.rllkteristie

ken o.o.n vo.n de bi j behorencle fi Ie. Is de bi teen 1 do.n heeft de

fi Ie de betl'c-ffende o.ttr ibute, is de b'::fte een 0 dan n iet. De

bits va.n rechts (0) no.o.r links (7) hebben de lIolgende betekenis:

o I invisible.Files Met deze o.ttribute kO!'len niet \loor in de di-

rectory listing. Aile sYsteenfi les zijn invisible.

1 systeM.Files Met deze o.ttribute kunnen gecopieerd worden

no.o.r de diskette in drive 1 biJ een FORMAT cOM~Gndo.

2 write-protect.Fi les !'let deze Gttribute ko.n Men niet openen

voor output of updllte en ook kGn !'len deze

files niet. delet..en of reno.Men.

3-(; Deze pos'ities ziJn norl'laGI niet in geot"uik. Bi,i toepo.ssing

v~n de ISIS diskfileh~ndlin9 voor het tekstverwerken kan

Men v~n deze bits gebruik !'luken.

7 forAllt. Files NEt deze o.t.tribl.~te worden bij een ISIS FORHAT

cOl'll'lGndo nllGr een nieuwe diskette geschreven. De

systeel'lfiles hebben deze attl'ibute. Fi Ill'S Met deze

attribute worden bovendien beschouwd 0.15 write-pro

tected.

EOF count geeft het nUAl'ler VGn de IGatste byte in net IGlltste
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NUAber of datablocks geeft het nnntal dntablokken dat bij de be

treffende file hoort. De lengte (LEHGHT) van de file in bytes

kQn Men ~ls voigt berekenen:

LEHGHT = «HUMBER OF DATABLOCKS· - 1) :1<.128) + EOF GOUNT

Header bloc~ pOintep geeft het nclpes van het header block van de

ri Ie. De eer'stE' byte is het sector·nUI'II'ler. het tlJeede is het

tr~cv.nu~~er. In het henderblok vinclt Men vervolgens de ndressen

vnn de datnblokken en eventueel het nares von een volgencl poin

tel'blol<.

<filS. MiD
Deze 'ile bevnt een overzich~ van de in gebruil< Zijnde blokken

VQn de diskette. De bits in ISIS.MAP geven nnn of een bioI< nl of

niet Vrij is. Is de bit een 0 dnn is de ru;~te Vrij. is de bit

een 1 dnn is het blok filet f'ieet·· Vl'ij.

In totnal Zijfl 0r 2002 blol<ken op diskette. De 2 bytes in ISIS.

MAP beslnun in totuul 2048 bits. zodut de luntste 46 bits altijd

nul Zijn. De eerste 55 bits ziJn nltijd 1 oAdat deze blol<ken in

be-slug genoMen worden door de systeeAfiles.



47

7. De ISIS co~~~ndo's.

In het voorg~~nde hebben we gezien d~t de diSkfi leh~ndling ~e-

bl"Ui k IH~I<t V(l,n de 181 S d i sl<f i lehutHH i rig.

Het tekst-

De tekst
co r'IFiQ. rid 0' S

De disl<file

hQ.f'Idl i ng

De ISIS
col"tAllrldo's

De ISIS clisl<-

fi lehuradl i rag

Fig.?1. Gebr·uik v~n ISIS door· de diskfileho.rrclling.

De tekstco~Mo.ndo's Zijn behundeld in hoofdstuk 5. De ISIS COA

A~ndo's KaMen nu ~U.n de orde. De ISIS SysteA Co.lls die in ~un

r~et'f(ing I<OAen Zijn (zie lit. 4):

1. I tiput/output Opet'CLt i es l

OPEN, REIHl, WRITE, SEEK, CLOSE.

2. ()jt'ectory operQ.ties:

DELETE, RENAME, ATTRIB.

De pur~Meter STATUS wordt in ul deze COMMunclo's gebruikt in ge

vul VQn raonf~t~l errors.

Het systeel"t houdt een tQ.bel bij vo.n de geopende (uctieve) files.

Iedere geopende file l<r'ijgt eeti rIUI'if"ler·, het AFTH (o.ctive file

t~ble tiul'lber). ElHl pO'inter, de AFTt4PTR, Wijst n~Q.t' de geheugen-

pl~o.ts w~ur het nU~Mer stu~t.

