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INLEIDING

In dit verslag wordt h.t ontw.rp b.sproken van een tekstverwer
kend syst.e~J geb~seerd op .en ftiCrOco~puterJ voor de verwerking
van getyptt t@k,\,

Ten'inde het ont~orpen systeeft praktlsch te kunnen real iseren
Is .en dQt~5truktuur ontwikkeld die het in principe ~ogelijk AQQkt
Oft aan aIle ei5en die dan het systee~ werden gesteld te voldoen.

Het is onftogelijk g.bl.ktn o~ het volledige systee~ in een af
stude.rp.riod. in de praktijk t. realiser.n.

Een .erst. aanzet hierto. Is inAiddels reeds g.schled; de pro
graA~Qtuur die reeds een deel Yan d. b.\angrijkst. btwerkingen in
h.t geheugen van de ftiCrOCoApui.r Aogelijk ftaakt is in de appendi
ces Qan h.t eind. van dit verslag opg.noften en parall.l aan deze
ontwikkelingen vindt de ontwikk.ling plaQts van uitprintprograftftQ
iuur.

Dit verslag poogt .en zodanig beeld te geven van het ontworpen
tekstverwerkende systee~ en de progra~~atuur die dQ~rvoor noodzQ
kelijk iSJ dat aan de hand van dit verslag de nog ontbrekende
prograft~atuur kQn worden geAaakt.
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SAMEHYATTIHG

UitgQQnde VQn gegeven eenh.d.n wQQruit het systee~ ~oet worden
0Pgebouwd zal het eisenpQkket worden besproken WQQraQn het uit
tindelijke Syst.tM "oet gaan voldoen.

Hierbij wfrd rekening gehouden Met de wensen en de elsen %o~ls

die O.Q. d~or gebrulkers VQn Qndere tekstverwerkende systeMen
t. berde werden gebracht.

Het ZQl blijken, dQt h,t eisenpQkk.t dQt ulteindelljk uit de
ontwikkeling nQnr vor.n ko~t QQnleidlng 9•• ft tot de noodzQQk OM

,en speciale dQtQstruktuur te ontwerpen, dQQr de gQngbare data
struktur.n nlet de Mogelljkh.ld bled.n o~ Gon Qlle gestetd. elsen
te valdoen.

HadQt een dQtQstruktuur is Qfgeleid, die in prinCipe de Moge
lljkheden in zich heeft o~ Ql1. g.wenste eigenschQppen van het
iekstverwerkende systetM te kunnen reoliseren ZQ\ QQndQcht wor
den be steed oan de wiJze wQarop die eigenschQppenl ultgQQnde van
de datQstruktuur kunnen worden gereQl iseerd.

Ook wordt een apQrt hoofdstuk gewlJd Qan de gedachten die zijn
ontwlkk.ld betreffende de cO~AunicQtie en InterQctie tussen net
syst.eA .n degen. die er A" werk.n Aott.

Het v.rs1Qg wordt Qfges1ot.n Aet een be5Chrijving von de pro
grGAAQtuur die ontwlkkeld is in eerste QQnzet tot d. prQktische
r.G1 iSQtit VQn het 514stee,...
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BESCHRIJYING YAN DE CO"PONENTEN

Een n~d.~e beschouwing v~n .en A~chine voor de ver~erking v~n

getypte tekst l.ert, dot ten dergelijke ft~Chine opgebouwd ged~cht

kan worden ult Vi!~ ~fzonderlijke eenhed.n, die t.zdften d! tekst
v.rwerkend. Machine of het t.kstverwerkende systeeft (zoals het in
de rest van dit verslag genoe~d z~l worden> vorMen.

Deze eenheden Zijn:

E.n ttnheid die de COMftunic~tie tussen de op.r~teur e~ het sys
t.e,. ftogelijk ''lQ~kt.

- De verwerkingJeenhtid.

Een .&nheid die een opll~gftediU" bev~t In da~rop de d~ta v~n

ten of fteerdere dokufllent.n k~n registreren .

Een
paald

• enheid die in staat is Oft de opgesl~gen duta von .en be
dokuAent in l.esbar. vor,. op pdpitr af te drukken.

O,.trent de functies van d.z. eenh.den in het systeefll kan het
volgende worden opgeMerkt:

De e.rstgenoeftde e.nh.id di.wt voor de invoer van data afkoft
stig van d. op.rat.ur.

De data k.n Zijn tekst-d~ta ftaar ook coftftando's welke betrek
king h.bb.n op bew.rking.n die op de tekst uitg.voerd dienen te
worden.

Yoorts dient deze •• nh.id 0,. de op.rateur de ZOjUist ingegeven
data t. tonen alSR.de Oft specinl. ~.dedelingen van het systee~

aan de op.r~teur wee~ te geven.
In h.t algefteen best~at deze eenheid uit een cOMbinQtie v~n

een toetsenbord en een apparaat dot in stcat is o~ gegevens vcn
het svstte,. in leesbQre vorft weer te geve~J zoets bijvoorbeeld
e.n lQngs elewtrische w.g bestuurbare SChrijfRQchine, een video
b.eldscherft enz.

Een ~ppar~at b.sta~nde uit toetsenbord en video be.ldscherft
wordt v~ak een video t.r~ina\ glnoe,.d.

H.t gebruik von e.n b'lldscherft heeft als voo~deel, dct het
paplerverbruik sterk wordt geMinlftalise.rd, door aIleen papier
wordt verbruikt tijdens het afdrukk.n von het dokuftent.

Bovendien is ook de sn.lhtid waer~.e de overdrccht von infor
ftatie von systee~ naar operateur plccts vindt veel hoger don
wanneer een SChrijf~achlne wordt gebruikt ( by. 500 tegen 50
tek.ns/seconde, nfhcnk.l iJk von gebruikte eppcrctuur ).
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In het ulge~een heeft h.t gebrulk vun een video beeldscherM
ook nudelen: indien een gedeelte vun een dokuMent ~oet worden
weergegeven wQurin e~n deel vun de tekst is onderstreept, dan
bieden de ~eeste video terMinals geen AogeliJkheid OM dut ook
werkeliJk weer te geven, zodat Aen ~oor het weergeven van het
gebied in de tekst wuarbinnen de onderstreping attier Is ziJn
toevlucht ~oet neMen tot andere Middelen uls biJvoorbeeld het
knipperend weergeven ~Qn de betreffende letters.

BiJ hit gebruik vun een schriJfMQchine kan dit direkt worden
veergegeven.

De verw.rkingseenheid is een "icra- of MiniCOMputer, voorZlen
VQn de benodigde progruAMQtuur.

Door deze e.nheid worden de bewerklngen op de tekst-dutu uit
gevoerd uls geYolg vun de opdruchten duurto. welke Yun de operu
teur cfkoMstig zlJn.

De be~erkingen geschieden Meestul in het geheugen vnn de COMpU
ter zodut voorufguunde uun het uitvofren VQn de bewerkingen een
deel vun de datu VQn hIt te b.~erken dokuM~nt vQn~f het opslng
"edluM in het geh9ugen van de COMputer ~elQden dient te worden.

Nu afloop van de bewerkingen wordt het bijgewerkte deel vun de
dQta weer opnieuw geregistreerd op het opslug"ediuM.

Yoor de opslQ9 vun duta vun doku"enten op lungere ttrMIJn wordt
gebruik geftuukt vun ten zg. uchtergrondgeheugen.

Dit is de derde genoeAde eenheld.
De diverse op d' AQrkt ziJnde tekstverwerkende syste"en ftuken

hiervoor veelal gebruik VQn ftn OPSIUQMtdiUM dat gebuseerd is op
Mugnetische grondslQg.

In principe bestQQt dit MediuM uit een drager, WQarop een Mngne
tiseerbure IQug is QQngebrucht.

De datQ kQn op het Mediuft worden geregistreerd door in deze IUQg
Mugnetlsche putronen te schrijVen.

Afhankelijk van de vor" van de drager kGn onderscheld worden oe
ftQukt tUlsen de volgende opslQg~.diu:

"ugneetkaart (druger uit pupler of kunststof In de vorA vun .en
ponskuurt)

- "ugneetschlJf CdrQger uit MetQQI of kunststofJin het IQutste ge
vnl is de SChijf flexibel en wordt dan vQnk Met
de bennMing "fleXible disc", "floppy diSCO of
diskette uangeduld)



nog zal worden vlrdUidtliJkt wordt door de wijze van regi
van dl data op I.n ftagn •• ~schiJf de ftogelijkheid geboden

ild.re wi llekeurig9 plaats binnen de data YQn len dokuAent
tot die data te verkriJgen.
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Dit MediuM is eigQnlijk hit ~Idiu~ d~~ hit ~,est geschikt is OA

glbruikt tl worden als opll~9"ediUM in ten tekstv~rw~rkend sys
telA, olhoewll Ir ook Inkele bezwaren ~Qn kllven zools bijvoor
bleld blj Aogneetband, waar dl opglslQgen data alleen sequenti.el
totgankelijk is.

Het op een Wittlklurig, p\GG~S tussenvoegen of weglaten van data
is niet Mogelijk.

Het b.wlrk.n van .In doku~lnt dat op "agn'ltband 91registreerd
It~at ftOIt dan ook geschlldln door hit dokuRent tl copilren van de
,nl Magn.ltband naar de andlrt, onder toevolging of weglating yan
da ta .

l'lagne.tkQarten 1I0rl'lin ook It\~n lIel 1 91bru I ktt rlogel i .jkhe i d, z \ J
hebbln Ichter het nadeel van ten beperkte opslagMogelijkheid.

Yoorts %ijn dlZI kQQrten erg kwetlba~r.

HIt aangewlzen MediUM lIoor het gebruik in achtergrondgeheug.ns
vorMt de MagneetschiJf.

In verbond M,t de hant'lrbaarhlid dan Meestal ook nog de flopp~

disc.
Zoals

strati.
o~ op
to4tgang

De vllrdl eenheid is .In o.pPQraat dQt tekst af kan drukken.
In ziJn eenvoudigst, YOrM is dit ten elektrische schrijf~~chine

die vanuit de vlrwerkingseenheid bestuurd kan worden.
Afhankel ijk VQn de aQn het tekstverwerkende systeeA te stellen

eisen kan hi.r ook and.rl apparGtuur worden tOlglpast ~ls biJvoor
beeld een regeldrukktr etc.

Yoorafgaande adn hIt ontwerp en de ontwikkeling yan len tekst
verwerklnd s~st"A di.nt, vooral indi.n zoals in het onderhavige
geval .In g.heel ni.uw s~ltelM ontworpen Aoet worden, een kluz.
ge~aakt te word.n uit de verschillende ftogelijkheden die voor elk
VQn de geno'I'\de .enhed9n bl ijkln te bestQQ.n.

Yoor d. bQ.sis opzet van hit s~st.e", dat in het kdder van het af
stude.rprojekt diende t. worden ontwikkeld viel de kluze uiteinde
liJk op de volgende appar~tuurl

COMA. Eenheid: Perkins El~er OWL 1200
Yerw. Eenheidl Microco~puter gebaseerd

- Achterqr. Gehl MEMOREX 631 fleXible disc units
- Afdruk E,nheidl QUME Q55 High speed printer

video
op

terPlinal
9080 CPU

Alhoewel
apparatuur
langrijke

later nog zal word.n ingegQ.un op de eisen wao.rao.n dez~

ditnde t. voldoln, kan nu reeds worden verAeld dat be
overweging.n biJ de k,uze van de apparatuur 0.0.. waren:



De geschiktheid voor het uityoeren YQn een speciaGl deel VGn de
handeling.n binnen een tekstverwerkend systeeA (QUHE,MEMOREX)

Universe,l toepasbaQrheid dun weI geschiktheid voor progrQAM~

ontwikk@ling (MicroCOMputer "et eoeo CFU)
of we 1 :

YoorhQnden ZIJh en de JUiste specificGties hebbend. (OWL 1200)

Een
zijn

nQdere beschriJving van deze Qpparatuur is hier well ieht op
plQuts.

De OWL 1200 Video terAinal Is @en terMinal welke intern reeds
voorzien is VQn een MicrOCOMputer voor de besturing ervan.

Hierdoor biedt de terMinQl de gebruiker een groat QQntQI Moge
lijkheden, WQorvan de volgende In dit geval von belong zijn:

"ogellJkheid tot het gebrulk van hoofd- en klelne letters.
NQ het oanslQQn vun een toets wordt dt blJ die toets behorend.
code longs serlel. weg naQr de bUltenwereld, In dlt gevQ\ de
verwerkingse@nneid, gestuurd.
Deze stuurt de ontvangen code terug naar de terMinal, waarna
door d' terMinal het bij de code behorende teken op het scherM
wordt weerg.geven.(zg. "full duplex" datatranSMlssie)
De positie waar het eerstvo\gende teken op het scherM ZQ\ worden
weergegeven wordt door de besturend. elektronicQ in de terMinQl
op h.t scherM aQngeg,ven door de zg. "cursor".
Dlt 15 ,.n sy"booltJe, ~eeltal In de vorft VQn een rechthoekj9 of
len streepje, dnt contrastrerend ten opzichte van de rest vun
het scher~ wordt ~,erQegev.n.

SO"$ wordt de cursor zelfs knipperend Yltgevoerd.
De OWL 1200 biedt de Mog91 Ijkheid OM de cursor door Middtl van
een COMMando dat von bultenQf gegeven wordt (vanuit de verwer
kingse,nheid biJvoorbeeld) op ledere wlll.keurige plaats op het
beeldscherA tl zetten.
Tevens kQn de posltie VQn de cursor op het beeldscherA aGn de
OWL 1200 worden opgevraagd.
Dezl positie wordt dan door de terMinal in twee tekens geco
deerd langs de g,bruikelljke weg naar bUiten gezonden.
Voor het weerg.ven van tek.ns op het beeldscherM van de terMinal
kan uit verschillende Mogelijkhtden worden gekozen.
Oeze teken; kunn,n o.a. lnvers (zwart op Witte achtergrono),
knipp,rend of Aet halve lntenslteit worden weergegeven wQarbiJ
ook een coMbinati. van deze Mog,liJkheden toeg.stQQn is.
Ais laQtste kon worden genolAd, dat de OWL 1200 terMinal is uit
gerust Mit een It-tQI functietoetsen.
Het aanslaan van e,n dergellJk. tOfts resulteert in de generati9
door de terMinal van een bepQQ\de cod.co~binQtie welke dan weer
wordt uitgezonden.
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Dtze cod.co~bin~ti. besta4t uit dri. tek.ns en is van de volgen
de vor~1

De e.rste twet tekens Zijn altijd de ESCAPE code, gtvolgd door
de hootdletter R.
Deze worden gevotgd door de code voo~ .en letter welke specifiek
is voor d. ~.n~.sl~gen tOfts tn ten ven de volgend. l.t~.~s kQO
ziJnl ABC D E F G H 1 J K L MHO P
Inditn gelijktljdig ~et het QQoslQao vcn ten functittoets de
·Shift·-toets werd ecngeslagfn, den wordt Qts derde ttken nlet
de codt voor een hoofdl.tttr, ~aQr de code voor de overeenko~

ttige kleine tetter gegenerterd.
In totaal Zijn er dus 32 ~ogel ijke codecoRbincties.

- De ~Icroco~puter ~et 8080 CPU.

Het lQg in de bedotl ing o~ het uiteindel ijke tekstverwerkende
systteft uit te rusttn ~et ••n speciaal daervoor ontWikkelde Mi
crocoRputer als verwerklngStenheid, welke dan opgtbouwd Moest
Zijn rond de 90S5 CPU.
Daar deze Microprocessor qUQ instructieset en daQrop gebaseerde
software nagenotg identiek is acn de 9090 CPU (de aoes kent twee
instructi's ~e.r) werd bestoten Oft voer de ontwikkeling van dt
prograft~atuur gebrulk te ftaken van reeds in de vakgroep QanWezig
ziJnd. Aicroco~putersyst'Afn, welke echter voorzien Zijn v~n een
9090 CPU.
TWI. verschillende soorten AiCrOCO"putersyst.Aen staQO daar ter
beschikking, nl. het SYS 8000 systeeA en het INTEL "DS SBe sys
tet~.

Het •• rstgenoeMde systeeM is een eigen ontwikke\ing van de vek
gro.p.
OAdQt in eerste ins~antie g.tr~cht "Oeit worden de prograAMatuur
in PL/" (een hogere orde pr09rQAfte.rt~41, ontwlkkeld door INTEL)
te real iStren, kwaA eileen het "DS systeeM voor gebruik in QQn
R.rking dQQr alle.n dit sy,teeA voldoencle VQn g~h&ugen ~QS voor
Zien OM het vertal.n van In PL/M geschreven progrQAAQtuur Moge
tijk t. RQken.
HOMentQan Is dl sitUQtil .chter zOJ dat ook SVS 9000 syste~en

hitrvoor kunnen worden gebruikt.

