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Voorwoord.

In mijn afstudeerperiode (8 september 1978 - 30 augustus 1979) heb ik
gewerkt aan de software-ontwikkeLing voor een tekstverwerkingssysteem
in de vakgroep DigitaLe Systemen (EB) van Prof. Ir. A. Heetman, afdeLing
der ELektrotechniek, Technische HogeschooL Eindhoven.
Genoemd onderwerp is uitgegroeid tot een project waarbij meerdere mensen
betrokken zijn.
Ik heb me voornameLijk bezig gehouden met de defini~ring van het systeem
en het verwerken van tekst in het Random Access Memory.
De file handLing in het achterg rondgeheugen bLeek een af te spLitsen
taak te zijn waardoor J. J. H. Bergmans (afstudeerder) bij het project
betrokken raakte.
Ook bLeek er behoefte te zlJn aan een speciaLe CRT-controLLer, hetgeen
resuLteerde in een afstudeeropdracht voor H. J. J. LeveLs.
Het programma dat zorg draagt voor het printen van een document is
ontwikkeLd door J. C. KoLsteren.
Programmatuur voor het verwijderen van een document en het vergeL ij ken
van twee versies van een document wo rdt ontwi kkeLd door Th. J. Straver.

Mijn dank gaat uit naar allen die ervoor gezorgd hebben dat mijn afstudeer
periode voo r mij een zeer prettige tijd is geweest.
SpeciaLe dank wiL ik Langs deze weg richten aan mijn coaches
Ir. M. P. J. Stevens, Ir. J. P. Kemper, Ing. L. A. van Bokhoven en
Ing. C. H. van Hooidonk, aLsrnede aan mijn afstudeerhoog Leraar
Prof. Ir. A. Heetm an.

H. P. J. van de Bergh.
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Hoofdstuk 0 : Sa menvatting.

Mijn afstudeeropd rac ht Luidde : De ontwi kkeL ing van een te kstver werkings
systeem, dat aan een aantaL basisvoorwaarden voLdoet :

1. Bedieningsgemak voor zoweL gebruikers die totaaL onvertrouwd zijn
met dergeLij ke systemen aLs bedieningsgema k voo r gebrui kers die ervaring
hebben met wordprocessors.

2. Luxe Edit-fac iLiteiten.
3. Diverse printmogeLij kheden.
4. Daa r een prototype ontwi kkeLd wo rdt zaL de prog ram matuur gemakkeLij k

te wijzigen en uit te breiden moeten zijn.

Aan de gesteLde basisvoorwaarden is op de voLgende manier voLdaan

1. Interactie tussen systeem en gebrui ker :
MededeLingen en foutmeLdingen van het systeem aan de gebrui ker.

- Cursorpositie = werkpositie.
Automatisch opbergen van documentdata bij voL tekstbuffer.
Overzicht van mogeLij ke Edit-Commando's door het gebrui k van
functietoetsen (eenvoudige bediening).
Eenvoud;ge invoer van print-controLs door het gebruik van functietoetsen.

2. Luxe Edit-faciLiteiten zoaLs Put, Get, Find, Substitute, Goto.
Luxe uitvoering van 'normaLe' Edit-FaciLiteiten <Insert, DeLete, ScroLL,
Cursorm ani puLati e).

3. PrintmogeLij kheden :
- InsteLLen van de bLadspiegeL, char-pitch, Line-pitch.
- UitLijnen, UitLijnen op woordspatie, ProportioneeL Schrift.
- Paginanummering, Paginanaam.
- Vetprinten, Onderstrepen, Centreren, MuLtiprint, Subscript, Superscript,

New-page-c om mando, TabuLato r-m ogeLij kheid.

4. ModuLai re prog ram ma-structuur.
Hi~rarchische opbouw met op het Laagste niveau moduLes voor afscherming
van taakgerichte functies.

Aan deze opdracht is gewerkt voLgens een top-do\-m methode.
Aan de hand van een gLobaaL eisenpakket is een aLgemeen skeLet voor het
systeem opgezet waarna de werkmode Edit-Document exacter gedefinieerd is.
Eerst is het begrip wordprocessor uitgewerkt tot verschiLLende werkmodes
(Edit, Print, De Lete-Docum ent, Ve rg eLij k, Fo rm at, In houd-databestand,
Uitsc ha keLen ond er soft wa re-control).
Daarna is de werkmode Edit-Document nader uitgewerkt.
Binnen Edit zijn ook weer een aantaL mogeLij kheden te onderscheiden die
aLs submodes te beschouwen zijn <Insert, DeLete, Overschrijf, Cursor
manipuLatie, ScroLL-Line, ScroLL-Page, Find, Substitute, Goto, Put, Get).
Deze submodes kunnen op hun beurt weer"beschouwd worden aLs een uitgangspunt
voor verdere vertakking van de boomstructuur.
Op het Laagste niveau van deze boomstructuur vinden we een aantaL
primitieve bouwstenen (in de programmatuur procedures) die specifieke
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taken verrichten. Zo Zl]n er DEVICE-HANDLERS (CRT-interface, TerminaL-
handLer, Diskette-Interface, .Printer-Interface), maar ook moduLes
waardoor uitbreiding en/of verandering vergemakkeLij kt wordt (Een
TextmoduLe, die aLLe vaste teksten bevat die door het systeem op het
scherm geschreven worden. Een moduLe systeemparameters. Een moduLe die
Operaties op de Datastructuur uitvoert).
Er is een mainprogramm gedefinieerd dat werkmode-routines aanroept. Van
de mogeLij ke werkmodes is van de EDITOR de GEBRUIKERSINTERFACE gedefinieerd.
Evenzo is er voor de Editor een DATASTRUCTUUR in RAM gedefinieerd,
onafhankeL ij k van een datastructuur in het achterg rondgeheugen.
Bij deze datastructuur horen een aantaL operaties die aLs primiteve
bouwstenen dienen voo r de routines op hogere niveaus.
De datastructuur bestaat i.p.v. uit een tekstbuffer uit een aantaL Buffer
BLokken met daarbij behorend een dubbeLe Linked List.
De ene Linked List bepaaLt de voLgorde waarin de Buffer BLokken in het
document opgenomen worden.
De andere Linked List Levert ons een mogeLijkheid tot het reaLiseren van
een paraLLeL toegankeL ij kheid van het document (Goto-commando).

GereaLiseerd is tot nu toe het MAINPROGRAM M, de wer kmoderoutine EDIT en
de submode-routines voor INSERT en voor de CURSORMANIPULATIE. Bovendien
zijn de PRIMITIEVE BOUWSTENEN gereaLiseerd. Voor zover de prograrnmatuur
nu is te overzien, hoeft voor de overige Edit-Commando's geen nieuwe
primitieve bouwstenen ontwikkeLd te worden.
Bij het programmeren is gebLeken dat de definities die voor ieder
Edit-Commando in het versLag zijn vastgeLegd, evenaLs de defini~ring

van de datastructuur nog steeds sLuitend zijn.
Daar het programma veeL geheugen in besLag gmg nemen zijn de diverse
werkmodes in OVERLAY gereaLiseerd. Binnen de werkmode Edit is de
initiaLisatie een overLay-programma.
De programma's zijn geschreven in de taaL PLlM-80.
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Hoofdstuk 1 : Inleiding.

1.1. Ontwi kkeLing van een TEKST-VERWERKING systeem.

In dit versLag wordt de ontwikkeLing van de software voor een text-editor
behandeLd.

Een text-editor of een wordprocessor is een systeem dat tekst kan
onthouden, bewerken en voLgens opgedragen regeLs kan afdrukken.
Onder het bewerken van tekst wordt minimaaL verstaan het invoeren van
tekst om achteraan bestaande tekst bij te voegen of om tussen bestaande
tekst in te voegen en het verwijderen van zoweL nieuw-ingevoerde aLs
reeds bestaande tekst.

BehaLve deze minimaLe eigenschappen zaL het systeem nog enkeLe kenmerken
moeten bezitten om met recht text-edito r genoemd te kunnen worden. In
hoofdstuk 2 vinden we dan ook een opsomming van eisen waaraan het te
ontwikkeLen systeem zou moeten voLdoen.

Er zij n reeds enkeLe text-editors in de handeL.
AL deze systemen hebben hun voor- en nadeLen. De nadeLen hebben vooraL
betrekking op de bediening.
Het Ligt in de bedoeL;ng een tekst-verwerkingssysteem te ontwi kkeLen met
een eenvoudige bediening.
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1.2. Gereedschap.

Tot het 'gereedschap' van de software-ontwi kkel ing behoort het volgende:

- PLlM-80
- ISIS-II
- 8080-SYSTEEM.

De software zal ontwikkeld worden op een micro-computersysteem, gebaseerd
op de 8080-CPU chip.
De programma's zullen geschreven worden in de taal PLlM-80 waarbij gebruik
gemaakt kan worden van ISIS-II features.
Door de modulaire opbouw van de programma's, die door deze taal mogel ijk
gemaakt wordt, zijn we in staat de programmatuur per eenheid te ontwikkelen
en te testen.
ISIS-II (Intel System Implementation Supervisor) is een Diskette Operating
System dat o.a. de mogel ij kheid biedt de afzonderl ij ke modules tot een
programma samen te stellen.

De software zal in eerste instantie ontwi kkeld worden voor de volgende
componenten:

- Een video-terminal: PERKINS - ELMER OWL 1200.
- Twee diskette drives: MEMOREX 651 FLEXIBLE DISK UNITS.
- Een Qume-printer: QUME QSS HIGH SPEED PRINTER.
- Een micro-computer systeem gebaseerd op de Intel 8080-CPU.
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1.3. Ori~ntatie en taakomschrijving.

Voor een com putersysteem is het mog eLij k diverse aspecten te beschouwen.
Zo ook voor een tekstverwerkingssysteem.
Een mogeLij kheid is ons te concentreren op het I10-gebeuren.
Een andere mogeLij kheid is ons te verdiepen in de organisatie in het
werkgeheugen van het systeem.
Dit zijn hardware-gebonden aspecten.

Aspecten die minder hardware-gebonden zijn aan apparatuur zijn bijvoorbeeLd:

- Wat moet een tekstverwerkingssysteem aLLemaaL kunnen.
- Hoe moet een tekstverwerkingssysteem zich naar een gebrui ker toe

'gedragen' •
- Hoe zaL het systeem bediend moeten gaan worden.

Weer andere aspecten hebben weer iets meer betrekking op de reaLisatie
van een tekstverwerkingssysteem:

- Hoe 'uitbreidbaar' is het systeem.
- Is het systeem gemakkeLijk te wijzigen.

In dit versLag zuLLen we ons eerst bezighouden met een defini~ring van
de bediening en daarmee samenhangend het gedrag van het tekstverwerkings
systeem naar de gebrui ker toe ( Hoofdstuk 3 en 4 ).
VervoLgens zuLLen we ons gaan bezighouden met het verwerken van tekst
in het RANDOCVl ACCESS MEMORY ( Hoofdstuk 5 ).
Daarna zaL in hoofdstuk 6 de reaL isatie hiervan besproken worden.
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Hoofdstuk 2 : Het eisenpakket.

2.1. InLeiding.

In dit hoofdstuk vinden we een inventaris van eisen waaraan een te
ontwikkeLen tekstverwerkingssysteem zou moeten voLdoen.

Een eisenpakket kan men opsteLLen vanuit diverse gezichtspunten:

1. In de eerste pLaats kan men een eisenpakket opsteLLen
gebrui kersstandpunt.
Dit eisenpakket vinden we in paragraaf 2.2.
Een nadere uitwerking van deze eisen tot definities zaL
tussen het systeem en de geb rui ker vormen. Dit gebeurt in

vanuit een

de interface
hoofdstu k 3.

2. Er Z1Jn ook een aantaL eisen te formuLeren m.b.t. de programmastructuur.
Deze eisen staan beschreven in paragraaf 2.3.

2.2. Eisenpakket vanuit een gebruikersstandpunt.

Deze eisen zij n onder te verdeLen in twee categorie~n:

a. Eisen die betrekking hebben op invoer van nieuwe tekst en bewerking
van bestaande tekst.

b. eisen die betrekking hebben op het uitprinten van een document.

2.2.a. Eisen m.b.t. invoer en bewerking van tekst.

1. De beLang rij kste eis die gesteLd wordt is die van bedieningseenvoud.
In principe moet het mogeLijk Z1Jn met het systeem te kunnen werken
zonder eerst een handLeiding of een gebruiksaanwijzing hoeven te bestuderen.
Het systeem moet de gebrui ker, indien nodig, heLpen het apparaat te
bedienen. Na inschakeLen zaL de gebrui ker direct een werkmode moeten
kunnen kiezen, zonder geconfronteerd te worden met een monitor-programma
( THESYS ) of een supervisor ( ISIs-n ).

2. De eerste vanzeLfsprekende gebrui kersactiviteit is het invoeren van
tekst voor een nieuw of een bestaand document ( Insert ).

3. Bij een foutieve aansLag van een toets moet de mogeL ij kheid bestaan
deze di rect te kunnen corrigeren ( rubout ).

4. Bij het invoeren van tekst kan het voorkomen dat men tot de ontdekking
komt dat men een bepaaLde hoeveeLh~id tekst van het manuscript is vergeten
in te typen. Deze hoeveeLheid tekst moet aLsnog op de juiste pLaats
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tussengevoegd kunnen worden ( Insert ).

5. Het moet mogelijk zijn in een bestaand document naderhand tekst te
kunnen tussenvoegen ( Insert ).

6. Het moet mogel ij k zijn een hoeveelheid zoj uist ingevoerde tekst te
kunnen wissen ( Delete ).

7. Ook moet het mogel ij k zij n om uit een bestaand document een hoeveelheid
tekst te kunnen sc hrappen ( Delete ).

8. Cursorbesturing.
Insert- en Deleteposities moeten d.m.v. Cursorpositionering kunnen worden
opgegeven. Er moet uitgegeaan wo rden van een ~~n-op-~~n relati evan
de cursor op het scherm en een pointer in het geheugen waar de tekst is
opgeslagen. De gebrui ker moet de cursor kunnen verplaatsen met cursor
manipulatie-toetsen, waarmee hij dan tevens een pointer in het geheugen
verplaatst. Nadat de gebrui ker een letter heeft ingetypt moet de machine
de cursor een plaats opsc huiven.

9. Het systeem moet informatie verschaffen over de manier waarop een
bepaald tekstgedeelte afgedrukt zal worden ( statusinformatie ).

10. Automatische return en regelopvoer aan het einde van een regel. De
autotmatische CRLF moet eventueel op verzoek uitschakelbaar zijn.

11. Het kan voorkomen dat men bepaalde gedeeltes tekst die vaker in het
document voorkomen wil veranderen door een andere tekst ( Substitute ).

12. De wens tot het oproepen van een bepaalde tekst uit het achtergrond
geheugen naar de cursorpositie moet gerealiseerd kunnen worden ( Get ).

13. Een bepaald deel van het document dat op het scherm zichtbaar is
moet opgeslagen kunnen worden in het achtergrondgeheugen ( Put ).

14. Twee versies van een document
worden op hun verschilpunten. Het
kunnen geven.

moeten
systeem

met elkaar
moet dan

vergeleken kunnen
de verschilpunten

15. Het moet mogelijk Z1Jn figuren in de tekst te kunnen opnemen zoals
het integraalteken, het sommatieteken en het productteken.

16. Het systeem moet geschikt zijn om formulieren te kunnen invullen.

17. Natuurgetrouwe weergave van een document op het scherm moet gerealiseerd
kunnen worden.

18. Het systeem moet de documentdata van aLle systeemgegevens kunnen
ontdoen t.b.v. het schrijven op ponsband.

19. Markeren van open plaatsen in de tekst door het gebrui k van labels.
Het systeem dient het aantaL open' plaatsen en hun positie in de tekst
bij te houden.
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Met LabeLs kan naar bepaaLde pLaatsen in de tekst verwezen worden aLs
deze pLaatsen op het moment van de verwijzing nog niet bekend zijn. De
machine dient naderhand op de pLaatsen van de LabeLs de j uiste verwijzing
in te v uLLen.
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2.2.b. Eisen m.b.t. het uitprinten van een document.

1. Het moet mogeL ij k zij n om print-controLs zoaLs vetprinten, onderstrepen,
centreren, subscript, superscript, muLtiprint en new page-commando in
de tekst te kunnen opnemen.

2. Het kan voorkomen dat een gebruiker een document uitgeprint wiL zien
zonder inachtneming van enige print-controLs in de tekst.

3. Het moet mogeLijk zijn het uitprinten tijdeLijk te kunnen onderbreken.

4. Printen van een X aantaL regeLs van een document, te beginnen vanaf
een bepaaLde pLaats in het document moet ook tot de mogeL ij kheden behoren.

5. Het moet mogeLijk ZlJn de machine een X aantaL origineLen te Laten
printen van een of meerdere pagina's.

6. WeLk papierformaat moet bij het uitprinten gebruikt worden ? Dit moet
de gebruiker reeds bij het invoeren van een document kunnen opgeven.

7. Wordt de mogeLij kheid van autom atisc h printen gekozen, dan neemt de
machine voor de overige keuzes een aantaL defauLt waarden aan, het zaL
mogeL ij k moeten ZlJ n om een eigen defauLt-setting onder een bepaaLde
naam aan het systeem kenbaar te kunnen maken. Deze defauLt-waarden moeten
echter ooit in de machine ingevoerd zijn, zodat de gebruiker minstens
~~n keer zijn defauLt-setting gedaan moet hebben.
Ook moet het mogeLijk zijn een aantaL defauLt-waarden te kunnen kiezen
die door de ontwerper in het systeem gebracht zijn.

8. ALvorens te kunnen printen moet het systeem weten hoeveeL Letters/regeL
en regeLs/pagina gebrui kt wensen te worden. Deze waarden hangen nauw
samen met het gekozen papierformaat ( punt 6 ).

9. Pagina's moeten voorzien kunnen wo rden van een hoofdstuknaam. Er moet
opgegeven kunnen worden of van deze mogeLijkheid gebruik gemaakt wordt
of niet, zo ja dan in weLke vorm en weLke de hoofdstuknaam is.

10. De wens kan bestaan om iedere pagina met een X aantaL bLanco regeLs
te Laten beginnen of eindigen.

11. Het werken in koLommen moet tot de mogeLijkheden behoren. Wordt deze
mogeL ij kheid gekozen, dan moet ook wo rden opgegeven in hoeveeL koLommen
gewerkt moet worden.

12. Het moet mogeL ij k zijn om ( een deeL van) een document reeds tijdens
invoer te kunnen Laten uitprinten ( hardcopy).
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13. Het moet mogeLijk Z1Jn dat het systeem automatisch pagina's en/of
regeLs nummert. EnkeLe gegevens zuLLen hierbij nodig zijn.

- De pLaats van het paginanummer op de bLadzijde.
- WeLke vorm van regeLnummering gewenst is.

RegeLnum mering per pagina of regeLnum mering door het heLe document,
aLsmede een deLta-regeLnummer zaL opgegeven moeten kunnen worden.
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2.3. Eisen m.b.t. de programmastructuur.

1. Daar een prototype ontwikkeLd zaL worden, moet het mogeLijk zijn
programmadeLen gemakkeLij k te kunnen wijzigen.

2. Nieuwe mogeLijkheden moeten gemakkeLijk aan de bestaande programmatuur
toegevoegd kunnen worden.

3. Het tussenvoegen van tekst in bestaande of pas ingevoerde tekst en
het verwijderen van tekst mag niet Leiden tot een ongeLimiteerde overhead
aan documentinformatie in het achtergrondgeheugen.

4. Een eenvoudige bediening houdt in dat de gebrui ker niet geconfronteerd
mag worden met een voL werkgeheugen. Het systeem zaL zeLf tekst in het
achtergrondgeheugen moeten opbergen.

5. Er zaL een werkgeheugen van redeLijke grootte ter beschikking van de
gebruiker moeten staan om tekst in op te kunnen sLaan.

6. Het systeem zaL de gebruiker moeten waarschuwen aLs het achtergrond
geheugen dreigt voL te raken aLvorens dit werkeL ij k gebeurt.
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2.4. GLobaLe systeembeschrijving.

Een nadere anaLyse van voorgaand eisenpa kket Legt ons reeds een grove
structuur op. Deze structuur zaL een moduLaire structuur worden.
Na inschakeLen zaL het systeem in een toestand terecht komen waarin een
gebruiker een werkmode kan kiezen (figuur 2.1).
Zoln werkmode kan zijn Edit-Document, Print-Document, opvragen diskette
inhoud, enz.
Binnen een werkmode kan men nog kiezen uit diverse submodes.
BijvoorbeeLd binnen de werkmode Edit-Document zijn de submodes Insert,
DeLete denkbaar.
Deze structuur is schematisch weergegeven in figuur 2.2.

Om te kunnen reaLiseren dat de eigenLijke wordprocessor onafhankeLijk
is van de gebruikte randapparatuur zuLLen enkeLe moduLes gedefinieerd
moeten worden die de interface verzorgen tussen de bewerkingen in RAM
en de I/O-apparatuur.

De ingevoerde tekst zaL voLgens een vast proced~ in
moeten· wo rden om bewer kingen op deze tekst mogeLij k te
zaL een datastructuur ontwi kkeLd moeten worden.
Deze Laatst-beschreven moduLariteit is schematisch
figuur 2.3.
Hierin zijn een aantaL interfaces te herkennen

RAM opgesLagen
maken. Hiervoor

weergegeven in

- Interface met de terminaL : TerminaLhandLer en CRT-interface.
- Interface met het achtergrondgeheugen.
- Interface met de datastructuur in RAM.

De interface met de terminaL zaL bestaan uit een routine die een hoeveeLheid
input accepteert en opbergt in een buffer. Deze routine zaL besproken
worden in paragraaf 3.5.2. Deze routine zorgt ook voor een echo van de
ingevoerde tekst op het scherm. Hiervoor zuLLen routines gebruikt worden
uit de moduLe CRT-interface. Deze moduLe staat exacter beschreven in
parag raaf 6.5.1.

Er zaL een datastructuur ontwi kkeLd worden voLgens weLke de tekstdata
in het RAM wordt opgesLagen en bewerkt kan worden (tussenvoegen, verwijderen).
Dit vormt het onderwerp van hoofdstuk 5.
Deze datastructuur zaL onafhankeLijk zijn van de manier waarop een document
in het achterg rondgeheugen wordt opgesLagen.
Het is daarom nodig voor het achtergrondgeheugen ook een datastructuur
met een aantaL operaties hierop te defini~ren. Dit zaL de interface met
het achtergrondgeheugen vormen en zaL beschreven worden in paragraaf 5.3.5.

Om aan de eis van bedieningsgemak te voLdoen is gekozen voor een interactief
samenspeL tussen het systeem en de gebrui ker.
Het systeem zaL zoveeL mogeLijk aan de gebruiker moeten IverteLLenl wat
hij in een bepaaLde situatie moet doen. Dit zaL gebeuren in de vorm van
mededeL ingen en foutmeLdingen op het scherm. Binnen de werkmode Edit
Levert dit een. kLein probLeem op omdat het scherm in deze werkmode primair
gebruikt moet worden om ingevoerde tekst op te schrijven. Dit probLeem
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is opgeLost door het scherm in deze werkmode in twee veLden in te deLen:
Een TekstveLd en een InformatieveLd. Dit staat beschreven in paragraaf 3.4.
Ook zaL het nodig zijn dat de gebrui ker reeds bij het invoeren van tekst
aan het systeem kenbaar maakt hoe deze tekst afgedrukt moet worden.
Deze informatie zaL tussen de tekstdata opgesLagen moeten worden en zaL
dus van printabLe characters te onderscheiden moeten zijn.
Er is dan ook voor gekozen om deze informatie op te sLaan in de vorm van
controLebLokken. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 4 en appendix 2.
De eis van bedieningsgemak pLeit ervoor deze informatie door de gebruiker
op te Laten geven door een d ruk op een toets.
Ook het kiezen van een submoge binnen de werkmode Edit zaL op deze manier
moeten pLaatsvinden.

Dit versLag zaL voornameLijk toegespitst Z1Jn op de interface tussen het
systeem en de gebrui ker in de werkmode Edit-Document en de bewerkingen
op de tekstdata in het RAi"l.
In hoofdstuk 6 zaL de moduLariteit nog eens verduideL ij kt worden.
Ook is hier een beschrijving te vinden van de interface met het achtergrond
geheugen.



Figuur 2.1.: De aLgemene structuur van het tekstverwerkingssysteem.
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Figuur 2.2.: De aLgemene structuur binnen de werkmode Edit-Document.
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Figuur 2.3.: De moduLaire structuur m.b.t. de randapparatuur en de
datastructuur binnen de werkmode Edit-Document.
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HOOFDSTUK 3 : De Bediening.

3.1. InLeiding.

voorvinden

In dit hoofdstuk zaL een beschrijving gegeven worden hoe de bediening
van het systeem in eerste instantie gereaLiseerd zaL worden.
Daarna voLgt een beschrijving van mogeL ij ke aLternatieven voor enkeLe
bedieningsaspecten.
Aan het einde van dit hoofdstuk zijn enkeLe suggesties te
uitbreiding van de functies en eventueLe nieuwe functies.
Eerst zuLLen enkeLe beg rippen verduideLij kt worden.

3.2. Het Keuzeprogramma.

Na inschakeLen komt het systeem in een keuzeprogramma terecht.
Het systeem vraagt weLke werkmode gekozen wordt. De keuze kan gemaakt
worden door een keyword in te typen.
Bij het intypen van een string die niet aLs een keyword wordt herkend
( bijv. : ? ) reageert het systeem met het tonen van een keuzeL ijst op het
scherm.
ALs het systeem de input aLs een keyword herkend heeft, wordt een
bevestiging gevraagd aLs de gekozen werkmode een ingrijpende handeLing
is ( b.v. UitschakeLen ).
Van de mogeLij ke werkmodes is tot nu toe aLLeen aandacht besteed aan de
wer kmode "edit document".
ALLereerst moet in deze werkrnode een documentnaam opgegeven worden.
Het systeem antwoordt of dit een nieuwe of een bestaande naam is en
vraagt een bevestiging.
In deze situatie vraagt het systeem, evenaLs bij de bevestiging van een
bestaande documentnaam, een edit-commando te kiezen. De gebruiker antwoordt
dan met het aansLaan van de betreffende functietoets.
ALs men wijzigingen wenst aan te brengen in de defauLt-settings van de
systeemvariabeLen kan men dit doen door eerst de insertmode te kiezen
en daarna de toets "Set Parms" in te drukken.
Bij de aanvang van een editsessie van een bestaand document staat de
textpointer defauLt aan het begin van het document.
ALs de werkmode wordt afgesLoten ( EXIT ), keert het systeem terug naar
het keuzeprogramma.
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3.3. Input.

Bij een tekstverwerkingssysteem is het uiteraard vanzeL fsprekend dat de
meeste input uit Leesbare tekst zaL bestaan.
Er zijn echter nog andere vormen van input mogeL ij k.
We onderscheiden de voLgende soorten van input:

- Systeemgegevens
- leesbare tekst
- Print-ControLs

Edit-Commando·s

Systeemgegevens zij n antwoorden op vragen van het systeem en worden
opgesLagen in een buffer. ALs het systeem 9 egevens nodig heeft, verschijnt
een vraag op het scherm en het systeem wacht op input.

Print-ControLs worden in de vorm van controLebLokken tussen de tekstdata
gepLaatst en hebben betrekking op de Lay-out van het document. Er zijn
print-controLs die niet op het beeLdsc he rm ge~ffectueerd kunnen worden.
Om toch aan te kunnen geven dat zij in de tekst opgenomen zijn, is gekozen
voor een mededeLing in een informatieveLd ( zie paragraaf 3.4. Het
InformatieveLd ).

Het aanroepen van een Edit-Commando heeft direct gevoLg voor het verdere
verLoop van het edit-program rna. Een Edit-Com mando heeft betrekking op
de aard van de tekstbewerking. In pLaats van over com mando's zou men ook
kunnen spreken over submodes die in een hoofdmode ( = werkmode ) aangeroepen
kunnen worden.
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3.4. Het InformatieveLd.