FILEPTR bevo.t het (l,dres v~n de ASCII string Met de n~~1'i Vuo de

te openen file.

ACCESS = 1 , de f i 1e '-= open voot' input (READ).1_

ACCESS = 2, de f i I eo is oper; v OOt' output (WRITE).

ACCESS = 3, de f i Ie .~ open v 0 01' updute (READ en WRITE).1-
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ECHOAFTH is voor de diskfilehundling niet van belang en bevut

Qltijd O.

STATUS (biJ nonfatnl errors)

AFTH bevQt het active fi Ie tnble nUMber (aftn).

BUFFER bevat het beginadres van een buffe~ in he~ geheugen waar

de dutu naar toe toe geschreven wordt. De buffer Aoet Rinstens

even groot Zijn als count anders ~orden 9~heugenplaQ~sen volgend

op buffer overschreven.

COUHT bevat het Quntal bytes dut Men wi I lezen.

ACTUAL bevat het Quntal bytes ciat in werkel ijkheid gelezen

wordt. Actual is Ma~iMaal gelijk aun count. Actual is Minder dan

count indien niet het gevraugde aantal bytes gelezen kun worden.

STATUS (biJ nonfatal errors)

7.3. WRITECaftn,buffer,count,status)

AFTH bevat het active fi Ie table nu~ber (aftn).

BUFFER bevut het beginadres van een buffer in het geheugen waar

de data staQt die nQQ~ diskette geschreven Moet worden.

COUNT bevut het Quntal bytes dnt geschreven wordt. Indien de

bufferlengte kleiner is dan count worden oak de geheugenplautsen

die volgen op de buffer naar de file geschreven.

STATUS (biJ nonfntnl errors)
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AFTH bev~t het active file tabl~ nu~ber (~ftn) .

-~ ,
• '.' .': ',j u r- d \i''.f \l n 11 ARK ER i n b t 0 c I< n r e n b 'J ten r .

1,- '2 ~ t t" Ai, i~ LI< N b ~,~ t est e rug ,

2 - Z t ~ '31;; ;~ r~ ER -Q P 1" 1'1 (l t s N,

3 - z~t.VAP~ER H by~~s verder,

BLOGKHOPTR bel/at het adres van de geheugenplaats wa~r een waarde

k~n staQ~ ~,~ nodig is voor de berekening VQn H.

BYTENOPTR bevQt het Qdres van de geheugenplaQts WQQr een wQ\lrcle

~~ .:..~·q~h,~. t a a n .,j, i e nod i 9 i S If 0 ., r deb ere ken 'j n 9 v 0. n ~l .
..._:,~~~.- <-:., ~.!' ~

STATUS CbiJ nonfatal errors),

7.5. CLOSE (Qftn,status)

AFTH bevat het active file table nUMber (aftn) van de fiel die

PI e n w i 1 s 1 Ij 'j ten .

STATUS (biJ nonfQ.tnl errors).

FIlEPTR bevQt het Qdres van de ASCII string Aet de nQQA vQ.n de

file die Men ~,il deleten.

STATUS (biJ nonfatal errors)

7.7. REHAi'1E (l)tdf'ilept,',ne~lfileptr,stQtlJs)

OLDFIlEPTR bevat h~~ ~dres VQn de ASCII string Met de oude file-

nQG.fiI.

HEWFILEPTR bevat het Qdres van de ASCII string Aet de nieuwe
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filenl1al'l.

STATUS (biJ nonfatal errors).

7.9. ATTRIB (fi lept",St"lid,'o/l1ltle,status)

FILEPTR bevnt het ndres Vlln de ASCII string Aet de naaA van de

f i 1e .

SWID betekent sWitch identification en geeft aun welk attribute

I'\en wil veranderen:

o - invisible attribute,

1 - systeM attribut~,

2 - write-protect nttripyte,

3 forAat attribute.

VALUE o - l1~tribute reset,

1 - attribute set.

STATUS (biJ nonfutal errors).
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8. De progruMMo.tUt~r.

Dit hoof&stuk beh~ndelt hoe de progruMMa's, die de diskfileh6nd

ling vo. de tekst-editor verzergen, opgebouyd ziJn.