- De MEMOREX £51 tle~ib\e diSC units.

Olze bieden de Mogel ijkheid tot opsIag van 256K byte op diskette
.n wei Qls volgtl
Het voor registrati& brulkbare deel van de diskette is ingedeetd
in '4 concentrische aportn, z9. "tracks", die elk op lieh \n 32
clrkel.egRenten, z9. "sectors·, ziJn v.rdeeld.
Elk. sector biedt de Mogelijkheid tot opsl~g van 129 byte data.



fen blok data groter dan 128 byte wordt door de unit over "eer
dIre sector~n enlof tracks v9rd~.ld en heet een "fi Ie".
Voor nadere g.geven5 oAtrent de opboYw van een file Zij Men ver
wez.n naar het literatuuroverzicht.

- De QUME prtnttr.

DQar deze printer tin z,er belangriJke plaats inn.eftt binnen het
systet~ zn! deze wat uitvoerig.r wordqn beschreven.

De QUHE Q5~ charQcterprinter vertoont uittrllJk enige geliJkenis
",t een elektrische schrljfMachine, afgezien van het feit dQt
.en toets.nbord ontbr.ekt.
Zo b.vat de printer bijvoorbeeld ook len roll.nsyste'A dat dient
voor hIt vQsthoud.n VQn het pQpier en voor h.t uitvoeren van de
verplnQtsingen von het PQPl.r in v.rtlkale richtlng.
De horizontal. v.rplaQtsing van h.t PQpi.r is onAogelljk.
1ft plQats dQarvan btvQt d. QUME printer een wagen die horizon
taQI langs h.t popi.r kQn b.wegen en waarop het printftechanisMe
IS gel'lonteerd.
Vlrder wijkt de printer in elgenscheppen sterk af van de narAale
.lektrische schrijfl'lachin •.
Zo ontbreken bijvoorbeeld all. processen die bij ,en schrijf
P1achine Quto"Qtisch v.rlopen, zoals het verplQatsen van d. wagen
n~ het printen van .en character en het hefrln VQn het lint tij-

,c.• ,"~~ nl
ede . p r i n t c IJ c Ius.

'~··;"b'r~·~"';'!tl;~&"'1.f<..,,..:.t; .dat aile acties die de printer P10et Yit\!oer'l"n \Inn
bUltenaf dien.n te worden opgedrag.n.
Het ziJn JUist de AogeliJkh.den die hierdoor geboden worden die
d. printer zo ultstekend g.schikt P1aken 0" gebruikt te worden in
.en tekstv.rw.rkend svst,.P1.
Een beschouwing van d. QU"E printer l.ert, dQt er dri. functies
ondersch.iden kunnen worden die Min of PlE'er onQfhanket iJk "len
elkQQr ZiJn.
Dez. functies zijn de volg.nde l

De v.rplaQtsing van het PQpl.r in vertikal' richting glschiedt
door het verdraai.n van de roll.n WQartuss.n het pQpler is VQst
gltk\el'ld.
Dez. rol'.n w~rden door e.n nparte "otor aangedreven en kunnen
h.t papier z~wel oPihoog als oAlaQg doen bewegen.
De verplaQtsing die Men h.t papier Qldus kQn lQten uitvoeren be
drQ~9t een geh •• l v•• lvoud van de "iniAcl. verplQQtslng welke
voor d. y-richting 1/48 inch bedraQgt.
BiJ g.ftodifiCeerde printers bedraQgt deze P1iniAnle stapgrootte
1/120 inch.



vtrpld4tsen V4n de welgen wordt verzorgd door .en np4rte ~o

die de w4gen zowel nGar rechts a15 nnar links k4n doen

Doordnt de rollen zow•• ofthoog nls oftlanQ kunnen drnni.n Zijn
v.rp\4ntlingen in zowel pO.lti.ve 4\1 n'Qnti.ve y-rlchtin~ ~og.

• i j k .
D. 1"01 knn ev.ntu ••• ft.t d. hnnd v.rdr4elid worden Oft het invoe
ren van het p4pier en het inst.ll.n Veln dl beginpositie te ver
ge"'dkk. llj kin.

- D. v.rpld4tsing V4n de Wdgen.

Het
tor,
ga Il n .
DI v.rpld4tsin~ die d. wag.n in horizontale richting k4n uitvo.
rln bedr44gt ook in dit g,vdl .en g.h.el v•• lvoud V4n de ftinifil4
I. v.rpln4t5ing, di. In at x-richting echter 1/120 inch is.
Dt nfst4nd W44rover de wng.n verp144tst kdn word.n is nntuurlijk
blgrensd zowel n44r links nls na4r rechts, oRdnt de wngen binnen
het chnssis vnn de printer dlent te bl ijVen.
rlgen v.rplnatsingsCOftftdndo's die de wagen dezl grenz.n zouden
d~.n overschrijden is .en beveiligin; in de printer Inglbou~d.

11 "

rig. 1

Op dl wagen beVindt zich het
pI" intlll.chan i Sfile, besto.o.nde
uit een printwiel (fig 1)

",.t dnnrcht.r .en elektro
1ll6gnetisch bekr6chtigde
prlnth6"'tr.
H.t printwiel kiln drnnien in
ten vertiknnl vial< eVenWij
dig 6nn de 65 Vdn de 1"01.
H.t 15 g.ft4Qkt vnn kunststof
en b.V6t een volledige ASCII
Ch6rQct.rslt.
H.t best6Qt in feite uit ~6

sp~ken Ill.t op hIt linde vnn
tlk' spnnk een chQr~ct.r.

D. printhnAer beVindt zicn
6cht.r het printwlel.
AI. d. ho."er b.krdchtigd
wordtl ddn slaat hij het
ch~rdcter dnt zich bov.nnnn
bevlndt Vi6 het lint tegen
hIt pnpier.

D. printcyclus verloopt verdlr g.d.elttliJk 6uto~atisch:

Zodrn fen ASCII code fn t.n printcO"ftdndo ontvdngen zlJn wordt
het printwi.l in de jUlste pOliti. g.bracht, het lint getrnns
port•• rd en df printhn",er bekr~chtigd.
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H.t heff,n VGn het lint geschiedt niet auto~Qtisch en dient van
bUitenaf opgedragen te ~orden.

DaQr de drie beschreven functies onQfh~nkelijk van
worden oP9~drag.n, ZQl het dUidelijk Zijn dat er
organisttl. In d. printer noodzakeliJk is.
Zo ~Qg bijvOorbeeld fen verplQQtsingscoMMQndo niet
uitgevoerd als nog len printcyclys Gan
Oft d.ze interne orgnnlsatie te bewerkstelligen
printer verder nog de volglnde eigenschappen 1

flkQQr kunnen
enige interne

direkt worden
de gtLng is.
heeft de QUME

dYidelijk worden, dQt sOMAige VQn de eisen uitslui
kynnen worden ~.t voorkennis van de eigenschuppen
genoe~de co~ponent.n.

fen vlrplaat.ingscO~fttndoJ ontvQngen tlJdens de ultvoerlng
van een printc~clus, wordt bewQQrd en pas ultgevoerd als de
printc~clus beeindigd 15.

- fen cOft~ando voor het printen van en character, ontvtLngen tiJ
dIns dl uitvoering van .en verplaatsing, wordt reeds gedeelte
IIJk ultgevoerd, nt. het in positle br"ngen van het printwiel
en het transporteren van het lint.
D. prlnthQfter wordt echter dan pas bekrachtlgd, als het prlnt
Wltl en het lint tot rust ziJn g,koMen en de verplQatsing val
ledl; is: uitgevoerd.

TIJdlns hIt uitvoeren v~n ,en verplaatslng in de x-rlchtin9
wordt elk ~nder co~ftQndo voor .en v,rplautsing In de x-rich
ting g.neg •• rd.
E.n co~ftQndo voor een verplaatllng In de y-richting wordt
echter wei geaccepteerd In direkt ultgevoerd.
ORgekeerd worden ook tlJdtns .en verplantsing in de y-richting
ultslultend nog cOMftando's voor Itn verplantsing in de x-rlch
tlng gIQccept.erd.

Tot zover de blschrlJving van d. elgenschnpp.n van de QU"E prin
ter welke voor het g.bruik van deze prlnt"r In een tekstver~erktnd

sY5tee~ van belan; zijn.
Yoor nadere g.gevens oAtrtnt dez. printer wordt naar de litertL

tuur Vlu'wezen.

Nu dat aIle van bllnng ziJnde 'igen.chappln vnn de gekozen "n
h.d,n tlr sa~enstell ing Vnn tIn t.kstvlrwerktnd systee~ zljn be
schreven is de tijd gekoften 0" aandncht te schenken ann de ontwik
kelln; VQn het tisenpnkket wnnrnan het systeeft uiteindeliJk ~oest

voldoln.
Hierbij Inl

tend gesteld
Vlln de ZojUist
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OHTWIKKELIHG YAH HET EISEHPAKKET

In dit hoofdstuk znl d~ ontwikk.ling VQQO h.t eisenpekk~t wnnr
an het ult.,nd.tlJke systeeft diende te voldo.n word.n b'.threven
en zal hier ~n danr onder worden ingegann op de totstnndkoAing vnn
so"nige eisen uit het pnkket.

0_ basiseisen die biJ de ontwikk91lng vnn het eisenpnkket als
.en geglven "oeten worden nangenoften Zijn l

- 11 All. "ogelljke "anipulaties die op de data vnn een dokuAent
kunnen worden uitgevoerd dienen in het geh~ugen van de uls ver
werklngseenheld gebruikte "icroco~puter plaats te vind~n.

- 2: Het systeel'\ dient %0 ge"o.kkeliJk t, bedl9neo te zqn, dnt eEln
operatlur di9 volledlg onbekend is Met het systee~ toch in sto.o.t
wordt gesteld OM Met het swsteeM te werken doordo.t hIt s~stee~

op verzoek van de operateur hulp Ploet kunn,n bied.n wanr de op.
rateur dlt nodig heeft.

All "ogelijkheid hiertoe wordt Olzi.n b.v. het continu verschnf
fen van statusinforPlntle vun h.t sylte," QGn de operQteur via en
kel. contro\eregels op hIt be'ldscher" VQn d' terMinQl, QlSMede
het zo nQtuurgetroYw ~og.lIJk w,erglvln van d' dQta VGn ,en doku
~.nt op het beeldscher~ VGn de t,r~lnal.

Oe%. ~oge\ijkheden Ploeten op ,xplieiet verzolk van de optrGteur
kYnn,n worden ondlrdrukt.

0, .Illn die OGn de elgenschnppen VQn
kynnen gOGn word.n ziJn grofw.g te

h,t syst,eM gesteld ~o.ten

verdelen in twe. soorten:

1 I Eisen
Elsen

steld.
Hiervan

die Gan het kunn.n van het systee~ ~ogen worden gesteld.
di. Qan de bedlening VGn het systeeM "ogen worden ge-

H.t zol duideliJk zlJn, dQt de tnl soort nilt totQQl onQfhanke
liJk is VQn de anderl soort In dnt IORI zllfs nilt uit te "Qk,n
is onder welke van de beide soorten tIn bepQalde 'Is VQ\t.

Aller,erst voigt ny een IQ~,nvQttln9 vnn de elsen die tot de
.erste soort gerekend Mogen word.n, waarnQ nog tens op de beteke
nis van elke eis Qf%onderlijk %Ql worden ingegQGn.

DQQ~nQ zal hetzelfde geschled.n PI,t de '11.n die tot de tweede
soort gerekend Plogen worden.
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1: AutoPlQtische return en r.gelopvoer nQn het tinde VQn e,n re
gel, in diverse vor~.n en op verz09k uitschQkelbQ~r.

2: "ogeliJkheid tot direct. cursorbesturing.
3~ "ogelijkhtid tot het direct corrigeren en/of opnieuv ingeven

VQn .en or .. ,eraere Zojuist QQngeslQg.n lettertekens.
41 "ogelijkheid tot tU5s.nYO,gln YQn een hoeve,lheid do,tQ op een

willekeurige plQQts in het dokul'l.nt. ('insert')
51 "ogelijkheid 01'1 ien will.keurig stuk uit een dokul'lent te ver

wiJderln op •• n wi 11.kI'Hlrig. plaQts. ('delete')
61 "ogelijkheld 01'1 een stuk VQn de dokul'lentdQtQ door Qndere te

vervQngen. ('substitute')
71 "°9.1 iJkheid tot doen ond.rstrep,n VQn 50""i9" ged •• lten vo,n

de t,kst tiJdens uitprinten.
81 "ogel iJkh.id tot doen vet drukken VQn sOPlPlige gedetlten VQn de

tekst tiJdens ultprinten.
9' "ogelijkheid 0" tQbs te gebruiken binn.n d. dQtQ VQn een doku

Aent.
101 "ogelijkheid tot gec.ntre.rd dOln uitprinten VQn een d•• l VQn

het dOkurunt.
111 "ogelijkheid tot het gebruik YQn .en inst.lbQre linker"o.rge

en e.n onQfhQnkeliJk dQQrvQn in t. stellen regelbreedte.
121 Mogelljkheid tot het gebruik VQn indexen, 5ub- en/of super

scripts.
131 Mogelijkhlilid 0 .. dtden VQn het doku ... nt uitgelijnd te lQten

uitprinten.
141 l"Iogelijkhlid tot het werk"n Plet forl'lulieren.
151 "ogeliJkheid tot het wljzigen VQn het gebruikt, QQntQl letters

per r,g.l en onQfht1nkelijk dQnrvQn de Aogelijkheid tot het
wijzigen VQn h.t gebruikte QQntQl regels per pQginQ.

161 MogeliJkh.id tot hIt t,rugro,pen VQn 9,n d"l uit ,en reeds
bestnQnd dokul'lent nQQr de cursorpos i t i 9. (I get' )

171 l"IogeliJkheld tot het verrlcht,n VQn zg. 'bouwsteencorrespon
dellntie' .

181 "ogelIJkh.ld o~ een de'l VQn de dQtQ VQn eln dokul'lent te doen
opslnQn op ,en of Qnder "ediY". ('put')

191 "og4Plijkhttid tot het lIIu"k,ren YQn open plQQtsen in de tekst
WQQr nag 1~l'lbolen etc. ~o,ten kunn'n worden ingeyuld.

201 "ogel ijkheid tot het vergtllJk.n VQn de nieuwe en de oude ver
sie yo,n len dokuAent.

211 Mogelijkheid de operQt.ur controle-inforAQtie te versch'lffen.
221 "ogel ijkheid tot het opvrQgen VQn de PloPlento.nn in gebruik

Zijnde v,rwerkingsl'lode•.
23: MogeliJkheid 01'1 d' dQtQ IIQn ,en doklJPlent VQn Ql1e syst.el'lge

gevens te ontdoen.
241 "ogelljkheld tot hit w.rken in twe. of l'Ieer koloAl'lln.
2S1 l'log91ijkh9id tot het gebruik \lQn 1J1'I1t1ut, trel'l'l, negQtie 

strgepje bov,n een lett.r etc.

Dezi elsen h'bben yoorQl betrekking op de eigenschQppen die het
syste.1'l ~o.t hebben tijdens de ingQye YQn tekst.

Yoorts zljn er nog de eisen te ,tellen QQn de eigenschQppen vnn
het s~5te." Y~orQfgQQnde QQn or tiJdens het uitprinten VQn een do
kU"ent.
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Dit zijn l

26: "og91iJkheid OM voornfgnnnde nnn het ultprinten VQn een doku
Mtnt de ~GQrden die te g'bruiken Zijn voor het QQntnl letters
per reg91 en het nnntnl rege15 per pQginn vust te stellen.
Dit kGn ono.fhtlnk@liJk vnn de cOPlI'IQndo's hiertoe die in de dnto.
vnn het doku~.nt zelf kunnen zijn opgenoMen.

271 "og'liJkheid tot het doen ultprlnten Vdn een deel VQn het do
kUfllent, ook nl tijdens de in\lQve eryo.n.

2S1 "ogel ijkheid 011I ,ePl dokuPltnt ult te prlnten zonder verderl
tU55enkoPlst VQn de opernteur.

2'1 "0\l91iJkheld tot nutoMntlsche po.glnQ- en/of regelnufII",ering.
301 "ogeliJkheid Ofll een dokuPlent te doen Yitprinten zonder do.t er

ncht wordt ge510.gen op cOPlPlnndo's die in de do.to. QnnWezig kUh
nen Zijn.