Het informatieveLd op het beeLdscherm, ook wel communicatieveLd te noemen,
wo rdt door het systeem gebrui kt om de gebrui ker info rmatie te verschaffen.
Drie soorten van inform atie kunnen in deze regeL getoond worden.

In de eerste pLaats is hier de werkmode of het in gebruik zijnde Edit
Commando vermeLd. De gebruiker hoeft dit zeLf niet te onthouden.
Ten tweede is er de statusinfo rmatie.
Hieronder wordt verstaan de toestand van de systeemvari abeLen op de
pLaats van de cursor. Weergegeven worden aLLeen de systeemvariabeLen die
ingeschakeLd zijn op genoemde positie en daarvan aLLeen die variabeLen
waarvan het effect op het scherm niet te tonen is vanwege de aard van
het dispLay.
ALs derde soort van informatie zijn er vragen en foutmeLdingen.
Vragen worden door de gebrui ker beantwoo rd zoaLs in parag raaf 3.7.
beschreven is.
De gebruker zaL moeten reageren op foutmeLdingen.
Het is daarom nodig bij een foutmeLding ook een beLsignaaL te Laten kl inken.
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3.5. Invoer van tekst.

3.5.1. De procedure NOMINAAL.

De procedure NOMINAAL maakt regeLs van nominaLe regeLLengte. Dit gebeurt
aLs voLgt.
Voordat de gebrui ker tekst voor een nieuw document gaat invoeren, heeft
hij gekozen voor een bepaaLde regeLLengte ( Letters per regeL ). Dit noemen
we de nominaLe regeLLengte.
Het systeem koppeLt aan deze nominaLe regeLLengte twee waarden:

1. Een minim aLe regeLLengte.
2. Een maximale regeLLengte.

ALs de regeLLengte tussen deze twee waarden vaLt, dan is de regeL netj es
uitLijnbaar. Daarom heet het gebied tussen deze twee waarden de uitLijnmarge.
ALs de gebruiker nu tekst invoert, zonder RETURN-toetsaansLagen, dan zaL
het systeem een regeLovergang cre~ren in de pLaats van een spatie die
het dichtst bij de nominaLe regeLLengte Ligt, echter weL binnen de
uitLijnmarge. ALs in de uitLijnmarge geen spatie gevonden kan worden,
dan vraagt het systeem aan de gebruiker om een afbreekpunt op te geven.
Het systeem zet de cursor aLs afbreekvoorsteL op de maximaLe regeLLengte.
Als de gebruiker een ander afbreekpunt wenst, kan hij dit opgeven door met
de toetsen cursor Left en cursor right de cursor op de gewenste pLaats
te zetten. Hij drukt daarna op de RETURN-toets. Het systeem zet op deze
pLaats een US-character in het geheugen, waarna de gebruiker verder kan
gaan met tekst invoeren.
RegeLovergangen die door de procedure NOMINAAL zijn gecre~erd zijn te
herkennen aan een LF-character. RegeLovergangen die door de gebruiker
zijn gecre~erd zijn te herkennen aan een CR-character. Aan de hand
hiervan kan de proc edure NOMINAAL een tekstgedeeLte opnieuw in regeLs
van nominaLe regeLLengte verdeLen aLs dit gewenst is. RegeLovergangen
die door de gebrui ker gecre~erd zijn ( CR-characters ) bLijven hierbij
gehandhaafd.
De procedure NominaaL doet dit door LF-characters uit te wisseLen met
spaties en US-characters uit te wisseLen met NULL-characters en omgekeerd.

De procedure NOMINAAL zaL worden aangeroepen

1. Binnen de proc ed ure GET$MESSAGE.
2. Bij het schrijven van bestaande tekst op het beeLdscherm.
ALs de procedure nominaaL hierbij binnen de uitLijnmarge geen regeLovergang
kan cre~ren, zuLLen deze regeLs tot de maximaLe regeLLengte beschreven
worden, geaccentueerd met sterretjes. Er wordt daarna verder
gegaan op een nieuwe regeL.
3. ALs de gebrui ker d.m.v. een functietoets een expL iciet op te geven
tekstgedeeLte in regeLs van nominaLe regeLLengte wiL Laten verdeLen.
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3.5.2. de procedure GET$MESSAGE.

de invoer van systeemgegevens Cbij
van de procedure GET$MESSAGE.
printabLe characters, afkomstig van
opgesLagen en op het beeLdscherm

gebruik van de procedure NOMINAAL zodat een gebruiker
aan het einde van iedere regeL de RETURN-toets aan te
kan een gebruiker vrijeLijk gebruik maken van de

De invoer van tekst Cbij Insert) en
systeemvragen> gebeurt onder het beheer
De procedure GET$MESSAGE zorgt dat
het keyboard, in een buffer worden
worden geschreven.
GET$MESSAGE maakt
niet verpLicht is
sLaan. Daarnaast
RETURN-toets.
Op deze manier cre~ert hij zeLf regeLovergangen.
Een LINE FEED-toetsaansLag wordt door het
zijnde een RETURN-toetsaansLag.

systeem ge'fnterpreteerd aLs

Binnen de procedure GET$MESSAGE is een RUBOUT-mogeLijkheid aanwezig.
Om het gewenste effect te berei ken heeft GET$MESSAGE enkeLe input- en
outputparameters nodig.

De inputparameters zijn:

BUFPTR :

BUFLENGTH

INDEX :

Deze parameter bevat het adres van de eerste Locatie
van het buffer waarin de ingevoerde printabLe characters
moeten worden opgesLagen.
Deze parameter bevat het maximaaL aantaL te vuLLen
Locaties van het buffer.
Bevat het "entry-point" in het buffer vanaf waar het
Buffer gevuLd mag worden.

COUNT :

STATUS :

0
1
2

3
4
5

6

CODE

De outputparameters zijn:

Na afloop van GET$MESSAGE bevat COUNT het aantaL
werkeLijk gevuLde Locaties in het opgegeven buffer.
Het aanroepende programma kan aan STATUS zien waarom
de procedure GET$MESSAGE be~indigd is. STATUS kan
zeven waarden bevatten:
De RETURN-toets is aangesLagen.
De TABULATOR-toets is aangesLagen.
Een FUNCTIETOETS is aangesLagen Czie ook de outputparameter
CODE ).
Buffer voL.
Buffer voL en de Laatste toetsaansLag was de return-toets.
Buffer voL en procedure nominaaL heeft geen regeLovergang
in de uitLijnmarge kunnen vinden•.
De procedure nominaaL heeft geen regeLovergang binnen de
uitLij nrnarge kunnen vinden.
Bevat de code van de aangesLagen Function ControL Key
a Ls status = 2.
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Voor de waarde van CODE geLdt:

41 hex <= CODE <= 50 hex
of

61 hex <= CODE <= 70 hex

De input parameter BUFLENGTH zaL aLtijd minimaaL de maximaLe regeLLengte
moeten zijn omdat de procedure GET$MESSAGE ervoor zorgt dat er aLtijd
een Leeg buffer van minimaaL de maximaLe regeLLengte ter beschikking
staat. De reden hiervoor zaL in hoofdstuk 6 duideLij k worden.
ALs het ter beschikking staande buffer kLeiner is dan de maximaLe
regeLLengte, dan wordt GET$MESSAGE be~indigd met STATUS = 3, 4 of 5.
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3.6. Segmentnummering.

Regelnummering wordt in het algemeen gebruikt om snelle toegang te hebben
tot een bepaald tekstgedeel te binnen een document. Het num meren. van
iedere regel is om verschillende redenen niet aanvaardbaar.
Stel dat iedere regeL in de eerste versie van een document een
gekregen zou hebben, dan zal bij het tussenvoegen van gehele
binnen het document in nieuwere versies betekenen dat ook deze
genum merd moeten worden. Dit is op twee manieren op te lossen:
Men zou de regels die na de nieuw-ingevoerde regels volgen,
hernummeren. Een regeLnummer is dan niet meer uniek voor bepaalde
Een tweede oplossing zou kunnen zijn om de regelnummers in de
ver~e met een bepaalde index te verhogen.
Tussengevoegde regels krijgen dan een nummer dat past tussen de regelnummers
van de voorgaande en de volgende regel van de vorige versie. Dit principe
zal op een gegeven ogenbl i k vastlopen, waardoor ook een hernummering
gewenst is, waarbij weer hetzelfde bezwaar geldt als bovenstaande
oplossing.
Tussenvoegen of weglaten van tekst kan tengevolge hebben dat tekst in
het vervolg van het document doorschuift of terugschuift naar een volgende
of een voorgaande regel. Als iedere regel een nummer had, dan zal dit
numm er bij een dergel ij ke verandering in het document niet meer bij
dezel fde tekst behoren als voorheen.
Een ander bezwaar van nummering per regel is het volgende:
Het doel van regelnummering is snelle toegang te hebben tot een tekst~

gedeelte.
Dit bl ij kt niet mogel ij k te zij n omdat de status van de tekst aan het
begin van de regel bekend moet zijn•. De status zou verkregen moeten
worden door het document vanaf het begin of vanaf het einde geheel te
doorlopen, op zoek naar print-controls.

Een alternatief zou zijn : nummering per al inea.
Een al inea is een eenheid in de tekst, weLiswaar variabel van lengte.
Het kenm erk van een al inea is dat steeds op een nieuwe regel wordt
begonnen.
ALineanummering zou kunnen plaatsvinden door aan het begin van een aL inea
in het document een num mer op te nemen en een controleblok met print-controls
zodat de status op dit punt in het doc urn ent altij d bekend is, waardoor
er rechtstreeks naar toe gesprongen kan worden. Binnen een alinea kan
dan zoveel als een gebruiker wenst tussengevoegd of weggelaten kan worden
zonder invloed te hebben op de eenduidigheid van de alineanummers.
Een probleem doet zi c h voor wanneer bij een verandering in het doc urn ent
gehele nieuwe alinea's gevormd worden. Een oplossing hiervoor is: Laat
een al ineanum mer bestaan uit twee delen
Het eerste deel geeft het versienummer aan van de vers;e waarin de alinea
ontstaan is.
Het tweede deel geeft aan de hoeveelste al inea binnen deze versie van
het document.
Nadelen van deze methode zij n dat de overhead van extra controleblokken
bij korte al inea's erg groot kan worden. Een tweede nadeel is, dat het
systeem moet weten, waar nieuwe al inea's beginnen. De geb rui ker zou dit
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moeten opgeven tijdens tekstinvoer.
Een opLossing van het eerste .nadeeL zou kunnen z;jn: niet aLLe aL inea's
num meren.
Een aLinea krijgt dan sLechts een nummer (en een overhead-controLebLok)
aLs het voorgaande overhead-controLebLok meer dan X bytes van de onderhavige
aL inea verwij dert Ligt. Een waarde voor X is dan zodanig te kiezen,. dat
de overhead aan controLebLokken acceptabeL wordt.
Een opLossing voor het tweede nadeeL kan zij n het reserveren van een
toets (b.v. de Line Feed-toets) aLs End-Of-AL inea-toets.
Deze opLossing kan stuiten op gebrui kersbezwaren omdat een geb rui ker
hierdoor in verwarring gebracht kan worden: De RETURN-toets en de LINE
FEED-toets hebben ieder hetzeLfde effect op het scherm, voor het systeem
betekenen zij ieder iets versc hiLLends.

Een derde mogeLij kheid om sneLle toegang tot een bepaaLde tekst in het
document te kunnen reaLiseren is afgeLeid uit de hierboven genoemde
aL ineanummering.
Voor een eerste reaL isatie is voor deze derde methode gekozen die nu
beschreven zaL worden.
Het systeem zaL zeLf de ingevoerde tekst in segmenten verdeLen van X
regeLs, aL dan niet door de gebruiker met RETURN afgesLoten.
Di rect achter de voLgende RETURN-toetsaansLag begint dan een nieuw segment
dat voorzien wordt van een segmentnummer en een overhead-controLebLok.
De waarde van X zaL zodanig gekozen rnoeten worden dat de overhead niet
te groot zaL worden.
Een segmentnummer zaL bestaan uit twee deL en.
Het eerste deeL geeft het versienummer aan van de versie waarin een bLok
ontstaan is.
Het tweede deeL geeft het rangnummer binnen deze versie van het document.
Met deze methode is aan eerdergenoemde bezwaren tegemoetgekomen.
Een nadeeL dat deze methode in zich heeft is dat de segmentnummers voor
een gebruiker, die niet vertrouwd is met het systeem, soms onLogische
stappen kan maken.
Dit is opgeLost door het deeL van het segmentnummer dat het rangnummer
vormt pas aan het einde van een edit-sessie in te vuLLen.



23

3.7. Het beantwoorden van systeemvragen.

Het systeem steLt drie soorten vragen:

1. Ja/Nee vragen.
2. Vragen waarop met een string geantwoord moet worden.
3. Vragen die met cursormanipuLatie beantwoord moeten worden.

Hoe moet de gebruiker de vragen nu beantwoorden?
Bij het steLLen van de vraag verschijnen ook de mogeLijke antwoorden op
het scherm. Een van de antwoorden is aLtijd een defauLtantwoord. Dit is te
herkennen omdat het tussen * en * staat. Het is mogeLij k om een vraag
sLechts met een RETURN-toetsaansLag te beantwoorden. De gebruiker heeft
dan voor het defauLt-antwoord gekozen. Een antwoord moet aLtijd afgesLoten
worden met een RETURN-toetsaansLag. Voordat RETURN is aangesLagen, kan
de gebruiker m.b.v. Rubout zijn antwoord wijzigen.

Beantwoording van de eerste soort vragen gebeurt aLs voLgt.
ALs de gebruiker een bevestiging wilt geven, typt hij JA, Ja, jA of ja
in. SLechts een RETURN-toetsaansLag betekent het defauLtantwoord (nee).
ALLe andere input wordt aLs een ontkenning ge'fnterpreteerd. De besLissing
van het systeem of de v raag bevestigend of ontkennend beantwoord is, is
gebaseerd op de eerste twee ingevoerde characters.

wederom het defauLt-ant woo rd.
niet aLs een van de rnogeL ij ke
foutmeLding en dezeLfde v raag

De tweede soort vragen wordt beantwoord door
de mogeL ij ke ant woo rden te kiezen en dit in
RETURN.
ALLeen een RETURN-toetsaansLag betekent
ALs de ingevoerde string door het systeem
antwoorden herkend kan worden, voLgt een
wo rdt nog eens gesteLd.

het gewenste antwoord uit
te typen, afgesLoten met

De derde soort van vragen moeten beantwoord worden door de cursor op de
juiste pLaats te zetten en daarna RETURN aan te sLaan. Daarmee wordt de
cursorpositie van dat moment aLs de juiste cursorpositie door het systeem
aangenomen.
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3.8. De Edit-Commando's en hun bediening.

3.8.1. Inleiding.

Edit-Commando's ZlJn opdrachten aan de Text-Editor om bepaaLde operaties
op de ingevoerde data of nog in te voeren data te verrichten, al dan
niet in samenwerking met de gebruiker.
Eerst zullen de Edit-Commando's hieronder opgesomd worden.
Daarna wordt voor ieder Edit-Com mando een besc hrijving gegeven.

A. Edit-Commando's die een momentane actie ten gevolge hebben:

1. Cursor Right.
2. Cursor Left.
3. Cursor down.
4. Cursor Up.
5. Next Line.
6. Previous Line.
7. Next Page.
8. Previous Page.
9. DeLete Character.

B. Edit-commando's die een momentane actie ten gevolge hebben na een
interactie met de gebruiker:

1. Delete Block.
2. Find.
3. Substitute.
4. Goto (segmentnummer).
5. Put.
6. Get.

C. Edit-Com mando's \oJaarmee we het systeem in een bepaalde submode kunnen
brengen (aan/uit acties):

1. Insert.
2. Overschrijf.

Edit-Com mando's worden geactiveerd door de betreffende toets in te
drukken. Als het gekozen commando voortijdig be\:!indigd moet worden,
dient de toets End-Of-Function aangeslagen te worden. Ook kan direct het
nieuwe gewenste commando aangeroepen worden door de juiste toets aan te
slaan. Op deze manier kan men ook een van bovengenoemde submodes afsluiten.
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3.8.2. CURSORMANIPULATIE.

TOETSEN: Cursor Left.
Cursor Right.
Cursor Up.
Cursor Down.

TEKSTEN IN HET IN FORMATIEVELD : Status op de momentane cursorpositie.

HANDELINGEN : Druk een van bQvengenoemde toetsen.

SPECIALE KARAKTERS : Geen.

WERKING :

Met de cursormanipuLatie-toetsen kan men de cursor op iedere wiLLekeurige
pLaats binnen de tekst van een scherminhoud positioneren.

toets Cursor
de onderste

eerste koLom

toets Cursor Left
voo rbij de Laatst

regeL (horizontaL
Laatste kara kter

staat en wordt de
de eerste koLom

binnen dezeLfde
dan "tussen" het

ALs de cursor in de eerste koLom
ingedrukt, dan zaL de cursor in
beschreven koLom gepLaat~ worden
wrap around). De tekstpointer staat
van deze regeL en de regeLovergang.
ALs de cursor in de koLom staat voorbij de Laatst beschreven koLom van
die regeL en wordt de toets cursor right ingedrukt, dan wordt de cursor
in de eerste koLom van dezeLfde regeL gepLaatst. (horizontaL wrap
around). De tek~pointer staat dan "tussen" de regeLovergang en het eerste
karakter van deze regeL.
ALs de cursor in de bovenste tekstregeL staat en wordt de
Up ingedrukt, dan wordt de cursor in dezeLfde koLom in
tekstregeL gepLaat~ aLs dit Mogel ij k is, anders in de
voorbij de Laatst beschreven koLom ( verticaL wrap around ).
ALs de cursor in de onderste tekstregeL staat en wordt de toets cursor
down ingedrukt, dan wordt de cursor in dezeLfde koLom in de bovenste
tekstregeL gepLaatst.. indien Mogel ij k, anders wordt de cursor in de
eerste koLom voorbij de Laatste beschreven koLom gepLaatst (verticaL wrap
around).

DitzeLfde geLdt ook voor Cursor Up en Cursor Down binnen het scherm.
De cursor kan aLleen op di~ posities van het scherm gepositioneerd
worden die een tegenhanger hebben in het tekstbuffe r.
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3.8.3. SCROLL- MANIPULATIE.

TOETSEN : Next Line.
Previous Line.
Next Page.
Previous Page.

TEKSTEN IN HET INFORMATIEVELD

Mededel ing 1
Mededel ing 2
Mededeling 3

HANDELINGEN

Begin document bereikt.
Einde document berei kt.
Status op de cursorpositie.

: Druk een van bovengenoemde toetsen.

SPECIALE KARAKTERS : Geen.

WERKING:

Bij Next/Previous Line wordt het scherm Hn regel opgeschoven en op
de laatste/eerste regel van het scherm verschijnt een nieuwe regel tekst.
Hierbij blijft de cursor op een vaste positie in de tekst staan.
Als er zo vaak een opdracht next Line of Previous Line is gegeven, dat
de cursor de rand van het scherm bereikt heeft, dan blijft hij bij een
volgende opdracht Next Line of Previous Line op een vaste plaats op het
scherm staan omdat de cursor niet zijn positie in de tekst kan behouden.
Deze tekst is dan immers van het scherm verdwenen.

Next Page en Previous Page worden gebrui kt om met de video-terminal door
het document te kunnen "bladeren".
Bij Next Page wordt de onderste regel van het scherm nog eens op de
bovenste regel van het nieuwe scherm geschreven, gevolgd door het juiste
docum entgedeelte voor zover dit op het scherm past.

Na een opdracht Next Page staat de cursor op de eerste regel, eerste
kolom.
Bij Previous Page wordt de bovenste regel van het scherm nog eens op de
onderste regel van het nieuwe scherm geschreven, voorafgegaan door het
juiste documentgedeelte voor zover dit op het scherm past.
Na een opdracht Previous Page staat de cursor in de laatste tekstregel,
eerste kolom.

Als met Scroll-Line of Scroll-Page het begin of het .einde van het document
bereikt wordt, dan verschijnt mededeling 1 of mededeling 2 in het
informatieveld en een belsignaal zal te horen zijn.
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3.8.4. DELETE CHARACTER.

TOETS : Delete Character-toets.

TEKSTEN IN HET INFORMATIEVELD :

Mededel ing 1 : Status op de cursorpositie.

HANDELINGEN :

1. Cursor op de juiste plaats zetten ( indien nodig ).
2. Delete Character-toets indrukken.

SPECIALE KARAKTERS : Geen.

WERKING :

Na het indrukken van de Delete Character-toets wordt het character onder
de cursor verwijderd. Het is daarom nodig eerst de cursor te positioneren
en daarna de Delete Character-toets aan te slaan.
Als niet het laatste character van een regel is verwijderd, wordt de
regel zodanig herschreven dat het verwijderde character er niet meer in
staat.
Als wel het .laatste character van een regel is verwijderd, staat de
cursor aan het begin van een blanco regel. Een volgende aanslag van de
Delete character-toets heeft nu tengevolge dat deze blanco regel verwijderd
wordt. De cursor staat dan op de eerste positie van de volgende regel.
Als de cursor achter het laatste character van een regel staat, zal na
aanslaan van de Delete character-toets de regelovergang verwijderd wo rden.
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3.8.5. INSERT.

TOETS : Insert-toets.

TEKSTEN IN HET INFORMATIEVELD :

MededeLing 1
MededeL ing 2
MededeL ing 3
MededeL ing 4
Rig ht.

HANDELINGEN :

Inse rt.
Status op de cursorpositie.
Cursorpositie = Insertpositie.
Undien nodig) Geef afbreekpunt met Cursor Left, Cursor

1. Cursor op juiste pLaats zetten Undien nodig).
2. Insert-toets indrukken.
3. Tekst en eventueeL print-controLs invoeren.
4. cursor Left, cursor rigth aLs het systeem daarom vraagt.
5. AfsLuiten door aansLaan End-Of-Function toets of een andere Edit-com mando
toets.

SPECIALE KARAKTERS

1. Rubout.
2. Print-ControLs.
3. Cursor Left, Cursor Rigth aLs het systeem daarom vraagt.

WERKING :

Door het aansLaan van de toets Insert wordt het systeem in de submode
Insert gebracht.
ALs er tekst in een bestaand document wordt tussengevoegd zaL op de
eerste zes regeLs van het scherm de zes regeLs voorafgaand aan de
cursorpositie worden geschreven. De zes regeLs die voLgen op de insert
positie, incLusief het character onder de cursor, worden op de onderste
zes beschikbare tekstregeLs van het scherm geschreven (zie fig.3.1.>
Onder het beheer van de routine GET$MESSAGE kan nu tekst ingevoerd worden.
ALs er zoveeL tekst ingevoerd is, dat het heLe tekstscherm voL is, wordt
er een scroLL van l:lm regeL uitgevoerd zodat de zes eerstvoLgende
regeLs van de tekst die na de nieuw-ingevoerde tekst moeten voLgen, nog
steeds in de onderste regeLs van het scherm worden getoond (zie fig.3.1J.
De inse rt-submode kan verLaten worden door een ander Edit-Com mando te
kiezen of door de End-Of-Function toets aan te sLaan.
Na be~indiging van Inse rt wordt het gee re~erde gat in de tekst op het
scherm opgevuLd.
In het aLgemeen zaL dan een regeL ontstaan die Langer is dan de opgegeven
regeLLengte (aantaL Letters per regeL). Deze regeL wordt afgekapt bij
de maximaLe regeLLengte, geaccentueerd met sterretjes. De rest van de
regeL wordt op de voLgende regeL geschreven.
De cursor staat na be~indiging van Insert op de eerstvoLgende positie
na de zojuist ingevoerde tekst.
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De tekst die na de nieuw-ingevoerde tekst voLgt heeft de status, zoaLs
die goLd bij be~indiging van Insert.
ALs deze tekst zijn status zou behouden, zou het onmogeLijk zijn om
nieuwe printcontroLs tussen te voegen.

figuur.3.1.a. De scherminhoud voor en na het indrukken van de inserttoets.
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I'"SFI(T V~~ (JN~tr/(srKiP6N I

figuur.3.1.b. : De scherminhoud voor en na het aanslaan van een nieuwe
Letter aLs het heLe scherm voL is in de insert-mode.
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3.8.6. OVERSCHRIJ F.

TOETS : Overschrijf-toets.

TEKSTEN IN HET INFORMATIEVELD :

MededeL ;ng 1
MededeL ;ng 2

HANDELINGEN :

Oversc hrijf.
Status op de cursorpos;t;e.

1. Cursor op juiste pLaats zetten (;nd;en nod;g).
2. Overschrijf-toets indrukken.
3. Tekst en eventueeL print-controLs invoeren.
4. Curso r Left, cursor right aLs het systeem daarom vraagt.
5. AfsLuiten door aansLaan End-Of-Function toets of andere Edit-Commando

toets.

SPECIALE KARAKTERS :

1. Rubout.
2. Print-controLs.
3. Cursor Left, cursor right aLs het systeem daarom vraagt.

WERKING :

Door het aansLaan van de toets Overschrijf wordt het systeem in de submode
Overschrijf gebracht.
Met Overschrijf kan een bestaand character vervangen worden door een
nieuloJ character.
De status in de nieuw ingevoerde tekst is geLij k aan die op de eerste
positie waar met schrijven begonnen is, met inachtneming van eventueLe
nieuw ingevoerde print-controLs. De tekst die na de nieuw-ingevoerde
tekst komt, behoudt zijn oude status.
De cursor voLgt de bestaande tekst, ook bij regeLovergangen. Na be~indiging

van Overschrijf staat de cursor op de eerstvoLgende positie na de
nieuw-ingevoerde tekst.
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3.8.7. DELETE BLOCK.

TOETS : DeLete BLock-toets.

TEKSTEN IN HET INFORMATIEVELD :

MededeLing 1 : DeLete bLock.
MededeLing 2 : Status op cursorpositie.
Vraag 1 Geef -beginpositie.
Vraag 2 Geef eindpositie.
Vraag 3 DeLete BLock? * JA *, NEE?

HANDELINGEN :

1. DeLete BLock-toets indrukken.
2. Cursor op beginpositie zetten (indien nodig>, druk RETURN.
3. Cursor op Laatste positie zetten, druk RETURN.
4. Geef bevestiging of ontkenning, druk RETURN.
5. Voortijdig afbreken van het commando geschiedt door aansLaan End-Of

Function toets of andere Edit-Commando-toets.

SPECIALE KARAKTERS : Rubout.

WERKING :

Na het indrukken van de deLete bLock-toets komt het systeem met vraag 1.
De gebrui ker zet de cursor dan op het eerste character van het te
verwijderen bLok. ALs de cursor goed staat wordt de RETURN-toets ingedrukt.
Het systeem reageert daarop met vraag 2.
De gebruiker zet de cursor dan op het Laatste character van het te
verwijderen bLok. ALs de cursor goed staat moet weer RETURN ingedrukt worden.
Het systeem toont het aangegeven bLok daarna inverse video en steLt vraag 3.
De gebrui ker beantwoo rdt deze vraag zoaLs eerder beschreven (zie 3.7J.
De cursor staat na uitvoering van deLete op de eerstvoLgende positie die
voLgde op het nu ver wijderde bLok.
EvenaLs bij Insert kunnen ook hier te Lange regeLs ontstaan die op
soortgeLij ke manier op het scherm geschreven worden als bij Insert.
Het commando DeLete BLock kan voortijdig bel:Hndigd worden met de
End-Of-Function toets of door een andere Edit-Commando-toets aan te sLaan.
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3.8.8. FIND.

TOETS : Find-toets.

TEKSTEN IN HET INFORMATIEVELD :

MededeL ing 1 Find.
MededeLing 2 Status op de cursorposite.
MededeL ing 3 Systeem is bezig.
MededeLing 4 Einde document·bereikt.
MededeL ing 5 < Str ing > niet gevonden.
Vraag 1 Geef textstring.
Vraag 2 Verder zoe ken?
Vraag 3 Automatisch? Ja, * Nee * ?

HANDELINGEN :

1. let cursor <indien nodig).
2. Find-toets indrukken.
3. Textstring intypen, d ruk RETURN.
4. Geef bevestiging of ontkenning, druk RETURN.
5. Find kan ook be~indigd worden met de End-Of-Function toets of een

andere Edit-Comm ando-toets.