De interface tussen het tekstverwerken en de diskfi lehundling

is besproken in hoofdstuk 3. De biJbehorende tekstcoMMQndo's

ziJn behundeld in hoofdstt~k 5.

Bij ieder tek5tcon~undo behoort een pal'o.Meterveld. De ~anreep

vun een tekstcoMMo.ndo bevat een pOinter die naul' dat po.r6Meter

veld wijst, bijvoorbeeld CALL NAME(yeldfpointer).

Op deze Wijze vindt de po.raMeteroverdro.cht pluo.ts tussen het

tekstver~Jerken en de diskfi lehandl ing.

Ovel'dro.cht van par~Meters tussen de diskfileho.nd1ing en de ISIS

filehandling gesch·iedt d.M.v. de ISIS co.lls, bijvoorbeeld CALL

OPEH(aftnptr,fi leptr,o.ccess,echoo.ftn,statu5).

Het prograMMeren vqn de tekstcoMMQndo's is nog niet geheel afge

rondo GeprogrQMMeerd ziJn l

NAME

FREESPACE

DELVERSIE

OPENTXT

CLOSET;~T

READTXT

lJRITETXT

DELTXT

Nog te prograMMeren zijn de tekstcoMAQndo's die betrekking heb

ben op de segMentnuAMeringl

REAuSHRS

l4RITESNRS

SEEKSHR

SEEKLBN
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e.1, Opbouw Van de progro.Ml'lo.tuur.

In hoofdstuk 4 is de do.to.structuur beho.ndeld. We zo.gen do.ar do.t

de gesortl?erde tekstfile, de interfllce, opgebo'.n"d is llit gedeel

ten tekst. (records), Deze eenheden teks~ sto.lln in een fi Ie op

disket,te (t,'?i<st·file!,. i'\'.lllr nlet in de goede volgorde.

oI'l u i t de" n.9e :E ') r tee r d e t e k 5 t f i led e 9 e so r tee r d e t e k s t f i 1e t e

construeren ziJn pointers nodig. Deze pointers zorgen voor de

goede Yolgorde vo.n de records voor €len bepo.o.lde versie vo.n het

doctlt-lent. De point.er5 stao.n in de record inforl'\ll~·ie file (RIFL

Oorspronkelijk wo.s het idee de RIF geheel no.o.r RAM te lezen.

TiJdens een editsessie zouden do.n vero.nderingen in de RIF o.o.nge

bro.cht kunnen worden. Ho. o.floop va.n €len editsessie zou de biJge

~erkte RIF weer no.o.r diskette geschre~en kuonen worden.

Dit idee Wo.s echter niet houdblllJ.r OAdo.t de RIF erg lung kan

zijn, te groot 01'\ yoldoende ruinte ervoor in RAM te reserveren.

Dit heeft tot gevolg do.t van ~en grot~ RIF er slechts een ge

deelt·e in RAl'l ko.n zi.jn.

Lezen en schrijven v~n gedeelten v~n de RIF van en naar diskette

tijdens een editsess'ie noet dtlQ.t"OM l'Iogelijk zi,in.

e.1.1. De record inf'H'Mo.t·ie file (RIF) in RAM.

TiJdens e€'n editsessie zo.l de record inforNQ.tie file zich geheel

of gedeelteliJk in RAM bevinden. De gereserveerd~ rUiMte hier

voor bedro.ugt 900 b~tes. Dit kOl'lt overeen !'let 100 record infor

Ao.tie blokkei (RIB's).

Yindt er in de tekst bijvoorbeeld een insert plants, dan Aoet de

RIF a.o.ngepQst ~orden (Zie hiervoor de voot"beelden in hfdst. 4).

Er konen dQn eKtra. record inforl'latie blokken.

Bij het inlezen va.n RIB's Aoeten we dno.ron niet de gehele gere

serveerde rUi~te (100 RIB's) vullen, naQr slechts een gedeelte.

Do.n zo.l het l"Iogelijl< 7.ijn vero.f1deringen in de RIF o.Qn te bren

gen.
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Gekozen is de gereserveerde ruiMte bij initialisntie Met 60

RIB's te vullen. De resterende ruiMte (40 RIB's; dient nls buf

fer (zie fig. 8.1.>.