311 "09~lijkheid 0'" de pn91no.'s VQn ,en dokufllent te lnten zoorZi,n
VGn ten hoofdstukno.QM, hoofdstuknu"fIIer of cOfllbino.tie hiervnn.

321 MogellJkheld tot het dootn uitprinten vo.n een X o.o.ntnl copien
per pnglnn.

331 Mog91lJkheid tot het doen uitprinten vnn o.lle dntQ VQn ten do
ku",ent, dus biJvoorbteld ook de controledntn die in een doku
I... nt voorkofllt.

34\ HogellJkheid tot hIt opglven Vtl.n een ~~Xi"UA ~nntnl regels dQt
fling ~ord.n geprint.

351 Mogelijkheid tot het lnten beginnen VGn elke geprinte pnginQ
Met een vnrlnbel nnntnl vrlje regels.

36' "ogeliJkheid 0'" het lJitprintproces ti.;delijk te (doen) onder
brek.n.

371 Mogel IJkheid tot het werken ~et verschillende pnpierforAQten.

De AQChine dllnt voorts nog de Aogelijkheden te bieden tot het
verwerken VQn forAules en flguren In d, tekst.

Hleruit volgen de volgende ei5en:

381 HogeliJkhed,n tot het gebrulk vun verschi llend' figuren.
3'1 MogeliJkheid tot het tus51ntlJds doen uitprinten VQn een fi

guur.
401 Mogelijkhlld tot het verplaat •• n en/of copleren vnn figuren

in ectn dol<ur",,~nt.

41/ Mogel iJkhlid tot het zelf construeren VQn figuren.
421 "ogeliJkheid tot het vergroten, verkltinen en/of roteren VQn

figuren.
43/ MogeliJkheid tot Wijziglng van een reeds bestQande figuur.
44: "ogellJkheid 01'1 len figuur op te bouwen ult willekeurige 1'''"5

tekens, Qhders dQn de per defnult QQngenoMen '.'

Yoor wnt betreft de elsen die nan de bedlenlng VQn het systelN
gesteld "Olt,n kunnen worden h.t volgende l

Hit is nlet PlogeliJk 01'1 lIn reeks elsen te definieren, wnnrl'lee
de bedienlnglAogellJkheden VQn het s~steel'l dun vnst fIIoeten 1i9gen.

Er zn 1 in ,eon o.pQrt hoofdstuk nQder op worden i ngegllQn, AQQr het
is nu Gl l'logeliJk 01'1 len paar richtlijnen globnQl nnn te duiden:

Er ",Ott blJvoorb.eld voor gezorgd worden, do.t het Icher~ VQn de
terPlinQl voortdurlnd e.n 111 QfspilPg,ling is vun WQt er In hIt
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~~h~ugen van de ~~chi~e geblurt In d~t ook de pl~at5 waarop ~o~.n

ta~n v.rwtr~ing in h.t geheugtn van de ft~Chin. pldGtsvindt over
lenkoftt ftet de pOlitie van de cursor binn.n de tekst op het scherA
van de terftinal.

Wit de op~r6teur de cursor bUiten de tekst van het scherR ver
pI6ats.n. den la\ het s~stte~ er voor "oet~n zor,tn, d~t het
scherft van de terMinal wordt bijgel~den fttt data Vdn het doku~.nt,

hetzij ftlt dat6 die voorargaat ann de data die op het b&eldscher~

v~n de terftin~l staat, h.tzij ftet datn die er op voigt, t~nAinste

voor zover er binn.n het dokuftent nog voldoende d~ta aanwezig is.
In voorwaarts. richting brengt dlt nitt zo veel probl.~en ftet

zich Ae •• d~ar dan bijvoorbetld gebrulk gtMaakt k6n worden van de
voorW44rtsI scroll ftogelijkheid die de Ateste ter~inals bleden.

Het terugwtrkln in de tekst zal Meer probleMen opleveren bij
het 'terugscrollen' d44r er niet veel terAinals Zijn die hiervoor
geschlkt Zijn.

Dit betlk.nt dat.r voor hIt ttrugwerken door de tekst telkens
het sch.rA V4n de t.rftin41 herschrevtn z~l ~o.ten worden.

Of dit nd elke r.gel ftoet gebeuren. of Aet een paar regels te-
gelljk is iets wat de praktijk z41 Aoeten uitwljZen.

H.t herschriJven van een Icherft kOlt ongeveer 1.5 seconde. a'
h4nk&liJk v~n de vulllngs~r~4d van het scherft en d. gebruikte b~ud

r4te. (in dit voorbeeld 9~OO b4ud)
Yoorts bieden de "e.ste terAin~ls niet de ftogel ijkheden tot het

gebruik v~n 'vet g.drukt.· en/of lond.rstr.epte' letters.
Het kunnen g.brulken hierv~n zou zeer ztk.r d. Roeite w4ard Zijn

OR de 111 rel4tie tuslln d~t~ in het veheug.n vnn de verw.rkings
e.nhlld en d. d~ta op het b.eldscher~ van de terAinal, voorstel
lende len dell van het dokuMlntl zo goed "ogel ijk te kunnen h4nd
h4Vtn.

Hoe beter en reeler deze r.14tl. IS. hoe ft6kkelijker de bedie
ning V4n het sy.te.A z~l kunnen Zijn.

Het syst.eft %41 d. oper4teur ook inforAatie over de ftOAentnne
sltU4ti. Aoeten vlrsch4f'.n.

Hierop wordt nog nader teruggekoAen Olj de o.schrijVing van een
to.wijzing v~n de 'unctiltoets.n.

Eerst zat nu een n~dere beschrijVing worden gegeven V6n de zo
jUist genoeAde eisen teneindt een zo dUidel ijk Aog.lijk b.eld te
kunn.n geven van de .Igenschapp.n wa4rop deze elsen betrekking
hlbben.

1: AutOft4tische return en regelopvoer adn het linde van .tn re
gel. in diverse vorft.n en op verzoek ultschak.lbaar.

Indien het dokuAent waarvan de op.rateur AOAenta6n b.Zig is de
d4td in te gIven b.steftd is 0" (bljVOorbeeld) nad.rhand uitge
lijnd t. worden uitgeprint. d~n %~l het dUldelijk Iijn ddt de
lengte van de regels tekst in het doku~.nt. Willen %ij uitl ijnbnar
Zijnl niet willekeurig A4g Zljn.

Het ~ant~l tetters binnen de regel "Olt li.fst gelijk Zijn 4nn
het aant~l wa4rop de regel naderhand uitgelijnd znl worden afge
drukt, "dar dit 4antal "49 ook iets kl&iner of grater d4n het no
Alftale d4ntal Zijn.

De ~dte w~arin ten arWijking VAn h.t nOAinale aant~l k4n worden
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getole~e.rd is QfhQnkelij~ VAn dit nO~lnQlt QQnt~l en d~ g.bruikte
onderling. lett'~Qfstand.(Zi' appendiX 1).

O~ de operQteur r-&tds tijdlns d. ing~ve VQn de tekstd~tQ VQn het
dokuft.nt zov •• l Aog.lij~ b.hulpzQQ~ te kunnen Zijn bij het bepQlen
Vdn de gew.nste reg&llengte ftoeten er de volgende ~Qni.ren QQnwe
zig Zijn WQQrop d,t ~an geschllden:

- Hit syst"ft QCCtpt •• rt d. t.kstdQtQ VQn de regel en wdcht indien
hit findt VQn de regel 15 b.r.ikt op htt explici.t QQnslnQn vQn
ttn to~t5 voor hit dOln ultvo.ren VQn een return en regelopvoer.
Ander. t,ken. worden hilr niet g.acc.pte.rd en ook nitt opgesla
g.n.
ink.l. POlitil. voor het b.~eiken Vdn het .ind. VQn d. regel
Yordt door ~iddel VQn het lQten klink.n VQn .en belletj' b.v.
Qan de operQteur ge".ld, dat hit tijd wo~dt Oft nQQr de volgende
regel over te OQdn.
In dit g,vQI hebben we dus tin perfect. i~itQtie YQn een gewone
SChrijfftQchine.

- H.t volgende g.vQl voorziet in d. "ogelijkheid Oft het systee"
z.lf I.n return en een regelopvotr te IQten ftQken in plQQts ven
ten SpQtie dil wordt QQngeslagen tussen twee woorden.
Dit ~O&t geschi.den binnen de ftdrge die fen regel ~Qg hebben O~

uitgelijnd te kunnen worden.
Dit kan tehter probl.ft.n oplev.ren, dIs er .en g,spQtieerd woord
Qcn hit einde VQn .en regel fto.t kOAln t. stQdn.
Eventulel zou dus de QutO"~tischl return in deze "odl een tijdje
ftoeten kunnen worden uitge.tltd.

- D. "tlst intelligentl ftanilr w44rop hit syst.eA de ingevoerde
dGtQ kQn blhQndet.n is d. volgendll
Er wordt door het Syst"A g.kek.n of er binnen de ~drge die ten
regel qUQ lengt. Adg hebben Oft In Qdnfterking te koften uitgelijnd
te worden .en SPQtil voorkoftt WdQrOp de regel kdn worden efge
broken.
Echter, Aet het Qfbrlkln wordt gewacht totdQt de nO~in41e regel
lengtl is oversehred.n.
Indiln in de AQrge Qchter d. nOftinal. regeltengte geen geschikte
SPQtl. wordt g.~onden, ddn wordt d. t.~st vanQf len gevonden
SpQtie in de "Qrge voor de nOAinQle regellengte op de volgende
regel neergezlt en de bedo.lde spatie vervnngen door fen return
en r.gelopvoer.
Zou d.zl strctegie niet word.n toegepast, dQn zouden Qltijd QI
l.en AaQr te kort. reg.l« ontstQcn.
Ylndt het systelA ge.n geschikt punt QA de regel zodQnig te kun
nen Qfbr.ken, dQt uitlljn.n vande rIgel ndde~h~nd MogelijK is,
dQn Aoet het 5Y5tee~ de Oper4teu~ ten Qfbreekvoorst.l do.n.
Dit gebeurt bijVOorbe.td doordQt het 5yst~eft ten belletje ICQt
boren Oft de QQndQcht VQn de op.rateur t. trekken en dQn de be
treff.nde regel nogAQcls op I.n Qnd.re plQdts op het scher" doet
verschijn.n, YOOrZiln VQn eln indikQtie op de plQQts WdQr het
SY5t'l~ d. regel grQQg Qfgekort zou Zitn.
In het dlglfte.n ZQl dit d. plQQts %ijn, overtenkoftend "et d. no
ftinQle regell.ngt •.
Indien de oper4tlur zich ftlt het Qfbr'lkvoorstel vcn het systee"
kQn vertnioen, ddn IQdt hfJ dit wettn door het Q~nslQQn VQn de



1 6

RETURN tOftS.
Dit ne.ft tot levolg. d~t de ~eg.l op de b.treff.nd~ pl~~ts door
het SY5t •• ~ wo~dt ~rgebrok.n, er koftt een - te st~~n en de rest
v~n de regel wordt verpl~~t£t n~or het begin Vdn de volgende re
gel.
Is de op'~dteu~ het niet .ens ~et het door het syst"ft ged~ne

~fbr~ekvoorstel, d~n k~n hij d. pOliti. w~~rop het ~fb~.ken Aoet
g~on gfschi.d.n vfrsehulv.n door d. cursorM~nipuldtle toetsen te
g.bruiken.
Als hulp voor de operoteur k4n hierbij de onder- en bovengrens
v~n de A~rg. op het scherA zichtbodr worden geA~~kt w~~rtussen

het ofbreken AO.t geschied.n.
Nadat de operoteur oldu. he.ft ~ongegeven w~or het ~fbrekfn ~oet

g~~n geschi.den sl~~t hiJ d. RETURN to.ts dan, zod~t het ~fbr.

ken von de regel door het systetA kon worden uitgevoerd.
OA het geheel te optift~llSeren k~n tijdenl de invotr v~n de dote
von fen regel tekst het b.relk.n van b.l~ngrijke punten ols on
derg~ens von df ft~rg., nOAln~\e regel\engte etc. don de opero
teur k.nb~~r worden g.Aoakt door het loten lUiden van ten belle
tje. een of tvee Ad~l biJvoorb.eld, ter onderscheiding v~n de
verschillende punten.
De geddchte die hiero~n ten grondslo9 llgt, IS, dot de gtoefende
typist. blind z~l typen zod~t wdorschuwende Aededelingen op het
.ch.rA Vdn de terAin~l nlet of te lQot zullen worden oP9tAerkt.

21 Hogelijkheid tot dlrecte cur.orbesturing.

HierAee wordt bedoeld, dot het de op.rQteur AogellJk geAodkt
Aoet worden OA de cursor n~or iedere voor tekst beschikb~re pl~ot5

op htt b•• ldscherA von de terAln~l te kunnen sturen.
Deze Aogelijkheld IS noodz~k.l ijk OA op willekeurige pl~~tsen

binnen de d~t~ v~n .en dokuAent op het scnerA VQn de t~r~inol de
t.kstverwerkende h~ndellngen te kunnen doen ultvoeren, door de po
sitie v~n de cursor blnnen d. tekst op het scher~ ov.reen dlent te
kOAln Aet de POliti! binnen de tekst in het geneugen von de ver
klngseenheid woor AOAento~n ververking pl~otsvindt.

Hierto. Zijn Vier toetsln o~nwezig, woarAee de cursor resp. een
positie no~r r.c~ts of nQ~r links, of een regel n~ar boven of be
neden verplo~tst k~n worden.

Grotere bewegingen ziJn Sd"en te stellen ult fteerdere vnn deze
eleA.nt~lre stoppen.

Dit biedt de Aogelijkheid OA willekeurig door de tekst t. kunnen
.ehuiven.

Hecht I.n cursorbeweging, zowel regels vooruit ~ls regels och
teruit, leiden tot de noodz~ak O~ het scher" oon te vullen Aet in
forA~ti./dQtQ uit het doku"ent. don z~l dit ~uto~otisch dienen te
geschiedtn.

Bij het ~chteruit werken zal het scherA don worden Qongevuld ~et

d~t~ uit de nieuwste verlle v~n het dokuAent, A.O.W. het deel von
het dokuAent woorop d. bewerkingen 41 Zijn uitgevoerd.

31 Mogel ijkheid tot het direct corrlgeren en/of opnleuw ingeven
v~n .en of A.erdere ZOjUlst d~ngesl~gen lette~tekens

Door het
door het

gelijktijdig a~nslaon v~n de SHIFT en DELETE toets of
4on51~an von de backspo~e toets wordt de laotst QQnge-
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sl~gen letter verwiJderd, zowel v~n het scher~ als uit het geheu
gen v~n het systeeA.

In het ,theugen wordt de posltie wQ~rop dexe lett9r stond opge
sl~gln yrijgegtven voor gebrui~ door de eerstvolgende ~~nges\Qgen

letter.
Dit is hfrhQGtblQr, zodnt fteerdere Juist ingeglven t.tt.rs weg

gehQQld kunnen worden.
Echter, nlet ~eer dnn de IQ~tlt ingeglven regel Is op deze wiJ

XI te verwijderen.
"Ott er lets nnders worden vervangen, dan is dQnrtoe de volgende

"ogelijkheid QQnwezlg l

"en bewegl de cursor nGar de ,erste poslti. van het te vervangen
Ituk tekst en begint te typen.

Op h.t scher" ZQI de betreffend tekst dQn worden verYangen, in
h.t ,thewg.n bllJft de tekst echter staQn "QQr wordt door een sub
stitute <zle IQter) verYQn,en door de tekst die er in de plQnts
VQn "oet koftln te stQQn.

Deze Methode Is echter ~lllen brulkbaar, Indlen het te vervangen
stuk tekst grote~ dQn of glllJk aQn het stu~ tekst is wQardoor hIt
verVQngen wordt.

41 "og,liJkheid tot het tussenvolgen YQn eln hoeveelheid datQ op
een willekeurige plQQts blnnen het dokuMent

HlerbiJ wordt Indien de capacltelt van ,en pQgina wordt o~er

schreden de benodlgde rUlftt. g'lch~pen door de dQtQ op de volgende
paginQ'S autoftatlsch door t. schulven.

Dit doorschulven dlent te 91schllden tot QQn het .erstvolgende
hoofdstuk.

51 "ogelijkheid Oft •• n willeklurig stuk uit len doku~ent te ver
wiJderen op een willekeurlge plQ~ts.

Oezi ~o9,IIJkh.id wordt blgrensd door het feit dQt er niet fteer
dQn len scherM vol ttgellJk wIggelaten "Qg worden.