SPECIALE KARAKTERS :

1. Rubout.
2. Print-ControLs.

WERKING :

Na het aanroepen van dit commando gaat het systeem vanaf de momentane
cursorpositie zoe ken naar een characterstring. Het is daarom nodig voor
het indrukken van de Find-toets de cursor op de gewenste positie te
zetten.
Na het indrukken van de Find-toets wordt het tekstveLd op het beeLdscherm
gewist waarna het systeem vraag 1 steLt. De gebruiker moet dan de te
zoeken textstring met eventueLe Print-ControLs intypen. Hierbij staat
een Rubout-mogeLijkheid ter beschikking. ALs de RETURN binnen de te
;zoeken string voorkomt, wordt deze opgegeven door de LINE FEED-toets aan
te sLaan. Deze toetsaansLag zaL in deze situatie aLs 'LF ' gedispLayed
worden.
ALs de gewenste textstring correct is ingetypt, moet RETURN ingedrukt
worden. Het systeem reageert daarop met vraag 3, die op de eerder
beschreven wijze beantwoord moet worden.

ALs voor niet-automatisch is gekozen, is de werking van Find aLs voLgt.

Het scherm wordt gewist en terwijL het systeem
staat mededeLing 3 op het scherm.
ALs de textstr.ing eenmaaL gevonden. is verschijnt de
string in zijn context op het scherm. De cursor

aan het zoeken is

opgegeven character
staat hierbij op de
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eerste positie van de opgegeven string.
In het informatieveLd verschijnt dan vraag 2, die op de gebruikeLijke
manier beantwoord moet worden.
Find kan ook b~eindigd worden door de End-af-Function toets aan te
sLaan.
ALs verder gezocht moet worden, wordt het scherm weer gewist en versch~jnt

mededeLing 3.
ALs bij het zoeken naar de opgegeven textstring het einde van het document
berei kt wordt versc hijnt mededeL ing 4 in het informati eveLd.

Het commando Find wordt aLs afgehandeLd beschouwd:

1. ALs op vraag 2 ontkennend geantwoord is.
2. ALs het einde van het docum ent be rei kt is.
3. ALs de end-af-Function toets is aangesLagen.
4. ALs een andere Edit-Commando toets is aangesLagen.

ALs de textstring nooit gevonden is, verschijnt mededeL ing 5 in het
informatieveLd. Het scherm bevat dan de tekst die op het scherm stond
toen de Find-toets ingedrukt werd.
De cursorpositie is ongewijzigd.
ALs de opgegeven string weL gevonden is dan bevat het scherm
documentgedeeLte waarin de opgegeven string de Laatste keer gevonden
De cursor staat hierbij op de eerste positie van de gezochte string.

In het informatieveLd staat dan de status zoaLs die geLdt op de cursor
positie.

ALs voor automatisch gekozen werd, is de werking van Find aLs voLgt:

Het scherm wordt gewist en terwijL het systeem aan het zoeken is staat
mededeLing 3 op het scherm.
ALs de textstring gevonden is, wordt het segmentnummer van het segment
waarin de string gevonden is op het scherm geschreven. ALs de printer
op het tekstverwerkingssysteem is aangesLoten zaL dit segmentnummer
automatisch afgedrukt worden. Dit automatisme is te onderdrukken door
de printer uit te schakeLen. Het systeem zoekt tot aan het einde van het
document.
ALs tijdens het zoe ken het heLe scherm voL raakt, dan verschijnt vraag 2
in het informatieveLd.
De gebrui ker reageert hierop met een bevestigend of een ontkennend
antwoord of met de End-af-Function toets.
ALs deze vraag niet gesteLd zou worden, dan zou de informatie in de
eerste tekstregeL verLoren gaan.
ALs het einde van het document bereikt wordt en aLs de opgegeven string
nooit gevonden is, dan verschijnt mededeL ing 5 in het informatieveLd.
De cursor staat na be~indiging van het Find-commando met automatische
werking aLtijd op de positie waar hij stond toen de Find toets ingedrukt
werd.
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3.8.9. SUBSTITUTE.

TOETS : Substitute-toets.

TEKSTEN IN HET INFORMATIEVELD :

MededeL ing 1 Substitute.
MededeLing 2 Status op de cursorpostie.
MededeL ing 3 Systeem is bezig.
MededeL ing 4 Einde document berei kt.
MededeLing 5 Geen substitute uitgevoerd.
MededeL ing 6 substitute X keer uitgevoerd.
Vraag 1 Geef oLd-textstring.
Vraag 2 Geef new-textstring.
Vraag 3 Automatisch? Ja, * Nee * ?
Vraag 4 Substitute? * Ja *, Nee?
Vraag 5 Verder zoeken ? * Ja *, Nee?
Vraag 6 HoeveeL maaL substitute uitvoeren ?

HANDELINGEN :

1. Zet cursor ( indien nodig ).
2. Substitute-toets indrukken.
3. OLd-textstring intypen ( druk RETURN ).
4. New-textstring intypen ( druk RETURN ).
5. Geef bevestiging of ontkenning : druk RETURN.
6. Substitute kan ook be~indigd worden met de End-Of-Function toets of

een andere Edit-Commando toets.

SPECIALE KARAKTERS

1. Rubout.
2. Print-ControLs.

WERKING :

Na het aanroepen van dit commando gaat het systeem vanaf de momentane
cursorpositie zoe ken naar de oLd-textstring. Het is daarom nodig voor
het indrukken van de substitute-toets de cursor op de gewenste positie
te zetten.
Na het indrukken van de Substitute-toets wordt het tekstveLd op het
beeLdscherm gewist, waarna het systeem vraag 1 steLt.
De gebruiker moet dan de te vervangen textstring met eventueLe Print-ControLs
intypen.
Hierbij staat een Rubout-mogeLijkheid ter beschikking.
aLs een RETURN-character in de string voorkomt, wordt dit opgegeven door
de LINE FEED-toets aan te sLaan. Deze toetsaansLag zaL in deze situatie
aLs 'LF' gedispLayed worden.
aLs de OLd-textstr"ing correct is ingetypt, moet RETURN ingedrukt worden.
Daarna steLt het systeem vraag 2.
De gebruiker typt dan de new-textstring in, op dezeLfde manier aLs de
oLd-textstring, afgesLoten met RETURN.
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het systeem reageert dan met vraag 3 in het informatieveLd, waarop de
gebruiker bevestigend of ontkennend kan antwoorden.

ALs voor de niet-automatische uitvoering is gekozen, is de werking aLs
voLgt :

Het scherm wordt gewist en terwijL het systeem aan het zoeken is, staat
mededeL ing 3 op het scherm.
ALs de oLd-textstring gevonden is verschijnt deze in zijn context op het
scherm.
De cursor staat hierbij op de eerste positie van de oLd-textstring.
In het info rmatieveLd versc hijnt dan vraag 4.
De gebruiker antwoordt op deze vraag bevestigend of ontkennend.
Bij een bevestiging wordt de substitute uitgevoerd. Het scherm wordt
hierbij aangepast. ALs er een te Lange regeL ontstaat, wordt deze met
sterretjes geaccentueerd. De cursor staat dan op de eerste positie die
voLgt op de new-textstring.
Hierna, evenaLs na een ontkennend antwoord op vraag 4, steLt het systeem
in het informatieveLd vraag 5, die op de gebruikeLijke manier beantwoord
moet worden.
Bij een bevestiging wordt het scherrn weer gewist en mededeL ing 3 wordt
op het scherm getoond.

Het commando Substitute wordt aLs afgehandeLd beschouwd

1. ALs op vraag 5 ontkennend geantwoord is.
2. ALs het einde van het document bereikt is.
3. ALs de End-Of-Function toets is aangesLagen.
4. ALs een andere Edit-commando-toets is aangesLqgen.

ALs bij het zoeken het einde van het document bereikt wordt, verschijnt
mededeLing 4 in het informatieveLd.
ALs de oLd-textstring nooit vervangen is versc hijnt mededeL ing 5 in het
informatieveLd. Het scherm bevat dan de tekst die op het scherm stond
toen de substitute-toets werd ingedrukt.
De cursorpositie is ongewijzigd.
ALs de oLd-textstring weL vervangen is door de new-textstring, dan bevat
het scherm het documentgedeeLte waarin de Laatste keer substitute is
uitgevoerd.
De cursor staat hierbij op de eerste positie die voLgt op de new-textstring.
In het informatieveLd staat dan de status zoaLs die geLdt op de cursor
positie.

ALs voor de autom atisc he uitvoering gekozen is, is de werking aLs voLgt:

Voo rdat het systeem naar de oLdtextstring gaat zoe ken, steLt het eerst
vraag 6.
De gebruiker antwoord hierop met een decimaaL getaL of met "aLLes",
afgesLoten door RETURN.
Daarna wordt het· sc herm gewist en terwij L het systeem aan het zoeken is
staat mededeLing 3 op het scherm.
ALs de oLd-textstring gevonden is, wordt het segmentnummer van het segment
waarin de oLd-textstring gevonden is op het scherm geschreven, de
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substitute wo rdt uitgevoerd en het systeem gaat verder zoeken naar de
old-textstring. Dit gebeurt zo vaak als door de gebruiker is opgegeven.
Als hierbij het gehele tekstscherm volgeschreven is met segmentnummers,
dan verschijnt vraag 5 in het informatieveld waarop bevestigend of
ontkennend geantwoord kan worden. Met de End-Of-Function toets kan
het commando voortijdig be~indigd worden. Als het einde van het document
bereikt wordt en als niet het opgegeven aantal substitute's is uitgevoerd,
dan verschijnt mededel ing 6 in het informatieveld, waarbij X de waarde
krijgt van het aantal uitgevoerde Substitute's.
Als de printer op het tekstverwerkingssysteem is aangesloten zullen de
segmentnummers van de segm.enten waarin substitute heeft plaatsgevonden
automatisch afgedrukt worden. Oit automatisme is te onderdrukken door
de printer uit te schakelen.
Na be~indiging van het commando Substitute in de automatische uitvoering
is de cursorpositie ongewijzigd ten opzichte van de positie ten tijde
van het indrukken van de substitute-toets.
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3.8.10. GOTO ( segmentnummer ).

TOETS : Goto-toets.

TEKSTEN IN HET INFORMATIEVELD :

Mededel ing 1
Mededel ing 2
Mededel ing 3
Vraag 1 : Geef

HANDELINGEN :

Goto.
Foutief segmentnummer.
Status op de cursorpositie.
segmentnum mer.

1. Goto-toets indrukken.
2. Segmentnum mer opgeven, druk enter.
3. Het commando Goto kan voortijdig be~indigd worden met de End-Of-Function

toets of door een ander Edit-Commando te kiezen.

SPECIALE KARAKTE RS : Rubout.

WERKING :

Na het indrukken van de Goto-toets reageert het systeem met vraag 1. De
gebrui ker geeft dan het segmentnummer op, afgesloten met RETURN. Bij het
invoeren van het segmentnummer kan Rubout gebruikt worden.
Het is ook mogelijk in dit stadium het commando voortijdig te be~indigen

met de End-Of-Function toets of een andere functie-toets.
Na het invoeren van het segmentnummer zoekt het systeem het gewenste
segment en schrijft dit op het scherm.. De cursor staat hierbij op de
eerste positie van het gevraagde segment. De status op dit punt staat
vermeld in het informatieveld.
Als het gevraagde segment niet gevonden kan worden, verschijnt mededel ing 2
in het informatieveld.
Het scherm bevat daarna de tekst die op het scherm stond toen de Goto-toets
ingedrukt werd.
De cursorpositie is ongewijzigd.
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3.8.11. PUT.

TOETS : Put-toets.

TEKSTEN IN HET INFORMATIEVELD :

MededeL ing 1 : Put.
MededeLing 2 : Status op de cursorpositie.
Vraag 1 Geef beginpositie.
Vraag 2 Geef eindpositi e.
Vraag 3 Juiste bLok ? * Ja *, Nee?
Vraag 4 Geef documentnaam.
Vraag 5 < Docum ent > bestaat aL, deLete < Document> ? * Ja *, Nee?

HANDELINGEN :

1. Put-toets indrukken.
2. Cursor op beginpositie zetten ( indien nodig ).
3. Cursor op Laatste positie zetten, d ruk RETURN.
4. Geef bevestiging of ontkenning, d ruk RETURN.
5. Documentnaam opgeven, druk RETURN.
6. ALs docum entnaam bestaat : Geef bevestiging of ontkenning.
7. Het commando Put kan voortijdig be'~indigd wordern met de End-Of-Function

toets of met een andere Edit-Commando-toets.

SPECIALE KARAKTERS : Rubout.

WERKING :

Met het Put-Commando kan een tekstgedeeLte in een apart document opgeborgen
wo rden.
Na het ind rukken van de Put-toets komt het systeem met v raag 1. De
gebruiker zet de cursor dan op het eerste character van het op te bergen
documentgedeeLte. ALs de cursor goed staat wordt de RETURN-toets ingedrukt.
Het systeem reageert daarop met vraag 2.
De gebruiker zet de cursor dan op het Laatste character van het op te
bergen documentgedeeLte. ALs de cursor goed staat moet weer RETURN
ingedrukt worden.
Het systeem toont het opgegeven documentgedeeLte daarna inverse video
en steLt vraag 3. De gebruiker beantwoordt deze vraa91 zoaLs in paragraaf 3.7.
beschreven staat.
bij een ontkenning wordt het Put-Commando aLs afgehandeLd beschouwd. Bij
een bevestiging reageert het systeem met vraag 4. lD'e gebruiker dient dan
een documentnaam op te geven van een document waarin het lrekstgedeeLte opgeborgen
moet worden. Hierbij kan gebrui k gemaakt worden van Il'ubout. de documentnaam
wordt afgesLoten met RETURN.
ALs de opgegeven docum entnaam nog niet bestaat, den wordt het opgegeven
tekstgedeeLte opgeborgen in het opgegeven document.
ALs de opgegeven documentnaam weL bestaat, dan reageert het systeem met
vraag 5, die bevestigend of ontkennend beantwoord moet worden. Bij een



3~

bevestiging wordt de bestaande document-inhoud verwijderd en het opgegeven
tekstgedeeLte wordt in het document gepLaatst. Bij een ontkenning steLt het
systeem wederom vraag 4 waarna de gebrui ker een nieuwe documentnaam kan
opgeven.
Een documentgedeeLte dat met Put opgeborgen is aLs een apart document, wordt
voorzien van een controLebLok aan het begin en een controLebLok aan het
einde, zodanig dat de status in dit nieuw document dezeLfde is aLs die in
het origineLe document. Een document met Put ontstaan, kan weer aLs een
zeLfstandig document bewerkt worden. Het tekstgedeeLte wordt door Put
niet Liit het origineLe document verwijderd.

Het Put-commando wordt aLs afgehandeLd beschouwd

1. ALs het opgegeven documentgedeeLte in het nieuwe document is opgeborgen.
2. ALs op vraag 3 ontkennend is geantwoord.
3. ALs de End-Of-Function toets is aangesLagen.
4. ALs een andere Edit-Commando-toets is aangesLagen.

Na be\Hndiging van Put staat de cursor nog steeds op de pLaats waar de
gebruiker hemgepositioneerd heeft aLs Laatste character van het op te
bergen documentgedeeLte.
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3.8.12. GET.

TOETS : Get-toets.

TEKSTEN IN HET INFORMATIEVELD :

: Get.
: Status op de cursorpositie.

documentnaam bestaat niet.
documentnaam.
insertpositie.

MededeLing 1
MededeL ing 2
MededeLi ng 3
Vraag 1 Geef
Vraag 2 : Geef

HANDELINGEN :

1. Druk Get-toets.
2. Geef documentnaam, druk RETURN.
3. Cursor positioneren ( indien nodig ).

SPECIALE KARAKTERS Rubout.

WERKING :

Het Get-commando kan gezien worden aLs een vorm van Insert. Op de
cursorpositie wordt een compLeet document opgenomen.
Na het indrukken van de. Get-toets, steLt het systeem vraag 1. De gebrui ker
geeft dan een documentnaam op van een document waarin zic h de op te haLen tekst
bevindt. Hierbij staat een Rubout-mogeLijkheid ter beschikking. ALs de
documentnaam correct is ingetypt moet de RETURN-toets aangesLagen worden.
ALs de opgegeven documentnaam niet bestaat, dan verschijnt mededeLing 3 in
het informatieveLd en het systeem wacht op het indrukken van een nieuwe
Edit-Com mando-toets.
ALs de opgegeven documentnaam weL bestaat dan steLt het systeem vraag 2. De
gebruiker zet de cursor dan op de juiste pLaats. ALs de cursor goed
staat, moet de RETURN-toets aangesLagen worden. Hierna wordt het opgegeven
document in het onderhavige document opgenomen. Aan de status van de tussengevoegde
tekst en de voorgaande en vervoLgtekst verandert niets.
Aan het einde van de tussengevoegde tekst kan een te Lange regeL ontstaan.
Deze wordt op het scherm geaccentueerd met sterretjes.
Tijdens het tussenvoegen van de opgegeven fiLe wordt deze fiLe door de
procedure NOMINAAL in regeLs van nominaLe regeLLenge verdeeLt. Het kan
hierbij voorkomen dat de gebruiker afbreekpunten moet opgeven.
De cursor staat na be~indiging van Get op de eerstvoLgende positie na
het zojuist tussengevoegde document.
Op deze manier is aLLeen een geheeL document op te haLen.
Na uitvoering van Get bLijft het opgehaaLde document nog steeds aLs zeLfstandig
document gehandhaafd.
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3.9. ALternatieven.

Er zijn uiteraard aLternatieven voor de bediening van het systeem denkbaar.

In paragraaf 3.6.: Segmentnummering, staan reeds enkeLe aLternatieven
genoemd. Zij zij n voortgekomen uit de ide~en die leidden tot de gemaakte
keuze.
EnkeLe zinvoLLe aLternatieven voor enkeLe Edit-Commando's zuLLen hier
beschreven worden.

Om een regeLovergang in een textstring op te kunnen geven (bij FIND en
SUBSTITUTE) is gekozen voor een LINE FEED-toetsaansLag. De RETURN-toets
is in deze situatie gereserveerd voor ENTER-toets.
Men zou een regeLovergang in een dergeL ij ke textstring ook kunnen opgeven
door 'CRt of 'LF' in te typen, dat ook aLs zodanig gedispLayed zou moeten
worden. ALs in de tekst dan ' zou voorkomen, zou men dit teken op een
afwijkende manier in moeten voeren, bijvoorbeeLd twee keer achter eLkaar (II).

Na be~indiging van FIND en SUBSTITUTE in zijn automatische uitvoeringsvorm
wordt automatisch een Lijst van segmentnummers afgedrukt. Men zou deze
Lijst ook ter beschikking wilLen hebben in de niet-automatische uit
voeringsvorm van, met name, SUBSTITUTE.
Men zou bij beide uitvoeringsvormen na voLtooiing van het commando een
vraag kunnen steLLen of een Listing van segmentnullmers gewenst is. Deze
vraag kan dan bevestigend of ontkennend beantwoord worden. Bij een
bevestiging zaL dan een dergeLij ke Listing pLaats kunnen vinden. Het
defauLtantwoord op deze vraag zou kunnen zijn : Geen Listing.

Het aanroepen van Edit-Commando's gebeurt in principe met het indrukken
van een functietoets. Ieder Edit-Com mando heeft dan Z1J n eigen toets.
Een gebrui ker heeft dan direct een overzicht van de mogeL ij kheden van
het systeem.
Het kan echter voorkomen dat de gebrui kte terminaL (eventueeL na een
uitbreiding) niet voLdoende functietoetsen bezit.
Men zou dan een Edit-commando d.m.v. het intypen van een keyword kunnen
aanroepen.
Een tussenopLossing zou kunnen zijn : Voor vaak te gebrui ken Edit-Commando's
een functietoets reserveren en Edit-Commando's die minder vaak gebrui kt
worden onder een aparte functietoets onderbrengen. Na het aansLaan van
deze functietoets zou men dan een menu van mogeL ij kheden kunnen oproepen.
De Edit-com mando's die dan ter besc hi kking komen zou men kunnen aanroepen
met een keyword of met een functietoets. Hierdoor krijgt iedere functietoets
twee betekenissen, afhankeL ijk van het feit of de "menu"-functietoets
weL of niet is aangesLagen.
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3.10. UitbreidingsmogeLijkheden.

In voorgaande zijn de diverse Edit-Commando's beschreven zoaLs ze in
eerste instantie gereaLiseerd zuLLen worden. Er zijn echter enkeLe
uitbreidingen in een Later stadium denkbaar. Hier zaL een beschrijving
voLgen van uitbreidingen die op dit moment reeds zinvoL Lij ken.

Kiezen van de werkmode.

ALs men voor een bepaaLde werkmode kiest kan het v raag-en-antwoord speL
voor het opgeven van een documentnaam voor een ervaren gebrui ker een
verveLend effect hebben. Een uitbreidingsmogeLij kheid op dit punt zou
kunnen zijn documentnaam en eventueLe andere parameters zoaLs een passwo rd
reeds bij het kiezen van de werkmode op te kunnen geven.
Werkmode, documentnaam en parameters worden dan van eLkaar gescheiden
door een spatie en afgesLoten door een RETURN-toetsaansLag. Afbreken
hierbij zou probLemen op kunnen Leveren. Een Rubout-mogeLij kheid hierbij
is zeker zinvoL.

Hard-Copy.

Men zou tijdens het editen kunnen wensen am de scherminhoud op papier
af te Laten drukken. Hiervoor zou een nieuw Edit-Commando gedefinieerd
kunnen worden dat het gewenste resuLtaat tengevoLge heeft. Hierbij zou
aLs additioneLe informatie datum, tijd en documentnaam afgedrukt kunnen
worden.

DocumentbescherBing.

Het Lijkt zinvoL te zijn een document niet voor iedereen toegankeLijk
te Laten ZlJn. Naast het feit dat men ZlJn eigen diskette zeLf kan
bewaren, zou men oak nag een password kunnen gebruiken. Na het opvragen
van de diskette-directory verkrijgt men dan de documentnaam van de
documenten die niet aan een password gekoppeLd zijn.
ALs men bij het oproepen van de diskette-directory een password meegeeft,
verkrijgt men de namen van de documenten die niet aan een password
gekoppeLd zij n ben evens de namen van de documenten die door het betreffende
password beschermd zijn. Een password moet dan door de gebruiker zeLf
aan de documentnaam gekoppeLd worden.
BijvoorbeeLd : EDIT 'DOCUMENTNAAM' 'WACHTWOORD' <RETURN>
Documentnaam en wachtwoord zijn strings die door de gebruiker gekozen kunnen
worden.

Blo kaanduiding.

Bij verschiLLende Edit-Commando's <DeLete BLock en Put) is het nodig
am een documentgedeeLte op te geven.
Dit zaL gereaLiseerd worden door de cursor eerst op het eerste character
van het bLock te pLaatsen, daarna RETURN indrukken. Dan de cursor op het
Laatste character van het bLock pLaatsen en wederom RETURN-indrukken.
Naast deze methode zou men de gebrui ker oak de mogeLij kheid wiLLen bieden
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om documentgedeeLten aan te duiden met segmentnummers en met de reserved
words DOCUMENTBEGIN en DOCUMENTEIND.

We verkrijgen dan de voLgende manieren om een documentgedeeLte aan te
duiden:

1. Van cursorpositie A tot en met cursorpositie B.
2. Van cursorpositie A tot en met segment B.
3. Van segment A tot en met cursorpositie B.
4. Van cursorpositie A tot en met documenteind.
5. Van documentbegin tot en m~t cursorpositie A.
6. Van segment A tot en met segment B.
7. Van documentbegin tot en met segment A.
8. Van segemnt A tot en met documenteind.

New-textstring bij Substitute.

In eerste instantie zaL voor de new-textstring bij het commando substitute
een textstring ingetypt moeten worden.
Men zou echter ook de mogeLij kheid moeten bieden voor de new-textstring
een geheeL document te kunnen invoeren d.m.v. de documentnaam. Het is dan weL
nodig dat het systeem documentnamen van tekst weet te onderscheiden.

Put en Get.

ZoaLs Put gereaLiseerd zaL worden is het met dit commando aLLeen mogeLijk
iets op te bergen in een nieuw of een Leeg document. Het is denkbaar dat een
geb rui ker iets wiL opbergen in een reeds bestaand docum ent. Hij zou het op
te bergen documentgedeeLte achteraan het bestaande document wiLLen toevoegen
of aan het begin van het bestaande document wilLen pLaatsen. Dit zou een
uitb reidi ngsmog eLij kheid zij n voor Put.
ALs met Get een gedeeLte van een document opgehaaLd zou kunnen worden, zou
bouwsteencorrespondentie tot de mogeLijkheden van het systeem kunnen
gaan behoren.
Men zoutwee documenten kunnen maken. Een document dat adressen van personen bevat
en een document dat bijvoorbeeLd een brief bevat. Deze brief zou men naar
verschiLLende personen wiLLen sturen, waarvan de adressen in eerstgenoemd
document staan opgesLagen. Het zou dan mogeLij k moeten zijn om automatisch
dezeLfde brief steeds met een ander adres te kunnen afdrukken.
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Hoofdstuk 4 : De invoer van Print-ControLL

4.1. Inleiding.

Print-Controls hebben betrekking op de lay-out van het document. Een
aantal van deze Print-Controls hebben meestal in het gehele document
een constante waarde, andere kunnen veelvuldig in het document gewijzigd
worden. Print-Controls worden in de tekstfile opgenomen in de vorm van
contro leb Lokken.
Een controleblok kan dus een of meerdere Print-Controls bevatten. Hieronder
volgt een lijst van mogel ij ke Print-Controls.

A. Print-Controls die meestal in het gehele document dezelfde waarde behouden:

1. UitLijnen, uitLijnen op woordspatie.
2. ProportioneeL schrift.
3. Papierfo rmaat.
4. Left-margin, Rightmargin, Letters/regel.
5. Uppermargin, Lowermargin, RegeLs/pagina.
6. Paginanaam, String, Positie.
7. Paginanummering, Nummer eerste pagina, Positie.
8. TabuLatorstops.

B. Print-Controls die men gemakkel ij k in de tekst wiL kunnen veranderen:
B.1. Print-controls die een momentane actie ten gevolge hebben :

1. MuLtiprint.
2. Tabcommando.
3. New Page.

B.2. Print-controls die een aan/uit actie ten gevolge hebben

1. Onderstrepen.
2. Vetprinten.
3. Centreren.
4. Subscript.
5. Superscri pt.

De settings van de Print-Controls uit groep B.2. en groep A wordt de
status op een bepaalde plaats in het document genoemd.
De settings van de print-controls uit groep B.2. zoals die gelden op de
cursorpositie, worden getoond in het informatieveld.

Op de plaatsen waar een nieuw segment begint wordt een overhead-controleblok
opgenomen zoals dat in paragraaf 3.6. besproken is.
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4.2. De setting van de Print-ControLs.

ALs men na het kiezen van de werkmode "Edit Document" een nieuwe
documentnaam heeft opgegeven kan men de documentstatus wijzigen door de
toets SET PARMS in te drukken aLs eerste handeLing na het kiezen van de
insert-mode.
Doet men dit niet, dan heeft men bLijkbaar gekozen voor de defauLt-document
status.
Het effect dat het indrukken van de toets SET PARAMETERS opLevert staat
beschreven in paragraaf 4.3. Deze toets kan ook worden ingedrukt aLs men
binnen een document een of meerdere settings van de Print-ControLs uit
groep A wiL veranderen.

Print-ControLs uit 9 roep 8 zuLLen ieder met een eigen toets geset kunnen
wo rden.
Het print-controL MuLtiprint uit groep 8.1. heeft sLechts betrekking op
het eerstvoLgende character dat ingetypt wordt. Oat character zaL op
dezeL fde pLaats aLs het voorgaande character geprint worden.
De andere print-controLs uit groep 8.1. zetten sLechts een stuurc haracter
voor de printsessie in het document.