10(/ RIB's

RtF '''' KI1M

F i 9. e. 1. RIF i n RA t'I •

Ya.nneer dit buffer Yol is, of wnnneer een nnder gecleelte vnn de

RIF in RAM Moet ziJn, dan Moeten ~e eerst het gedeelte vnn de

RIF dnt in RAM stnnt terugschriJven nnnr diskette.

In het n\geMeen znl het gedielte in RAM dan niet Meer passen in

het vrije gedeelte in de file op disket·te (zie fig. 8.1.)!

Slechts een gedeelte dnt pnst wordt teruggeschre~en nnar disket

te en er kOMen slechts zoveel nieuwe RIB's in RAM totdnt het to

tnnl nnntnl weer 60 bedrnngt.

Voorbeeldl

Stel dnt er 60

hebben gp.creeerd.

nno.r RAfi hnlen, da.n

RIB's ingel~zen zijn en dnt ~e 20 RIB's e~trQ

llii llen \-Ie nu een volgend gedeelte .... a.n de RIF

zijn de situnties nls volgt:



IJi tgo.ngs

Situo.t.ie

ter'.Agschr·j Jven

no.llr diskette

opschY'i '.len

Vlln de RIB's

nieut,le RIB's

inlezel1
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-!-~O

~/B~ _

A..
')..

K "\:x X
,]I

zo
~/B'J

fQ

~/8'.s

Fig.e.2. Het lezen vlln nieuwe RIB's.

Het Zlll dYideliJk zijn do.t de tussenruiMte op diskette nu

Wo.nneer r,;te in het voorbeeld in de

lo.o.tste situlltie 40 e~tro. RIB's creeren, do.n houden we no. het

wegschrijven v~n 40 RIB's nQo.r diskette er 60 over! We kunnen

geen nieuwe RIB's inlezen. WOos de gllp op diskette kleiner do.n 40

RIB's, dan hielden W~ no. het ~egschrijven Aeer dQn 60 RIB's in

RAM over.

Het is dlln noodzo.kel ijk 01'1 Met een schone lei te beginnen. Dit

is MogeliJk door tl]lkens niel.A\H:' RIB's in te lezen, IJQQrbij de

gereserveerde rUiPlte In RAM votledig gebruikt wordt CI00 RIB's),

en weer n~llr de fi Ie op diskette te schrijven totd~t het einde

\lo.n de file bereikt is. Is hef:· einde I/o.n de file bereikt do.n kQn

Men de geh~le gereserveerde rUil'lte vrijPlllken.

Eventueel kQn Men dit opnieu~ initio.liseren va.n de RIF in RAM

\lersnellen door bl.lffers in de fite op diskette op te nel'len. Door

de Aoduillire opbouw van de progrunnutuur geeft. dit enkel vero.n-

der'ingen i n des I,A b l' I) l,l tin e s REA DRI Fen ~j RI TERI F (z i e f i 9. 8. 3. ).
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8.1.2. De rifhcH,dlet'.

We hebben gezien dnt we tijdens een editsessie gedeelten vnn de

record infor~ntie file Vlln en nAllt" diskette Aoeten kunnen lezen

en SChrijVen. Bovendien Moete~ we bij bijVQDt"beeld een insert of

delete de nodige verQnderingen in de RIF non kunnen brengen.

o~ deze hllndelingen betreffende de RIF uit te voeren ~Qken we

gebruik VQn de RIFHAHDLER.

Deze rifhQndler neeAt een bel~ngrijke plQQts in binnen de pro-

gt'IlFlfilltUU1' . De tekstco~~llndo/s OPEHTXTJ CLOSETXTI READTXTI

YRITETXT en DELTXT ftQken gebruik UQn de rifhnndler. De tekstcoFl

Frando's HAME, FREESPACE en DElYERSIE doen geen beroep op de rif

ho.y.dter· (zie fig. 8.3.).

Yaar het lezen en SChrijVen van gedeelten VQn de RIF vlln en nnnr

diskette ~6Qkt de rirhAndlet" gebruik VQn de subroutines READRIF

et) l~R ITER IF.

A ...
." V

teks6 - IS/S
A ....