Deze beperking is in het leven geroepen Oft de operateur het 0

verxicht over d~tgene WQt weggelQten gQat worden niet te lQten
vlrlilzen.

Hilrblj "oet het ook ftogelljk zijn o~ dl cursor op een letter
neer t, z,tten en Qlleen deze bepQ~lde letter te doen weglaten.

Yoorts Moet de ftogelijkheid worden glboden OM vQnQf de cursor-
pOliti. tot Q~n het linde van de rIgel weg te l~ten.

Ais InQtste IS len dellte van een 'blok' datn erg ge"Qkkelijk,
wQQrbiJ het begin en het elnde van een stuk data Moet worden op
glglven.

In Qlle gevQllen k~n het I~stl'" o~ .en beve.tlglng van dt op
drQcht tot wlglQten VQn de dQt~ vrQgen.

YoorQI in het laQtste g,val Is dlt VQn belang, dQnr het hier o~

grote stukken tekst <Ichter kleiner of glliJk QQn een scherM vol)
gQQt.

Dlt k~n bijvoorb •• ld door hit betreffende stuk tekst eerst nog
.Ins op contrQstrerende wiJze op het scherft t. lnten verschijnen,
WQQrnQ het weggelaten wordt Indien de operQteur het cO~"Qndo be
vIstlgd.
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Het syst~eA biedt de "ogelijkheid 0" len stuk ttkst door een
ander stuk tekst t. laten v.rvan;.n.

Hierbij wordt door de operateur het stukj~ tekst opgegeven, dnt
verv~ngen ~o.t gOdn worden alsAede d~ tekst welke dt VtrVdnging
VQn de .erstgenolAde tekst zal Zijn.

Deze stukj's tekst behoeven niet van gelljke grootte te Zijn,
hun ~bsolute grootte z~l (wddrschiJnlijk> ~Qn ten bepddld A~~iAUA

g.bonden Zljn.
Yoorts kan de operateur h.t syst'l" kenb~ar AQken of de verVQn

glng eileen in het geheug.n VQn het sYltee" Aoet geschleden or dQt
de vervanging In het gehele dokuAent Moet pldats vinden, dus ook
in de rest VQn de ddtQ VQn het dokuft.nt d~t nog (~l) op diSk.tt.
st~dt.

Dit z~l ddn wei enige tljd in blslQg kunnen ne"ln.

71 Hogelijwheid tot het doen onderstrepen V4n SO"Alge gedeelten
VQn de tekst tijdens uitprlnten

Hit systelft bledt de ftogellkheid 0" tljdens de ingQVe VQn de
tekst dezi op zodanlge WljZe te AQrkerln ddt er nQderhdnd tljdens
het uitprintln van deze tlkst voor gezorgd wordt door het systeeA,
d~t d. betrerr.ndl tlkst v~n .In onderstraplng wordt voorZien.

G.tr~cht ZQl "oeten worden OA dit ook op een of ~ndere Wijze
tiJdens de ingdvi Vdn de tekst reeds zichtbQ~r tl ftdken.

91 Hogelijkheid tot doen vet drukken van sOAAige ged.elten VQn de
tekst tijdens uitprint.n

Het syst"ft bledt de Mog.lijkh.id Oft tijdens d. in~dYe v~n de
tekst deze op zoddnig. WijZe te "arkeren, ddt er ndderh~nd tijdens
het uitprinten v~n d.ze tekst voor gezorgd wordt door het syste'ft,
d~t de betreffend. t.kst wordt vet ~.drukt.

Getr~cht ZQl Aoeten worden Oft dit ook op .en of ~nderl Wij%'
tijdens Ingav. v~n de tekst reeds op h.t scherA zichtb~~r te "Q
ken.

9: Mogelijkheid Oft tabs tl aebrulken binn.n dl d~tQ van een do
ku~ent.

Het syste'A biedt de "og.liJkh.ld o~ t~bpo5ities te bepdlen in
d. tlkst.

StQndddrd IS elke ~chtst. POSltl. op het JCherA een tdbpositie,
dit kdn .chter worden verdnd.rd.

In totQal kunnen 90 verschi llende tQbpositils worden lng.geven,
elk ov.r ••nkoA.nd Aet .en kolOA op het beeldsch.rA Ydn de terAi
nQl.

Het g.ven v~n len tdbcoftftQndo tljdens lng~v. wdn de tekst dOlt
de cursor op h.t scherA nddr d. eerstvolg.nd. tdbpoSitl1 gQ~n.

Dit g.IChi.dt naderhdnd ook tiJdens h.t uitprlnten.
Yoorts z~l er door h.t systeeA voor gezorgd Aoeten worden, dQt

~ls len tabposltll wordt gebruikt voor hit ingeven VQn nUAerlek.
wa4rden, d~t d~n de kOft~"5 of declAal. punten in dezl w~~rd.n

onder elkd~r ko"en t. 5t~an.
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10: t1ogl1iJkhlid tot hIt gecentrtHPrd doen ultprinten ya.n .,n deel
v~n het dokuAent.

HIt Svstv'A biedt de AoglllJkhlid OR ven de'l Yeln de tekst ~,n

%od~nlg COAA~ndo Ale te geven, d~t dlt deel v~n de tekst nQder
h~nd zod~n., word\ uitgeprint d~t het Aldde" op de pl,lnQ kOAt te
st~~n.

De Aiddelstl letter v~n len regel t,kst behoeft dQn nilt Aidden
op dl p~ginQ t, kORen te st~Qn' dit is Qfh~nkllijk v~n het feit of
II" b.v. ~l d~n niet proportion.le spQtierlng wordt toegtpQst.

111 t1ogl1lJkheld tot het gtbrulk v~n len Instelb~re Ilnker"~rge en
een on~fhQnkellJk dQ~rvQn In te stellen regllbreedte.

Dlt ziJn glgevens die zovel tl~dens IngQve v~n de tekst Qls tiJ
dIns het uitprlnten erVQn Aoeten worden QQngehoyden.

HltrblJ "oet er vaal" gezorgd varden dQt dl SOA v~n link.rRQrge
In rlgelbreedte kleiner dan of geliJk QQn de bre,dt, VQn het pa
p leI".

121 t10gtllJkheld tot hIt g,brllik van Index.n, sub- en/of super
SCI'" ipts.

Het 'WltleA bltdt de "og.liJkh'ld OR tekst VQn de volgende vorA
te gebrlJlken l

2 3
Cl + b H SO

2 4

Tijdlns de IngelVI VQn de tekst wordt dlt dQn %0 nQtuurgetrouw
"og.l I J k "'Ifrgloev,n.

13\ t10gelljkhlld OR dll.n VQn lIn dokuRlnt ultgellJnd te lQten
uitprintlfn

HllrblJ wordt 'I" door het IvsteeA Yoor gezorgd, dQt ~lle reg'ls
tljdens het uitprinten even lQng worden g'AQQkt en geliJk Q~n ten
opglgeven nOAlnQI, '.Mgte.

Voor het ult'IJnen kQn glbrulk geA~~kt worden VQn het vQri,r,n
VQn de ~fstQnden tUBstn de litters en de woorden ond,rling, Qls
Aede uitslultend van het QQnpQlsen VQn d' afstQnden tUIsen de
"oorden.

In blide geVQ\len kQn dQn ook nog ,en proportion,.l schrift wor
dIn gebrulkt, d.w.t .•en 5chrlft w~Grblj d' door e'ke letter Inge
nOAen brledte Qfhanktlijk il VQn de l.tter.

Indien len stlJk tlkst een keel" Aoet worden Yitgeprint, YitgQQnde
VQn lin andere nOAlnQle reglilengte en onder toepClssing VQn uit
Iljnen, dan blhoeft dlt geen probleA,n op te leyeren Indlen de
nieuwI nOAinQII lengte groter Is dQn de reeds gebruikte.

II de nieuw. Ilngt, d~arlnt'ge" kleiner, dQn ZQl het gehele do
kUAent n09"~Qls door het Swst'IA in SQAenwerking Aet de op.rQteur
Aoet,n worden doorlopen OA nleu"e afbreekpunt,n In de r.g.15 te
vlnden, wGQrblj het sVlteeA dQn op de knelpunten ~fbreekYoorstel

len I<Qn doen.
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HierbiJ behoeven all •• n de variabele teksten welke nodig Zijn OR
de gegevens op ,en forAulier in t. vullen ingevoerd te worden.

0, overlg. fQrNVlierdata wordt door het s~steeA vnnult hIt nch
tergrondgeheug.n gehQald.

Yoorts is hIt ook AogelljkJ Indien de In te vullen data biJvoor
be.ld naAen, ~drlssen en woonplaatsen ziJn, Oft het systeeA dQn .en
soart nutoftatische adrelserlng t, laten ultvoeren, waarbiJ achter
eenvolgens dl adres59n uit een bestand worden gehaa1d.

HierbiJ dienen ook nog selletleAogel IJkheden te Zijn, zodat hIt
Aogelijk Is OA het swsteeft aileen brleven te laten ftaken, gericht
ann personen waarvan biJvoorb.eld de naaft Aet een bepaalde letter
btgint.

151 Mogel iJkhlid tot het wlJzigen van het gebruikte anntnl letters
per regel en onnfhankellJk daarvan de AogeliJkheid tot het
wiJzigln van het glbrulkte nantal regels per pagina.

Olt h.eft voor~l betrekklng op de wljze WQarop achteraf het do
kuftent zal word.n uitgeprint, dnnr hIt nlet ftoglliJk is Oft variQ
bele letter In regelnfstanden op het scherA van de terftinQl te ge
bruiken.

16\ "ogeliJkheid tot het terugroepen van ten deel van een reeds
bestaand dokuAent naar de cursorpaslti.

Oezl tekst kGn afkoAstig zlJn uit hetzelfde dokuAent, Annr knn
ook nfkoAstlg ziJn uit .en nnder dokuAent, wnt op dezelfde of een
nndere diskette knn zijn geroglstreerd.

De ~09.1ijkheid O~ tekst van lin bepnnld punt op te halen en er
gens nnders te copieren biedt de Aoge1iJkheid OR ingewikkelde
stukken tekst die .onAanl zlJn Inglvoerd op I.n willekeurig nnder
punt binnen een dokuAent te kunnen copieren.

Oe wijze wnarop het te copleren stuk AO.t worden bepnnld knn n09
Inkele Aoeilijkheden opl.YlrenJ nl'Aede de wiJze wnarop ~o.t wor
den bepnald welke 'Igen.chnppen er binnen .en dergelijk stuk tekst
nktief ziJn.

Hierop wordt nnd.rhnnd blJ de idoeen oAtr.nt de renlisntie van
het gehe.l tlrugg.koAen.

17: "ogelljkheid tot het Y,rrlchten vnn Z9. 'bouwst.encorr,spon
dentie

Oezl Aoge1ijkheid vloeit Yoort uit de vorige doordnt een dokY
"tnt ftoet kunnen worden saAengestold uit delen van andere dokuAen
ten.

181 "ogellJkhlld OA .en deel vnn d~ dntn yan lin dokuAent te doen
opllnnn op .en of nnder AldiuA.

Olt
,chap:
andere
zet.

Ook

il hit tegenoverge,teldl vnn de onder 16 genoeAde eigen
hlerbij knn .en to bepn1en stuk vnn len dokuAent op een
plants op dlskett. of op .en nndlrl diskette worden wegge-

tred,n hler de onder 16 glno.Ade probleMen weer op.
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19: "og91iJkheid tot het ~Qrk.r.n V4n open plQQtsen in de tekst
wQQrop nog lets ~ott worden ingevuld en "0geliJkh~id tot het
,ebrulk VQn Illbels.

D. .erste
p 1 Q II t I I n 1ft
vrQQgd.

Onder hIt gebruik Veln Illbels wordt verstQQn, dQt het ftogelijk
ftoet zlJn O~ op e,n b,pQQlde plllClts In de tekst Qlln een bepQQlde
ClndfH'. plllllts in de t.klt tt kllnnen refer.ren, wQQrbij de lQQ\st
"no."dl plQQts b.v. door een nQQft of lQb.l wordt QQngeduid.

Dlt PlQQkt verwiJzlngen nQa.r flguren etc. ftogellJk, ook terwql
nog nl.t bekend is WllQr d,ze ko~.n t. stGQn.

Het S~lt,." kiln dQn llchterQf llQn de hQnd Vlln de lQbeldeclQrllties
en d. referentles in het dokuftent nog een en Ilnd.r invulten.

201 ~ogeliJkheid tot het vergellJkln Vel" de ni,uwe In de oude vlr
'Ie Vll" .en doku~ent

Het sYltelft dlent op v,rzoek e,n overzlcht te kunnen WQllr tWle
verliel Vlln I,nzelfde dokuftent VQn elkQllr verlchill,n.

Hlerto, kGn telk'ns ten stukJe tekst, glllgen In d' buurt VQn
het v,rlchll door het Iwstee~ worden ultgtprlnt, a.l d~n nlet voor
zi.n VQn regelnuAR,rs.

211 "ogellJkheld de op.r~teur controle-lnforAQtle te verschQffen.

Hierop wordt biJ de b,sehrlJvlng van de bedlenlngsasp.ct,n nog
ultvolrlg t,rugg,koA,n.

221 "ogll IJkhtid tot het opvrugln van d' ROMlntUQn in gebruik
zlJnd, verwerklngs~od.s.

Op verzotk VQn de operllteur kan het systt," nlldere InforAlltil
vlrsch6ffen .oAtrent de AoA,ntllQn in gebrulk zlJndl verwerklngsAo
des.

Oez. Infor~Qti. k6n ul dQn nlet onderdrukt worden.

231 "ogeliJkheld Oft d' datQ vlln een dokuAent VQn 611e systeeAg,
gevens te kunn,n ontdoen.

D,zl ftogtliJkhtld wordt vebod,n Oft de t,k.t v~n een dokuftent
biJvoorbeeld op ponsbnnd t. kunnen reg'str,ren.

241 "ogtllJkheld tot het werkln in tWI' of fteer koloftften

Dezi PlogellJkheid spr,ekt voor ziehl In e,rste Inlta.ntle behoef
de hiervQn g'ln realilutie plQatl te vlnden.

BIJ het ontwerpen v~n de dllt~ltruktuur Is .r .chte~ tach ~l re
kening Aee g,houden.

251 Hogelijkheid tot het gebrulk van UAIQut, treAQ, n,g~tle

streepje boven een letter etc.

Olt heeft voorQl betrekklng op het uitprlnten nnderhand, dnnr
dlt niet op de ter~inQl gereQ\iseerd kQn word,n.
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De onder 2'. 29. 30. 32. 33. 34 en 35 genotMde ~lgen5ch~ppen

hebben ~lle betrekking op de btdiening v~n het systeeA en de be
h~ndiling v~n deze punttn wordt d~n ook uitgesteld tot hit hoofd
stuk Wut op de btdiening V4n het systeeA betrekking heeft.

27: Mo~el ijkheid tot het doen uitprinten Vdn ien deel Vdn ttn do
ku~ent, ook ~l tijcl~ns dt ing4ve ervQn.

Deze Mogelijkheid is gesch4pen o~ een oper~teur in staat te
sle1len reeds lijdens de ing4ve V4n de data V4n een doku~ent en
kele stu~jes te 14ten ultprlnten tenelnd. te kunnen Zien hoe of
de ge~oten for~~ten etc. er In werkelijkheid uit koften te zlen.

29: Mogel ijkheld tot 4utoMatsiche p~gin4- en/of regelnUftMering

Het systeeM biedt de ~ogelijkheid Oft de tekst tijdens ingave
Y~n ien zodnnige M4rkering te VOortien. dnt tljdens het uitprin
ten de p~gina'5 41 dnn niet vnn een pngin~nUftfter worden voorzien,
w4arbij gekozen kan worden of de regels 41 don niet genuftfterd
worden geprint.

Het is ftogelijk de pld4ts op het papier W~dr het pdginanUftMer
z~l worden ~rg.drukt binnen zekere grenz.n Vrij te kitZen; zo
ook wordt di Mogel ijkheid gebod.n Oft v.rschillende vo~~en v~n re
gelnUMftering 4dn te houden. bljYoorbe.ld de intern. regelnuMMtring
of regelnuAAering per pdgin~. etc.

31: Mogel ijkheid OA de pdgind~s V4n een dokUAent te 14ten voorZien
vnn .en hoordstukn4~ft of -nUftft.r of fen COftbin4ti. hierv~n.

Dit biedt de ~ogelijkheid OA auto~atisch aIle pdgind's binnen
een hoofdstuk v~n een bepddlde ~itel te l~ten yoorZien.

De pla~ts w~4rop de titil wordt ~rgedrukt is binnen z.kere
grenzen te kiezen.