De print-controLs uit groep 8.2. hebben een aan/uit actie ten gevoLge.
ALs op de ~ betreffende toets (Onderstrepen, Vetprinten, Centreren)
gedrukt wordt, zaL de setting van het betreffende print-controL gelfnverteerd
worden. WeLke de momentane setting is van deze parameters, kan de gebruiker
zien in het informatieveLd.
Na het indrukken van de toetsen Subscript of Superscript wordt een
stuurc haracter in het document gepLaatst dat tengevoLge heeft dat de
voLgende characters die ingevoerd gaan worden bij het uitprinten een
Letterhoogte Lager of hoger afgedrukt worden dan de voorgaande characters.
Met deze reaL isering is het ook mogeLij keen index van een index aLs
zodanig af te drukken. ALs men terug wiL naar de nominaLe regeLhoogte,
dan drukt men op de toets reset subscript/superscript.

In voo rgaande is steeds de term functietoets gebrui kt.
Hiermee worden de Direct Function ControL Keys van de PERKIN-ELMER
OWL-1200 terminaL bedoeld.
8ij de eerste reaLisatie van de text-editor zuLLen zij toegewezen worden
zoaLs in figuur 4.1. gesc hetst is.
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4.3. De toets SET PARAMETERS.

Na het indrukken van de toets SET PARAMETERS kan de gebruiker de systeem
variabeLen uit groep A een waarde geven. ALLereerst verschijnt vraag 0
op het beeLdscherm.
(Vraag 0 : Wilt U systeem huLp bij het invuLLen van de systeem-variabeLen?

*J a*, Nee ?).
Deze v raag, evenaLs aLLe andere vragen, wordt beantwoord zoaLs in parag raaf 3.7
beschreven staat.
Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, zaL het systeem het
voLgende pseudo-programma interactief met de gebruiker doorLopen. De
geb rui ker kan dit prog ram ma voortij dig stoppen door de End-Of- Function-toets
of een andere Edit-Commando toets in te drukken.

Vraag 1 : UitLij nen ? *Ja*, Nee?
'i f' Ja
'then' vraag 1a : UitLij nen op woordspatie ? *Ja*, Nee?

Vraag 2: ProporioneeL Schrift? *Ja*, Nee?

Vraag 3 : Papierform aat *A4*, e;gen standaard.
'if' eigen standaard
'then' vraag 3a : Papierbreedte in inch?

'if' pap;erbreedte >= wagenbreedte printer
'then' fout 1 : te breed papier voor de printer

goto vraag 3a.
vraag 3b : papierhoogte in inch?

Vraag 4 Leftmargin in inch *1.3* ?
. 'if' Left margin >= papierbreedte
'then' fout 2 : Leftmargin te groot.

goto v raag 4.

Vraag 5 R;ghtmargin in inch? *0.9*
'if' Rightmargin >= <Papierbreedte - Leftmargin)
'then' fout 3 : Rightm argin te groot.

goto v raag 5.

Vraag 6 : AantaL Letters per regeL ? *72*
'if' aantaL Letters per regeL >= 120 * (Pap;erbreedte - Leftmargin

- rightm argi n)

'then' fout 4 : teveeL Letters per regeL.
goto vraag 6

Vraag 7 Uppermargin in inch? *1.7.*
'if' Upperm argin >= papi erhoogte
'then' fout 5 : Uppermargin te ·groot.

goto vraag 7
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Vraag 8 : Lowermargin in inch? *1.4*
'if' Lowermargin >= <Papierhoogte - uppermargin)
'then' fout 6 : Lowermargin te groot.

goto Vraag 8.

Vraag 9 : AantaL regeLs per pagina ? *52*
'if' aantaL regeLs per pagina >= 120 * (Papierhoogte - Uppermargin

- Lowermargi,,)
'then' fout 7 : aantaL regeLs per pagina te groot.

goto vraag 9

Vraag 10 Paginanaam? Ja, *Nee* ?
'ifI Ja
'then' vraag 10a: Geef textstring.

'ifI aantaL characters >= aantaL Letters per regeL
Ithenl fout 8 : Paginanaam te Lang.

goto vraag 10a.
Vraag 10b: Geef Positie ? *MB*, MO ?
lif' keyword onherkenbaar
'then goto vraag 10b.

Vraag 11 Paginanummering? *Ja*, Nee?
'if' j a
'thenl Vraag 11 a : Geef nummer eerste pagina *1*

Vraag 11 b : Geef positie : LB, MB, *RB*, RO, MO, LO ?
'if' keyword onherkenbaar
'then' goto vraag 11 b.

Vraag 12 TabuLatorstops? *Ja*, Nee?
'if' Ja
Ithenl vraag 12a: Geef tabuLatorstops: *1, 2, 3,
'if' aantaL tabuLatorstops > 101m Laatste stop >
Ithen' fout 9 : tabuLatorstops buiten bLadspiegeL.

goto vraag 12a.

De paginanaam zaL altijd gecentreerd afgedrukt worden.
Men kan kiezen uit twee mogeLij kheden :

- Bovenaan de pagina.
- Onderaan de pagina.

4, 5 inch*.
Letters/regeL

ALs men zoweL een paginaam aLs een paginanummer wiL Laten afdrukken en
aLs men beide ofweL bovenaan, ofweL onderaan de pagina wit Laten afdrukken,
zaL in het eerste gevaL het paginanummer in de e"erste te printen regeL
afgedrukt worden en een regeL Lager de paginanaam.
In het tweede gevaL zaL het paginanum mer in de Laatste te printen regeL
gepLaatst worden en een regeL hoger de paginanaam.



ALs de gebrui ker bovenstaande. defauLtwaarden kiest (waarbij Papierfo rmaat
geLijk is aan A4), verkrijgt hij de voLgende waarden voor de characterpitch
en de Linepitch:

Characterpitch = (aantaL Letters per regeL> I (Papierbreedte - Leftm?lrgin
- rightmargin)
= 72 I (8.2 - 1.3 - 0.9)
= 12 characters per inch.

Linepitch = (aantaL regeLs per pagina) I (Papierhoogte
- Lowermargin)
= 52 I (11.7 - 1.7 - 1.4)
= 6 regeLs per inch.

Uppermargin

Indien vraag 0 ontkennend beantwoord is, kan de gebruiker de systeem
variabeLen een waarde geven m.b.v. de Keywords zoaLs die ook in bovenstaande
vragenLijst voorkomen.

VoorbeeLd : Een gebruiker wiL aLLeen de Leftmargin veranderen.
Hij handeLt dan aLs voLgt :

1. Druk toets SET PARAMETERS.
2. type N.
3. d ruk RETURN.
4. type: Leftmargin=1.7
5. druk RETURN.

Het keyword dient dus ingetypt te worden, gevoLgd door een '='-teken en
daarachter de gewenste waarde. ALs de settings van een aantaL parameters,
die voLgens deze methode opgegeven zijn, met eLkaar in strijd zijn, dan
voLgt een foutmeLding zoaLs die in de interactieve parametersetting ook
gegeven zou worden. De te geb rui ken keywords zijn hieronder vermeLd,
met daarachter de mogeLij ke antwoorden.

UITLI.INEN=
UITLIJNE NOPW OOR DSPATIE=
PROPORTIONEELSCHRIFT=
PAPIERFORMAAT=
PAPIERBREEDTE=
PAPIERHOOGTE=
LEFTMARGIN=
RIGHTMARGIN=
LETTERSPERREGEL=
UPPE RM ARGIN=
LOWERMARGIN=
REGELSPERPAGINA=
PAGINANAAi"l=
NAAMPOSITIE=
PAGINANU MME R=
NUM MERPOSITIE=
TABSTOPS

ja, nee
ja, nee
ja, nee
A4, eigen standaard
(opgeven in inch)
(opgeven in inch)
(opgeven in inch)
(opgeven in inch)
(opgeven aLs decimaal getaL>
(0pg even i n inc h)
(opgeven in inch)

(opgeven aLs decimaat getaL>
(textstring opgeven)
(MB, MO)
(opgeven aLs decimaaL getaL>
(LB, MB, RB, RO, MO, LO)
(opgeven aLs decimale getaLLen, gesc heiden
door een spatie)
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Hoofdstuk 5 : De Datastructuur in RAM.

5.1. Inleiding.

Uit voorgaande is af te leiden dat de wijze waarop de ingevoerde tekst
in het geheugen wordt opgeslagen aan een aantal eisen moet voldoen.

Allereerst is het belangrijk dat gemakkelijk en redelijk snel modificaties
(tussenvoegen en verwijderen van tekst> uitgevoerd moeten kunnen worden,
zowel in oude als in nieuwe tekst. Onder oude tekst wordt verstaan tekst
die reeds in het achtergrondgeheugen is opgeborgen. Nieuwe tekst staat
nog niet in het achtergrondgeheugen.

Een tweede eis is dat directe toegang tot een bepaalde plaats binnen het
doc ument mogelij k moet zijn.
Dit kan gebeuren onder gebruikmaking van de segmentnummers (zie para
graaf 3.6).
Een typist(e) kan de segmentnummers pas gebrui ken nadat ze bij de tekst
gedisplayed of geprint zijn.
Stel dat we bij het schrijven van tekst op het scherm het begin van een
nieuw segment detecteren, dan moet het mogel ijk zijn om hierbij het
juiste segmentoummer te kunnen weergeven.

In het volgende zal eerst beschreven
zal worden, waarna een beschrijving
de datastructuur gegeven zal worden.

worden
van de

hoe een tekstfile opgebouwd
verschillende aspecten van
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5.2. De Te kstfi Le.

In een tekstfiLe staat documentdata
Document-controLebLok, gevoLgd door
pa rag raaf 3.6).

die, Logisch gezien, begint met
een aantaL segmenten (zie

een
ook

Een Document-controLebLok
afwij ken t.o.v. de defauLt
dus ook ontbreken.

bevat die printcontroLs waarvan de settings
systeem-waarden. Een documentcontroLebLok kan

Segmenten zijn ge'Jntroduceerd in paragraaf 3.6 om sneL toegang te hebben
tot een bepaaLde pLaats in een document. Zoln pLaats is aLtijd het begin
van een segment.
Een segment begint aLtijd met een Overhead-cntroLebLok en heeft aLs
Laatste character een CR-character.
Binnen een segment bevindt zich tekstdata (printabLe characterS>
waartussen controLebLokken kunnen voorkomen.
Uit een Overhead-controLebLok is de status aan het begin van het betreffende
segment af te Leiden.
Om de hoeveeLheid overhead in de tekstfiLe te beperken, worden in de
Overhead-controLebLokken sLechts die Print-ControLs opgenomen, waarvan
de settings afwijken ten opzichte van de settings in het Document
controLebLok.
De status aan het begin van een segment wordt dan bepaaLd door zoweL het
Overhead-controLebLok aLs het Document-controLebLok.
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5.3. De Datastructuur.

5.3.1. Inleiding.

De datstructuur zal een pointerstructuur worden.
In het volgende zal de datastructuur behandeld worden aan de hand van
het invoeren van een document waarna we in dit document modificatis gaan
aanbrengen.
Allereerst wordt een hulproutine beschreven die het geheugen zal beheren.

5.3.2. De procedure ME MORY$MANAGER.

Alle geheugenruimte die niet als programmageheugen in gebruik is kan in
principe gebruikt worden voor het opbergen van data.
Als een typist(e) een document gaat invoeren is het voor het systeem
niet bekend hoe groot het document gaat worden, m.a.w. het is niet duidelijk
hoeveel geheugenruimte als Buffer gereserveerd moet gaan worden.
De procedure MEMORYSMANAGER is onder andere om deze reden ingevoerd.

Een routine kan bij de MEMORY$MANAGER een hoeveelheid geheugen aanvragen.
Als input heeft deze procedure dan info rmatie over de 9 rootte van deze
hoeveelheid geheugen nodig.
Deze informatie geven we via de parameter MEM$LENGTH.
Als output Levert de procedure MEMORY$MANAGER een fysisch adres en een
bufferlengte.
Het fysische adres is het adres van de eerste geheugenplaats van de ter
beschikking gestelde geheugenruimte (outputparameter MEMSADRES).
NUMBER$OFSBYTES bevat het aantal ter beschikking gestelde bytes en is
derhalve altijd kleiner of gel ij k aan de waarde van de inputparameter
MEM$LENGTH.

Ook kan het mogelijk zijn dat een hoeveelheid aangevraagde geheugenruimte
niet meer nodig is. Deze geheugenruimte moet aan de MEMORY$MANAGER
teruggegeven kunnen worden.
Hiervoor zijn nog twee inputparameters voor de procedure MEMORY$MANAGER
nodig, die het adres van het eerste byte en het aantal bytes van de
teruggegeven geheugenruimte opgeven.

Ook kan het voorkomen dat geheugenruimte bij de MEMORY$MANAGER wordt
aangevraagd terwijl er geen vrije geheugenruimte meer is. In dit geval
zal de outputparameter NUMBER$QF$8YTES gel ij k aan nul zij n.



53

Samenvattend heeft de procedure MEMORY$MANAGER dan de voLgende input
en outputparameters:

MODE : kan de waarde 0 of 1 hebben.
MODE = 0 betekent dat de procedure MEMORY$MANAGER
een hoeveeLheid geheugenruimte moet uitgeven.
MODE = 1 betekent dat de procedure MEMORY$MANAGER
een hoeveeLheid geheugenruimte terug krijgt.

NUMBER$OFSBYTES: Is een outputparameter die sLechts betekenis heeft aLs
MODE = O.
NUMBER$OF$BYTES bevat het aantaL ter beschikking
gesteLde bytes. ALs er geen vrij e geheugenruimte meer
is zaL NUMBER$OF$BYTES de waarde 0 bevatten.

MEMORY$ADRES: Is een outputparameter aLs MODE = 0 en bevat het
adres van het eerste byte van de geheugenruimte die
de MEMORY$MANAGER ter beschikking steLt.
ALs MODE = 1 is MEMORY$ADRES een inputparameter
en moet dan het adres van het eerste byte van de
geheugenrui mte bevatten die aan de MEMORY$MANAGER
teruggegeven wordt.

MEMORYSLENGTH: Is een inputparameter aLs MODE = 0 en bevat het
aantaL gewenste bytes die bij de MEMORY$MANAGER worden
aangev raagd.
ALs MODE = 1 is MEMORY$LENGTH een outputparameter
die het aantaL bytes van de terug te geven geheugenruimte
bevat.



54

5.3.3. Het Pointerprincipe.

De Datastructuur zaL gebaseerd worden op een pointerprincipe.
We defini~ren een denkbeeLdig Buffer dat in werkeLij kheid bestaat uit
een aantaL Buffer BLokken die op wiLLekeurige pLaatsen in het geheugen
kunnen voorkomen.
Bij ieder Buffer BLok hoort een Buffer Informatie BLok dat een pointer
naar het juiste Buffer BLok bevat. Daarnaast behoort bij ieder Buffer
BLok nog een Segment Identificatie TabeL die pointers bevat naar pLaatsen
waar in het Buffer BLok een nieuw segment begint.
Dit is schematisch weergegeven in figuur 5.1.
In het voLgende zuLLen we uitgaan van een maagdeLij ke toestand om zo
aLLe benodigde geheugenruimten en parameters te introduceren.



figuur 5.1.: Schematische voorsteLLing van het basisidee voor de data
structuur in RAM.
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5.3.4. TijdeLij ke opsLag van documentdata in RAM.

SteL dat een typist(e) aan het systeem te kennen heeft gegeven een nieuw
document te wiLLen editen, dan vraagt het mainprogramm aan de MEMORY$MANAGER
een hoeveeLheid geheugenruimte voor een BUFFER BlOK, een BUFFER INFORMATIE
BlOK en een SEGMENT IDENTIFICATIE TABEl.

De ingevoerde. Documentdata wordt serieeL in het Buffer bLok opgeborgen.
SteL dat het document niet te Lang is, dan kan zich de situatie voordoen
zoaLs in f;guur 5.2. geschetst is.

De pointer in het Buffer Informatie BLok naar het Buffer BLok bestaat
uit twee deLen:
Het ee rste deeL is het fysi sc he ad res van het ee rste byte van het Buffe r
BLok en noemen we BEGIN$BUFFER$BlOK.
Het tweede deeL bevat het aantaL bytes in het Buffer BLok die met
documentdata gevuLd zijn en wordt lENGTE$BUFFER$BlOK genoemd.
Beide deLen worden hexadecim aaL genoteerd en besLaan ieder twee bytes.

SteL nu dat de typist(e) een document wiL invoeren dat groter bLij kt te
zijn dan de ruimte, die voor het Buffer BLok gereserveerd is. In die
situatie wo rdt weer begonnen zoaLs boven beschreven. ALs het Buffer BLok
voL raakt, zaL het mainprogramm nieuwe ruimte moeten aanvragen bij de
MEMORY$MANAGER voor een tweede Buffer BLok, een tweede Buffer Info rmatie
BLok en een tweede Segment Identificatie TabeL.
Het tweede Buffer BLok kan nu weer serieeL gevuLd worden.
Nu is het echter nodig enige extra informatie in het Buffer Informatie
BLok op te nemen.
Het moet voor het systeem immers bekend zijn weLke data, Logisch gezien,
op weLke pLaats in het document opgenomen moet worden.
WeLke moet de voLgorde van de data zij n?
Eerst data uit het tweede Buffer BLo k en daarna data uit het eerste
Buffer BLok of moet de voLgorde juist omgekeerd zijn?

Deze info rmatie wo rdt opgenomen in de Buffer Info rmatie BLokken in de
vorm van een pointer die wijst naar de pLaats waar het Buffer Informatie
BLok staat opgesLagen, dat behoort bij het Buffer BLok dat het eertvoLgende
moet zij n. Deze pointer geven we de naam NE XT$BIB. Dit Levert de toestand
van figuur 5.3.

ZoaLs reeds opgemerkt heeft ook ieder Buffer BLok een Segment Identificatie
TabeL bij zich. Zij zijn op dezeLfde manier gekoppeLd aLs de Buffer
Inform atie BLokken.

De voLgende stap in de gebruikersactiviteit kan zijn dat hij de ingevoerde
tekst nog eens vanaf het begin op het scherm wiL zien. VoLgens de structuur
in figuur 5.3. is het weL mogeLijk van een bepaaLd Buffer BLok naar het
voLgende Buffer BLok over te stappen, er is echter nog geen informatie
in opgenomen over de pLaats waar het eerste Buffer Informatie BLok
opgesLagen staat.
Deze informatie wordt opgenomen in een veLd, genoemd FIRST BYTE INFORMATION



Buffer Informatie BLok een pointer opnemen
pLaats waar het Buffer Informatie BLok van
staat opgesLagen. Deze pointer noemen we
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BlOK in de vo rm van een pointer, die wij st naar de pLaats waar het eerste
Buffer Informatie BLok staat. Deze pointer wordt de BEGIN POINTER genoemd.
Om dezeLfde reden is het First Byte Information BLok een pointer opgenomen
die wijst naar de pLaats waar de eerste Segment Informatie TabeL staat
opgesLagen.
Deze pointer heet de BEGIN SEGMENT POINTER.

Om de rlJ van verwijzingen naar voLgende Buffer Informatie BLokken en
voLgende Segment Identificatie TabeLLen sLuitend te maken, moet er een
afsLuitpointer opgenomen worden in het Laatste Buffer Informatie BLok
en in de Laatste Segment Identificatie TabeL. Voor deze afsLuitpointer
kiezen we de waarde FFFF hex.
We hebben dan de structuur van figuur 5.4 verkregen. Deze structuur is
in principe oneindig uit te breiden. De grootte van het RAM Legt ons
hierin echter beperkingen op.

Het document wordt nu samengesteLd door de Buffer BLokken in de juiste
voLgorde te pLaatsen aan de hand van de Buffer Informatie BLokken. De
Buffer Informatie BLokken vormen nu een denkbeeLdige array. Beschouwen
we het First Byte Information BLok aLs een kop op dit array, dan kunnen
we dit denkbeeLdige array de DOCUMENT SAMENSTEllER noemen.

VoLgens de structuur van figuur 5.4 is het nu mogeLij k om serieeL het
heLe document vanaf een wiLLekeurig punt in voorwaartse richting te
doc rLopen. ~

Ook is het mogeLij k om direct naar het begin van het document te springen.
Nu doet zich echter een nieuw probLeem voor.
VoLgens hoofdstuk 3 heeft de gebruiker de beschikking over de Edit-Commando's
Previous Page, Previous Page, Cursor Left en Cursor Up.
Dit houdt in dat we niet aLLeen het document in voorwaartse richting
moeten kunnen doorLopen, maar ook terug waarts. ZoLang we binnen een
Buffer BLok bLijzen is dit voLgens figuur 5.4 nog mogeLijk.
Het probLeem ontstaat echter aLs we van een bepaaLd Buffer BLok terug
wilLen naar het voorgaande Buffer BLok.
Een opLossing hiervoor is anaLoog aan de pointerverwijzing naar een
voLgend Buffer Info rmatie BLok.
We zuLLen hiervoor in ieder
die het adres bevat van de
het voorgaande Buffer BLok
PREVIOUS BIB.
De pointer PREVIOUS BIB van het eerste Buffer Informatie BLok kan niet
naar een voorgaand Buffer Informatie BLok wijzen. Om dit aan te geven,
geven we deze pointer de waarde 0000 hex. De Segment Identificatie
TabeLLen wo rden op soortgeLij ke manier gekoppeLd.
Figuur 5.5 geeft ons een beeLd van de tot nu toe besproken datastructuur.



F;guur 5.2.: Vult ;ng van een Buffer Blok met tekst.
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Figuur 5.3.: Aaneenschakeling van twee Buffer Informatie BLokken, twee
Segment Identificatie TabeLLen en twee Buffer BLokken.
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Figuur 5.4.: AaneenschakeLing van Buffer Informatie BLokken, Segment
Identificatie TabeLLen en Buffer BLokken.
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Figuur 5.5.: Voorwaartse en terug waartse koppel i ng van de Buffer Blokken
via pointers in de Buffer Informatie Blokken.
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5.3.5. De interface met het achtergrondgeheugen.

ALs men een wllLekeurig groot document wiL invoeren, zaL dit aanvankeLij k
gebeuren voLgens het principe uit paragraaf 5.3.4.
Op een gegeven ogenbLik zaL het gevaLzich voordoen dat er geen yrije
geheugenruimte meer is.
Er moet dan vrije geheugenruimte gecre~erd worden.
Dit zaL gebeuren door de eerste ingevoerde tekst in het achtergrondgeheugen
op te bergen.
De geheugenruimte die door deze tekst in besLag genomen werd, wordt nu
aan de MEMORY$MANAGER teruggegeven en kan opnieuw uitgegeven worden.
Hiermee wordt ook een nieuw probLeem ge~ntroduceerd.

Een gedeeLte van het document staat nu in het achtergrondgeheugen en een
ander gedeeLte staat in het RAM.
Het eerste byte van het documentgedeeLte in RAM is nu echter niet meer
het eerste byte van het document. ALs een gebruiker m.b.v. scroLL-manipuLatie
(bijv.: Previous Page) teruggaat in het document, Loopt hij op een
gegeven ogenbLik tegen het begin van het buffer aan, echter nog niet
tegen het begin van het document.
VoLgens de beschrijving van de scroLL-manipuLaties ( zie paragraaf 3.8.3.)
mag een gebruiker niets merken van een beperkt RAM en moet hij normaaL
gebruik kunnen maken van Previous Page.
ALs het begin van het document berei kt wordt, moet een mededeLing gegeven
worden. ALs met scroLLen het begin van het Buffer bereikt wordt en de
gebruiker wenst nog verder terug te scroLLen, dan moet het programma een
test kunnen uitvoeren of het begin van het document bereikt is of dat
voorgaande documentdata vanuit het achtergrondgeheugen in het RAM gepLaatst
kan worden om daarna op het scherm te kunnen schrijven.
Het is daarom noodzakeLijk dat het programma bijhoudt weLk deeL van het
docum ent in RAM staat.
Hiervoor zaL eerst de interface met het achtergrondgeheugen beschreven
wo rden.

Voor het Edit-Programma staat het document in het achtergrondgeheugen
aLs een serieeL uit te Lezen file. In deze fiLe heeft ieder byte een
voLgnummer: het LOGISCHE BYTENUP'lMER.
Het eerste byte uit de file heeft het Logische Bytenummer 1.
Het RAM kan beschouwd worden aLs een venster over deze virtueLe file
( zie figuur 5.6 ).
Om aan te geven vanaf weLke byte in deze virtueLe file in het RAM staat,
wordt het Logische Bytenummer van dit byte in het First Byte Information
BLok opgenomen middeLs een parameter: LOG$NRSFIRSTSBYTESIN$RAM.
Om soortgeLij ke redenen aLs waarom bekend moet zijn of het begin van het
document in het RAM, dan weL in het achtergrondgeheugen staat, moet ook
bekend zijn of het einde van het document in het RAM staat.
Het is niet mogeL ij k dit Laatste met het Logische Bytenum mer
geven, omdat dit niet constant is in tegensteL Ling tot het
Bytenummer van het eerste byte van het document dat aLtijd de
heeft.
Er is dan ook gekozen voor een parameter ENDSOFSFlLE, die van het type
BooLean is.
Deze is true aLs het einde van het document in het RAM staat, anders



faLse.

Het is bLijkbaar mogeLijk om doeumentdata die reeds in het aehtergrond
geheugen staat weer in het RAM te Laden om bijvoorbeeLd op het beeLdseherm
ziehtbaar te maken.
ALs in het RAM rui mte gee re~erd moet worden om nieuwe doeumentdata in
op te sLaan, hoeft de doeumentdata die reeds in het aehtergrondgeheugen
staat, niet meer opnieuw in het aehtergrondgeheugen opgeborgen te worden.
Ook moet het mogeLijk zijn om tekst die reeds in het aehtergrondgeheugen
aanwezig is, te kunnen modifieeren.
Hi erop wo rdt Later teruggekomen.
In dit stadium is het sLeehts van beLang ons te reaL iseren dat een
dergeLijke modifieatie extra operaties vereist t.o.v. modifieaties in
zojuist ingevoerde tekst.
Het programma moet dus kunnen testen of de betreffende doeumentdata
reeds in het aehtergrondgeheugen aanwezig is. Voor deze test introdueeren
we een statusbyte in het bijbehorende Buffer Informatie BLok :
STATUSSBUFFER$BLOK.
Dit byte kan twee waarden aannemen :
ALs de doeumentdata uit het Buffer BLok reeds in het aehtergrondgeheugen
is opgenomen, heeft STATUS$BUFFER$BLOK de waarde OLD (FF hex), zo niet,
dan krijt dit byte de waarde NE W ( 00 hex) toegekend.
We hebben de datastruetuur nu ontwikkeLd tot de toestand zoaLs die in
figuur 5.7. is gesehetst.



F;guur 5.6.: Schematische voorsteLL ing van de interface tussen het
Edit-Programma en het achtergrondgeheugen.
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Figuur 5.7.: De datastructuur met verwijzingen tussen de diverse Buffer
Blokken en parameters voor de interface met het achtergrondgeheugen.
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In voorgaande is beschreven hoe een document voor het Edit-Programma in
het achterg rondgeheugen staat. Er is niet op ingegaan hoe een document
in werkelijkheid wordt opgeborgen. Oit is in deze context ook niet van
belang, daar hier slechts de interface met het achtergrondgeheugen
interessant is (zie ook figuur 2.3).
Behalve de kennis over een logisch opgebouwde tekstfile bestaat de
interface met het achtergrondgeheugen ook nog uit een aantal operaties
die we op deze tekstfile kunnen uitvoeren. Oeze operaties staan in de
vorm van procedures ter beschikking van het Edit-Programma.
Zoals in voorgaande reeds aangetoond is moet het mogel ij k
documentdata uit het achter'grondgeheugen te kunnen lezen en
achtergrondgeheugen weg te schrijven. oit is mogelijk met de
READTXT en WRITETXT.
Daar de datastructuur in het achterg rondgeheugen onafhankel ij k moet zijn
van de datastructuur in RAM zal bij het opbergen van nieuwe tekst
medegedeeld moeten worden op welke plaatsen (logische bytenummers) in
deze tekst nieuwe segmenten beginnen. Oeze informatie kan overgedragen
worden met de procedure WRITESGMNRS.
In omgekeerde richting zaL bij het Lezen van aocumentdata uit het
achtergrondgeheugen ook informatie verkregen moeten worden over de
segmennummers behorende bij het gelezen documentgedeelte.
Dit is mogelijk met de routine READSGMNRS.
Het zal ook mogelijk moeten zijn orn aan de filehandling in het achtergrond
geheugen een opdracht te kunnen geven om een hoeveeldheid tekst te
verwijderen. Hiervoor staat de routine DELTXT ter beschikking.
Naast deze routines die operaties op de datastructuur in het achtergrond
geheugen uitvoeren zijn er nog een tweetal procedures in de module
"filehandling in het achtergrondgeheugen" die informatie geven over de
inhoud van het achtergrondgeheugen.
Dit zijn de routines HAM E en FREESPACE.
De procedure NAME heeft als input een documentnaam nodig en Levert informatie
over dit document (bestaand of niet bestaand document, hoogstebestaande
versienummer, password vereist of nieV.
De routine FREESPACE Levert informatie over de nog vrije geheugenruimte
in het achtergrondgeheugen in veelvouden van 128 bytes.