'/$k~
CO," -

.. v

RIJ:'- fi/e-
hlanJo's

hfAYld/er handle.r
to REAl>RIF '" II>.. .... .... r '" v ." .,.
wtlrE~/':

Fig. 8.3. Opbouw velt' de pr·ogrllfllHl.tuur.
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Binnen de rifhundler kunnen we Meerdere Modes onderscheiden l

o - initinlisatle biJ editsessie v~n een bestqnnd dOCUMent,

1 - initiqlisatie biJ editsessie van een nieuw dOCUMent,

2 - nfs\l.l·iting,

J - lezen van de voornfgnande RIB's,

4 - lezen vun de volgende RIB's,

5 - inserten vnn RIB's,

6 - deleten van RIB's.

Declarnties behorende biJ de rifhnndlerl

BEGIH$FILE ,boolean die aangeeft of het begin vun de gesorteer

de tekstfite in RIF$IH stant.

EIHD$FILE ,boolean die uungeeft of het einde vun de gesorteer-

de t~~stf;\e in RIF$IH stuat.

AAHT$RIBS ,het aunta\ RIB's in RIF$IH.

RIF$IH( 100) ,gereserveerde rUiMte voor 100 RIB's.

LBN$BEGIH$BLOCKNR het logisch bytenuAAer vnn het eerste byte

LBH$BEGIH$BYTEHR van het record die behoort bij de eerste RIB

in RIF$IH.

LBH$EIND$BLOCKNR

LBN$EIHD$BYTEHR

EERSTE$RIB$8LOCKHR

EERSTE$RIB$BYTENR

LAATSTE$ RIB :$: 81. (I Cf( HR

LAATSTE$RIB$BYTENR

het logisch bytenuMAer vnn het eerste byte

van het record dnt vo~gt of zou volgen op de

l~atste RIB in RIF$IH. Dit logisch bytenuA

ner kan daaroM het eerste nog niet bestaande

logisch bytenuMAer zijn.

geeft het beginudres in de file (RIF) op

diskette van de eerste RIB in RIF$IH.

geeft het beginadres in de file (RIF) op

diskette van de RIB die voIgt of zou vol

gan Dp de lao.tste RIB in RIFHH. Het is

Mogel ijk dqt deze eerstvolgende RIB nog

ni et bestnat.



~---

___10-.- '-- 1 __

gesol'teerde

tekstfi 1e

RIF

Rlf$IN
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Fig. 9.4. Over-ziehl VC?1i t:r.l<ele dee11l1'o.t·ies.
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13.1.3. De filelijsl:- ...
BiJ het tekstcoAAnndo OPEHTXT geeft Aen nts inpu~puruAeter o.~.

een nll'l!'l op. Een OlJtp1.ltpnrnl'leter is: FILE$IDEiH. Deze pnrQ.l'leter

in 'lndere cO~M'lndo's gebruikt in pla'lts vun de docul'lent-

naQ.n.

Bij een editsessie v~n een nog niet bestannd dOCUMent geeft Men

een nieuwe nuaM op, bij\loorbl?eld HIElJW. De d~skfilehllndling

iedere geopende file een

opent d~n 3 nieuwe files,te wetenl

HIEUW.TXT ,de tekstfile,

HIEIJW.RIF ,de rl?cord inforA'lt·;e file,

HIEIJW.SPF ,de segMent point.er file.

De ISIS diskfilehandling geeft biJ

'Q.ct; ve file to-ble nUMber'.

De diskfilehnndling verz~Aelt deze nUMMers, s~Aen Met de versie

nunners VERSIENR$OLD en VERSIENR$HEW, in een liJst, de zogennuM

de fILE$LIJST (zie fig. 8.5.).

FILE$LI,JST:

versie- \/ers;e- RIF T:<T SPF
IH'$old f11'$new

3 c- .-. 3 4oJ <:.

0 1 5 6 7

F!LEHDE~n

o
1

Fig. a.5. OpboulJ VQn de file$lijst.

YOOl' de gt'ootte va.n de filetlijst is VOOt'lopig 2 I~ekozen. Dif:.

houdt Vet'bCind fiet het feit da.t onder· ISIS fia.~i~)o.o.l 6 f'iles ge-

lijktijdlg gee:pencl kunnen Zijn. FILEtIDEHT kan dQn ~11een gelijk

Zijli Cl.IUi 0 of 1.