36: "ogelijkh.id tot het tiJd.lijk ond.rbreken Ydn het uitprint
proces.

Oit biedt de ftog.l ijkheid Oft de opernt.ur tijden! het uitprinten
de gelegenheid t. geven Oft bljYoorbeeld een printwie\ te verwisse
len.

Het tijdelijke onderbrlken kdn vergezeld g~an van een boodschnp
nQn de operateur op het beeldscherM Vdn de tlrAln~l.

Het printproces k~n door het ~dn51ndn Ydn len blp~~lde toets
worden herv~t.

37: Mogel ijkneid tot het w.rken Alt v.rschillende pdpl.rforMdten.

Dit biedt d. ~ogflijkh'id Oft tijdens h.t ultprinten b.Y. figu
ren of forAul,s op ten vel pdpier Vdn fen ~ndfr ror~a4t te l~ttn

nfdrukken.

De eigenschdppen die genoeAd Zijn onder de punt.n 38 tIft 43
hebb.n hun equivdl.nt.n onder dt reeds g.no.ftde puntenJ Zij h.bben
.chter nlet te ftdken Met tekst of forftuledatd Aa4r Aet figuurd~t4.
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Voor de toep~ssing v~n dez. eigenschappen Zij dus n~~r de ge
noe~de equiv~lenten verw.z.n.

In dit hoofdstuk is getrlcht .en indruk te g.ven Vdn de eigen
sch~ppen d.. h.t uitelndelijke sY5tee~ zal ~o.t.n hebben.

Over de reu\is~tie vln de eigensch~ppen 15 nog niets of zeer
weirlig vltrJll~\d.

Dit wordt uitgeste\d totdQt de datfistruktuur 15 besprok.n die
het (in prinCipe) ~ogelijk ~Qakt OA de genoe~de eigen5cn~ppen te
real i seren.

Ook is weinig aand~cht best.edt aan de b.diening5~5pecten, ~d~r

z041s reeds verAeld zal da~r in een later hoofdstuk dieper op wor
den ingeg~an.

Het ontwerp v~n deze datastruktuur en d. ontwikk.lingen die
uiteindelijk ~Inleiding gaven tot d.z. struktuur zullen in het nu
volgende hoofdstuk worden b.scnrtven.

Hi,Hin zull.n
d~t~U voor het
br·uikt.

de benaJlling.n ainsert VQn d~tQa en adelete v~n

tus5.nvoegen resp. weglaten vln data worden ge-
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OHTWIKKELIHG YAH ~E DATASTRUKTUUR

Ten~i~de ~\le gewenste eigenschapp*n vtn het tekstverwerkende
systeeR te kunnfn re~li!ertn is het noadzdkelijk OA ten zg. data
struktuwr te vind~n, die het ~ogelijk fta~kt Oft op ee~ dokunent dat
volgens deze ~truktuur is opgebouwd ~lle ~ogelijk gestelde bewer
Kingen Uit te vaeren.

Een nadere beschouwin~ van de be~erkingen die het syst.eft op de
d~tQ Vdn een dokuftent Aoet kunnen uitvoeren leert, indien getr4cht
wordt de bewerkingen te ontl.den in eleAentalre dataftanipul~ties,

dat de bewerkingen t. onderscheiden Zljn In tvee klassen, nl. de
bewerkingen die een insert van d4t4' een delete van data 01 een
COftbinntie van insert en delete van data ten grondslag hebben, al
dan niet geCOftbineerd ftet routines die beptdlde delen van de dtta
kunnen opzoeken. en voorts bewerkingen die noch ftet insert, noch
Aet delete van data te Maken hebben.

Bij het bestuderen van de verschi llende Aogelijke datastrukturen
verdient het dus ~Qnbeveling Oft voorla Qandacht te besteden aan de
WijZ& wanrop ten insert or een delete van dat~ van een dokuAent
binn&n die struktuur ~og.lijk is, daar de bewerkingen uit d. eer
ste v~n de ZOjUist genoeAde twee Klassen hi.rop gebaseerd Zijn.

De strate9ie welke hierbij gevolgd wordt is de volgendel
Eerst wordt gezocnt n~~r een struktuur van de d~t~ op diskette