Voor een meer exacte beschrijving van de file handling in het achtergrond
geheugen zij verwezen naar het afstudeerverslag van J.J.H. Bergmans.
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5.4. Tekst verwijderen ( Delete ).

5.4.1. Inleiding.

Met de datastructuur zoals die in voorgaande paragrafen behandeld is,
hebben we verschillende mogel ij kheden verkregen :

1. Een document kan via het keyboard in RAM worden opgeslagen.
2. Tekst die in het RAM staat kan in het achtergrondgeheugen opgeborgen

worden.
3. We kunnen voorwaarts en terugwaarts het document doorlopen.
4. We kunnen het ingevoerde document in segmenten verdelen en ieder

segment een nummer geven.

We zijn er stilzwijgend vanuit gegaan dat het document foutloos ingevoerd
werd.
Het moet echter mogelijk zijn om fouten of ongewenste tekst te kunnen
verwijderen.
Een uitbreiding van de datastructuur om dit te kunnen real iseren zal in
deze paragraaf behandeld worden.

5.4.2. Delete Character.

Laten we de gebrui kershandel ingen volgen zoals die in parag raaf 3.8.4
en in paragraaf 3.8.7 besproken zijn.
In deze paragraaf zullen we ons beperken tot Delete Character.
Delete Blok zal in paragraaf 5.4.3 behandeld worden.
In de eerste plaats zal de typist(e) met behulp van de cursormanipulatie
toetsen het te verwijderen character opgeven. Dit betekent dat er in de
datastructuur een tegenhanger van de cursor op het scherm moet zijn.
De cursor kan opgevat worden als een visuele pointer die naar een bepaald
character op het beeldsc herm wijst. In de datastructuur kunnen we voor
deze functie een parameter defini~ren die steeds het geheugenadres bevat
van de plaats waar het character staat opgeslagen dat op het beeldscherm
onder de cursor staat. Deze parameter noemen we de TEXTPOINTER en staat
genoteerd in een veld dat als TEXT MARKER wordt aangeduid.
Wat moet nu gebeuren als de gebruiker op de Delete Character-toets drukt.
Het is de bedoel ing dat het aangegeven characte r uit het document
verdwijnt.
Dit wordt als volgt gereal iseerd.
De textpointer wijst naar een geheugenplaats binnen een Buffer Blok en
valt dus in het bereik van de pointer in het bijbehorende Buffer Informatie
Blok :

BEGIN$BUFFERBLOK <= TE$XTPOINTER <= BEGIN$BUFFER$8LOK + LENGTE$BUF FER$BLOK - 1

Het aangegeven character wordt nu uit het document verwijderd door van
het onderhavige Buffer
Buffer Blok rei kt dan

Blok
tot

twee .Buffer Blokken te maken.
aan het opgegeven character en

Het eerste
het tweede
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Buffer Blok begint nu bij het eerste byte dat volgt op het te verwijderen
character.
Dit splitsen van een Buffer Blok gebeurt door het Buffer Informatie Blok van
het originele Buffer Blo k aan te passen en een nieuw Buffer Info rmatie
Blok toe te voegen volgens figuur 5.8.

Hoe weten we nu welk Buffer Informatie Blok gemodificeerd moet worden ?
Een mogel ij ke oplossing is dat we het adres van het j uiste Buffer
Informatie Blok opzoeken op het ogenbl ik dat we dit nodig hebben aan de
hand van bovenstaande expressie.

Dit opzoekproces kan veel tijd kosten.
Het is echter wensel ij k dat een Delete Character-commando snel kan worden
uitgevoerd.
Om dit te kunnen real iseren kiezen we voor een tweede oplossing.
Deze luidt : Noteer het adres van het Buffer Informatie Blok, behorende
bij het Buffer Blok waarbinnen de tutpointer een character aanwijst in
een gereserveerde geheugenplaats.
Deze geheugenplaats nemen we op in het veld TEXTMARKER en noemen we
BIBSPOINT ER.
Dit kan sneller zijn dan de eerste oplossing.
Bovendien heeft dit een extra voordeel.
Als we een nieuw Buffer Informatie Blok moeten cre~eren dat voorafgaat
of volgt op het onderhavige Buffer Informatie Blok (zoals in figuur 5.8
het geval is), hebben we meteen de waarde voor PREVIOUS$BIB resp.
NEXT$BIB van het nieuwe Buffer Informatie Blok bij de hand.
Het cre~eren van een nieuw Buffer Informatie Blok tengevolge van Delete
Character kan nu geschieden volgens onderstaand algorithme. Hieruit
blij kt nog maals het dym anisc he geheugenbeheer m.b.v. de procedure
MEMORY$MANAGE R.
We gaan ervan uit dat de waarde TEXTMARKER.BIB$PTR gel ij k is aan de
waarde van BIB$BASE.

declare BIB structure based BIB$BASE
(BEGIN$BUFFER$BLOK address,

LENGTE$BUFFER$BLOK address,
STATUS$BUFFER$BLOK byte,
PREVIOUS$BIB address,
NE XT$BIB add ress );

declare TEXTMARKER structure
( TEXTPOINTER

BIB$PTR
address,
address );
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do; ( Vraag aan MEMORY$MANAGER een geheugenveLd ter grootte van 9
byte voor een nieuw Buffer Informatie BLok,
MEMORY$ADRES bevat dan het adres van de eerste pLaats van
dit veLd );

huLp$1 = BIB.BEGIN$BLlFFER$BLOK + BIB.LENGTE$BUF FER$BLOK - 1;
huLp$2 = BIB.STATUS$BUFFER$BLOK;
huLp$3 = BIB.NE XT$BIB;

Het origineLe Buffer Informatie BLok gaan we eerst aanpassen:

BIB.LENGTE$BUFFER$BLOK = TEXTMARKER.TEXTPOINTER
- BIB.BEGIN$BUF FER$BLOK;
BIB.NEXT$BIB = MEMORY$ADRES;

Nu gaan we het nieuwe Buffer Informatie BLok invuLLen

BIB$BASE = MEMORY$ADRE~

BIB.BEGIN$BUFFER$BLOK = TEXTMARKER.TEXTPOINTER + 1;
BIB.LENGTE$BUFFER$BLOK = huLp$1 - TEXTMARKER.TEXTPOINTER;
BIB.STATUS$BUFFER$BLOK = huLp$2;
BIB.PREVIOUS$BIB = TEXTMARKER.BIB$PTR;
BIB.NEXT$BIB = huLp$3;

Nu moet TEXTMARKER nog aangepast worden :

TEXTMARKER.TEXTPOINTER = TEXTMARKER.TEXTPOINTER + 1;
TEXTMARKER.BIB$PTR = MEMORY$ADRES;

end;

Bovenstaande beschrijving is een beschrijving van het aLgemene gevaL
voor DeLete Character.
Hierop zijn twee uitzonderingen:

1. ALs het eerste character van een Buffer BLok verwijderd moet worden.
2. Als het Laatste character van een Buffer BLok verwijderd moet worden.

In beide gevaLLen hoeft er geen nieuw Buffer Informatie BLok aangemaakt
te worden. Het aanwezige Buffer Informatie BLok hoeven we sLechts aan
te passen.
In het eerste gevaL moet de waarde van BEGIN$BUFFER$BLOK van het onderhavige
Buffer Informatie BLok met 1 opgehoogd worden.
In het tweede gevaL moet van de waarde van LENGTE$BUFFER$BLOK van dit
Buffer Informatie Blok 1 afgetrokken worden.
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Figuur 5.8.: Het verw;jderen van een character u;t een Buffer Blok.
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datastructuur voor deze drie gevaLLen zijn sLechts
de voorgaande beschreven operatie voor DeLete

5.9,5.10 en 5.11 zijn deze operaties schematisch
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5.4.3. DeLete BLock.

De stap van DeLete Character naar DeLete BLoc k is nu niet zo 9 root meer.
BehaLve ~~n character moeten we nu een reeks van characters uit het
document verwijderen. We kunnen nu drie gevaLLen onderscheiden :

1. De te verwijderen reeks characters bevindt zich in ~~n Buffer BLok.
2. De te verwijderen reeks characters bevindt zich in twee Buffer BLokken.
3. De te verwijderen reeks characters bevinden zich in drie of meer

Buffer BLokken.

De operaties op de
een uitbreiding van
Character. In figuur
weergegeven.
In deze figuren is aan de Linkerkant van de Buffer BLokken de oude
situatie van de Buffer Informatie BLokken gegeven en aan de rechterkant
van de Buffer BLokken staat de toestand van de Buffer Infor'matie BLokken
aangegeven na activering van het DeLete BLock-Commando.
Het te verwijderen BLok is in de figuren gearceerd aangegeven.

ZoaLs reeds opgemerkt, moet te achterhaLen Z1Jn of de te verwijderen
tekst aL een keer in het achterg rondgeheugen opgeborgen is.
Hiervoor hadden we in het Buffer Informatie BLok de parameter
STATUS$BUFFER$BLOK opgenomen.
ALs deze parameter, behorende bij een reeks te verwijderen characters,
de waarde OLD heeft, kunnen we niet voLstaan met de betreffende tekst
in het RAM inactief te maken via het aanpassen van Buffer Informatie
BLokken.
Bij een voLgende Edit-sessie zou deze tekst dan toch weer uit het
achtergrondgeheugen geLezen worden.
We moeten er voor zorgen dat dit niet kan gebeuren, m.a.w. we moeten de
betreffende tekst ook uit het achtergrondgeheugen verwijderen.
Hiervoor hebben we een routine DELTXT ter beschikking.
Deze routine zal hier niet beschreven worden omdat ze deeL uitmaakt van
de fiLe handLing in het achtergrondgeheugen.
In deze context is sLechts het gebruik van deze procedure van beLang.
Om aan te geven weLk tekstgedeeLte verwijderd moet worden uit het document
moeten we bij de aanroep van de procedure DELTXT het Logische bytenummer
van het eerste te verwijderen character opgeven, aLsmede het aantaL
characters (zie voor Logische bytenummers figuur 5.6,).
Het Logische bytenum mer van bedoeLd character kunnen we berekenen uit
het LOGSNRSFIRSTSBYTESINSRAM, de parameters LENGTESBUFFERSBLOK van de
verschiLLende Buffer Informatie BLokken en de waarde van de Textpointer
in de Textmarker.
Berekeningen kunnen echter veeL tijd kosten.

Het is ook mogeLijk een parameter in de TEXTMARKER op te nemen naar
anaLogie van de T,extpo;nter. Deze par.ameter kunnen we als een pointer
beschouwen die wijst naar een pLaats in de virtueLe fiLe uit figuur 5.6.
Deze parameter geven we de naam LOGSBYTENR. Het steeds beschikbaar hebben
van dit Logisch bytenummer bLij kt ook in enkeLe andere gevaLLen handig



te zijn, nameL ijk bij het Lezen uit het achtergrondgeheugen (vanaf weLke
pLaats ?) en bij het wegschrijven (waar in de virtueLe file ?).

figuur 5.9.: Het verwijderen van een reeks characters uit een document
die zich vinden in ~~n Buffer BLok.
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Figuur 5.10.: Het verwijderen van een reeks characters uit een document
die zich bevinden in twee opeenvoLgende Buffer BLokken.
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Figuur 5.11.: Het verwijderen van een reeks characters uit een document
die zich bevinden in drie of meer opeenvolgende Buffer Blokken.
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(STATUS$BUF FER$BLOK) van het oorspronkeLij ke Buffer
waarde oLd heeft, zaL aan de fiLehand Ling in het

kenbaar gemaakt moeten worden dat er tekst tussengevoegd
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5.5 Tekst tussenvoegen ( Insert ).

In paragraaf 5.3 is beschreven weLke veranderingen in het databestand
in het RAM pLaatsvinden tijdens het serieeL invoeren van een document.
ZoaLs reeds opgemerkt, moeten ook fouten hersteLd kunnen worden. Dit
houdt o.a. in dat een of meer characters uit het document verwijderd
moeten kunnen worden.
Dit is beschreven in paragraaf 5.4.
Nu zaL behandeLd worden hoe het met de besproken datastructuur mogeL ij k
is om tekst op een wiLLekeurige pLaats in het document tussen te voegen.

In figuur 5.12 is dit schematisch weergegeven.
ALs de gebruiker de cursor op de juiste pLaats heeft gezet en daarna de
toets insert heeft ingedrukt, wijst de textpointer naar het character
waar de cursor op gepositioneerd is. In het aLgemeen zaL dit op een
wiLLekeurige pLaats in een Buffer BLok zijn.
Het systeem gaat van dit Buffer BLok nu twee Buffer BLokken maken door
een extra Buffer Informatie BLok op te nemen, anaLoog aan het gevaL bij
DeLete Character, met het verschiL dat er nu geen character verwijderd
mag worden.
Logisch gezien wordt nu tussen deze twee Buffer Informatie BLokken een
nieuw Buffer Informatie BLok opgenomen dat gaat behoren bij het Buffer
BLok dat de tussen te voegen tekst gaat bevatten. Rui mte hiervoor wordt
bij de procedure MEMORY$MANAGER aangevraagd.
Als nu bLijkt dat de aangevraagde geheugenruimte te kLein is, zaL op
dezelfde wijze in de denkbeeLdige DOCUMENTSAMENSTELlER een nieuw Buffer
Informatie BLok worden tussengevoegd, behorende bij een nieuw Buffer BLok.

ALs het statusbyte
Informatie BLok de
achtergrondgeheugen
moet worden.
Hiervoor hebben we de beschi kking over een procedure, genaamd WRITET XT,
die tekst vanuit het RMI in het achtergrondgeheugen opbergt.
Een van de parameters die bij de aanroep van de procedure meegegeven
moet worden, is weer het Logisch bytenummer uit de virtueLe tekstfiLe
( figuur 5.6. )
De op te bergen tekst komt dan, Logisch gezien, direct voor dit opgegeven
byte te staan.

Een vereenvoudiging voor bovenstaande aLgemene beschrijving doet zich
voor aLs op het moment van indrukken van de insert-toets de textpointer
wijst naar het eerste byte van een Buffer BLok. In dit gevaL hoeft het
onderhavige Buffer BLok niet in twee deLen gespLitst te worden en hoeft
de informatie in het bijbehorende Buffer Informatie BLok dus ook niet
over twee Buffer Info rmatie BLokken verdeeLd te worden.
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Figuur 5.12.: Schematisc he voorstell ing van het tussenvoegen van tekst
in een bestaand document.
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5.6. Seg menti nde Ling.

In paragraaf 3.6 hebben we reeds gezien dat tijdens het invoeren van een
document de tekst in segmenten wordt verdeeLd. Voor de program matuur
houdt dit o.a. in dat onthouden moet worden waar een nieuw segment begint.
Het fysische adres van het eerste byte van een segment wordt hiertoe
opgesLagen in de SEGMENT IDENTIFICATIE TABEL behorende bij het onderhavige
Buffer BLok.
De segmentnummers kunnen we echter nog niet invuLlen, en weL om de
voLgende reden.
Het is voor de gebruiker het prettigst dat opLopende segmentnummers ook
behoren bij segmenten die in dezeLfde voLgorde in het document voorkomen.
Het kan echter voorkomen dat men tijdens het invoeren van tekst ergens
een gedeeLte is vergeten in te typen en dit tijdens dezeLfde edit-sessie
aLsnog wilt tussenvoegen. De eventueLe segmentnummers, behorende bij deze
tussengevoegde tekst, moeten dan ook Liggen tussen het nummer van het
vorige segment en het nummer van het voLgende segment.
Het Ligt dus voo r de hand de segmentnum mers pas in te vuLlen aan het
einde van een edit-sessie en weL bij het wegschrijven van tekst uit het
RAM naar het achtergrondgeheugen.
De fiLehandLing in het achtergrondgeheugen verzorgt dit gedeeLte van de
segm enteri ng.
Bij het opbergen van tekst in het achtergrondgeheugen moeten we dus
informatie verstrekken aan de fiLehandLing in het achtergrondgeheugen op weLke
pLaatsen in de op te bergen tekst een nieuw segment begint.
Deze informatie staat, zoaLs hierboven reeds vermeld, in de bijbehorende
Segment Identificatie TabeL en wordt doorgegeven m.b.v. de procedure WRITESGMNRS.

De segmentnummers zijn dus pas bekend nadat de bijbehorende tekst in het
achtergrondgeheugen is opgeborgen.
ALs nu tekst vanuit het achtergrondgeheugen in een Buffer BLok in het
RAM gepLaatst wordt, kan ook de bijbehorende Segment Identificatie TabeL
ingevuLd worden met Segment Informatie BLokken.
Een Segment Informatie BLok bevat het adres van het eerste byte van een
segment en het bijbehorende segmentnummer.

De segmentnum mers waren nodig voor het Edit-Com mando GOTO.
Voordat een typistCe) van deze seg mentnum mers gebrui k kan maken, zuLLen
ze eerst door het systeem kenbaar gemaakt moeten zijn. ALs we ervan
uitgaan dat we een documentgedeeLte op het beeLdscherm moeten schrijven,
dan sturen we de j uiste hoeveeLdheid tekst naar het scne rm.
ALs we hierin een Overhead-ControLebLok detecteren, dan moet het
bijbehorende segmentnum mer ook gedispLayed kunnen worden.
We kunnen dan in de verzameL ing SEGMENT IDENTIfICATIE TABELLEN
zoeken naar het adres waar de textpointer naar wijst. Dit zoe ken
enige tij d kosten en j uist bij deze activiteit (het schrijven op
scherm), moet het systeem sneL kunnen zijn. We kunnen hiertoe in
geheugenveLd TEXTMARKER informatie opnemen over het segment waarin we
werkzaam zijn.
Deze informatie wordt opgenomen in de vorm van een pointer : SIB$POINTER.
Deze pointer wijst dan naar een SEGMENT INFORMATIt: BLOK in een van de
SEGMENT IDENTIFICATIE TABELLEN.
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Hiermee hebben we meteen het juiste segmentnummer beschikbaar. Dit
principe is in figuur 5.13 nog eens geschetst.

Wanneer men gebruik wiL ma ken van het GOTO-commando, moeten we andersom
te werk gaan.
We hebben nu de beschi kking over het segmentnummer en wensen de hierbij
behorende tekst op het scherm te schrijven.
Om dit te berei ken gaan we eerst kij ken of het gewenste segment reeds
in RAM staat. Zo niet, dan gaan we kij ken of dit segment in het achtergrond
geheugen staat. Is dit ook niet het geval, dan volgt een foutmelding
naar het scherm dat een foutief segmentnummer opgegeven is.
Hier zullen we ons beperken tot het geval dat het gevraagde segment in
RAM staat.
Bij de uitvoering van het Edit-Commando GOTO is het tij dsaspect van
minder groot belang omdat een gebrui ker intu'ftief aanvoel t dat het
systeem enige tijd nodig heeft om de gevraagde tekst op te zoeken. We
mogen echter toch geen te grote wachttijden cre~ren.

We real iseren het GOTO-commando nu als volgt.
In de verzamel ing Segment Identificatie Tabellen gaan we op zoek naa r
het ingevoerde segmentnummer.
Hebben we dit eenmaal gevonden, dan staat in hetzelfde Segment Informatie
Blok het adres opgeslagen van het eerste byte van het gevraagde segment.
We kunnen dan direct naar de gewenste tekst toespringen en kunnen dan
meteen de settings van de print-controls op die plaats in het document
afleiden uit het overheadcontroleblok.
Dit principe werkt altijd nog sneller dan wanneer we bij iedere aanroep
van het GOTO-commando uit het achtergrondgeheugen moeten gaan lezen.

In de volgende paragraaf zal behandeld worden hoe we uit een overhead
controleblok de settings van de print-controls kunnen achterhalen, alsmede
hoe we de informatie voor een overheadcontroleblok kunnen verkrijgen als
een overheadcontroleblok in het document geplaatst moet worden.



Figuur 5.13.: De Segmentpointer aLs huLpm iddeL bij het vinden van het
juiste segmentnummer.
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5.7. Status Bytes.

ZoaLs we reeds gezien hadden (paragraaf 5.2) begint een segment aLtijd
met een overhead-controLebLok.
Ook hadden we reeds opgemerkt dat in zoln overheadcontroLebLok sLechts
dit! print-controLs opgenomen worden waarvan de setting op die pLaats van
het document afwijkt t.o.v. de setting in het documentcontroLebLok.
Om een overheadcontroLebLok in de tekst te kunnen pLaatsen moeten we de
settings van de print-controLs aan het begin van een segment kunnen
vergeLij ken met de settings in het document controLebLok.
Hiertoe pLaatsen we de settings van aLLe print-controLs zoaLs die geLden
op de pLaats van de textpointer in een geheugenveLd, genaamd ACTUAL$ST ATUS.
De settings van de print-controLs, zoaLs die in het document-controLebLok
gepLaatst zijn, nemen we hiertoe op in een geheugenveLd dat we de naam
DOCUMENTSSTATUS geven.
Na een vergeLij king van de inhoud van deze twee geheugenveLden, waarbij
de settings in ACTUALSSTATUS de hoogste prioriteit hebben, kunnen we een
overhead-controLebLok cre~ren.

Omgekeerd is het mogeLij k om met een overheadcontroLebLok en DOCUMENTSTATUS
het geheugenveLd ACTUALSSTATUS te vuLLen.
Dit gebeurt door de settings van de print-controls in het overhead
controLebLok en die in DOCUMENTSTATUS te vergeLijken en te pLaatsen in
ACTUALSSTATUS,. waarbij de setting in het overhead-controLeblok een hogere
prioriteit hebben dan die in DOCUMENTSTATUs.

We hebben nu aLLe geheugenveLden en parameters, behorende bij de
datastructuur behandeld.
In figuur 5.14 is de datastructuur in zij n geheel nog eens geschetst.
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Figuur 5.14.: Schematische voorsteLL ing van de datastructuur.
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Hoofdstuk 6 : De Programmastr~ctuur.

6.1. InLeiding.

Bij de programma-ontwikkeLing is een top-down werkwijze aangehouden.
Zo zijn er verschiLLende niveaus in de program matuur te onderscheiden.
In totaaL zijn er vier niveaus.

1. Op het hoogste niveau staat het mainprogralDm.
2. Op het tweede niveau staan de werkmode-routines.
3. Op het derde niveau staan de subllode-routines.
4. Op het vierde niveau vinden we de routines die de primitieve bouwstenen

vormen voor de hog ere niveaus.

Het vierde niveau van deze indeLing is op zij n beurt onder te verdeLen in
moduLes:

1. Een moduLe die de interface met de CRT verzorgt.
2. Een moduLe die de terminaLhand Ler bevat.
3. Een moduLe die de file handLing in het achtergrondgeheugen verzorgt.
4. Een moduLe die zo rgt voor het uitprinten van een document.
5. Een moduLe die routines bevat die operaties op de datastructuur uitvoeren.
6. Een textmoduLe.
7. Een moduLe systeemparameters.

Door deze scheiding in groepen van routines aan te brengen is er voor gezorgd
dat geen van de routines uit de niveaus 1, 2 en 3 afhan keLij k zij n van
gebrui kte I/O-apparatuur of de datastructuur binnen de werkmode edit-document.

Er is reeds eerder opgemerkt dat dit versLag sLechts handeLt over de werkmode
Edit-Document en daarbinnen aLLeen over de tekstverwerking in RAM en de
interface met de video-terminaL.
Om dit te kunnen reaLiseren, zuLLen routines gebrui kt worden u;t de moduLe
die de fiLehandL ;ng in het achtergrondgeheugen verzorgt.

In het voLgende zaL de grote Lijn van de programma-opbouw aangegeven worden.
Daarna zuLLen enkeLe basis-routines besproken worden.
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6.2. Het mainprogramm.

Het mainprog ramm draagt de naam keuzeprog ram mao
Dit program rna zo rgt ervoo r dat de gebrui ker een geLdige werkmode kiest en
roept deze werkmode aan.
Een gebruiker kan een werkmode kiezen door een keyword in te typen, gevoLgd
door een return-toetsaansLag.

Onder een keyword wordt verstaan de eerste Letter van de naam van de werkmode.
ALs op deze manier een keuze uit de verschiLLende werkmodes gemaakt wordt,
houdt het systeem zoveeL mogeLij k rekening met onbelcendheid van de geb rui ker
met het systeem.
Een gebrui ker kan ook een keuze maken door een keyword in te typen, direct
gevoLgd door N of n (van Noquest) en afgesLoten met een return-toetsaansLag.
Het systeem verondersteLt in dit gevaL dat de gebruiker vertrouwd is met
de wordprocessor en zaL in diverse situaties geen vragen aan de gebruiker
steLlen.
Dit wordt gereaL iseerd door afhankeLij k van weL of geen N (n) na het keyword
een booLean (QUEST) faLse resp. true te maken.
Deze booLean is in het keuzeprogramma pubLic gedecLareerd. In andere
procedures kan deze booLean aLs test dienen of geen of weL een vraag aan
de gebrui ker gesteLd moet worden.



84

6.3. De Werkmode-routines.

6.3.1. In Lei di ng

De werkmode-routines Z1J nallen onafhankeLij k van eLkaar. Zij kunnen
onafhankeLij k van eLkaar uitgevoerd worden en kunnen dus in een overLay
structuur gereaLiseerd worden.
ALLe werkmode- routines kunnen gebrui k maken van routines uit niveau 4 <Zie
paragraaf 6.1). Met name van de routines uit de moduLes voor de interface
met de CRT, met de terminaL en de file-handLing in het achtergrondgeheugen,
aLsmede van de textmoduLe.

De werkmode-routines worden in het keuze-programma aangeroepen met de
voLgende namen:

Edit
Print
Deldoc
Vglk
Format
Turnoff

voor Edit-Document.
voor Print-Document.
voor DeLete een versie van een document.
voo r vergeLij k twee versies van een document.
voor Format diskette.
voor UitschakeLen onder software.

Deze routines hebben geen parameters nodig bij hun aanroep.

Hier zaL sLechts de werkmode-routine Edit-Document beschreven worden.

6.3.2. De Werkmode-routine Edit.

De werkmode-routine Edit kan beschouwd worden aLs een jump-tabeL naar de
j uiste submode-routine, afhan keLij k van de wens van de gebrui ker.

fen submode- routine wordt aangeroepen nadat de routine Edit de voLgende
drie characters in de juiste voLgorde ontvangen heeft.

a. Character 1:
b. Character 2:
c. Character 3:

escape (1 Bhex).
arbitrair.
>= 41 hex en <= 4A hex of >= 61 hex en <= 6A hex.

Deze characters worden in deze voLgorde uitgezonden door de Function
Keys F1 tot en met F10 van de OWL-1200 terminaL (PERKIN - ELMER).
Bij het aansLuiten van een andere terminaL met een andere code
functietoetsen moet een keyboard-interfaceroutine ervoor zorgen
juiste code aan de routine Edit aangeboden wordt.

ControL

van de
dat de

Wanneer een andere character-sequence dan bovengenoemde aLs keuze voor een
submode gebrui kt wordt, voLgt een foutmeLding naar het beeLdsc herm en het
systeem wacht op een nieuwe submode-:keuze.
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De werkmode Edit-Document wordt beEnndigd na ontvangst van de voLgende
character-sequence <1 Bhex>,<char2>,<6Ahex>. Dit is de code van de toets
Exit.

Figuur 6.1.: Toestandsdiagram voor de werkmode Edit-document.

"fiN A:6I.1lGPR06RI/Hf1//

EXIT
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6.4. Submode-routines binnen de werkmode Edit-Document.