De ~etullen onder RIF, T~T en SPF Zijn de doo~ ISIS geleve~de

'a.ct·i Vi? t'i Ie tllbl eo liuMher·~'.
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S.2. Relllislltie vIJ.n d~ progrllMMlJ.tuur.

De progrllAMIl's zijn gerelliiseerd in de progrllAMeertllo.l PL/M 80.

In dit hoofdstuk vindt U een Korte beschriJving vlln de gepro

gro.l'lMeerde tekstcOi'lMllndo I s. ·Voor !'leer deto.; Is lIlordt verwezen

nllo.r de progro.l'll'la-l ist ings.

S.2.1. NAME.

initilllislltie vo.n de outputparllAeters;

lezen Vlln de docYl'lentnllo.A;

controle op geldige kllro.kters;

toevoegen vlln 'delol1ce' en 'extens'ie (RIF)';

besto.o.nde fi Ie ?

nee l Aelding;

jo. : open de record inforl'lo.tie file;

lees DIB nllar RAM;

plJ,ssword vereist ?

neel OUT (pIJ.s$~,ord$vereist = 0);

jlJ. : OUT (pIl5s~ord$vereist = FF);

OUT (dOCtlMentstatus : dib.docsta);

OUT (diskettenY~l'ler = dib.dsknr);

bestllo.t er een vorige en/of volgende diskette?

jlll open de tekstfi 1e:
lees de nnllM vun de vorige en/of de volgende diskette:

s lUi t de tekstfi Ie:

slu'it de r'?cord inforr'llltie file;

end;



8.2.2. FREESPACE.

initi~lis~tie vqn de outputpnrnMeters;

open de file ISIS.MAP (256 bytes);

(20Q2 bits = 250 bytes en 2 bits)

lees 251 bytes n~nr RAM;

tel het nnntQl ~its dQt 0 is;

trek de Inntste 6 bits hiervnn nf;

OUT (freesPQce);

end;

8.2.3. DELVERSIE.

i rl"i f;.i III i sIlt'i e \llln de Ol.ltpIJtpnrlll'let.er;

lezen \Inn de docuMentnQnM}

controle op geldige knrnkters;

toer..toegen VIln I devi ce' en I ext,ens'i e <RIF)';

bestnllnde file?

nr.>r.>: I"leld'ing;

jll : open d~ record inforMIltie file;

lees DIB nllQr RAM;

pas het st~tusbyte nlln;

'lll~ versies gedelete ?

jn : delete de ,'ecord inforMO.t·ie fi Ie}

I'lCLnk de file-e:l:tensie 'TXT';

dele+,e de tekstf'i Ie;

III Q. o.-k de f i Ie - ext en!> ie'S PF' ;

delete de segMent pOinter file;

nee: SChrijf Qungepo.ste DIB terug n~Qr diskette;

sluit de record inforMntie file)

en d;
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8.2.4.0PEtHXT.

In1t1Qlis~tie VQn de outputparQ~eter5i

file$llccess = IH(tlcc~ss)i

l~z~n VQn de dOCYMentnllllAi

controle op geldige k~rnkters:

t.oevoegen van J devi ee' en 'extensi e (RIF)' i

besto.Clnde fi le ?

nee: f1le$llccess = 2 ?

Jo. l I~ editsessie van een nieuw docu~ent *1

open niet(!oJe record inforl'lCltie file:

I'IQQ.k de f i le-exte-nsi e 'TXT' i

open nieuwe tekstf11ei

l"Illo.k de f i lq.-e:ltensi e 'SPF'i

open nieuwe segMent pOinter file:

bereken de pQssword$lengtei

pQ5sword$ten9t~ > 0 ?

JQ. : schrijf pllss~ord nllllr de te-kstfilei

initillliSeet'DIB:

init·jQ.liseer file$liJst:

initilllise~t' ,'if$in:

nee: Melding)

jQ file~il.ccess = 2 ?