die ~Qn de eisen voldoet, d4arna wordt g.kek.n op welke Wljz, de
bewerkingen op de ~ldus gestruktureerde data kunnen plQ~ts vinden.

~~~r deze bewerkingen fto.ten worden uitgevoerd in het geheugen
v~n de ~ls verwerkingseenheid gebruikte AlcrocoAputer fto.t onder
zocht worden w~t de hiervoor b.nodigd. datastruktuur in het geheu
gen van de ~icrocOAputer ftoet Zijn.

H~~r de WijZe w~~rop .ventuel. cOAAando's voor de uitprintpro
9r~~Autuur in or bij de t.kst Ao.ten worden verwerkt wordt in eer
ste inst~ntie niet gekeken. IvenAin zal onderscheid worden geAatkt
of de dat4 tekst, dan wei forAules 01 figuren betrelt.

eerste struktuur
is de Yolgende:

die nls AogtliJke struktuur in ~anfterking

De d~t~ v~n een dokuAent wordt s.quenti •• l opgeslngen in een fi
le op diskette.

Hieruit kan d~n .en v.rsie VQn een dokuA.nt worden geftQakt, door
l.tterteken na l.ttert.ken vanult dlt file naar papier te copie
eren.

De Yolgord. WQ~rin dez. l.ttertek.ns Ult het datalilt ftoeten
worden geh~ald wordt bepndld door de volgorde w~arin deze tekens
in het datQrile Zijn opges14Q.n.

Dit betlkent, dut hit dill van het dokuAent dat in het g.heugen
van de verwerkingseenheid is opg.slagen ook sequentieel in hIt ge
heugen st~~t.
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Indien nog even d~ belQngrijke ell, dQt aile bewerkingen in het
geheugen VQn de verwerkingseenheid "oeten worden uitgevoerd, in de
herinnering wordt teruggeroepen, dQn ZQl het duidelijk Zijn dQt
hierAee het eenvoudiglte kQn worden gewerkt Qls het scher" VQn de
terAinnl beschouwd kQn worden Q11 een kijkglQS waQrAee in het ge
heugen van de v~r~erkingseenheid gekeken kQn wornen.

In principe Is een dergellJke relotie tUllen beeldscherA en ge
heugen bij deze dQtQstruktuur zonder Ql te veel Aoeilijkheden AO
gelijK en kunnen insert en delete VQn dQtQ en voorts Qlle hierop
gebnseerde functies worden uitgevoerd.

Dnnr de dQta sequentieel wordt opgeslQgen iApliceert dit wei,
dQt bij een insert van datQ op een bepQQlde plQQts in de tekst de
dQto volgend op die plQnts ZQl Aoeten opschulven over een stuk ter
lengte von de ingevoegde dotQJ bij een delete van een bepoQld ge
deelte ZQl de dQta die hierop voigt "oeten terugschuiven.

Dlt niles dient 0" de sequentlele struktuur VQn de dQtQ te hQnd
hQven.

Het lQQtste kQn problee"loos V.schieden, hooguit het tijdsQspect
is hier VQn belQng indien het OA het verschuiven von grote hoe
veelheden dQtQ gQQt.

De insert VQn een hoeveelheid dQtQ levert "eer probleAen op:
Indien de Qls bufferrui"t. beschikbQre geheugenruiAte zover is

opgebruikt, dQt niet voldoende rUi"te "fer QQnwezig is 0" het op
schuiven VQn de dntQ, die op de insertp05itie voigt, Mogelijk t.
MaKen totdQt de insert is ~fg,lopen, dQn ZQl nag tijd.ns de Insert
het lQQttste stuk VQn de dQtQ dQt uit het buffer dreigt te 5chuiven
gered Aoeten worden op diskette bijvoorbeeld.

DQQr VQn tevoren noolt bek.nd is hoev •• l tlkst er op een bepQQl
de positie tussengevoegd gQat worden Is dan de .erste stQP 0" Ql
tijd biJ QQnroepen VQn len insert de dQta in het dQtQbuffer vanQf
de insertpositle tot QQn hIt linde VQn het buffer op diskette te
zetten.

BehQlve dQt dit ~lke keer tiJd kost kunnen er ook nog overflow
probleAen optreden l

Indien er niet voldoende rulAt. op diskette "eer blijkt te Zijn
OA deze hoeveelheid datQ tlJd.liJk in op te sloon, dQn zal de dQ
tafi Ie VQn het betreffende doku"ent op die diskette Aoeten worden
Qfgesloten en ZQl "olten worden overoegQan nQQr een Qnder. disket
te wQQrop het doku"ent dQn kan worden voortgezet.

Dit betekent ruiMt.verli.s, dQQr de eerstgenoe"de diskette dQn
niet voll.dlg is benut.

Een ander overflow problee" treedt op, Indlen er voor het tijde
lijk opslQQn VQn de dQtQ op de diskette nog wel voldoende rUi"te
~as, AQQr tijdens het gebruik VQn de insertAode overflow VQn de
diskette optreedt o"dQt er dQto vQnuit het geheugen van de verwer
kingseenheid nQor de disk.tte ge.chreven "oet worden.

In dit geval zal de dQtQ welke tlJdelljk op diskette werd opge
slagen in het geheugen VQn de verwerkingseenheid Aoeten worden 0

vergenoMen zodQt er op de diskette rUiMte vriJ kOAt.
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In deze ~uiMte k~n w.e~ datd Yo~den opgesldgen uit het geh.ugen
Vdn de v.~we~kingse.nheid voo~ zoYe~ ftogelijk.

Deze ddtd zdl Moeten ko~en vdndf het begin Vdn het buffe~geheu

gen.
Ndddt de operdteu~ een ande~. diskette In geb~uik heeft geno~en

Ploet ddd~op ••~.t een buffe~ wo~den ddngeAadkt voo~ het Wfe~ op
nieuw tijdelijk opslddn Vdn de ddta die ZOjUist te~ug in het ge
heugen was ove~genoMen.

Hie~na kunnen de we~kzadAhtden wo~den voo~toezet.

Dit Zijn eehte~ niet de enige MO'ilijkheden die aan deze ddtd
struktuu~ kleyen.

DUidelijk zal ZiJn, dat de nieuwste Ye~Sie Vdn een dokuAent Dok
wee~ s.quenti •• l op de diskette zal Ao.ten kOAen te stddn, volglns
dezelfde opbouw.

Na afloop Vdn de bewe~king.n Vdn het dokuAent zat de diskette
dus %owel de nieuwe Qls de dad~aan Yoo~dfgdande ve~Sie Vdn het do
kUPler,t bevCltten.

Dit leve~t tw •• probleMen op, die uiteindelijk zullen lliden tot
de ve~werping van deze datdst~uktuu~ en ddt ZiJn d. Yotgende:

Het onde~ling (laten) v'l"gelijkfn Vdn twee Vlf'Si.s van een doku
Plent Met ell<da~ is zeer' AOliliJk.

Het systeeM zou de ve~sies lette~ voo~ letter M.t elkdd~ kunnen
vergelijken; eehter indien een ve~sehil geyondln wo~dt ddn kdn het
systeeM e~ niet dehte~ koften of dit v.~schil is ontstddn doo~ h.t
weglaten van .en stuk tekst in de nieuwste yersi. van h.t dokuPlent
ddn wei door het inse~t.n van ten ho.veelheid ddtd.

Yoo~ts is het in bepddld. gevdll.n ni.t Aogelijk OA te~ug te
we~ken doo~ .en doku~fnt, een Yoo~wad~d. Wddf'a~n door het sylteeM

weI Ploet kunnen worden voldadn.
Indien nl. len bepddld dokuAent zo g~oot is, ddt I~ hdlYe~wege

het editen ~&eds .en ef~ste g.dtelt. Vdn de nituWe Ve~$ie op dis
kette 5t~at, ddn kan e~ in dit stuk niets Ale~ wD~dln tus5enge
·voegd of e~ uit wo~den weggtldten.

Dit zou ddn Pl.t zich Ae. b~eng.n, ddt de datd volgend op de po
sitie wda~Dp Pl.n iets zou Willen tussenyoegen of Yolgend op de
dat~ die "eggeldten Aoet worden MO.t gadn $ChUiVen ove~ de disket
t •.

Dit is niet zonde~ A.e~ ftogelljk en b~engt ldngdu~ige g.eoApli
eee~de p~oees5en Met zich Aee.

Een Ye~bete~ing Vdn de litudtle lijkt op te tr.den, indi.n voo~

de opsldg Vdn de ddta van een dokuPl.nt op diskette geb~uik geAaakt
wo~dt van ddtablokken Vdn een bepaalde g~ootte.

Dfze blokken wo~den vt~ond.rst.ld te ZiJn voorzlen yan ten deel,
e.n zg. ·he~de~·, Wddrln V.~schillendt g.geyens b.t~effende het
vdstgekoppeldl blok data zlJn opgenoMen.
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Onder nnd.re stnnt hierin, w~t yoor .oort dQtQ er in het blok
stnnt, of hlerin wijzlgingln hebb,n plootsg,Yonden t.o.v. de yo
rige versie VQn het doku",nt, WQt voor sp.cial, functies .r op d.
dotn binnen het blok w.rkzoo" Zijn, etc.

Yoorts worden d, -hloders· g.bruikt O~ t. y,rwiJzen noor het
volg.nd. re.p. h.t voorQfgoQnde dotoblok.

Indien Ir nu op een bepoolde ploots In
word,n wegg.lot,n, don kon dit zander "fer
v.rwerkingse.nheid worden uitg.voerd; d.
betreffende dotoblok wordt hlerdoor klelner.

Het blok zelf bliJft echt.r even groot.
Insert," of toevolgln von doto geschiedt door het dotoblok woor

In de insertpositje ligt geYuld t. lot,n ~et dotQ vQnof het b.gin
tot oon de positie woor de insert ftoet worden uitgevo.rd.

De rest vnn het blok wordt 1.lg g'ftQokt, ftoor voordot dit ge
beurt ~orden tWle nieuwe blokken oongeftQokt.

1:>1 e,rste krijgt de Insert doto te b.votten, de twe,d. kriJgt
ols inhoud de rest von de inhoud von het oorspronk,lijk. dotoblok
vonnf de i nsertposi t i•.

Indlen het blok voor d. insert doto nlet groot 9,no.o bl ijkt te
%ijn 0" Qlle Insert doto t. b.votten kunnen nog "'frdere dotoblok
ken doorvoor worden oong'Aookt.

Er di,nt notuurlljk weI voor gezorgd t. worden, dot de -h,od,rs·
vnn de betr,ffende dotoblokken zDdonig veronderd word,n dot ze op
de jUiste wljze n~nr elkondfr v9rwijzen.

Htt v.rwerken vqn de dotQ von het doku~ent g,schiedt bloksge
wi j s .

T,rugw,rken door een doku~ent is bij d,ze dotQstruktuur ftoge
lijk; bij een insert beho,ft ~en don Qll.,n ~oor de v,rwijzing,n
vnn bepQQlde dotnblokken nOQr elkQnd'r te veronderen ,n fen of
"eerdere nieuwe dotQblokken oon t, "oken.

De vroog is echter, hoe groot "oet ten dergel ijk datoblok worden
gekozen?

fen brulkbore "Qot Is blJvoorbe.ld 4K b~te; dlt ko"t ongeveer
overe,n ~et de "oxi"ole tek,tlnhoud von twee beeidscher"en.
(= "ax. 3840 t.kens).

Let well don !'lO,t voar de Insert VQn ten enkele letter in e,n
bepoald biok ten extro blok erblj worden ge"Qokt, woorin dQn 4095
(=4K - 1) l,ge plaotsfn zlJn.

Dit probleel'l Is niet op tf 10s5,n door de blokken ft~or voor een
bepoold gedeelte te vullen, want dan treedt dlt probleel'l niet di
rekt I'lnor PQS no long,re tiJd op.

Deze dntQstruktuur l.idt dUI tot grote rui"teverliezen op dis
kette, tenzij nQ elke poor k,er bewerken von ,en dokul'lent ten her
arrangeren von d, dato over d, divers. dotoblokken ploots vlndt,
zodot de lege rUil'ltes weer vriJ koften.

De blokstruktuur is dUB nog nllt de gezochte, tf~ter door ook
hler het vergellJk,n von twe. Vlrsl's von fen dokuAent on~ogeIIJk

is.
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Het nnntni nndtien vnn dt biokstruktuur is veel grater dnn het
nantni voordelen dnt ftet deze struktuur te behalen is.

Echter, een struktuur die hitrep Iijkt biedt beter~ perspectie-
ven:

Beschouw de z9. pOinterstruktuur.
Indirekt voIgt deze uit de biokstruktuur en wet Gis voigt:
Zoais gezIgd VerWijzen dt datablokken ult de blokstruktuur nnnr

elkaar.
Laat nu de ftOegIIJkheid tOt OA de blokken vnn ongeIiJke grootte

te luten ziJn en zet de verwijzingen "nnast" de biokken die nIdus
verkregen zljn.

Dit is giobaal de opbouw vnn de datn volgens de polntlrstruk
tuur.

Er zal nog een OpIos5ing AOtten worden gezocht voor het problee"
wnar d. overige data die In de "headers" vnn de datnblokken stond
onder te brengen.

De point.rstruktuur betek.nt, dat een dokuAent Is opgebouwd uit
H datnblokken} H = 1,2,3, .

De volgorde wnarin de datnblokkln achter eiknar dienen t. worden
glzet OA de lantste versle van het dokuAent voor te stellen wordt
bepanld door zg. pointers.

Elke pOinter bestnat uit tw •• delen waarvnn het eerste deel nnnr
het begln- en hit tweede deel nanr het linde van een dutablok
Wljst.

Een ni dan nlet foutioze, Aaar niet bfwerkte versie vnn een do
kUAent bestuat volgens deze struktuur uit een datnblok en een
pointer.

OA fen dokuAent op diskette te kunnen reglstreren Aoet er op die
diskette dus Alnstens annwezig zijn een dntnfi Ie waarin de datn
van het dokuAent (in blokken) voorkoAt, In welke volgorde dnn ook.

Yoorts "oet er een pointerflie Zijn, wanrln de pointers stnan
die het dokuAlnt kunnen doen saAenstelien uit de blokken blnnen de
dutaflie.

Het znI duideIljk Zljn, dQt voor de snftenstelling vun een doku
Aent ult de dutu in een dntafile niet nIle dntu uit dit dntufi Ie
gebruikt behoeft te worden.

".u.w. een dokuAent wordt in ziJn 9thfel bepunld door een be
pauld pointerfile biJ gen dntQflle; ften zlet dut dlt de AogeliJk
held biedt OA "eerdere doku",ntt" gebnseerd op slechts fen dntn
file op diskette gereglstreerd te hebben, zonder dQt dlt de rUIAte
vruugt die Aeerdere dutnfiles zouden inneftln.

Senevens de rulAte voor het dntuflle wordt ull"n de rulAte voor
even zovele pOlnterfiles uls er versles vnn het dokuftent van het
datufile Aoeten worden geftnukt benodigd.

Het principe vun fen insert en delete vnn datn In een dokuftent,
opgebouwd volgens deze dntnstruktuur kun nu globunl uls voigt wor
den toegelicht l

Een wIg te luten dlel vun ,en dokuftent knn "onwerkznuft" worden
geAnakt door de pointers op zodQnlg. wlJzl te ftodlflceren, dut het



Datafi Ie

Schematische voorstelling Iezen datafile

Pointerfi Ie

30



31

b.t~.ffend. stuk nift ~eer wo~dt gllizen indl.n de nieuwste ver
Sit Vdn het doku~ent ddn de hend VQn de pOinters in h~t pOinter
fi Ie Ui t het do.tQfi 1. wordt gellzen.

Een insert is in prinCipe te reQliSer,en, door de te inserten dQ
to' door "iddel VOon pOinters op de jUiste pleets in het dokuftent
tU5sen te YOlgt".

Let weI; de te inserten data wordt HIET op de Insertpositie tus
sen de dOoto. in het do.to.file gepropt.

De positie op diskette WOoo.r deze dato. wordt geregistreerd is in
feite onbelo.ngrijk, er wordt door "iddel vo.n ~OdiflCo.tie VQi'I de
pOinters voor gezorgd, dQt bij het lezen VQn een dokuAent uit de
dttQ op diskette o.Qn de ho.nd VQn de pointers op het jUiste MOMent
de inserte data wordt gelezen.

De proble~en die optrQden bij de vorlge genoeAde strukturen,
voo~ Wdt betreft het niet terug kunnen werken, AOeilijkheden bij
vergelijken, loze rUi~te, etc. treden nu nlet op.

In prinCipe ko.n op elk AOMent terug gedrQQld vordln In in een
reeds bewerkt stuk Vdn het dokuMent weer opnleuw bewerkingen wor
den uitgevoerd.

Een en o.nder resulteert in toevoeglngen vo.n do.to. en/of pOinters,
o.fho.nkelijk Vdn het felt of een inlert dQn weI een delete werd
uitgevoerd.

De toegevoegde do.to. kQn bijVOorbeeld o.Qn het elnde VQn het dQto.
fi Ie worden weggeschreven.

Yo.n een doku~ent kunnen Aeerdere verSles worden bewQQrd door bij
een dO,tdfile ".trdere pOlnterfiles te bewQren.

De do.to. welke hoorde blj een vorlge versie VQn een doku~ent

sto.Qt nog op diskette en is niet vo.n plo.Qts verQnderd.
Dit betekent. ddt dIs de pOlnterfil. bewaQrd blijft die erbij

hoorde, den kan QQn de hQnd VQn deze pOinterfile uit de ddtdfile
zonder fteer de oude versle worden ge1.%.n. ook Ql sto.Qn dQo.rin
hele stukken die in de nieuwst. verlie van het doku"ent niet fteer
worden gebruikt.

Ho.tuurl ijk is 001< de pOinterstruktuur nHtt vrij van ongelukken l

Het feit, dQt twee volgens de pOinterfile direkt ne elkeQr te
lezen letters Uit een dokuAent op de diskette ver vo.n elko.Qr o.f
kunnen liggen en er voor het sequentieel lezen VQn het doku~ent

du! een Verplo.Ootsing VQn de l.eskop boven de diskette nodig zOol
Zijn, betekent do.t er relQtlef veel tljd nodig zo.l Zijn voor het
lezen v6n een dol<u~ent vanQf diskette Indien er nogQl wat VQn dit
soort verplo.Qtsingen 'lOon de le.skop nodig zljn.

Het vergelijken Vdn twee verSies van .en dokuftent kan nu ge
schieden door het stuk voor stuk Met elkQQr lQten vergelljken vo.n
de overeenkoftstlge pOinters uit twe. pOinterflles, beide betrek
king hebbend op een andere versle V4n hetzelfde dokuftent.
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Ook de ddrd Vdn d~ uitgevoerde WijZiging k~n door net vergelij
ken Vdn de pOinters worden gevonden.

Blijkt nl, ddt va.n een pOinter in net oude pOinter-file en \J~n de
over~enko~stige pOinter in het nieuw~ pointerfile net begindeel
gelijk is, ~a.~r ddt de lengte VQn net Qdngewezen do.t~blok klein~r

is gewordenl dQn Is er op de plo.o.ts binnen het dokuAent, 4angege
yen door het einddeel Vdn de nieuwe pOinter iets gebeurd.

Wa.t er precies gebeurd IS wordt a.Qngegeven door net begindeel
Vdn de Yolgende pOinter in net nieuwe pOinterfile:

Wijst dit nl. na.a.r een beginpunt va.n het eerstvolgende dQtQblok
aa.t vdlt binnen het da.to.blok QQngegeven door de oude pOinter. do.n
heeft er een delete plca.tsgevonden en znl het tinddeel va.n de oude
pOinter en de ZOjUist gevonden nieuwe pOinter i .h.a..gelijk zijn.

In het a.ndere geva.l h••ft fen insert pl~~tsgfYonden.

Detectie va.n speciQle gev~llen, bijVOorbeeld d~t er in net nieu
we pOinterfile preCies een pOinter Minder is, of d~t er ~eer da.n
het gebied a.a.ngegeven door een pOinter IS weggel~ten. is ftogelijk.

Het vereist het over ~eerd.r. pOlities vergelijken vo.n pOinters.
Deze Situa.ties zullen nog in een yoorbeeld worden uitgewerkt.
Deze struktuur vo.n opbouw va.n een dokuftent uit do.to. op een dis-

kette biedt dus in prinCipe de ftogelijkheid Oft Qo.n de SpeCiQle ei
sen voor wa.t betreft terugwerken in en vergelijken va.n fteerdere
verlies v~n een dokuRent Ret elk~4r te kunnen voldoen.

Ook een insert en delete kunnen op betrekkelijk eenvoudige Wijze
worden gerea.liseerd en bij n~d.re beschouwing blijkt d~t de pOin
terstruktuur geen enkele vo.n de insert en delete eigenschQppen in
dll weg sto.o.t.

Een bijkoAend voorde.l do.t door deze struktuur geboden wordt is
de rUi~tewinst op diskette.

Wo.s het bij de dndere strukturen %0, dnt v~n een nieuwe en een
oude versie va.n een dokuAent de dQto. die in beide verSies voorkoAt
ook it) beide da.to.files voorkoRt. bij deze struktuur wordt slechts
een do.t~file gebruikt W~Qr~o.n telkens toevoegingen worden gedo.a.n
indien nodig.

Do.t dit een eno,,". rUiRteb.5p~ring oplevert Roge het volgende