6.4.1. InLeiding.

De submode-routines binnen de werkmode Edit-Document zijn in hoofdstuk 3
beschreven aLs de Edit-Commando's.
De routines die voor de reaLisering van een submode zorgdragen, kunnen op
hun beurt weer onafhankeLij k beschouwd worden van routines op hogere niveaus.
De routines d ragen dezeL fde naam aLs het Edit-Com mando dat zij verzo rgen.
Op het moment van schrijven van dit versLag zij n de voLgende routines
geprog ramm eerd:

Insert
Cursor Up
Cursor left
Cur~or Right
Cursor Down

Het was wenseL ij keen submode te kunnen be~indigen ofweL met de End-Of-Function
toets, ofweL door het direct kiezen van een andere submode. Hiervoor is het
nodig am aan de routine Edit (de aanroeper van de submode-routines) mede
te deLen op w.eLke manier de submode-routine beeindigd is.
Dit wordt gereaLiseerd door aan de submode-routines bij hun aanroep een
adres van een ~~n-byte geheugenpLaats mee te geven waarin de code voor de
juiste nieuwe submode opgesLagen kan worden, na be~indiging van een submode.
De Edit-Commando's voor cursormanipuLatie en scroLL-faciLiteiten pLaatsen
de code 49hex in deze geheugenpLaats. De routine Edit inte rpreteert deze
code aLs een End-Of- Function toetsaansLag.

De submode-routines maken gebruik van routines op het Laagste niveau <niveau
4) am het gewenste effect te kunnen reaLiseren. De submode-routines zijn
zoveeL mogeLij k onafhankeLij k van de datastructuur en de I10-appa ratuur.



6.4.2. De subm ode Inse rt.

De submode Insert maakt gebruik van de procedure GET$MESSAGE.
Deze routine is opgenomen in een 'bijna oneindige Loop'.
Deze Loop wordt verLaten aLs de gebrui ker op de toets End-Of-Funtion (code
49hex) of op de toets Exit (code 6Ahex) drukt, of op een toets waarmee een
ander Edit-Commando gekozen kan worden.

ZoaLs gebLeken is geeft de procedure GET$MESSAGE de programmcontroL over aan
zijn aanroeper "met een terugkeerstatus.
In de submode Insert dienen aLLe waarden van terugkeerstatus apart behandeLd
te worden.
ALs het Buffer, dat aan GET$MESSAGE ter beschikking is gesteLd, voL is,
(terugkeerstatus = 3, 4 of 5) wordt een nieuw Buffer gecLaimd dat door
GET$MESSAGE gevuLd kan worden.
ALs een Function ControL Key is aangesLagen (terugkeerstatus = 1 of 2),
wordt eerst gekeken of dit een functietoets is voor een printcontroL of
een functietoets voor een Edit-Com mando.

In het eerste gevaL worden achtereenvoLgens de routines SET$PRINT$CONTROLS,
SET$STATUS$BYTES en DISPLAY$STATUS aangeroepen.
In het tweede gevaL wordt de submode Insert afgesLoten en de code van het
nieuwe Edit-Commando wordt doorgegeven aan de routine Edit.

Indien terugkeerstatus = 5 of 6 (regeL te Lang) wordt aan de gebruiker een
afbreekpunt opgev raagd. De geb rui ker geeft dit afbreekpunt dan m.b.v. de
toetsen Cursor Left en Cursor Right en maakt de afbreekpositie aan het
systeem bekend door een returntoetsaansLag.
Het systeem pLaatst dan op de opgegeven positie een US-character (1 Fhex)
in het te kstbuffe r en wordt uitgevoerd aLs een afbreekstreepj e, gevoLgd
door een regeLovergang.

Bij terugkeerstatus = 0 of 4 (return-toetsaansLag) wordt gecontroLeerd of
een n;euw segment begonnen moet worden. Dit is het gevaL aLs het aantaL
regeLs 9 roter ;s dan het aantaL segment regeLs.

Voordat de gebruiker tekst kan gaan invoeren wordt eerst gecontroLeerd of
er tekst in het document tussengevoegd wordt of achteraan bijgevoegd wordt.
In het eerste gevaL dient een gat in de tekst op het scherm gemaakt te
worden (dit doet de procedure CREATE$GAP). In het tweede gevaL is dit n;et
nodig.
ALs het systeem zover is dat tekstdata geaccepteerd kan worden, wordt de
medeLing cursorpositie = insertpositie ;n het informatieveLd geschreven.



controLebLokken
deze controLe
en SET$STATUS-
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6.4.3. CursqrmanipuLatie.

De routines voor de cursormanipuLatie zorgen ervoor dat de gebruiker een
positie in de tekstdata kan opgeven aan het systeem. Deze routines dragen
er zorg voor dat er een ~~n-op-~~n reLatie gehandhaafd bLijft tussen
de cursor op het scherm en de tekstpointer in het tekstbuffer.

Om deze reden is het niet mogeLij k de cursor buiten de tekst te pLaatsen.
Bovendien wordt ervoor gezorgd dat intern en in het informatieveLd op
het scherm de status, zoaLs die geLdt op de cursorpositie (i.e. de status
op de pLaats van de tekstpointer) geregistreerd wordt.

De routines voor de c ursormanipuLatie zij n enerrij ds onafhankeLij k van
het type CRT doordat ze gebruik maken van de routines POS$CURSOR en
CURSOR uit de CRT-interface moduLe.
Anderzijds zijn ze onafhankeLijk van de datastructuur door het gebruik
van de routines INCR$TXTPTR en DECR$TXTPTR.
De routines voor de cursormanipuLatie detecteren dat er
in de tekst voorkomen. Het interpreteren van de in!lnoud van
bLokken Laten zij over aan de routines SET$STATi1J5$BYTES
$BYTES$REVERSE, waarover in paragraaf 6.4.4. meer.

Voor de situatie in de buurt van een controlebLok in verschiLLende
situaties van. de positie van de textpointer en de c'UIf"sor m.b.t. insertpositie
en te deLeten character is voLgens onderstaand schema te werk gegaan.



In het Buffer:

Situatie 1

<char1><controLebLok><char2>
status1 status2

Op het scherm:

char1 char2
status1
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DeLete: Char1 zaL verwijderd worden.
Insert : Vbbr c ha r1 wo rdt er tussengevoegd.

Situatie 2

<char1><controLebLok><char2>
status1 status2

char1 char2
status1

DeLete .:
Insert

Het controLebLok zaL verwijderd worden.
De ;nsertpositie ;s tussen char1 en het controLebLok.

Situatie 3 :

<char1><controLebLok><char2>
status1 status2

char1char2
status2

DeLete : Char2 zaL verw;jderd worden.
Insert : De insertpositie is tussen het controLebLok en char2.
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6.5. De Primitieve Bouwstenen.

De primitieven vormen een verzameLing procedures die vanaf eLk niveau
in de werkmode Edit aangeroepen kunnen worden.
Zij kunnen ook eLkaar aanroepen.
Er zaL nu een gLobaaL overzicht gegeven worden van de primitieven zoaLs
die in paragraaf 6.1 in moduLes ingedeeLd is.

6.5.1. De CRT-interface moduLe en de textmoduLe.

In de CRT-interface moduLe zijn twee parameters pubLic gedecLareerd:

RE voor het regelnummer waar de cursor op staat.
KO voor het kolollnum mer waar de cursor op staat.

Voor RE moet geLden (maximaaL 24 regeLs):

20 hex <= RE <= 37 hex

Voor KO moet geLden (maximaaL 80 koLommen):

20 hex <= KO <= 6F hex

We vinden de voLgende procedures in de moduLe CRT-interface:

PosSCRTSpt r Cx, y):

Positioneert de onzichtbare cursor van de CRT op regeL X,
koLom Y.

PosScurso r Cx, y):

Positioneert de 'zichtbare' en 'onzichtbare' cursor van de CRT
op regeL x, koLom y.

Curso r Cpa rm):

Brengt een reLatieve verpLaatsing van de 'zichtbare' en 'onzi c htbare'
cursor van de CRT teweeg:
parm = 0: verpLaats de cursor 1 positie naar Lin ks.
parm = 1: verpLaats de cursor 1 positie naar rechts.
parm = 2: verpLaats de cursor 1 positie omhoog.
parm = 3: verpLaats de cursor 1 positie omlaag.
parm = 4: pLaats de cursor op regeL 1, kolo. 1 (RE = KO = 20 hex).

ClearSscreen Cx1, y1, x2, y2):

Wist het scherm vanaf regeL x1, koLom y1 tot en met regeL x2,
koLom y2 en positioneert na afLoop de CRT-cursor op regel x2,
koLom (y2 + 1).
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ScrollSup:

Heeft tengevoLge dat de scherminhoud boven de cursor, incLusief
de regeL waarin de cursor staat, ~~n regeL om hoog schuift. De
scherminhoud beneden de cursor bLijft op zijn pLaats.
De cursor wordt in dezeLfde koLom ~~n regeL hoger gepLaatst
als waar hij stond.

Pu'tSmessage (ptrSstrSinf, x, y):

Schrijft een textstring met aLs eerste positie regeL X, koLom y
op het scherm.
De textstring wordt bepaaLd door de parameter ptrSstrSinf. Hierop
komen we Later terug.
De cursor staat na afLoop direct achter de gedispLayde string.

ErrorSmessage (ptr):

Schrijft een textstring op het scherm te beginnen vanaf 2 regeLs
voorbij de oude cursorpositie op koLom 1 en pLaatst de cursor
na afLoop op twee regeLs voorbij de Laatst beschreven regeL, op
de eerste koLom.

De procedure PutSMessage en ErrorSMessage hangen nauw samen met de
textmoduLe.
Het was wenseLijk om vaste teksten van het systeem die op het beeLdscherm
geschreven moeten worden, gemakkeLij k te kunnen wijzigen en nieuwe teksten
zouden 9 emakkeLij k toegevoegd moeten klJnnen worden.
Om dit te reaLiseren is ervoor gekozen om aLLe teksten in Hn moduLe
onder te brengen.
Een tekst wordt dan in een buffer gepLaatst, dat door de procedure
PutSMessage uitgeLezen moet kunnen worden. Om de Lengte van zorn buffer
variabeL te houden, kunnen we deze buffers niet pubLic decLareren, omdat
in de externaL-decLaratie de Lengte van het buffer bekend moet zijn aLs
men hiervan gebruik wiL maken.
Om dit te omzeiLen is het beginadres en de Lengte van zorn buffer in een
apart huLpbuffer van vaste Lengte (4 bytes) ondergebracht.
Aan de hand van dit huLpbuffer (genaamd ISTRING van Inform atie over de
String) kan de procedure PutSMessage het buffer waar de tekst in staat
(STRING) uitLezen.
PTR$STRSINF moet nu bij aanroep van PutSMessage het adres van het huLp
buffer bevatten. (zie figuur 6.2).

Met deze
wenseLij k
niets.
Bovendien

methode is daadwerkeLij k gereaLiseerd dat naderhand, indien het
is, aLL~~n de tekst gewijzigd hoeft te worden en verder

staan aLLe teksten bij eLkaar in l=l=n textmoduLe.



figuur 6.2.: De interface tussen PUT$MESSAGE en de TEXTMODULE.
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6.5.2. De TerminaLhandLer.

In de moduLe TERMINALHANDLER is de beLang rij kste procedure GET$MESSAGE.
Het gedrag van deze routine is reeds beschreven in paragraaf 3.5.2.
De procedure GET$MESSAGE is in eerste instantie ontwi kkeLd aLs input-routine
voor de submode insert, met daarnaast de mogeLij kheid om deze routine
ook te kunnen geb rui ken in aLLe andere situaties waarbij input van het
keyboard vereist is. Om deze reden kent de procedure GET$MESSAGE een
outputparameter TERUGKEERSTATUS aan de hand waarvan de juiste actie kan
worden genomen in een bepaaLde situatie.
Binnen de routine GET$MESSAGE is een RUBOUT-mogeLij kheid aanwezig.
Overige routines in de moduLe terminaLhandLer zijn:

- De procedure NOMINAAL.
- De proceudre DISPLAY$TEXT.

Deze routines zijn allen onafhankeLij k van de datastructuur binnen de
werkmode Edit.

In de moduLe TerminaLhandLer zijn verder drie parameters pubLic gedecLareerd:

NOMR:
MINR:
MAXR:

Voor de nominaLe regeLLengte.
Voor de mini maLe regeLLengte.
Voor de maxim aLe regeLLengte.

Voor de functie van deze parameters Z1J verwezen naar paragraaf 3.5.1.
waar ook het gedrag van de procedure nominaaL beschreven staat.

De waarden van MINR en MAXR worden uit NOMR verkregen voLgens onderstaande
uitdrukkingen :

MINR = L * d I (d + 1)

MAXR = L * d I (d - 1)

waarbij geLdt :

L = aantaL opgegeven characters per regeL (nominaLe regeLLengte).
d = aantaL characters per inch.



kan niet controLeren of het juiste pasword is
moet de diskroutine opentxt gebruikt worden die,

werkmode met een andere accessmode aangeroepen moet
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6.5.3. Opvragen van een documentnaam.

Daar in vrijweL aLLe werkmodes een documentnaam door het systeem opgevraagd
moet worden, is hiervoor een routine geschreven die in aLLe werkr:nodes
gebruikt kan worden. De naam van deze routine is ASKSNAMESAND$PASSWORD.

Deze procedure maakt gebruik van de diskroutine NAME die aan zijn aanroeper
(in dit gevaL dus ask$name$andSpassword) de nodige informatie verschaft
over een document.
In het gevaL van een nieuwe opgegeven documentnaam, vraagt ask$name$
andSpassword of een password bij het document gewenst is. De gebruiker
kan dan een password opgeven of sLechts een returntoetsaansLag pLegen
in het gevaL dat geen passwo rd nodig is.

In het gevaL dat een bestaande documentnaam opgegeven is, wordt met de
routine NAME uit de moduLe "fiLehandLing in het achtergrondgeheugen"
informatie verkregen over het aantaL bestaande versies van het document
en of een password opgevraagd moet worden of niet.
In deze situatie wordt aLLeen een password opgevraagd aLs dit nodig is.
De routine ask$name$andSpassword vraagt ook naar het versienummer van het
document dat men wiL gaan bewerken.
ALs huLpmiddeL hierbij toont ask$name$and$password het hoogste reeds
bestaande versienummer aan de gebruiker. Het versienummer wordt pas
geaccepteerd aLs dit kLeiner of geLij k is aan het hoogste bestaande
versienum mer. SLechts een returntoetsaansLag betekent in deze situatie
dat men kiest voor het hoogste bestaande versienummer.

Ask$nam e$andSpasswo rd
opgegeven. Hiervoor
afhankeLij k van de
worden.
Ten behoeve van de werkmode waarin ask$name$andSpassword gebrui kt wo rdt,
Levert ask$name$andSpasswo rd een parameter terug met de naam openen.

Openen kan de voLgende betekenissen hebben:

Openen =
o Quit. (Exit-toetsaansLag tij dens opvragen documentnaam).
1 nieuwe documentnaam opgegeven zonder password.
2 nieuwe documentnaam opgegeven voorzien van een password.
3 bestaande documentnaam opgegeven, password was niet nodig.
4 bestaande documentnaam opgegeven, incLusief password.

SLechts in de werkmode Edit Document is het zinvoL om een nieuwe
documentnaam op te geven.
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6.5.4. Het opvragen van een bevestiging.

In verschiLLende gevaLLen zaL het systeem aan de gebruiker een bevestiging
vragen, zoweL binnen de werkmode Edit-Document aLs in andere werkmodes.
Hiervoor is een universeLe procedure gemaakt die door routines op aLLe
niveaus en routines uit andere werkmodes gebruikt kan worden.

Deze procedure heeft de naam BEVESTIGING.

Er is sLechts ~~n inputparameter nodig. Deze parameter moet het adres
bevatten van een geheugenpLaats waarin de routine bevestiging het antwoord
kan doorgeven aan zijn aanroepen.
Deze geheugenpLaats bevat na afLoop van BEVESTIGING de waarde true (OFF
hex) in het gevaL van een bevestigend antwoord en de waarde faLse (00
hex> in het gevaL van een ontkennend antwoord. EnkeL een returntoetsaansLag
wo rdt doc r 'bevestiging' ge'fnterpreteerd aLs een ontkenning om wiLLe van
de veil ig heid.

Een bevestiging dient gegeven te worden door j a voLuit in te typen, zoweL
hoofdLetters aLs kLeine Letters zijn hierbij toegestaan, gevoLgd door
een returntoetsaansLag.
ALLe andere input wordt opgevat aLs een ontkenning.
ALs de gebr~iker na het derde character geen returntoetsaansLag doet,
voLgt een mededeLing op het scherm dat hij aLLeen ja of nee hoeft in te
typen.
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6.6. EnkeLe huLproutines voor de submode INSERT.

6.6.1. InLeiding.

De submode INSERT maakt gebrui k van enkeLe huLproutines die specifieke
taken verrichten. Deze routines kunnen in de hi~rarchische routine-indeLing
ondergebracht worden op niveau 4.

De volgende routines zijn nodig (naast de routines uit de CRT-interface
module, de terminaLhandLer en de textmoduLe):

Hulproutines :

- Init$Inse rt.
- Create$Gap.
- Geef$Afbreekpunt.
- Breek$Af.

Operaties op de datastructuur

- Inc r$Txtptr.
- Dec r$Txtptr.
- Update$Linked$List.
- Request$Mem$space.
- Memory$FuLL.
- Release$Rest$Buf.
- SBF.
- Memory$Error.
- Schrijf$Weg.
- LeeStNaa r$Ra m.
- Add$Lbn.
- Subtr$Lbn.
- Display.

Routines m.b~. de printcontrols

- Set$Print$ControLs.
- Set$Tab$Char.
- Beg$New$Segm.
- Set$StatusSBytes.
- Set$StatusSBytes$Reverse.
- DispLay$Tab.
- Display$Status.
- Display$Segmnr.

In het voLgen~e zaL een korte beschrijving van de belang rij kste routines
gegeven worden.
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6.6.2. De routine INIT$INSERT.

De routine INITSINSERT maakt geb rui k van de routines CREATESGAP,
UPDATESLINKEDSLIST en REQUESTSMEMSSPACE.

Eerst wordt gekeken of de insertpositie niet aan het einde van het
tekstbuffer is (Append-functie).
In de situatie" van tussenvoegen wordt door de routine CREATE$GAP een gat
in de tekst op het scherm gemaakt.
Deze routine maakt gebruik van parameters die in de moduLe SYSTEEMPARAMETERS
gedecLareerd en ge'fniti aL iseerd zijn. Te weten:

NTL:
NLUF:
NLLF:

Number of Text Lines.
Number of Lines Upper FieLd.
Number of Lines Lower FieLd.

Het gedrag van de routine CREATESGAP is reeds beschreven in paragraaf
3.8.5. bij het Edit Com mando Insert.
Ook dient in het gevaL van tussenvoegen in het aLgemeen een Buffer BLok
in twee Buffer BLokken gespLitst te worden voLgens de beschrijving in
paragraaf 5.5. Hiervoor wordt de routine UPDATE$LINKED$LIST gebruikt.

VervoLgens dient een nieuw Buffer Informatie BLok, een nieuwe Segment
Identificatie TabeL eneen nieuw Buffer BLok bij de Memory Manager
aangevraagd te worden en op de juiste pLaats in de datastructuur
tussengevoegd te worden. Deze taak wordt verzorgd door de procedure
REQUEST$M EM$SPACE.

Een nadere beschrijving van de routines UPDATE$LINKED$LIST en REQUEST$
MEM$SPACE zaL gegeven worden in paragraaf 6.6.5.

6.6.3. Het afsLuiten van de submode Insert.

Bij het be\Hndigen van de submode Insert moet een eventueeL gat op het
sc herm weer voLgesc hreven worden.
EventueeL niet gevuLde bytes van het aangevraagde Buffer BLok en de
aangevraagde Segment Identificatie TabeL moeten weer aan de Memory Manager
worden teruggegeven. Hiervoor zorgt de procedure RELEASE$REST$BUF.
Omdat een gebrui ker intu'ftief weL aanvoeLt dat bij het aanroepen en het
be~indigen van een submode het systeem enige werkzaam heden moet verric hten
zijn dit de aangewezen pLaatsen om tijdrovende routines (routines die
disk accessen behoeven) hun werk te Laten doen.
Om deze reden en om data te redden wordt bij het afsLuiten van de submode
Insert gecontroLeerd of er in het gebied tussen het begin van het
tekstbuffer en de" pLaats van de texttnar ker een Buffer BLok voor komt met
de status new tussen twee Buffer BLokken met de status oLd. ALs dit het
gevaL is, wordt dit Buffer l:3Lok naar het achtergrondgeheugen opgeborgen
en de status van dit Buffer BLok wordt oLd gemaakt.
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Dit kan disk accessen voorkomen tijdens de submode insert. We hadden aL
gezien dat GETSMESSAGE met een terug keerstatus naar zij n aanroepe r
terugkeert. Een van de waarden van terugkeerstatus is Buffer FuLL. Dit
bete kent niet einde insert, maar een nieuw Buffer BLok aanvragen en in
de datastructuur inpassen.
Hiervoor zorgt de procedure SBF (Service Buffer FuLL>, die op zijn beurt
weer gebrui k maa kt van REQUEST$MEM$SPACE (zie paragraaf 6.6.5).
Voordat REQUEST$MEM$SPACE aangeroepen wordt zorgt de procedure SB F er
eerst voor dat eventuLe restanten van het voLLe Buffer en de bijbehorende
Segment Identificatie TabeL door RELEASESRESTSBUF aan de Memory Manager
wordt teruggegeven. De ter.ugkeerstatus van GETSMESSAGE had immers de
waarde Buffer FuLL aLs niet meer voLdoende ruimte ter beschikking was
om een geheLe regeL in op te sLaan.
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6.6.4. Routines voor de Print-ControLs.

Omdat moduLariteit een van de eisen is die aan de programmatuur gesteLd
werden, is voor het inserten van printcontroLe-features weer een indeLing
van verschiLLende taken gemaakt, die verricht moeten worden (zie ook
figuur 6.3.).
ALs de routine GET$IVlESSAGE in de submode Insert terugkeert met ter~gkeer

status 2 (functietoets aangesLagen) en aLs voor de code van deze functietoets
geldt:

4B hex <= code <= 50 hex
of

6B hex <= code <= 70 hex

dan wordt dit door insert ge'fnterpreteerd aLs een opdracht om een
controLebLok tussen de tekst te pLaatsen.
"Insert" roept hiervoor de routine SET$PRINT$CONTROLS aan die afhankeLijk
van de aangeboden code het juiste controLebLok in de tekst pLaatst.
Om steeds de status op de pLek van de textmarker in het document voorhanden
te hebben wordt deze actueLe status genoteerd in een geheugenveLd met
de naam ACTUAL$STATUS ( PLM80: Structure-type ).
Dit wordt gedaan door de routine SET$STATUS$BYTES die aan de hand van
een controLebLok in de tekst de Status Bytes de juiste settings geeft.
Nu de settings van de Status Bytes in overeenstemming zijn met de status
op de pLaats van de textmarker, moet deze status nog aan de gebruiker
bekend gemaakt worden. M.a.w. de status moet op de CRT geactiveerd worden.
Dit is de taak van de procedure DISPLAY$STATUS.
Omdat de terminaL waarop de software voor het prototype ontwikkeLd werd,
niet over de mogeLij kheden van o.a. vetprinten en onderstrepen beschi kt,
schrijft de routine DISPLAY$STATUS een mededeLing in het informatieveLd
over de settings van de Status Bytes. Het resuLtaat is dat in het
informatieveLd de status getoond wordt, zoaLs die geLdt op de pLaats van
de textmarker.

De routine SET$STATUS$BYTES geeft de Status Bytes een waarde, behorende
bij de status zoaLs die geLdt voorbij het controLebLok.
Het moet ook mogeLij k zijn om het document terugwaarts te kunnen doorLopen,
denk b.v. aan de Edit Commmando's previous page en previous Line. Bij
dit terug Lopen in de tekst is het mogeLij k dat we tegen het einde van
een controLebLok aanLopen. Het is dan nodig om de Status Bytes een setting
te geven zoaLs die hoort bij de status op de pLek vbbr het controLeb Lok.
Deze taak wordt verricht door de routine SET$STATUS$BYTES$REVERSE.

De twee routines SET$STATUS$BYTES en SET$STATUS$BYTES$REVERSE zijn de
enige twee routines die de inhoud van een controleblok op de j uiste wijze
kunnen interpreteren.

Zoals bij de beschrijving van de cursormanipulatie-routines reeds is
gebLeken, kan de' cursor aLLeen gepositioneerd worden op pLaatsen op het
beeLdscherm die een tegenhanger hebben in het tekstbuffer.
Dit brengt probLemen met zich mee aLs gebruik is gemaakt van tabuLaties.
Hiervoor is de voLgende opLossing gekozen.



100

De procedure SET$STATUSSBYTES registreert het heersende koLomnummer in
een matrix aLvorens het koLomnummer geLijk te maken aan de eerstvoLgende
tabpositie. SET$STATUSSBYTESSREVERSE kan bij het tegenkomen van een
tabcontroL in een controLebLok aan de hand van deze matrix het koLomnummer
de juiste waarde geven. De procedure DISPLAY$STATUS zorgt er dan voor
dat de cursor op de j uiste pLaats gepositioneerd wordt.

Hoe ziet deze matrix er nu uit.
In PLM-80 hebben we geen mogeLij kheid om een matrix te decLareren, echter
weL om een array te decLareren.
De positie in deze array Laten we nu afhangen van twee variabeLen, n.L.
het regeLnummer en de tabpositie binnen de regeL.
Er zijn maximaaL 24 regeLs op een scherm en per regeL zijn maximaaL 10
tabposities mogeLij k. De matrix zaL dus 240 bytes groot moeten zijn. Een
positie ( X, Y ) in deze matrix vinden we nu aan de hand van de voLgende
uitd ruk ki ng:

matrix (X,Y) = array (X * 10 + Y)

waarbij X het regeLnummer voorstelt en Y de tabpositie binnen de regeL.



figuur 6.3.: TaakspLitsing m.b.t. de printcontroLs.
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6.6.5. Het dynamische geheugenbeheer.

Het dynamische geheugenbeheer heeft als basisbouwsteen de routine MEMORY
MANAGER. Daarnaast worden vijf routines gebruikt uit de module diskette
file handling. Te weten:

Freespace.
Readtxt.
Readsnrs.
Writetxt.
Writesnrs.

Verder zij n enkele routines nodig die deze basisbouwstenen op de j uiste
manier aanroepen en bovendien kennis hebben van de datastructuur. Deze
routines hebben de volgende namen :

- Request Memory Space.
Update Linked List.
Release Rest Buf.
Memory Full.
Lees Naar RAM.

- Schrijf weg.

Het dynamisch geheugenbeheer bestaat hieruit dat niet met ~~n groot
tekstbuffer gewerkt wordt maar met BUFFER BLOKKEN, met daarbij behorend
een DOCUMENTSAMENSTELLER, die BUF FER INFOR"ATIE BLOKKEN bevat en
daarnaast een SEGMENT IDENTIFICATIE die SEGMENT IDENTIFICATIE TABELLEN
bevat zoals dat in hoofdstuk 5 beschreven is.
Door deze routines te introduceren berei ken we bovendien dat routines
op een hoger niveau onafhankelijk zijn van de datastructuur.