Jo. : Melding:

nee: bepQQ.l de P'lsSl.olordSlengt.ei

open de r0cord inforl'lo.tie file)

lees DIS nGllr RAM:

pussword vereist ?

nee: op::>n dli' l:.ekstf·i1e:

JIl l kOMen de pllssword$lengtes oyereen ?

nee: sl'Ji t de record i nforf'lIlH e fi Ie)

Melding)

Jill)pen del:. e k 5 t f·j 1e ;

tees het password:

p~5swords KOnen overeen ?

nt.?e: l'leld'ingJ

j~ l open de segAent pointer file;
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pllS file$lijst a.lln;

initia.liseer rif$'in;

pll5 dOCUAentstlltu5 alln;

en d;

8.2.5. CLOSETXT.

inH,i a.l iSllti e \llln de OIJtputpara.l'leter;

sluit de tekstfileJ

schrijf rif$in ntlllr diskette;

sluit de record infQrl'Hltie file;

sluit de segMent pO'inter file;

pas file$\jJst a.a.nJ

en d;

8.2.6. READTXT.

initill\islltie vo.n de OIJtputpo.ro.l'let.ersJ

Ibn < lbn$begin ?

ja. : lees \/oorgllo.nde RIB's nao.~ RAM totdQt Ibn> lbn$begin;

Po.s ,'if$in Qa.n;

Ibn > Ibn $ e'j n d ?

jll l lees volgende RIB's no.o.r RAM totda.t Ibn < \bn$eind;

pas rif$in o.o.n;

zoek de RIB die behoort biJ gegeven Ibn;

lees tekst nGa.r RAM A.b.v. ge~onden RIB;
gevraQ.gde o.GntQ.I bytes gelezen ?

neel lees tekst nQ.Qr RAM A.b.v., \/olgende RIB's)
end;

62



8.2.7. laIRITETXT.

it"liti III iSllti e vlln de ouputpaf'lll'ietel~S~

Ibn < lbntbegin ?

ja I lees voorgllllnde RIB's nllQr RAM 'totdllt Ibn> IbnSbegin;

p Il S I' i t' $ i n Q. Il n ;

Ibn> lbn$ei nd ?

jll I lees Yolgende RIB's nallr RAM totd~t Ibn < Ibn$eindl

pas t'it'$in Ilan;

Ibr. <> lbn$eilicl;

ja : inserten vali RIB's;

nee: toevoegen Ylln RIB's;

schrij( tekst nllllf' tekstfile;

end;

9.2.9. DELTXT.
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i rl'i till lis 0. tie v 0. ti cl E- 0 ut put PIl r 11 !'\ e t e t' S ;

Ibn < lbn$begin ?

jll : lees voorgu.ande RI8's nallr RAM totdQt Ibn) IbnSbegin;

pas I'if'$in (ian;

Ibn> lbn$eind ?

JQ : lees Yolgende RIB's naar RAM totclQ.t Ibn < lbn$eincl;

pas I'it'$irr ll11n;

zoek de RIB die bE-hoart biJ gegeven Ibn (rib$nr);

rib$begin = Ibn Vel" eerste byte Vein gevonden record;

zoek het einde in rif$in VQIi wat ~en wil deleten (rib$nr$end);

pas het statusbyte VAn de tussenliggende RIB's (lein;

einde nog niet bereikt aan einde van rif$in ?

jfL : rloiend = 0;

nee: t'.o$end = 1;

bereken countlbegin;

bereken CDuntteind;

ccuntSbeg'i Ii = 0 en counttei ncl = 0, RIB's 0 pIQCl.tsl?n opschu'iver:l

co un t $b eg"i ra = 0 En caunt$eiraa > 0, RIB's 1 plu.e:.ts op::;chu;v~rll

ccunt$b..:g·j" > 0 en cou"t$e·j lid = 0, RIB J s pl€lil.ts opschu'i 'olen;
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count$begin > 0 en count$eind ) 0, RIB's 2 plnntsen opschuiven~

sehuif RIB's gevond~n a~ntat ptaQtsen op vanQf rib$nr$end;

rib$nr = rib$nr$end ?

ja I eount$begin > 0 en eoynt$ei nd = 0 ?

j Q. I pllS rib$nr en (ri b$n-r + 1 ) aQ.n:

count$begin = 0 en eOIJnt$ei nd > 0 ?

jQ I pllS rib$nr en (rib$nr + 1 ) aan;

count$begin ) 0 en eoynt$eind ) 0 ?

j a I pa S rib$nt',(ribinr + 1 ) en (rib$nr + 2 ) aQn ;

nee l count$begin = 0 en eount$eind ) 0 ?

jQ I pas rib$nr$end en (rib$nr$end + 1) aan;

count$begin ) 0 en count$eind = 0 ?