voorbeeld illustreren:

Veronderstel een dokuAent VQn 6000 lettertekens (ongeveer 3 po.
gin~'5 op A4 fOrA~o.t); veronderstel dct een diskette pOinter een
grootte va.n S b~tes heeft (dit wordt nog verklQa.r-d). da.n gebruikt
de eerstgenoeMde do.tcstruktuur voar het opsl~a.n yo.n het dokuRent
op diskette 6000 b~tes (yoor elke letter een), de pOinterstruktuur
gebruikt 6000 bytes voor de d~t~ + 9 bytes voor een pOinter = 6008
b~tes.

Indien door editen bijVOorbeeld 100 bytes worden toegevoegd. o
ver 10 plcQtsen verdeeld, d~n z~l bij gebruik va.n de .erstgenoeMde
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dQtQstruktuur op de diskette na ufloop van de bewerkingen in 9'
bruik Zijn l 6000 + (6000 + 100) = 12100 bytes voor data-opslug.
(H.B. 6000 bytes kOften dubbel op de diskette voor).

Indien verondersteld wordt, dat de inserts op 10 verschillende
plautsen in het dokuftent hebben plaatsgevonden, dan wordt door de
potnt.rst~uktuur al1e.n al voor d.ze inserts 10 • e • 80 bytes be
nodigd.(afhank.lij~ van de insertpositie, zit later de progrUftAU
b.schrijving).

Voor de dutu-opslag ziJn 6100 bWtes benodigd; de oude en de
nituwe v,rsle vun het doku",nt neften nu saft,n 6100 + e + eo = 61e8
bytes In be51ag, een rUiMtewinst vun ingeveer 4~ ~.

Echter, bij de insert van een letter, of blJ een delete is de
totaal benodigde rUiftte groter.

In de praktijk bl ijkt, dat door de voorlopig te gebrulken fil.
handl jng prograft~utuur (zle Ilteratuuroverzicht voor beschrljving)
de ~ogelljkheld wordt geboden Oft ergen5 binnen .en fil' op disket
te Yanaf een willekeurlg punt een of Meerdere bytes te I.zen.

De pOinters die hlerblj worden gebrulkt hebben dus per stuk een
grootte van e bytes.

De pruktlsch. reallsutle van d. pOlnterstruktuur is hlerdoor dus
gewuarborgd, er behoeft geen aparte fill handling prograft"atuur te
worden geschreven O~ deze struktuur op diskette te kunn.n g.brui
ken.

Duar blijkt, dut de pOinterltruktuur voor wat betreft de genolA
de eisen g.en Ilgenschappen heert dl' verwerping yan de struktuur
tot gevolg hebben, Is het nu noodzakelijk OA te gUQn kiJken hoe de
wijZlglngen op diskette tot stund kunn.n word.n geburcht uitgaunde
van het point.rprincipe en w.l zodanlg dat de struktuur van d. da
ta op diskette uan het point,rprinclp. blijft voldoen.

Duid.lijk ZQl zijn, dut h.t voor het systeeft van belnng is o~ te
weten wut het nUftMer vun h.t b~t. binnen d. datafile is waur een
ins.rt ftoet gaan b.ginn.n of wanr e.n del.t, beg on resp. ophield,
tenelnde d. pointers op de dlsk.tt. op dl jUiste wijZe te kunn.n
~odificeren.

(Het syste.~ werkt ~et het nu~~.r vun .en byte binnen een filel
o~rek.nen naar trqck- en lectornuftfter doet de file handling pro
gra~ftatuurl een eventuel. v.rlnelling van het geheel is Mog.lijk
door deze file handling prograM~atuur aan te pass.n zodat Met
track- en sectornuAAer wor~t glwlrkt; dlt verandert ni.ts uan h.t
principe),

De data die blj len Insert van de op.rateur Qfkoftstig is ftoet op
diskette word.n wegg.z.tJ h.t Is dUI voor het Swsteeft noodzukelijk
o~ t. wet.n hot de insertdata erult Za9' ~.Q.W. hoeveel bytes en
welke.

D. wijZigingen in een bepaald. versie vun e.n doku~ent kunn.n in
de praktijk ni.t direkt op diskette tot stand worden g.bracht.



direkt op diskette ~oeten

en weer gaan van de \ees/
correctie van een foutie
~aken.

wordt geladen ~et data ult het datafile op diskette
van de blj het datafi\e behorende pOinters Uit het
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In theori@ zou hft .chter als voigt ~ogel ijk ftoeten Zijn:
Een deel van de data van het doku~ent wordt uit het datafi Ie

gelezen aan de hand van d. pointers en direkt op het beeldscherft
van de terftinal weergegeven.

Een extra pOinter in het geheugen dlent dan o~ bij te houden
welk deel V4n het dokuftent op het scherft van de terMih41 staat.

Het deleten v~n data kan dan in principe als voigt:
Het beginpunt en het eindpunt van het te deleten deel worden be

paaId, gebruik ftakend van de data op het beeldscherfti op welke
WijZe doet ftoftenteel niet ter zake.

Da~rnQ kQn het pOinterflle in Zijn gthe.l van diskette worden
Ingelezen, geRodificeerd en als nieuw pOinterfile worden wegge
5chrevenJ daar~ee is de delete ge.chi.d.

Inse~ten van data levert ~eer ~oeiliJkheden Opl
Elke tussen te voegen letter doet In principe de rest van de

tekst op het scherft van de ter~inal verschulven.
Daar niet van de speciale eigenschappen van de ter~inal gebruik

ge~aakt ftag worden die dit ~ogelijk ~aken is het in prinCipe nood
zakelijk o~ all. letters volgend op de insertpositie te herschrij
ven op het sch@rft, tenzlJ blnnen de rUi~te beschikbaar voor een
regel wordt gebleven, dan kan ~et het herschrljven van die ene re
gel worden volstaan.

Dit betekent voor het sy.te'~1 telkens lezen op diskette en dan
5chrijVen op het scher~.

Yoorts zou iedere aangeslagen letter
worden weggeschreven hetgeen een heen
sChrijfkop van jewelste zou bet.kenen en
ve toetsaanslag praktisch on~ogelijk zou

Hier ~oet dus iets op gevonden worden.
WeInu, indien fen g.bied In het geheug.n van de verwerkingseen

held wordt gebrulkt o~ een d.el van de data van het doku~ent in op
te slaan, dan is herschriJven van de data op het scherft van de
ter~inal vanuit dit bUffer ftogel ijk en geen lezen op de diskette
noodzakel i jk.

Dit buffer
aan de hand
pointerfile.

laten we het datablok binnen het datafile dat door een pOinter
op diskette wordt aangegeven even aanduiden ftet -het geldigheids
gebied N van de betreffende pOinter, voorts noe~en we het buffer
~aarin de van diskett~ afko~stige data wordt opgeslagen -het data
buffer· .

De hoeveelheid data ult het datdfile die in het databuffer staat
~~g sequentieel worden gtlez.n en stelt dan een de. 1 van het doku
~ent 'door.
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Al! er nu wordt onthouden welk deel VQn de dQtQ ult het dGtnfile
in het d~tQbuff.r stQGt, ft.Q.W. ~ls er onthoudfn wordt WGGr In het
dQtQfile het begin- en elndpunt 119gen VGn de hoeve.lheld dGtG die
in het dGtQbuffer is gecopieerd, dGn 15 de relGtie tussen een be
pGGlde byte in het dGtGbuffe~ en de plGQt5 wGQrop dGt b~te In het
dQtGfile It.~~ t"IJd terug te vlnden.

Oit ko~t dGn nl. nfer op het ultzoeken v~n op de hoeveelste
plGGts binnen het dGtGbuffer het bedoelde byte stGGt In deze W~Qr

de "oet ddn opgltlld worden blj de wGGrde VGn de diskette pointer
die ddngelft WGdr op diskette het beglnpunt Is gelegen VQn de hoe
veelheid d~tG die in hIt dGtGbuffer is Ingelezen.

De 50" VQn deze twee wQQrden geeft hit nu""er VQn het bWte bin
nen de dGtQfi Ie, overeenko"end "et het QQngewezen byte binnen het
dGtGbuffer en door het vergellJken VQn deze wQQrde "et de geldig
heid5gebleden VQn de diverse pointers in de polntlrfile op de dis
kette kGn de pOinter worden gevonden blnnen welks geldigheidsge
bied het bedollde bytl llgt.

0" dit opzoeken te kunnen v.rsnellen zou in het gehlugen ,vlntu
eel een tGbel kunnen worden blJgehouden, wGQrin precies stQGt WGGr
in hIt dGtGbuffer de dGtG uit de diverse geldlgheidsgeblldln VGn
de pOint.rs op diskette Is t.recht glko"In.

LGter ZGl bl iJken, dGt het hQndhQven VQn len dergellJkl tabel te
veel bezwGren ~et zich "Ie brengt.

Het dQtGbuffer in deze vor" brengt echylr ook nog enkele proble-
~en Met zich Mee, die werst opgtlost dienen te worden.

Indien nl. het dQtQbuffer gelQden wordt en op de dGtG in h.t
buffer zou geen enkele wlJzIglng behoeven te worden ultg,volrd,
dQn ontstGGt de b.hoeft. 0" hit dQtGbuff.r te lQden "et een vot
gend deel van d. dQtG uit de dQtQfll •.

Echter, het dQtGbuffer kGn "Gar ten blperktl grootte hebben en
inditn het reeds gtheel gevuld WGS "et een deel VGn de dGtQ VGn
het doku"ent, dQn kQn er niets ",er bij.

Indien het dGtabuffer in eerstl InstGntl1 nilt glhlel gevuld was,
dGn treedt dit problee" nG opvullen vGn het dGtGbuffer "et nog .
nlge dGt~ ult h.t dGtGfile op.

De dQtG in het dGtabuffer ZGI dU5 overschreven "Olten worden "et
nieuw. dGtQ Qfkoftstig ult h.t vervolg VQn de datQfil •.

Pit biedt de keus 0" het dGtGbuffer geheel of gedeeltelijk t, 0

verschrijv,n, echter dit l"pllceert dGt de dGtG weer bloksgewijs
verwerkt wordt, ".t all. ftoeillJkheden VGn dien.

WGnt tot nu toe is geen QGndGcht besteed QGn de WIJzigingen die
op de dQtG in het dGtQbuffer "olten kunnln worden uitgevoerd en
QGn het feit, dQt de dQtG In het dQtGbuffer op het scher" VQn de
terftinQl ZQl Aoeten worden weergwgeven.

Eerst dit IGQtst.l het weergeven VQn d, dGtQ ult h.t dGtabuffer
op het scher" is niet zo "oeillJkJ dGGr de dGtQ in het dQtQbuffer
zodQnig is ingelezen dGt het ••qulntieel geldig is, volltQGt het



Oft een deel vnn de dntn uit h.t dntnbuffer nnnr het scherft te co
pieren en bij te houden welk deel vnn dl dntG uit het dntnbuffer
dit is.

Het scher~ vnn de terRlnGl is nu dUI n.h.w. een kiJkglGs, wnnr
~ee in het dGtnbufflr geklkln knn worden en dnt is iets wnnr we
grGGg nnnr tOI wilten.

Echter, 'ndien het kijkglGS zover over het dntGbufflr is opge
schoven, dnt het Ret de ondlr- of bovlnknnt resp. de onder- of
bovenknnt vnn het dntGbufflr rnGkt, dnn z61 het dntnbuffer Roeten
worden bijgelnden.

Indien dit geheel of bloksgewijs g.schledt dnn betekent dit, dGt
het kijkglns een sprong znl Roeten Rnken, bijvoorb.eld VGn een po
sitie wnnrin het ~et de onderrGnd vnn hIt dntGbuffer stond nnor
fen positie wnnr het ~et de bovenrnnd teg.n de bovenrnnd VGn het
(opnieuw gelnden) dntnbufflr stnot.

Dit is nGtuurllJk nllt ~ooi.

De oplossing voor dit probleeR wordt glboden door voor hIt dGtG
buffer een roterend buffer te kiezen.

Dit is een rUiAte in het geheugen von de coftputer, die voor het
gebruik nls roterend buff.r gere.erveerd ii, ~.Q.W. het begin- en
het eindndres vnn deze rUi~te 119gen vost.

Binnen deze rUiAte is een plGots, die we het begin VGn het rote
rend buffer noeRen en een plnGts die we het eind, VGn het roterend
buffer noeRen.

In eerste instnntie is de ploots In het geheugen wnGr het begin
vnn het roterende buffer llgt gelijk nnn de pOlltie in het geheu
gen wnnr de rUiRte, gereserv.erd voor het roterende buffer, be
gint.

De positie in deze gereserveerde rUiAte wnGr het punt ligt dnt
we hit einde vnn het roterende buffer zullen noeAen znl in eerste
instnntie gelijk zijn QGn de Inntste plnGts binnen de gereserveer
de rUi"te.

Door het s~5teeA dient voortdurend biJgehouden te worden wonr
binnen de gereserve,rde rUiftte het begin en hit linde vnn het ro
terende buffer liggen.

Het roteren VGn het buffer kGn nu nls volgt worden geinterpre
teerd:

Het begin en het einde VGn het roterende buffer kunnen binnen de
g.reserveer~e ruiAte verlchuiven, zowel in voorwQortse GIs in Gch
terwnnrtse richting.

Echter, deze verplnGtsingen ziJn gebonden nnn twee beperkingen l

- De verplnntsing vnn begin en einde vnn het roterendt buffer bin
nen de gereserveerde rUiftte geschieden "odul0 de lengte vnn die
gereserveerde ruiAte.
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Zou een verpl~~tsln9 Vdn .en v~n beide dus als resultant hebben
dat het betreffend. punt x b~t9S bUlten de gereserveerd, rUi~te

zou ko~en te llggen Q~n de voor of ~chterkdnt van de geres.rveerde
rUi~te, d~n wordt dit o~gerek.nd n~Qr een posltie binnen de gere
serve.rde ruiMte op een bepaald aantal bytes van resp. achter- of
voorkant Vdn d' g.reserveerde rUi"te.

De verptaatslngen "ogen nlet tot gevolg hebben, ddt het begin
van het roterende buffer het elnde voorblJ schulft.

Indlen aan deze struktuur wordt vastgehouden, dan kdn, als Whet
kijkglas· begln- of elndpunt v~n het roter.nde buffer bereikt, het
buffer dan de betreffende zlJde worden bij,gel~den.

Dit biJ laden dOft dan ook I.h.d. de posltit van begin en finde
van het roterende buffer binnen de voor dit buffer gereserveerde
rUi"te verschuiven.

Het sprongsgeviJs verpl~~tsen van het kijkglas over hit buffer
is hierftee dU5 opgelost.

8liJft echter nog het problee", dat op de d~t~ In het dQtabuffer
wijzigingfn "oeten kunnen worden uitgevoerd.

Het kijkgl~sprincipe hield in, dat een g.deel~e van de data uit
het databuffer op het scher~ van de terftinal stond.

Daar de data in h.t dat~buffer sequentle.l g.lezen ftocht worden
kon worden volstaan ~et hIt onthouden waar in het ddtdbuff.r het
begin en het einde van de dat~ li9gen die op het scherft staat
weergegeven.

Het uitvoeren v~n een delete von d~t~ uit het ddtabuffer is zon
der proble"en "ogel iJk l het t. deleten deel zou kunnen worden weg
gelaten door de ddta ult hIt d~tabuffer die ap het te deleten stuk
volgde terug te schuiv@n tot op de e.rste posltie In het databuf
fer volgend op de positl. waar het begin Vdn het te deleten stuk
was gel,gen.

Het einde van het roterend. buffer schuift "I' terug, zodat de
vull ingsgrand von het datdbuffer ftinder wordt, hetgeen biJ een de
lete ook gebruikelijk il.

Een insert levert fchter grote prabllftln op, indien het roteren
de buffer vol is.

Want valthoudend ~an het kiJk9l~lprlncipe zou ften ook nu weer de
ftodiflcnties in de data in hIt ddtabuffer willen doen uitvoeren,
hetgeen inhoudt dat de dQt~ volg.nd op de insertposi~ie "oet goon
schuiven.

En als het dnt~bufflr vol ls, dan kdn dat niet zonder grote pra
ble~en gebeurenJ oak ook het t.rugrot.ren v~n het buffer levert
dnn deze probleAen op.

Indien aangeno"'n wordt, dat elk t'ken dnt als insert dat~ van
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de operdteur dfko~stig is ook in het geheugen Vdn de co~puter ~dg

worden opgesldgen <tiJdelijk) o~ het te\kens SChrijven op disket
te te voorko~en. ddn ~oet worden getrdcht deze ddtd gescheiden Vdn
de ddtd die in het ddtdbuffer stddt op te slddn.

Noe~ het buffer Wddrln dit gebeurtl Uhet extrd buffer H
•

Het probl.fA ddt nu optreedt is. ddt zowel de Vdn de diskette
dfko~stige ddtd In het ddtdbuffer dis de Vdn de operdteur ~fko~

stige ddtd in het extrd buffer op het beeldscherM Vdn de ter~indl

~oet kOAen te stddn. teneinde ddn het kijkgldsprincipe te kunnen
vdsthouden o~ de operdteur te kunnen Idten Zien Wdt er gebeurt.

Hoe kdn hier nu een Oplossing worden geboden?

Het is on~ogelijk o~ ddtd- en extrdbuffer tot een buffer te ver
enigen o~ddt ddn geen onderscheid ~e.r kdn worden ge~ddkt tussln
ddtd dfko~stig Vdn de diskette en ddtd dfko~stlg Vdn de operdteur.

Dddr de pOinterstruktuur op diskette reeds een goede oplossing
WdS gebleken o~ een dokuftent Sd~en te stellen Uit dfzonderlijke
ddtdblokken en het hier in het geh.ugen nu in prinCipe OA hetzelf
de problee~ gddt. nl. het 5d~enstellen Vdn een deel Vdn een doku
Aent op het shcre~ Vdn de ter"indl ddn de hdnd Vdn ddtd dfko~stig

Uit twee verschil1ende buffers, werd g.prob.erd of dez. pOinter
struktuur ook In het geheugen Vdn de co~puter bruikbddr WdS.

Een delete In het geheugen zou ddn kunnen g.schied.n door een
deel Vdn de ddtd onwerkZdd" te "dken d.~.v. ~OdifiCdtie Vdn pOin
ters in het geheugen en een insert door het op de jUiste plddts
d.~.v. pOinters tussenvoegen Vdn de t. inserten ddtd tijdens het
lezen Vdn de ddtd in het geheugen ddn de hdnd Vdn de pOinters.

In eerste instdntie werd hiertoe in het geh.ugen Vdn de co~puter

gebruik ge~ddkt Vdn dezelfde pOinters ter grootte Vdn 9 byte dIs
er op de diskette in gebruik Wd., O~ddt ddn de berekeningen het
ge~dkkelijkst. konden pld4tS vinden.

Dit werd eehter dl spoedlg verdnderd en wei OA de volgende re
denen:

De pOinters in het geheugen Wdren te specifiek ddn de
ddngepdst <~oedwil1ig).

Eehter. bij gebruik Vdn een dndere diskette zouden deze
in principe niet ~eer brUikbddr Zijn en ddt hield in. ddt
Ie progrd~~dtuur herschreven diende te worden.

Het systee~ zou dus univlrs.l.r Zijn, indien er Vdn
geheugenpointers gebruik w.rd geftddkt, in co~bindtie Aet
keningsroutine o~ dez. O~ t. z.tten in diskette

diskette

pOinters
de g.he-

specidle
een o~re

pOinters.



De pOinters naften we.l t. veel ruiftt. in b.slng voor het do.l
wnnr ze voor werden gebruikt.

Ze dienen Oft een blok datn in het g.heug.n ann te wijZenJ dit
kan in prinCipe ft.t 32 bits (16 bit ndres en 16 bit lenote) dus
wonroft er 64 gebrulken?

Beid. punten pleitt.n er voor, Oft de pOinters in het geheugen te
veronderen.

De eenvoudigst. pOinter bestoot dus uit fin deel van 16 bit, dot
een dares in het geheugen aangeeft, g.volgd door een de.l von 16
bit. dot de lengtt von het gtbi.d aangeeft dot vanaf het begin
dares s.quentle.l gel.zen ftng worden.

In totnnl bestnnn de In het ,eheugen gebruikte pOinters dus Uit
Vier bytes.

Ze worden gebruikt Oft een sequenti.el stuk datn in het geheugen
von de eoftputer aan te kunnen geven. dat hetzij in het datnbuff.r
of in het extrabuffer is gelegen en aan de hand waarWQn een deel