De procedure REQUEST MEMORY SPACE zorgt ervoor dat bij de memory manager
rui mte wordt aangevraagd voor een nieuw Buffer Informatie Blok, een nieuwe
Segment Identificatie Tabel en een nieuw Buffer Blok.
Deze drie geheugenvelden worden door Request Mem Space op de plaats van
de TEXTMARKER in de datastructuur tussengevoegd.
Als bij de Memory Manager niet direct de aangevraagde hoeveelheid
geheugenruimte is verkregen, wordt de routine MEMORY FULL aangeroepen.
Deze routine cre~ert vrije geheugenruimte aan de hand van een criterium
dat verderop besproken zal worden.
Alvorens dit alles gebeurt wordt eerst de disk-routine FREESPACE
aangeroepen. Freespace Levert een grootheid terug die het aantal vrije blokken (128
bytes elk) op diskette voorstelt. Als deze waarde kleiner is dan het
benodigde aantal blokken om alle bufferblokken met- de status new weg te
schrijven, vermeerderd met 8 K bytes (voor het nieuw aan te vragen Buffer
Blok), dan wordt een routine UNS NEW DISK) aangeroepen die de gebruiker
op de beperkte diskette-ruimte opmerkzaam maakt.
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De procedure UPDATE LINKED LIST kan beschouwd
van Request Memory Space.
Update Linked List verwijderd een hoeveeLheid
en geeft de vrijgekomen geheugenruimte terug
Hierbij zij n vier situaties te onderscheiden:

worden aLs de tegenhanger

data uit de datastructuur
aan de Memory Manager.

1. Er wordt een geheeL Buffer bLok uit de datastructuur verwijderd,
incLusief het bijbehorend Buffer Informatie BLok en de bijbehorende
Segment Identificatie TabeL. De vrijgekomen geheugenruimte wordt aan
de Memory Manager teruggegeven.

2. Er wordt een gedeeLte vana'f het begin van een Buffer BLok uit de
datastructuur verwijderd. Het Buffer Informatie bLok en de Segment
Identificatie TabeL dienen, weLiswaar aangepast, gehandhaafd te bLijven.

3. Er wordt een gedeeLte aan het einde van een Buffer BLok uit de
datastructuur verwijderd. Ook hier dienen het Buffer Informatie BLok
en de Segment Identificatie TabeL, gemodificeerd, gehandhaafd te
bLijven.

4. Er wordt een gedeeLte uit het midden van een Buffer BLok uit de
datastructuur verwijderd.
Hier doet zich een nieuw probLeem voor. We willen nieuwe ruimte
cre~ren door eerst ruimte aan de memory manager terug te geven. In
deze ~tuatie moet bovendien nog ruimte aangevraagd worden voor een
Buffer Informatie BLok en een Segment Identificatie TabeL. Het Buffer
BLok moet immers in twee Buffer BLokken gespLitist worden (zie Hoofdstuk
5). Het kan dus zijn dat we niet voLdoende ruimte voor een nieuw
Buffer Informatie BLok en een nieuwe Segment Identificatie TabeL bij
de Memory Manager kunnen verkrijgen. Dit probLeem is opgeLost door
in deze situatie weer de procedure ~lemory FuLL te huLp te roepen.

gaat
ter

gegaan.werktecriteriumonderstaand

De procedure PlEMORY FULL is een routine die tekstdata uit het RAM
verwijderen om de Memory Manager weer voLdoende geheugenruimte
beschikking te steLLen.
Hierbij wordt voLgens

SteL de tekstmarker wijst naar een wiLLekeurige pLaats in een wiLLekeurig
Buffer BLok. Er wordt dan eerst gekeken of het eerste Buffer BLok de
status oLd heeft.
20 ja, dan wordt het eerste Buffer BLok geheeL, incLusief BIB en SIT aan
de Memory Manager teruggegeven.
20 nee, dan wordt gekeken of het Laatste Buffer BLok de status oLd heeft.
20 ja, dan wordt het Laatste Buffer BLok geheeL, incLusief BIB en SIT
aan de Memory Manager teruggegeven.
20 nee, dan wordt teruggekeerd naar het eerste Buffer BLok. ALs de
tekstmarker niet naar het eerste Buffer BLok wijst, wordt dit Buffer BLok
naar diskette weggeschreven (door de procedure Schrijf Weg) en het geheLe
Buffer BLok wo rdt, incLusief BIB en SIT aan de Memory Manager teruggeven.
ALs de tekstmarker weL naar het eerste Buffer BLok wijst, wordt gekeken
of de tekstmarker niet naar het Laatste Buffer BLok wijst. ALs dit niet
het gevaL is, dan wordt dit Laatste Buffer BLok naar diskette weggeschreven en,
incLusief BIB en SIT, aan de Memory Manager teruggegeven.
ALs de textmarker nu zoweL naar het eerste aLs het Laatste Buffer BLok
wijst (er is 'sLechts l?l?n Buffer BLok in RAM aanwezigJ dan wordt gekeken
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of er meer dan 2 K bytes voor de tekstmarker staan. Zo ja, dan wordt
vanaf het begin van het Buffer BLok tot aan 2 K bytes voor de textmarker
weggeschreven, en aan de Memory Manager teruggegeven.
Zo nee, dan wordt gekeken of meer dan 2 K bytes voorbij de textmarker
staan. Is dit het gevaL, dan wordt vanaf 2 K bytes voorbij de textmarker
tot aan het einde van het bufferbLok naar diskette weggesc hreven en aan de
Memory Manager teruggegeven.
In beide Laatste gevaLLen wordt te kstdata sLec hts dan naar diskette
weggeschreven aLs er meer dan 1 K bytes tegeLijk weggeschreven kan worden.
Dit is gedaan om de overhead op diskette niet ongebreideLd te Laten
toenemen.

Is dit aLLes niet meer mogeLij k, dan wordt de
aangeroepen, die op Zl]n beurt de routine Exit
Edit-sessie af te sLuiten.

routine Memory
Edit aanroept

Error
om de

In de normaLe situatie mag
worden. De normaLe situatie
de datastructuur.

de routine Memory Error nooit aangeroepen
is aLs we voLdoende vrije RAM hebben voor

Onder voLdoende vrije RAM wordt het voLgende verstaan:

ruimte voor een nieuw B.B.: 8192 bytes.
ruimte voor een nieuw S.I.I.: ca. 50 bytes.
ruimte voor een nieuw B.I.B.: 9 bytes.
ruimte voor twee oude B.Bls: 6144 bytes.
ruimte voor twee oude S.I.T.ls: ca. 100 bytes.
ruimte voor twee oude B.I.B.ls: 18 bytes.

TotaaL: 14513 bytes.

Omdat de routine Memory FuLL voor het teruggegeven van geheugenruimte
aan de Memory Manager en het aanpassen van de datastructuur gebruik maakt
van Update Linked List en omdat Update Linked List zoaLs we reeds hebben
gezien gebrui k maakt van Memory FuLL zijn de routines l'4emory FuLL en
Update Linked List REENTRANT gedecLareerd.

De routine SCHRIJF WEG schermt de datastructuur en de diskette-interface
af van de edit-routines op een hoger niveau aLs er tekstdata weggeschreven
moet worden. Deze routine maakt gebrui k van de routine Writetxt om de
inhoud van een Buffer BLok weg te schrijven en maakt gebruik van de
routine Writesnrs om aan de diskette-fiLehandLing mede te deLen, bij
weLke Logische bytenummers een nieuw segment begint. Deze Logische
bytenummers staan opgesLagen in de Segment Identificatie TabeL en worden
via een apart buffer aan de diskette fiLe handling ter beschikking
gesteLd.

De routine LEES NAAR RAM
Schrijf Weg. Deze routine
Readtxt) de segmentnummers
( m.b.v. Readsnrs ).
De segmentnummers worden

verzorgt de omgekeerde functie van de procedure
vraagt naast de tekstdata (m.b.v. de routine

die behoren bij het aangevraagde tekstgedeeLte.

ook weer via een buffer van de diskette file



105

handLing verkregen. De routine Lees Naar Ram zorgt er dan voor dat deze
segmentnummers op de juiste. wijze in de juiste Segment Identificatie
Tab e L gepLa atst wo rden.
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Hoofdstuk 7 Overlay-structuur.

sLechts di~ programmadeLen in het
nodig Zl]n. Andere programmadeLen
en worden pas in het werkgeheugen

OverLay-structuur houdt in dat we
werkgeheugen opnemen die werkeLijk
bLijven dan in het achtergrondgeheugen
geLaden aLs zij uitgevoerd moeten worden.

Daar de prog ram matuur nogaL erg veeL prog ram mageheugen in besLag ging
nemen is reeds een eenvoudige overLay-structuur in het prototype verwerkt.
Er is reeds opgemerkt dat de werkmode-routines onafhandeLij k van eLkaar
zijn en dat zij niet tegeLijkertijd actief zijn.
Deze werkmoderoutines zijn op zich dus zeer geschikt om in een overLay
structuur op te nemen.
De routines voor de verschiLLende werkmodes maken aLLe gebruik van de
terminaLhandLer, de CRT-interface en de textmoduLe.
Het Ligt dus voor de hand om deze moduLes steeds in het werkgeheugen
aanwezig te Laten zijn. Zij worden daarom gekoppeLd met het mainprogramm
en tot ~~n fi Le gecombineerd.
De procedures uit de werkmode-moduLes die gebruik maken van de routines
uit de terminaLhandLer, de CRT-interface en de textmoduLe zuLLen echter
moeten beschikken over de juiste adressen aLs zij deze routines aanroepen.

Dit betekent .dat de
moeten worden zonder
Ook dit is mogeLijk
com mands).

werkmode-moduLes met genoemde routines gekoppeLd
dat deze routines in de output-fi Le opgenomen worden.
met ISIS-II (zie Appendix 3 voor de j uiste consoLe-

Binnen de werkmode Edit-Document vindt het opvragen van een documentnaam
sLechts eenmaaL pLaats, nameLij k tijdens de initiaLisatie.
De routine die hiervoor zorgt (ask$name$and$password) is binnen de werkmode
Editor aLs een overLay-file gereaLiseerd.
Voor de werkmode Edit-Document ziet de geheugenindeL ing mom enteeL uit
zoaLs in figuur 7.1. is aangegeven.

Bij uitbreiding van de werkmode
taken in overLay-fiLes opgenomen
textbuffer over te houden.

Edit-Document
moeten worden

zuLLen
om een

echter meerdere
voLdoende groot
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Figuur 7.1.: GeheugenindeLing voor de werkmode Edit.
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Hoofdstuk 8 : Slot.

8.1. Con cLusi es.

Nu we diverse aspecten van de text-editor behandeLd hebben kunnen we
terugbLikken naar de eisen waaraan de text-editor moest voLdoen.

Er zou een text-editor ontwi kkeLd moeten worden die eenvoudig te bedienen
moest zijn door zoweL onervaren gebrui kers aLs ervaren gebrui kers.
Bovendien zou het systeem diverse Luxe eigenschappen moeten bezitten.
Het systeem zou een gebruiker een aantaL faciLiteiten moeten bieden om
een document gemakkeL ij k te kunnen invoeren en te bewerken.
Daarnaast zou het systeem geen beperkingen mogen opLeegen aan de manier
waarop een document afgedrukt moet worden.

Het ontwikkeLde systeem voLdoet ruimschoots aan de eis van bedieningseenvoud.
In een info rmatieveLd op het beeLdsc herm verschijnen mededeLingen voor
de gebruiker wat hij moet doen in een bepaaLde situatie.
Edit-Commando's kunnen gekozen worden door een toets in te drukken.
Er is vanuit gegaan dat de cursorpositie de werkpositie is en dat de
gebrui ker de cursor op een bepaaLde pLaats moet kunnen positioneren.
Edit-Commando's die een ingrijpende wijziging in het document ten gevoLge
hebben zuLLen pas geactiveerd worden nadat de gebrui ker een bevestiging
heeft gegeven (denk aan DeLete BLock, Substitute, Put).
Een ervaren gebruiker kim deze vraag naar een bevestiging onderdrukken.
Hij is dan zeLf verantwoordeLijk voor eventueLe fouten.

Een gebruiker kan een document en gedeeLtes binnen een document op Legio
manieren Laten afdrukken.
Bij een bepaaLde insteLLing van de bLadspiegeL, de character-pitch en
de Line-pitch zijn er zes manieren om een document te Laten printen :

1. UitLijnen op woordspatie en proportioneeL schrift.
2. UitLijnen op woo rdspatie en g~~n proportioneeL schrift.
3. UitLijnen op Letterafstand en proportioneeL schrift.
4. UitLijnen op Letterafstand en g~~n proportioneeL schrift.
5. Niet uitL ij nen, wH proportioneeL schrift.
6. Niet uitLijnen, geen proportioneeL schrift ("typemachine-sc hrift'').

Daarnaast bestaat er de mogeLij kheid een pagina van een op te geven
paginanaam te Laten voorzien die men ofweL bovenaan, ofweL onderaan de
pagina gecentreerd kan Laten afdrukken.
Men heeft bovendien nog de mogeLij kheid van vetprinten, onderstrepen,
centreren, muLti print, centreren en het gebrui k van subscri pts (indices)
en superscripts (exponenten). Ook kan men zeLf opgeven wanneer een
pagina-overgang pLaats moet vinden.



worden door normaLe
printen tekst met fuLL
aLLe regeLs daarboven
geen regeL opschuiven,
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Bij de reaLisatie van aL deze faciL iteiten bestond er een extra moeiL ij kheid.
Een van de eisen Luidde nameLijk dat de tekst die op het scherm staat
een ~~n-op-~~n copy zou moeten zij n van hetgeen bij het printen op
papier zou verschijnen.

Er bestaat echter een principieeL verschiL tussen het printen en het
editen.
In de eerste pLaats kan de printer reLatieve verpLaatsingen uitvoeren
met stapjes ter grootte van 1/120 inch zoweL in horizontaLe aLs in
verticaLe richting.
Bovendien hoeft het print-programma het document sLechts in voorwaartse
richting te kunnen doorLopen.
Voor het gebruikte beeLdscherm geLdt dat de characters sLechts op vaste
pLaatsen geschreven kunnen worden en dat tiipens het editen het document
zoweL voorwaarts aLs terugwaarts doorLopen moet kunnen worden.
Daarnaast geLdt voor het beeLdscherm dat het in- en uitschakeLen van
faciLiteiten zoaLs inverse video of haLf intensity een positie op het
beeLdscherm in besLag nemen en dat de regeLs waarin zo'n faciLiteit in
of uitgeschakeLd wordt niet mee scroLLen (formatted fieLds).

De indeLing van het beeLdscherm in regeLs en koLommen maakt het ons
onmogeLij k om op het sc herm proportioneeL schrift toe te passen. Bovendien
zijn hierdoor de print-controLs subscript, superscript, muLti print en
onderstrepen 9P het beeLdscherm niet te activeren.
Vetprinten zou op het scherm gereaLiseerd kunnen
tekst met haLf-intensity weer te geven en vet te
intensity. Een regeL met vet te printen tekst en
zuLLen dan bij een scroLL-opdracht bLijven staan en
hetgeen niet de bedoeLing is bij een scroLL.
Bovendien neemt het in- en uitschakeLen van "vetprinten" voLgens deze
methode een positie op het beeLdscherm in besLag. Vetprinten is op het
gebruikte beeLdscherm dus ook niet te activeren.
UitLijnen op woordspatie zou eventueeL mogeLijk ZlJn aLs we steeds
voLLedige regeLs ter beschikking hebben. Dit is niet het gevaL in de
insert-mode.
SteL dat uitLijnen, proportioneeL schrift, subscript, superscript en
muLti print weL op het beeLdscherm te activeren zou zijn, dan treden
weer nieuwe probLemen op. In deze situatie bestaat het beeLdsc herm niet
meer uit vaste regels en koLommen. Een editor waarbij geLdt cursorpositie
is geLijk aan werkpositie is dan haast niet meer te reaLiseren omdat bij
cursor up en down (i.v.m. proportioneeL schrift en uitLijnen) en cursor
Left en right (i.v.m. subscript, superscript en muLtiprint) de reLatie
tussen cursorpositie en textpointer niet meer voLgens een eenvoudig
aLgorithme te reaLiseren is.
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Bij de realisatie van het prototype is dan ook niet uitgegaan van een
~~n-op-~~n COpy van het scherm op papier maar van een ~~n-~~n

RELATIE tussen beide.
Hieronder wordt verstaan dat een regel op papi er ook een regel op het
scherm in beslag neemt, wel;swaar van een var; abel aantal posit;es.
De manier waarop een bepaalde tekst afgedrukt zal worden staat in de
vorm een mededeling ;n het informatieveld, en wel corresponderend met
de status op de cursorpos;t;e.

De programmastructuur is zodan;g opgebouwd dat deze altijd uit te breiden
of aan nieuwe wensen aan te p'assen is.
Dit ;s gereal;seerd d.m.v. een modulaire programma-structuur volgens een
boomstructuur.
Er is voor gezorgd dat automatisch data ;n het achtergrondgeheugen
opgeborgen wordt als het tekstbuffer vol dreigt te raken en dat er
automatisch tekstdata u;t het achtergrondgeheugen gelezen wordt als dit
nodig blijkt te z;jn Cbv. bij scroll-manipulat;es).
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8.2. UitbreidingsmogeLijkheden.

KoLommen.

Het eisenpakket uit hoofdstuk 2 bevat een eis voor het werken in koLommen.
Deze mogeLijkheid is voorLopig nog niet aanwezig, er is weL een print
controL-code voor gereserveerd (K = 48 hex).
De exacte defini~ring van het werken in koLommen zaL echter nog enige
studi e verg en•.
Het is nameLij k niet eenduidig wat men onder een koLom verstaat.
Het kan zijn dat men een koLom beschouwt aLs een pagina en dat men een
aantaL koLommen (pagina's) naast eLkaar op hetzelfde veL papier wiL Laten
afdrukken.
Een andere mogeLijkheid kan zijn dat men zelf wil kunnen bepaLen weLke
tekst in weLke koLom wordt afgedrukt. Het kan zijn dat men tekstdata in
verschillende kolommen naast eLkaar afgedrukt wit zien en dat daarbij
rekening gehouden wordt met aLinea-overgangen, zodanig dat het begin van
aline's en verschiLlende koLommen met elkaar corresponderen.
Een derde mogeLij kheid kan zijn dat men de voLgorde van eenmaal gecre~erde

kolommen wilt kunnen wijzigen.
In het eerste gevaL bestaat er geen relatie tussen de verschiLLende
koLommen op ~~n veL papier. In de andere twee gevaLLen weL.

InsteLLen tabulatorstops.

Het insteLlen van de tabulatorstops geschiedt momenteeL voLgens de methode
uit paragraaf 4.3.
Voor een gebruiker zal het echter eenv.oudiger zijn om de cursor op de
gewenste koLom te zetten en daarna een toets DEFTAB in te drukken waarmee
men de cursorpositie als een tabuLatorstop definieert.

Documentbescherming.

Documentbescherming kan momenteeL pLaatsvinden door een document te
voorzien van een password. Dit kan slechts pLaatsvinden tijdens de aanvang
van de eerste edit-sessie van een document.
Een uitbreidingsmogeLij kheid zou kunnen zijn een password een password
van een document te kunnen veranderen.
Een andere uitbreiding zou zijn aLs een document naderhand alsnog van
een password voor~en kan worden.
Ook zou men kunnen overwegen om de mogelijkheid toe te voegen een
documentnaam te kunnen veranderen.
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Appendix 1 : Non-printable characters in de tekstfile.

BehaLve printabLe characters komen in de tekstfile nog enkeLe non-printabLe
ASCII-characters voor.
Er is zoveeL mogeL ij k getracht deze characters te gebrui ken voor
het doeL aLs waarvoor zij in het ASCII-aLfabet bedoeLd zijn.

BedoeLde c ha r acte rs zij n :
SO <OE hex), SI (OF hex), CR COD hex), LF <OA hex), US (1 F hex) en
NUL <00 hex).

Ze worden aLs voLgt gebruikt :

SO Staat aan het begin van een controLebLok.
SI Staat aan het einde van een controLebLok.
CR Wordt uitgevoerd aLs CRLF en is een door de typist(e) gecre~llerde

regeLovergang.
LF Wordt uitgevoerd aLs CRLF en is een door de procedure nominaaL

gecre~erde regeLovergang.
US Wordt uitgevoerd aLs '-'CRLF (afbreekstreepje, regeLovergang) ter

onderscheiding van een trait d' union.
Is door de procedure nominaaL gecre~erd.

NUL Is een .op non-act;ef gesteLd US-character (wordt n;et afgedrukt>.



eerste byte voor het SI-character
het controLebLok en weL zodanig
tussen de twee "Lengte"-characters
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Appendix 2 : Print-controls in de tekstfile.

ZoaLs we reeds gezien hebben, worden Print-ControLs in de vorm van
controLebLokken in de tekstfiLe opgenomen. Een controLebLok kan een of
meerdere Print-ControLs bevatten, wordt geopend door een Shift Out-character
($0 = OE hex) en gesLoten met een Shift In-character ($1 = OF hex).

Het eerste byte na het SO-character en het
zijn identiek en bevatten de Lengte van
dat deze Lengte het aantaL bytes weergeven
vermeerderd met 1.
Dit heeft aLs voordeeL dat de voLgende formuLe ons de index van het
bijbehorende Lengte-character Levert aLs het geheLe controLebLok binnen
een bufferbLok Ligt en aLs de index van het buffer naar het eerste resp.
tweede Lengte-character wijst.

J = I + buffer (I)i

I = J - buffer (J)i

~I ~ j

~ ~ ~'IlIIIE<~~-_-_-_-_-:-/lfrf-~=-L----' >
Print-ControLs kunnen op drie manieren ingevoerd worden

1. Door de juiste Function ControL Key in te drukken.
2. Door het beantwoorden van een vraag van het systeem (Na indrukken van

toets Set-ParameterS>.
3. Door een keyword in te voeren met de juiste parameter (Na indrukken

van de toets Set-Parameters).

De bedieningsaspecten van deze Print-ControLs staan beschreven in
hoofdstuk 5.
In deze Appendix zaL beschreven worden hoe een Print-ControL in een
controLebLok opgenomen zaL worden.
In het voLgende zaL een gedetaiLeerde beschrijving worden gegeven van
de controLebytes die in een controLebLok kunnen voorkomen aLsmede van
de groepen bytes die op een controLebyte (kunnen) voLgen en van de wijze
waarop een dergeLijk print-controL ge'fnterpreteerd en uitgevoerd dient
te worden.

Hierbij zaL gebruik gemaakt worden van de notatie <--> om een van de
bytes aan te geven waaruit een printcontroL is opgebouwd.
ALs een byte een vaste waarde heeft dan wordt deze waarde in hexadecimaLe
notatie tussen de < > vermeLd.
Heeft een byte daarentegen een waarde die van situatie tot situatie
verschiLLend kan zijn, dan wordt in een toeLichting vermeLd weLke de
toegestane waarden voor een dergeL ij k byte zij n en voLgens weLke regeLs
de waarde van 'het byte opgebouwd is.'
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Er zijn print-controLs die een aan/uit kara kter hebben. Het voorkomen
van een dergeLij k printcontroL in een controLebLok heeft tengevoLge dat
de status van het betreffende printcontroL gelfnverteerd wordt.
We gaan ervan uit dat zuLke printcontroLs aan het begin van het document
de defauLtwarden hebben.
ALs een document begint met een controLebLok (documentcontroLebLok)
waarin deze printcontroLs voorkomen dan wordt de eerste tekst van het
document reeds geprint voLgens een andere norm dan defauLt zou worden
aangenomen.

Andere printcontroLs behoeven enige extra informatie om het gewenste
effect te verkrijgen.
Deze extra informatie wordt in een controLebLok opgenomen zoaLs dat in
deze appendix voor ieder printcontroL afzonderLij k beschreven is.

Een overhead-controLebLok is van een gewoon controLebLok te onderscheiden
doordat de eerste twee bytes na het SO-character en het Lengte-character

<SA hex> (Z) en <42 hex> (B) zij n.
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Beschrijving van de controLebyte~

Set DefauLts.

Controlebyte : B <42 hex>

Bij het voorkomen van dit controLebyte in een controLebLok worden de
waarden van aLLe printcontroLs geL ij k gemaakt aan de systeem-defauLts.

Centreren.

Controlebyte : C <43 hex>

Default : NIET actief

Indien het controLebyte <43 hex> in een controLeblok voorkomt, dan zaL
de status van centreren ge'fnverteerd worden. Wordt hierdoor het centreren
actief dan dient de tekst gecentreerd te worden uitgeprint. M.a.w. de
tekst dient zodanig te worden uitgeprint dat deze midden op de bruikbare
pagina komt te staan.
Met brui kbare pagina wordt bedoeLd de afstand vanaf Linkermarge vanaf
de Linkerzijde van het papier ter Lengte van de nominaLe regeLLengte.

Over de effectuering van het printcontroL centreren kan nog het voLgende
worden vermeLd.

Indien in een regeL te kst ergens het centreren wordt aangezet, dan wordt
deze regeL gecentreerd geprint, ook aL wordt direkt daarop in dezeLfde
geL het centreren weer uitgezet. Dit uitzetten heeft dan aLLeen tot
gevoLg dat het centreren in de voLgende regeL niet meer aktief is.
De regeL waarin het controLebLok voorkomt dat het centreren inschakeLt
is dus de eerste regeL die gectentreerd wordt geprint. De regeL waarin
het controLebLok voorkomt dat het centreren uitschakeLt is de Laatste
regeL di e gecentreerd wordt geprint.

Indien gecentreerd printen actief is, dan wordt het eventueeL geLij ktijdig
actief zijn/worden van het printcontroL uitLijnen niet ge~ffectueerd,

daar dit tegenstrijdigheden met zich mee zou brengen voor de pLaats
waarop diverse Letters geprint moeten worden.
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VerticaLe verpLaatsingen t.b.v. indices en exponenten.

controlebyte : H <48 hex>

controlestring : <48 hex> <--> <-->

defaultwaarde : <48 hex> <00> <00>

Het voorkom en van de code <48 hex> in een controLestring betekent dat
er een vertiRaLe verpLaatsin van het papier moet worden uitgevoerd. De
grootte van de uit te voeren verpLaatsing wordt aangegeven door de twee
bytes die voLgen na de code <48 hex>.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van signed binaire notatie, waarbij eerst
het Low-order en dan het high order byte worden gegeven (PL/M 80 : 16bits
notatie).
De grootte van de verpLaatsing wordt opgegeven in stapjes van 1/120 inch
en wordt door de gebruikte notatie beperkt tot 32767 stapjes in positieve
of 32768 stapjes in negatieve richting.
Onder positieve richting wordt verstaan de richting waarin het papier
omhoog gaat, een negatieve verpLaatsing doet het pepier omLaag gaan.

Indien van een dergeL ij k printcontroL gebruik wordt gemaakt voor het
doen uitprinten van een subscript of een superscript, zoaLs b.v. in:

H2S04 of

dan wordt de norm aLe schrijfpositie weer expLiciet door middeL van een
tegengesteLd printcontroL verkregen.
Indien tussen het actief en inactief .maken van dit print-controL een
regeLovergang voorkomt, dan wordt op de voLgende regeL in de actieve
mode van dit print-controL doorgegaan.

UitLijnen op woordspatie.

controlebyte : I <49 hex>

defaultwaarde : ACTIEF

Door het voorkomen van dit controLebyte in een controLeb Lok wordt de
status van uitL ijen op woordspatie ge'fnverteerd.

Indien het uitL ijnen op woordspatie actief is, vindt uitL ijnen pLaats
door het aanpassen van de afstanden tussen de woorden in de regeL. De
afstanden tussen de Letters onderLing bLijven dus geLijk. De mogeLijkheid
tot het gebrui k van deze mode zaL in verschiLLende gevaLLen de Leesbaarheid
van een document ten goede kunnen komen.
Er moet de aandacht op gevestigd worden dat deze uitLijnmode aLLeen
betekenis heeft aLs het uitLijnen is ingeschakeLd (zie ook controLebyte U).
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New Page-command~

Controlebyte : J <4a hex>

defauLtwaarde : het document begint met een nieuwe pagina

Deze string wordt gebruikt om het programma dat het uitprinten van een
document verzorgt opdracht te geven om naar de voLgende pagina te gaan.
M.a.w. de rest van het papier wordt niet bedrukt.
Dit impLiceert dat het systeem de paginagrootte moet kennen. Het systeem
kent dan ook het aantaL regeLs dat op een pagina van bepaaLd formaat
past en zorgt er voor dat na dit bepaaLde aantaL regeLs een formfeed
commando wordt gegenereerd, tenzij de typist(e) zeLf expLiciet het
print-controL New Page ingevoerd heeft.