JQ : sehuif tU5senliggende RIB's op)

pns r ib$nr en (r'i b$nr + 1) aan)

count$begin ) 0 en count$eind ) 0 ?

JQ: pas (rib$nr$end + 1> en (ribfnr$end + 2) aan)

Jehuif tU5senl iggende RIB's 1 plllQ.t.s op;

pns rib$nr en (rib$nr + 1) nlln)

end;
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10. Trefwoordenlijst.

Ilccess

Ilchtergrondgeheugen

closetxt

do.to.strlJctuur

delete

deltxt

delversi@

diskette

dOClIAent

dOCUAent inforAo.tie blok (DIS)

dOcUAentst'ltus

fi le$ident

fileliJst

freespo.ce

In se r t

interfo.cE!

ISIS diskfileho.ndling

logisch bytenYI"IMer (I.bn)

no. Me

opentxt

pQ.s~word

pointer

reo.dtxt

re'ldsnrs

re co r d

record inforl'lQtie biok (RIB)

record inforHo.tie file (RIF>

rifhllndler

seeklbn

seeksnr

segMent

segMent pOinter fite (SPF>

sto.tlJsb'Jte

tekstcOMf'lQndo

t€'kst-editor

27

4

26,62

7

7, 17

313,63

39,60

4, 5

5, 9

10,1 2

12,25

27,55

sa
40,60

7, 17

5,23

41,55

5,23

24,5'

12,24,27

11, 12.16

29,62

33

10,13.14

8,10,12

55

37

36

S, 9,16

e,10,12

1 4

6,23,51,55

2
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tekstfi \~, gesorteerde

tekstfj Ie, ongesorteel'de

vers i en Ul'lI'\EH'

writ.esnrs

writetxt

5, 7,11

7, 9,11

7,33,58

35

31,63
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11. HdLJoord.

In dit ndwoord wil ik ~en st~nd v~n zdken gev~n v~n het tekst

editor proj~ct, W~ar de diSkfi leh~ndling deel VAn uit~~ukt.

D~ sort~dre ·V~n de tekst-~dit6r best~~t uit een hoofdpro~rAA~d

I"let ver'seh ill ende lllel'kl"sodes <Z i eli t. 2), l>eze wel'lo'lodes l~unnef'l

gebl'u il( ful<en v~n de d i sid' i lehtlndl i ng.

Yoer het linken VAn de progrAl"sl"s~'S van de diskfi lehundling dun

de progrAMMn's VQn de tekstverwerking is £oehter een geheugen

rUi~te VQn p.eer clun 64k bytes (de grootte VQn net geheugen VAn

het ~ieroproeeSSOf £yst~eH) vereist.

DQArO~ is het op de eefste pldQtS VQn belQng een overlQy-strue

tuur VOOf de t£okst-editor te vinden. Da4rOQ kunnen de prO~rQA

"'Q'S VAn de diskfil~hQndling en de tekstverwerking Aet elkQur

ge linked wOI'den.

De progrQAMQ'S VQn de tekstverwerking zijn slechts gedeeltelijk

gereuliseerd. Yerschillende werkRodes en subl"sodes Moeten nag ge

p I' (: 9 r a. f'lf"t e Eo I' d III 0 1"' cl en. 0 cll( cl e s e g FI e Ii t 1": U f, I'l e I' i r: gin d e diS ld' i I e hun d 

ling is I",og rli£ot tlUt"1 bod g£okoMen.

Hu h£ot toepa,ss£ofl va.n een overlny-structuur ~n het I inken vun de

diSkfil£ohandling Qan de tekstverwerking heeft Men de beschikl<ing

over een eenvoudig~ tekst-£oditor. Inserten en deleten vun tekst

is duti f'lCJgl?! ijl<.

De Qldus verkregen tekst-editor ka.n ~en vervolgens uitbreiden.

DI? dis:kt~ill?hQ.ncllir,g kiln Nefl uitbr'eiaen rHt £oen behurld~ling va.n

de segM£ontnu~~ers, Qlln de tekstverY£orking ka.n Men Reerdere ~erk

~odes toevoegen. Op deze WijZe onsta.a.t dun £oen t£okst-editor Net

erg veel I'logelijkheclen (zie lit. 2>.
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