L inkerma rge.

controlebyte L <4C hex>

controLestring : <4C hex> <--> <--> <--> <-->

defauLtwaarde : <4C hex> <84> <00> <84> <00>

Het voorkomen van de controLestring <49> <--> <--> <--> <--> in een
controLebLok betekent dat de Linkermarge, die tijdens uitprinten van een
document wordt vrijgehouden vanaf de Linkerzijde van het papier, moet
worden gewijzigd.
Deze Linkermarge is gedefinieerd aLs de afstand vanaf de nuL-positie van
de schrijfkop van de printer tot aan de eerste positie waarop tekst mag
den geprint.

In verband met terugwaarts Lezen in de file is bij dit printcontroL nodig
dat de oude waarde ook geregistreerd wordt. Dit gebeurt aLs voLgt.
De controLestring bestaat uit 5 bytes. Het eerste byte bevat de print
controL-code <4C hex> het tweede en het derde byte bevat de oude waarde
van de Linkermarge in de voLgorde Low-order byte, high-order byte. Het
vierete en vijfde byte geven tensLotte de nieuwe waarde voor de Linkermarge,
ook weer in de voLgorde Low-order byte, high-order byte.
De waarde voor de Linkermarge wordt opgegeven in stapjes van 1/120 inch
in signed binaire notatie (negatieve waarden kunnen hier uiteraard niet
voo r kom e n>.
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MuLtiprint.

controlbyte : M <40 hex>

defaultwaarde : GEEN muLti print

Het voorkomen van de code <40 hex> in een controLebLok betekent, dat de
characters aan weerszijden van het controLebLok op dezeLfde positie
afgedrukt zuLLen worden.

Pagina-naam.

controlebyte N <4E hex>

controlestring : <4E hex> <--> •••••••••••••• <-->

defaultwaarde : GEEN paginanaam

Het voorkomen van bovenvermeLde controLestring in een controLebLok
betekent, dat er iets verander moet worden in de naam die op eLke pagina
geprint wordt of in de positie ervan. De code <4E hex> wordt gevoLgd
door een zeker aantaL bytes, waarvan de betekenis aLs voLgt moet worden
ge'fnte rpretee r'd.

Het eerste byte na de code <4E hex> bevat een codering voor de positie
op de pagina waar de naam geprint moet worden.
Dit byte kan een van de voLgende waarden hebben:

Waarde

00
01
02

Betekenis

Geen naam printen.
Naam gecentreerd printen bovenaan de pagina.
Naam gecentreerd printen onderaan de pagina.

Indien in het voorgaande deeL van het document geen naam gehoefde te
worden geprint, ;s het tweede byte na de code <4E hex> het byte dat de
pLaats aangeeft waar de naam op de pagina geprint moet gaan worden. Is
het eerste byte na de code <4E hex> ongeLijk 00 hex dan bevat het tweede
byte van de controLestring het aantaL bytes waaruit de naam bestaat. Dit
byte wordt dan direct gevoLgd door de te printen naam waarvan eLk byte
een Letter van de naam representeert in 7-bit ASCII-code.
Voor de Letters van de naam zijn aLLe printabLe characters incLusief de
spatie toegestaan.
Na deze string voLgen een of meerdere bytes, waarvan het eerste reeds
genoemd is, die de nieuwe situatie aangeven. De opbouw van deze string
is soorteLij k aan het eerste deeL van de controLestring.

VoorbeeLd : <4E hex> <01> <Lengte> <naam 1> <01> <Lengte> <naam 2>

B;nnen de paginanaam mogen geen printcontroLs voorkom en.
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Onde rst repen.

controlebyte : 0 <4F hex>

defaultwaarde : GEEN onderstrepen

Het voorkomen van de code <4F hex> in een controleblok betekent, dat de
status van onderstrepen ge'fnverteerd wordt.
Indien hiermee onderstrepen actief wordt, is het eerste character dat
geprint dt het·character dat volgt op het controleblok dat de code <4Ehex>.
bevat.

Paginanummering.

controlebyte : P <50 hex>

controlestring : <50 hex> <--> <--> <--> <-->

defaultwa a rde : rechtsboven, paginanum mer 1

Dit controlebyte betekent dat er iets gewijzigd moet worden in de manier
waarop de pagina's worden genummerd.
Een code ring voor de nieuwe manier waarop dit dient te gaan geschieden
is gegeven in het derde byte van de controlestring. Heeft dit byte de
waarde 00, dan moet paginanummering onderdrukt worden.
Is de waarde van dit byte daarentegen ongeLijk aan 00, dan bevat het een
codering voor de plaats waarop het paginanummer moet worden afgedrukt
en wel als volgt :

Waarde

00
01
02
03
04
05
06

Betekenis

Paginanum mering onderdrukken.
Links boven aan pagina.
Midden boven aan pagina.
Rechts boven aan pagina.
Rechts onder aan pagina.
Midden onder aan pagina.
Links onder aan pagina.

Het vierde en vijfde byte van deze controlestring geeft het nummer van
de eerstvolgende pagina. Indien men alleen de positie van het paginanummer
wilde veranderen en de lopende paginanummering wil handhaven, dan heeft
het vierde en vijfde byte de waarde 00 hex.
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ProportioneeL Schrift.

controLebyte : Q <51 hex>

defauLtwaarde : ACTIEF

Door dit controLebyte wordt de status van proportioneeL sc hrift gelJnver
teerd. ProportioneeL schrift wiL zeggen, dat de Letterafstand die
aangehouden wordt tijdens het uitprinten niet constant is, maar afhangt
van de afzonderLij ke breedte.s van twee naburige Letters binnen een woo rd.

RegeLbreedte.

controLbyte : R <52 hex>

controLestring : <52 hex> <--> <--> <--> <-->

defauLtwaarde : <52 hex> <96> <02> <96> <02>

Deze commandostring rond de code <52 hex> heeft een betekenis anaLoog
aan de controLestring opgebouwd rond de code <4C hex>.
Indien deze controLestring in een controLebLok wordt tegengekomen, dan
dient de regeLbreedte die aangeouden wordt tijdens uitprinten gewijzigd
te worden.
De regeLbreedte wordt aangepast in stapjes van 1/120 inch, waarbij ook
weer signed binaire 16-bits notatie wordt aangehouden.
Het vierde en vijfde byte van deze string geven de nieuwe waarde, het
tweede en derde byte de momentane waarde van de regeLbreedte, waarbij
tweede en vierde byte van de string de minst significante bytes voorsteLLen.
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Papierformaat.

controlebyte : S <53 hex>

controlestring : <53> <--> <--> <--> <--> <-->

defaultwaarde : A4-formaat
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Het voorkomen- van de code <53 hex> in een controlebLok geeft aan, dat
een wijziging in het papierformaat optreedt na het controLebLok waarin
de controLestring rond de code <53 hex> voorkomt.
De codering voor het papierformaat is aLs voLgt :

Waarde

00
01
02
03

Form aat

A4
Q2
gebrui kersstandaard
kettingformuL ieren

Het tweede byte bevat een waarde die op anaLoge W1Jze een codering inhoudt
voor het formaat van het papier dat momentaan in gebruik is. Het derde
byte bevat een code ring voor het nieuwe papierformaat.
In het aLgemeen zaL deze controLestring aLLeen aan het begin van een
document in het eerste controLebLok worden gebruikt. Indien het tweede
byte van deze controLestring de waarde 02 heeft, dan voLgen nog eens 4
bytes behorende bij dit print-controL. _
De eerste twee van deze vier geven dan de papierbreedte in stapjes van
1/120 inch en het derde en het vierde byte van deze vier geven dan de
papi erhoogte in stapj es van 1/120 inc h, beiden voLgens de signed binai re
notatie.
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Tabpositie.

controLebyte T <54 hex>

controLestring : <54> <--> <--> <-->

defauLtwaarden : koLom 9, 18, 27, 36, 45, 54

<-->

Het voorkomen van deze controLestring geeft aan, dat er iets gewijzig
moet worden in het aantaL tabs en/of de tabposities die gebrui kt wo rden.
Het eerste byte dat op de code <54 hex> voLgt geeft het momentane aantaL
tabuLatorposities aan, direct gevoLgd door een reeks bytes ter Lengte
van twee keer dit aantaL die per paar van 2 een tabpositie aangeven. De
waarde van een dergeLijk paar geeft de koLom aan waarin de tabpositie
is gezet, gebruik makend van 16-bits signed binaire notatie.
De negatieve waarden hebben hierbij geen betekenis.
Hierbij wordt voor de nummering van koLommen de rl] 1, 2, 3, •••••••
aangehouden. Het aantaL tabposities is beperkt tot 10, en de tabposities
dienen in opLopende voL90rde in de reeks bytes te worden weergegeven.
Na deze reeks bytes voLgt nog een reeks die op anaLoge wijze de nieuwe
situatie voor de tabposities weergeeft.
Een tab-controL in de tekst doet het uitprinten verdergaan op de eerst
voLgende tabpositie die voLgens bovenstaand printcontroL gezet is.

UitLijnen.

controLebyte : U <55 hex>

defauLtwaarde : ACTIEF

Het voorkomen van het controLebyte <55 hex> doet de status van het
uitL ijnen inverteren.
Voor wat betreft de geLdig heid van het printcontroL uitL ij nen moet
opgemerkt worden dat uitgeLijnd wordt vanaf de Laatste tab die in de
betreffende regeL wordt gebrui kt en dat gecentreerd af te drukken tekst
niet wordt uitgeLijnd.
Verder geLdt dat sLechts regeLs die afgesLoten worden met een LF of een
US-character uitgeLijnd worden geprint.
ALs een regeL, die afgesLoten is met een CR-character, Langer is dan de
nominaLe regeLLengte, wordt ook deze regeL uitgeL ijnd (samengedrukt tot
de nominaLe regeLLengte). ALs een dergeLijke regeL korter is dan de
nominaLe regeLLengte, dan wordt deze niet uitgeL ijnd afgedrukt (niet
uitgerekt).
Tijdens het actief zijn van de uitLijnmode kan ook nog gekozen worden
uit vier aLternatieven.
1. UitL ij nen uitsLuitend op woordspatie.
2. UitLijnen door een vaste characterpitch per regeL te be paLen.
3. UitLijnen door een characterpitch per regeL te bepaLen en bovendien

rekening houdend met de Letterbreedte van iedere Letter (proportioneeL
schrift).

4. UitLij nen op woordspatie en proportioneeL sc hrift toepassen.
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Vetprinten.

controLebyte : V <56 hex>

defaultwaarde : NIET actief

Het voorkomen van dit controLebyte in een controLebLok doet de status
van vetprinten inverteren.

Tabcommando.

controlebyte : W <57 hex>

defauLtwaarde : Geen Tabcommando

Het controLebyte <57 hex> wordt gebruikt om er voor te zorgen dat tijdens
het uitprinten van een document het printen wordt voortgezet op de
eerstvoLgende tabpositie.

Change Characterpitch.

controLebyte : X <58 hex>

controlestring : <58 hex> <--> <--> <--> <-->

defaultwaarde : 12 characters per inch

In een dergeLij ke controLestring wordt aangegeven dat de onderLinge
characterafstand moet worden gewijzigd.
De nieuwe waarde hiervoor worden gegeven in het tweede byte van de
controLestring en geeft de waarde in stapjes van 1/120 inch.

Change Linepitch.

controLebyte : Y <59 hex>

controLestring <59 hex> <--> <--> <--> <-->

defaultwaarde : 6 Lines per inch

In een dergeLij ke controLestring wordt aangegeven dat de onderLinge
regeLafstand moet worden gewijzigd.
Deze waarde wordt opgegeven in 1/120 inch waarbij het tweede byte de
nieuwe waarde weergeeft.
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Overhead ControLe BLock.

Controlebyte : Z <SA hex>

ALs de code <SA hex> aLs een controLebyte in een controLebLock voo~komt,

betekent dit dat het controLebLok een overhead-controLebLok is.
De code <SA hex> komt aLtijd tesamen voor met de code <42 hex>.
ALs de code <SA hex> in een controLebLok gedetecteerd wordt, kan weL of
niet een segment-nummer geprint of gedispLayed worden, afhankeLij k van
de wens van de gebrui ker.
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Samenvattend kunnen de controLebytes en hun betekenis aLs voLgt worden
weergegeven.

Letter

B

C

H

I

J

K

L

M

N

o

P

Q

R

S

T

u

v

w

x

y

z

I Bete kenis
I

Geef de print-controLs de defauLt systeem-waarden.

Centreren

Voer +/- N verticaLe stapjes uit

UitLijnen op woordspatie (in combinatie met u).

New page-commando.

Gereserveerd voor werken in koLommen.

Verander Left Margin.

MuLti print.

Verander paginanaam en/of positie.

Onderstrepen.

Verander paginanummer en/of positie.

ProportioneeL schrift.

Verander RegeLLengte.

Verander papierformaat.

Def;ni~ring van de tabuLatorstops.

UitLij nen.

Vetprinten.

Tab-commando.

Verander characterpitch.

Verander Line-pitch.

Overhead controLebLok.
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Appendix 3 : Sub.it-fi les VOOF: de overlaystructuur.

1. Submit-fiLe voor het Linken van de CRT-interface, de TerminaLhandLer
en de TextmoduLe aan het mainprogramm.

LINK :F1:W RDPRC.OBJ,:F1:W RDPR C.LIB,5YSTEM .LIB,PL M80.LIB&

TO :F1 :WRDPRC.lNK MAP PRINT(:LP:)

LOCATE :F1 :WRDPRC.LNK TO :F1 :WRDPRC.TP1 &

LINES SYMBOLS PUBLICS COLUMNSG) MAP PRINT(:LP:)

DELETE :F1:W RDPRC.LNK

2. Submit-fiLe voor het Linken van de subrnode-routines en de primitieve
bouwstenen aan de werkmode-routine Edit.

LINK : F1:W RKM OD.LIB(WERKMODE EDIT),:F1 :EDITOR.LIB,&

:F1 :HULPRT.LIB,:F1 :WRDPRC.LIB(GEHEUGENBEHEER)'&

:F1 :DSKFHL.LIB,PUBLICS(:F1:W RDPRC.TP1 ),PL M80.LIB,5YSTEM.LIB &

TO :F1 :EDITOR.LNK MAP PRINT(:LP:)

LOCATE :F1:EDITOR.LNK TO :F1:EDITOR.TMP CODE(%Q) &

LINES SYMBOLS PUBLICS COLUMNSG) MAP PRINT(:LP:)

DELETE :F1 :EDITOR.LNK
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3. Submit-file voor het linken van de routine Ask$Name$And$Password aan
de routine Name.

LINK :F1 :ASKNAM.OBJ,:F1 :DSKFHL.UB(ROUTINENAME),&

PUBLICS(:F 1:WRD PR C.TP1,: F1:E DITOR.TMP),PLrr180.LIB,sVSTEM.LIB &

TO :F1 :ASKNAM.LNK MAP PRINT<:LP:)

LOCATE :F1:ASKNAIVI.LNK TO :F1:ASKNAM CODE(%Q) &

LINES SYMBOLS PUBLICS COLUMNS(3) MAP PRINT(:LP:)

DELETE :F1 :ASKNAM.LNK

4. Submit-file voor het invullen van adressen die vaLlen buiten het
programmageheugen van de "gelinkte" module Editor.

LINK :F 1:EDITOR.TMP,PUBLICS(:F1 :ASKNAM) &

~

TO :F1:EDITOR MAP PRINT<:LP:)

DELETE :F1:EDITOR.TMP

5. Submit-file voor het invullen van adressen die vaLLen buiten het
programmageheugen van de werkmode-moduLes en het invuLLen van de adressen
van de werkmode- routines in het mainprog ramm.

LOCATE :F1:PRINTR.LNK TO :F1:PRINTR CODE(%O) &

MAP PRINT (:LP:)

LINK : F1:W RKMOD.LIB(D ELETEDOCUM ENT),:F1 :HULPRT.LIB,&

PUBLICS(:F1 :WRDPRC.TP1),PLM80.LIB,sVSTEM.LIB TO :F1 :DELDOC.LNK IVIAP PRINT<:LP:)

LOCATE :F1:DELDOC.LNK TO :F1:DELDOC CODEc%Q) &

MAP PRINT<:LP:)

DELETE :F1 :DELDOC.LNK

LINK :F1:W RKMOD.LIB(FORM ATDISKETTE),:F1 :HULPRT.LIB,&

PUBLICS(:F1 :WRDPRC.TP1),PLM80.LIB,sVSTEM.LIB TO :F1:FORMAT.LNK MAP PRINT(:LP:)



LOCATE :F1:FORMAT.LNK TO :F1:FORMAT CODE(%Q) &

MAP PRINT(:LP:)

DELETE :F1:FORMAT.LNK

LINK :F1 :WRKMOD.LIB(VERGELIJKTWEEDOCUMENTEN),:F1 :HULPRT.LIB,&

PLiBLICS(:F1 :WRDPRC.TP1 ),PLM80.LIB,sVSTEM.LIB TO :F1 :VGLK.LNK MAP PRINT(:LP:)

LOCATE :F1:VGLK.LNK TO :F1:VGLK CODE<%Q) &

MAP PRINT(:LP:)

DELETE :F1 :VGLK.LNK

LINK :F1:W RKMOD.LIB(UITSCHAKELEN),:F1 :HULPRT.LIB,&

PUBLICS(:F1 :WRDPRC.TP1),PLM80.LIB,sVSTEM.LIB TO :F1 :TRNOF F.LNK MAP PRINT<:LP:)

LOCATE :F1 :TRNOFF.LNK TO :F1:TRNOFF CODE<%Q) &

MAP PRINT<:LP:)

DELETE :F1:TRNOFF.LNK

LINK :F1:WRDPRC.TP1,&

PUBLICS(:F1 :EDITOR,:F1 :PRINTR,:F1 :DELDOC,:F1 :FOR MAT,:F1 :VGLK,:F1 :TRNOF F)&

TO :F1 :WRDPRC MAP PRINT(:LP:)

128
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AskSNameSAndSPasswo rd

* Procedure 94.

Bediening 1, 3, 9, 15, 41, 108.
Bevestiging 15, 23, 31, 34, 35, 38, 41, 95, 108.
Buffer 10, 19, 20, 52, 54, 62, 87, 91, 98.
Buffer BLok 54,67,68,71,75,77,97,98,102,103,104.
Buffer Informatie BLok 54, 63, 67, 68, 71, 75, 97, 102, 103, 104.
BufLength 19, 20.
Bufptr 19.

Centreren 7, 44, 45, 108.
Character

* CR- 18, 51.
* DeLete - 24, 27.
* LF- 18.
* PrintabLe - 19, 51.
* - sequence 84, 85.
* stuur- 45.
* US- 18, 87.

CLearSScreen
* procedure 90.

Code 19, 20.
ControLebLok 16, 21, 22, 44, 51, 88, 99, 100.

* Overhead- 22, 44, 51.
Count 19.
Create gap 87, 97.
CRT-interface 10, 82, 84, 88, 90, 106.
Cursor 17,18,23,26 - 28,30 - 35,38,42,67,75,88,90,91,108,111.

* -besturing 5.
* -man;puLatie 5, 23, 67, 86, 88, 99.
* -positie 23, 25, 25, 32, 34 -37, 40, 43, 87, 88, 108, 109, 110, 111.
* procedure - 88, 90.

Cursor Down 24, 25, 86, 109.
Cursor Left 18, 24, 25, 28, 30, 86, 87, 109.
Cursor Up 24, 25, 86, 109.
Cursor Right 18, 24, 25, 28, 30, 86, 87, 109.

Datastructuur 10, 50, 52, 54, 66, 71, 75, 80, 82, 86, 88, 93, 96, 97,
102, 103, 104.
Dec rStxtptr

* procedure - 88.
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DefauLtantwoord 23, 41.
DefauLt-documentstatus 45.
DefauLt-setting 7, 15.
DefauLt-waarden 48.
Definities 3, 4.
DeLete 5, 10, 31.

* - BLock 24, 31, 67, 71.
* - Character 24, 27, 67, 68, 71, 75, 88.

DeLtxt
* procedure - 66, 71.

Diskette 42.
* -directory 42.
* -drive 2.
* -inhoud 10.

DispLay$Status
* procedure - 87, 99, 100.

DispLay$text
* procedure - 93.

Documentbescherming 51, 63.
Documentdata 51, 63.
Documentnaam 15, 38, 39, 40, 42, 45, 94, 106, 111.
DocumentsamensteLLer 102.

Edit 10, 45, 84 - 86, 90, 93, 106.
* - CommaAdo 15 - 17, 24, 28, 30 - 35, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 77,

78, 86, 87, 97, 99, 108.
* - Programma 16, 66, 84.
* - Sessie 15, 71, 77, 111.

Editor
* text - 1, 24, 108.

End-Of-Fi Le 62.
End-Of-Function 24, 28, 30 - 38, 47, 86, 87.
Error$Message 91.
Exit 15, 85, 87, 94.

Fi nd 24, 32, 33, 41.
Fi rst Byte Information BLock 62.
FoutmeLdingen 17, 25, 84.
Freespace

* procedure - 102.
Functietoets 15, 19, 87.

Gebruiker 3, 9, 10, 15, 17, 18, 21 - 24, 31 - 38, 40 - 42, 47 - 49, 62,
77, 83, 84, 87, 88, 94, 95, 97, 99, 102, 108, 111.

* -standpunt 3.
* -handeLingen 67.

Geheugen 3.
* achtergrondgeheugen- 9, 10, 62, 66, 67, 71, 75, 77, 78, 106, 110.
* programma- 52, 106.
* RAM 3.
* werk- 106.

Get 5, 24, 40, 43.
Get$Message



* procedure - 18, 14, 28, 87, 93, 98, 99.
Goto 24, 37, 77, 78.

Hard copy 42.
Hoofdstuknaam 7.

Inc r$txtptr
* procedure - 88.

Index 19.
Informatie

* status- 5, 17.
* -veLd 11, 16, 26, 28, 33, 35 - 37, 40, 44, 45, 87, 88, 99, 108, 110.

Init$Insert 97, 109.
Input 16, 52, 93.
Interface 4, 10, 104.
Insert 4, 5, 15, 18, 24, 28, 31, 45, 62, 66, 75, 86, 87, 96, 97, 99.

* -positie 28, 87, 88.
Isis-II 2, 106.

KeuzeLijst 15.
Keuzeprogramma 15, 83.
Keyboard 19, 67, 93.

* -interfaceroutine 84.
Keyword 15, 42, 49, 83.
KoLommen 7, 11.
KoLomnummer 90, 99, 100.

Lees$Naar$RAM
* procedure - 102, 104.

Letters per regeL 44.
Line

* Next - 24, 26.
* Previous - 24, 26.

Line Feed
* - toets 19, 22, 32, 34, 41.

Logisch Bytenummer 62, 66, 71, 104.

Mai nprog ram m 82, 83.
Margin

* Left - 44, 47.
* Lower - 44, 48.
* Right - 44, 47.
* Uppe r - 44, 47.

Memory Full
* procedure - 102 - 104.

Memory$Manager
* procedure - 52, 62, 75, 97, 98, 102 - 104.

ModuLair 2, 82, 110.
ModuLe 2, 91.
MuLtiprint 7, 44, 45, 108, 109.

Name
* procedure - 94.
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New page commando 7, 44.
Next L;ne 24, 26.
Next page 24, 26.
Nom;naaL

* procedure - 18, 19, 93.
Nom;naLe regeLLengte 18, 93.

Onderstrepen 7, 44, 45, 99, 108, 109.
Opentxt

* procedure 94.
Overhead 9, 22, 51, 104.
Overhead-controLebLock 22, 44, 77, 78, 80.
Over Lay

* - File 84, 106.
* -Structuur 84, 106.

Output 52.
* -File 106.

Overschr;jf 24, 30.

Page
* Next - 24.
* Previous - 24, 62.

Pag;nanaam 44, 48.
Pag;nanummer;ng 8, 44, 48.
Pag;na-overgang 108.
Pap;erformaat 8, 44, 47.
Password 42, 94, 111.
PLlM-80 2, 99.
Po;nterpr;nc;pe 44.
Po;nterstructuur 52.
Pos$CRT$Ptr

* procedure - 90.
Pos$Cursor

* procedure - 88, 90.
Previous L;ne 24, 26, 99.
Previous Page 24, 26, 99.
Pri nt 10, 84.
Print-ControLs 7, 16, 21, 28, 30, 32, 34, 44, 45, 78, 80, 87, 96, 109.
Printen 7, 82, 108, 109.

* Vet- 7, 44, 45, 99, 108, 109.
Pr;nte r 33, 36, 109.

* Qume- 2.
Printsess;e 45.
Programmageheugen 52, 106.
Programmastructuur 4, 9, 82, 110.
Proport;oneeL Schr;ft 44, 47, 108, 109.
Put 5, 24, 38, 43.
Put$Message

* procedure - 91.

Quit 94.

READSGMNRS
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* procedure - 66, 102, 104.
READTXT

* procedure - 66, 102, 104.
RegeLLengte

* maxim aLe - 18, 19, 28, 93.
* minimaLe - 18, 93.
* nominaLe - 18, 93.

Reg eLnum mer 90, 100.
RegeLnummering 8, 21.
RegeLovergang 18, 19, 25, 27, 87.
RegeLs per pagina 44, 48.
ReLease$Rest$Buf

* procedure - 97, 98, 102.
Request$Mem$Space

* procedure 97, 98, 102.
Return-toets 13, 19, 22, 23, 31 - 35, 37, 38, 40, 41, 83, 87, 94, 95.
Rubout 4, 19, 23, 28, 30 - 32, 37, 93.

SBF
* procedure - 98

Sc hrij f$Weg
* procedure - 102, 104.

ScroLL 26, 28, 62, 86, 109, 110.
ScroLL Up

* procedure 91.
Segment 22, 33, 35, 36, 44, 51, 54, 67, 77, 78, 80.
Segment Identificatie 102.
Segment Identificatie TabeL 54, 77, 97, 98, 102, 103, 104.
Segment Informatie BLok 77.
Segment Nummer 22, 33, 35 - 37, 41, 43, 50,. 77, 78.
Segment Nummering 21.
Set Parms 15,45,47.
Set$Print$ControLs

* procedure 87, 99.
Set$Status$Bytes

* procedure 87, 88, 99, 100.
Set$Status$Bytes$Reverse 88, 99, 100.
Status 19 - 21, 25 - 28, 30 - 32, 34 - 35, 37 - 38, 40, 44, 51, 80, 88.

* Actua L- 80, 99.
* - Buffer BLok 63.
* Document - 45, 80.

Status Informatie 5, 17.
Submode-routine 82.
Subscript 7, 44, 45, 108, 109.
Substitute 5, 24, 34 - 36, 41, 43.
Superscript 7, 44, 45, 108, 109.
Systeem

* 8080 - 2.
* -besc hr ij vi ng 10.
* -gegevens 16; 19.
* micro-computer- 2, 3.
* -parameter 82, 97.
* -variabeLen 17, 47, 49.
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* -vragen 16, 19, 23.

Textcommando 44.
TabuLator 99

* -toets 19.
* -positie 100
* -stops 44, 48, 111.

Tekstbewerking 16.
Tekstdata 16, 52, 87, 88, 104, 106.
TekstfiLe 50, 51.
TekstveLd 11. .
Tekstverwerkingssysteem 1, 3, 4, 15, 33, 36.
TerminaL 99.

* -handLer 10, 82, 84, 93, 106.
* video- 2, 26.

Textmarker 67, 99, 102, 103.
* Textptr 15, 67, 75, 88, 109.

TextmoduLe 82, 84, 90, 91, 106.
Tussenvoegen 21, 97.

Uitbreidbaar 9, 110.
Uitbreidingen 15, 106.
UitbreidingsmogeLij kheden 42, 111.
UitLijnen 44, 47, 108, 109.

* - op woordspatie 44, 47, 108, 109.
UitLijnmarge 18, 19.
UitschakeLen 15, 84.
Update$Linked$List

* procedure 96, 97, 102 - 104.

VergeLij k 84.
Versie 21, 94.

* -nummer 21, 22, 94.
Vetprinten 7, 44, 45, 99.

Werkmode 4, 10, 15, 17, 42, 83, 94.
* -routine 82, 84, 106.

Wijzigen 3, 15.
Wordprocessor 3, 15.
Wrap around

* horizontaL - 25.
* verticaL - 25.

WRITESGMNRS
* procedure - 66, 102, 104.

WRITETXT
* procedure - 66, 75, 102, 104.
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