van het dokuft.nt op het be.ldscherft van de terftinal kon worden
5oftengesteld.

Indien nu precies wordt bijgehouden welk deel von de dokuftent
data in het databuff.r is opgeslagen en waar d. ftOdiflcotitS bin
nen dezf data ftoe~en ploots vindfn. dan Is het altijd ftogelijk Oft
nadernand de pOinters op diskette op de jUiste WijZe te WijZigen.

In .erste instantie werd hiervoor oan de reeds genoeftde op%o.k
tabel gedncht.

Het %al dUideliJk ziJn, dat hIt Qnntal pOinters in het geheugen
verQndert naorftote er fte.r inserts of deletes in de dQtd in het
geheugen plaats vinden en dlt oantal znl i.h.a. grater worden.
ft.Q.W. de rUi~te die nodig is Oft de geheugenpointers in te kunnen
herbergen ~oet groter worden.

Wi 1 de opzoektnbel correct Zljn, dan zdl deze Aee verdnderen en
du! oak groter worden.

Het verSChijnsel. dnt er in het geh.ugen aldu! twee arreys vQn
pOinters Zijn, die dynQAiSch vnn lengt. Zijn, is een Vdn de groot
st. ftoeil ijkhed.n die ft.n biJ het progroftft.ren knn tegenkoften.

Yoorts kOlt het telkens bijWerken van twee pOinter arrays ook
relotief veel tijd. vergelek.n ft.t de tijd benodigd Oft t.n Qrray
bij tt werken.

E.n nnder. beschouwing van de opzoektabel leert .ehter, ddt deze
geAist kan worden, wQnt d. b.rek.ningen dif op het AOft.nt van het
lQden van het ddtabuffer ftet datQ vanQf diskette werd.n uitgewoerd
Oft de opzoektnb.l te r.Qlls.ren kunnen oak acht.raf nog worden
uitg.voerd. daQr het syste'ft all. b.nodlgd. wnarden van varlebelen
nog kent.

De opzoektabel kon dus zonder fteer worden weggelQten.
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dQtQstruktuur die overbl ijft en de ft.est. perpectieven biedt
het gegewen eisenpakket> is dus d. wolgendel

hotveelh.den data.
en g.en pOinterfile
data geladen kunnen

Er wordt gebruik ge~Qdkt van tWle pOinterstrukturen.
De eerst. wordt gebruikt Oft dQn de hand Vdn blokjes ddta op diS

kette een deel van h.t dokuftent t. kunnen saften.tellen in een buf
fer in het geh.ug.n van de Coftput.r.

De tweed. is hier bovtnop ,ebouwd en wordt g.bruikt Oft adn de
h4nd VQn de dQtd in het dattbutt.r .n de data in het .xtra buffer
e.n deel van het dokuftent saften t. _tell.n op het be.ldscherft van
de terJPtin~l1.

"erk op: er is niet gesprok.n over
Y4n .en nieuw dokuftent zdl nog geen dQtafil.

bestaan en dus ook het databutf.r ni.t ftet
worden.

Dit levert geen extra probl.ften opJ ZOQI. uit het nu volgende
hoofdstuk ZQI ~ogen blijken, waarin b.schrewen wordt op welkt Wij
Z. het edit.n van tin dokuft.nt In detail pl4ats vindt.
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DETAILBESCHRIJVING EDITEN

Op diskette is een datafile Qanwezig, voorzien van een bijbeho
rende pointerfile, saAen representerend versie X van een dokuftent.

- In het geheugen van de coftputer be.taat een routine die In staat
Is 0" de poSltl. van de cursor binnen de tekst op het scher" te
vertalen naar een positie In de data in het databuffer of het ex
trll byffer.

Yoorts zal in eerste Instantle nlet worden gelet op de aard Vlln
de data in het dokYAent.

Yoorloplg zal worden aangeno"en, dQt deze data t"kst betreft.
Anderssoortige dlltll verandert nlets aan het gebrulkte principe.

~irekt na het opstarten van de edit prograft"atuur en voorafgQand
aan het uitvoeren VQn enlgerlei handellng wordt het pOinterfile
vllnllf diskette naar het geheugen van de cOftputer gecopieerd.

Aan deze copie Vlln h9t ·oude u pointerfile zla in het vervolg Aet
d~ nllaA CPB (= Current Pointer Block) worden gerefereerd.

~aarna wordt op diskette het datafil. voor update geopend en er
wordt een nleuw file geopend, dat no afloop Vlln het edlten het
nleuwe pointe~flle zlll ~oeten ziJn.

Dit file zal In het vervolg Aet de naaA aNEW POINTERFILEa worden
aangeduid, in tegenstelling tot zlJn voorganger, die Aft de nallA
·OLD POIHTERFILE" zlll worden aangeduid.

In het geheugen van de cOAputer is het reeds genoeAde dlltabuffer
allnwezig, alsRede het reeds genoe~de extra buffer.

Yoorts is er rUiMte gereserveerd voorl

- Het CRTPB
~it is de rUiAte waarin het arra~ van pointers zal worden opge
slngen dat een deel van het dokuAent op het scherA van de terAi
nal kan saMenstellen.

- Een offs.t pointer t.b.v. het lezen op diskette, noeA deze DSKOP
(8 bytes)

- Een offset painter t.b.v. het schriJven op het beeldscherM van
de tenl i na I, noeA deze CRTOFP (4 b\lt~)

Yoorts is er rUiRte ger,serveerd waarin het 5ystee~ ziJn varill
belen, zoals begin resp. elnde VQn het rot.rende dQtQbuffer etc.
bijhoudt; deze ruiAte en d. dQarln voorkoftende vQriabelen zullen
verder nlet expllclet worden genoeftd.
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Nu wordt het databuffer .equentleel geladen ~et een deel van de
data van het doku~ent vanaf diskette.

Nee~ adn, dat het doku~.nt zo Groot IS, dat niet aile data van
hit doku~ent tegelijk in het databuffer Pdst.

In DSKOP wordt nu geregistreerd, welk deel Vdn de doku~entddta

in het databufftr staat, of ~eer preclest waar het eerst. byte in
het datafite stddt dat naar het databuffer 15 gecopif.rd f~ waar
het laatste byte in het dataflle staat dat naar het databuffer is
gecopleerd.

Het databuffer is nu vol, dat betekent, dat het begl n van het
buffer aan het begin van dl voor dlt buffer glreserveerde rUI~t.

is en het finde van het buffer aan het elnde van deze rUiftte.
Laten we eerst even op dlt niveau bliJven en onze aandacht eens

rlchten op wat er ~oet gebeuren o~ nog .en klein beethe extra data
vanuit het datarlle in het databuffer in te lezen.

Het databuffer is vol. dus het gaat roterln.
Yerondlrstel, dat 128 byte (willekeurlg aental ftag ook) ingele

zen ~oet word.n, dan ZQl na afloop hiervan het buffer over 129 by
te geroteerd Zljn, hetgeen betekent. dat het begin van het buffer
nu op 129 byte vanaf het begin van de \loor het roterende buffer
gereserveerde rUiMte 1 Igt en het einde van het buffer een plaats
daarvoor.

Yoorts Zljn In DSKOP positles Ingevuld Vdn 128 byte verderop in
de datafi Ie gelegen bytes.

[)it bijlezen ken worden h.rhccld, totdat aile data Uit het data
fill len k.er naar het datdbufflr is gecopieerd.

Het zal dUidelijk ziJn, dat dlt geen enkele WljZlging in de data
in het dataflle teweeg heeft gebracht, n.a.w. de versie Vdn het
doku~ent is ongeWijZigd.

Keren we nu even terug nadr de toestand. toen het databuffer zo
jUi5t was geladen en noe~ dlt de begintoestdnd.

In het CRTPB staat nu EEH pOinterJ deze pOinter bestaat zoels
gezegd uit twee delenl het lerste deel gleft het adres binnen het
geheugen aan wear het eerste byte staat van het stuk date dat se
quentieel gelezen ftdg worden. het tweede deel geeft de lengte van
het blok aan dat vanaf het beginpunt ftag worden gelezen.

In dit geval zullen deze twee delen de volgende waarden hebbeen:
het eerste deel Wijst naar het eerste byte blnnen het dQtabuffer,
het tweede deel geeft de lengte van het databuffer Adn o~dat dit
op een zodanige WijZe WdS gllAden ddt al de dQta erin siquentieel
gelezen ~ocht worden.

Wdt gebeurt er nu, dis het dAtebuffer roteert, bij\lOorbeeld o~

dat er zoals in het voornoe~de geval een adntal bytes in het volle
databuffer ~oeten worden biJgeschreven.

Hiertoe verschoven, loals gezegd. de twee punten die we begin en
einde van dit buffer hedden genoe~d binnen de voor dit buffer ge-



----------------
43

reserveerde rUi"te.
We h.bb.n oak ul gezlen, dut nu inlezen VQn een extrQ blok vun

uit de begintoestund het begin vun hit roterende buffer een QuntQI
posities vunaf het begin vun de g.res.rveerde rUi"te is ko"en te

liggen.
Teneind. d' d.t~ in de g.reserv,erde rUi"t. (het dl\Gburrer) op

de JUiste WIJz' te kunnen lezen zul hIt CRTPS "oeten worden gewiJ
Zigd.

In ~e zojuist genoe"de tDestund zul h.t twee pointers bevutt.n
en wet d. volgende l

De .erste heeft een begind •• l dut wiJst nuur de positie vun het
begin vun het roterende buffer binnen het gereserveerd. gebied en
.en tweede deel, dut de lengtu uGngeeft vunuf dit punt tot uun h.t
einde vun het gereserve.rde gebled.

De tweede heeft een blglnde.l dut WIJst nUGr het begin vun het
ger.serveerde g.deelte In h.t geheugen en een tweed. deel, dut
uung.eft hoeveel posities hIt Iinde vun het rot.rende buffer vunuf
h.t begin vun het gereserveerdl gebied is g.legen.

D. pointers in het CRTPS bevutt.n dus, voor WQt hun eerste deel
betreft, een udres dut ubsoluut in het geheugen vun de co"puter
wi Jst.

Dit udres is niet gerelote.rd oun de posltie VQn het begin vun
het dutubuffer blnnen de voor hit roter.nde buffer gereserve.rde
rui~tef duur dun biJ roter.n vun het buffer het geh.le CRTPS op
nieuw zou Roeten worden berek.nd 0" d' pOlities binnen het dutu
buffer uun t. g.ven.

Uit het voorguunde h.eft r ••ds "ogen bllJken, dut de bVtes in
het dutubuffer blJ het roteren von dit buff.r op hun pluuts in het
geheugen vun de co"puter bllJven stunn.

Keren we weer t.rug n~nr de begintoestund.
Teneinde het doku"ent t. kunnen bew.rken zul het noodzukelijk

ziJn, dQt een dlel vun de in het dutnbuffer opgeslugen dutQ op het
scher" vun de t.r~inul wordt weerg.geven.
Olerk op, dut het extrn b",ff.r nog l.eg is en nog ni et "'edoet.)

Hiertoe wordt het eerst. deel vun de Inhoud vun het dutnbuffer
op het scher~ VQn de ter"lnQI w.erg.gevenJ CRTOFP b,vut nu 9'ge
vens betreffende het de.l vun d. dutm "'it het dntubuffer dnt op
het scherR vun de ter"inul is weergeg.ven en wei nil volgt l

Het .erst. de'l vun CRTOFP ge.ft h.t udres uun vun de .erlte bV
te In het geheugen vun d. co~puter dut op het scher~ Is weergege
v@n, het tweede d~el geeft het mdres uun vnn de IUQtste bVte In
het geheugen vun de co~puter dut op het 5cher~ vun de ter~inul is
"'eergegeven.
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Het z~l dUidellJk Zijn, d~t In dezl beglntoe5t~nd belde ~dressen

n~~r pl~~tsen binnen het d~t~buff.r zullen verwlJzen.
OpgeAerkt Aoet worden, d~t het hler ook weer OA ~bsolute ~dres

sen g~nt en ook weer OA de reeds genoeAde reden.
Willen we nu het scherft v~n de terRln~l over het d~t~buffer In

ten schutven, het Ykijkgl~sprincip.·, d~n Roet op hit scher" vnn
de terRlndl e,n scroll worden uitgevoerd en Aoeten d. wtttrden In
de CRTOFB dienovereenkol'lstig worden biJglwerkt.

"erk op, d~t zowel een voorw~~rtse ~ls len ~cht.rw~~rtse scroll
In prinC:ipe 1'I0gelijk is.

Hlerbij dlent er echter weI op tl worden gelet, d~t het Ukijk
gl~sY niet tegen een v~n de r~nden v~n het d~t~buffer a~nloopt.

ZOY het over de grens in hIt roterende buffer heen schulven, dan
zou er een sprong In de d~t~ op het scherft optreden.

Schuift hIt kljkgl~s tegen de grens ~~n, d~n Aoet het d~t~buffer

er onder roteren teneinde de grIns v~n het buffer gelljk te houden
Ret die r~nd v~n het klJkgl~s die tlgen de gr~ns ~~nllep.

Het z~l duidelijk zijn, d~t het buffer tljdlns hIt roteren v~n

de jYiste Inforl'l~tie Roet worden voorzien, ~fko"stig uit de d~t~

fl Ie op diskette.
Ook dit is geen proble'R, d~~r de pointers ~~n de h~nd w~~rvan

op diskette gelezen l'Ioet worden In het CPS ~~nwezlg zljn en dl d~

t~ dus, Alts deze voorhanden Is, zonder problel'len k~n worden bln
nengeh~~ld.

Op de genoeAde wjze Is hIt kljkgl~s over het gehell dokul'lent te
schuiven.

We kunnen dU5 nu een dokuRtnt b.klJken d~t op diskette st~~t,

l'I~ar ~lleen een dokul'Ient kunnen bekljken is nlet de opzet van een
tekstverwerkend systeeft.

Er Aoeten ook ver~ndlrlngen in kunnen worden ~~ngebr~cht.

De wijze w~~rop deze vtranderlngen In een dokul'lent tot 5t~nd

kunnen worden gebr~cht, onder gebrulk A~klng v~n de genoeAd, d~tn

s t r u k t u ur, z ~ 1 nu W0 r dIn bI kI k In .

Yeronderstel eerst, d~t ~lle wIJziglngen die we In het dokuRent
willen uitvoeren best~~n ult het wegl~ten v~n len deel v~n de d~

t~.

Oit weglaten z~l In het vlrvolg ftlt het woord Udelete Y worden
~~ngeduid.

We g~an weer uit v~n de beglntoest~nd, ~lhoewll elke ~nderl toe
stand w~~rbij eln willeklurig deel v~n dl d~t~ v~n het dokul'lent op
het scherA st~~t n~tuYrlljk ook ftogelijk Is.

Door de oper~teYr wordt nu het deel v~n de tekst bep~~ld, d~t

deleted "Olt worden.
Oit geschiedt b.v. door hIt positioneren v~n de cursor op twee
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v@rschi ll@nd@ pl~~ts@n in de tekst op het 5cher~ von de ter~inol,

gecoftbine@rd ~et het ~onslo.n von een begin resp. eind toets, zo
dot het systee~ op een of andere ~ijze vordt kenboor ge~ookt wot
begin en eind von het te del.ten stuk is.

We beperken ons nu even tot een deel von hit doku~ent dot te de
leten is, dot kleiner is don de tekstinhoud von etn heet scher~

von de t.r~in~l.

De delete geschiedt nu ols volgt l

Door een Rodificotie von hit CRTPB wordt het te deleten deel von
de data ·onwerkZoQR" ge~ookt, d.w.z. dot deze data wei blijtt
stoon woor ze stoat in het dotobuffer, echtlr indien het scher"
herschreven wordt aon de hand von de pointers in het CRTPB, don
wordt het "onwerkzaMe" stuk overgeslogen.

Voor de operateur acht@r de t,r"inol is het gedelete defl von de
data er o.h.w. nilt "eer.

In het alge~een zal no het d'leten von .In deel von de data von
een dokuAent het scher~ von de ter~inol "oeten worden herschreven
0" de data op het sch@rA t, ov,rschriJven en dus werkel iJk ult het
gezicht te doen verdwijnen.

Doordot er data niet "fer geschreven wordt, zol er rUi~te op het
scher" von de ter~inol overblijven.

Deze "oet worden opglvuld "et data ofko~stig uit het geheugen
von de co"puter welke voigt op de data die op het scher~ von de
ter"inol stond voororgoande oon het deleten.

Dit betekent, dqt het tve.d. d•• l van de CRTOFP zql "oeten wor
den bijgewerktl daqr het laotst. byte uit het geheugen wot nnQr
het scherM werd gecopieerd nu een ond'r zol zijn.

Indien nu het kijkglns over het dQtobuffer wordt heen .n weer
geschoven, don .zol de delete dnt~ nlet ~eer op het scher" ver
schijnen.

Het sWltee" "oet nu b.rek,nln hOI d. pointers in h,t CPB "oeten
worden veranderd o~ er voor t. zorgen dqt de doto die nu zojuist
onwerkz~o" g.~aQkt is blJ hIt sQ~.nst.ll.n van e.n de.l vnn het
doku~.nt op het scher" VQn d. terftinol ook niet fte~r ingelezen zal
worden nnor het dotoburfer, indien dit blJ hIt lezen vnn de nieuwe
versle von het doku~ent, dot Oan de hQnd von het CPB geschiedt,
gelnden zol worden uit het dot.flle.

Veronderstel, dot deze berek.ningen en ~odlflcaties von het CPS
Zijn geschied.

Het ge~odiriceerde CPS kon nu vost worden we9glzet in de fi Ie
die geopend is ~et hIt doel O~ het HEW POIHTERFILE te worden.

Indien nu het kiJkglos over het doku"ent wordt geschoven, waQr
bij rototies van het dotobufrer ftogeliJk ziJn en er wordt voor ge
zorgd, dnt het d~tobuffer all.en geladen knn worden Qnn de hand
v~n de pointers in het CPB, dqn znl de delete dQta niet "eer op
het scher~ van de t.r~ina\ verschijn.n.
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Indien nu nile te verrichten w.rkzn~fth.d.n Zijn geschied. dnn
k~n n~dat het CPB nls HEW POIHTERFILE op diskette is gezet de dis
kette uit het systeeM worden VerWijderd en sta~t de ge~odificeerde

versie von het doku~entJ benevens de vorige verSie van hetzelfde
doku~ent op diskette in de vorA v~n een datafile en twee do~rbij

behor.nde pOinterfiles.
Hierbij is nog even geen ftelding g.ftaakt von het feit, dnt het

s~5teeft ftoet zorgen voor de naaftsveranderlng van de pOinterfi \es.

Richten we nu de oandacht op het doen uitvo.ren vnn e.n insert
vnn dntn en laten we daarbij weer uitgaon van de begintoestand.

Ook hier is weer elke andere toelt~nd toegestnan, Aoar refere
ren we aileen nnn de begintoe.tand OA een ged.finieerde toestnnd
te hebben.

YeronderstelJ dat de operoteur het .yste.~ te kennen ge.ft op
een bepnnlde plonts in de t.kst een anntal letters te willen in
vo.gen.

Oit invoeg.n za\ v.rd.r Aet de na~A ainsert- worden aongeduid.
Op het AOAent v~n k.nba~r A~ken van de wil tot een insert ge

schiedt het volgende:

Het CRTPS wordt gewijZigd.

Ha af\oop van de WijZiging zlet h.t er als voIgt Uitl
Het bevat nu drie pOinters (Uitgaande v~n d. b.gintoestand ~et

.en pOinter); het eerste deel van de eerst. pOinter is ongeWiJZigd
het tweed. deel van d••erste pOinter geeft de lengte vnn de d~tn

aan vanaf de positie aang.geven door het eerste deel van deze
pOinter tot aan de pOSiti. waarop een insert Aoet plaats vinden.

Dan voigt een pOint.r, waorvan het .erste de.l Wijst naar de
eerste Vrije loeatie in het extra buffer; in dit geval zal dit de
.erste locatie in dit buff.r ZijnJ daar werd uitgegoan van de be
gintoestand wo~rin het extra buffer l.eg wordt verondersteld.

Het tweede deel van d.z. pOint.r ge.ft het aant~l lett.rs ~on

d~t vnnaf de positie oangegeven door het eerste de.l van de poin
ter A~g worden gelezen.

D~t zal nu nog 0 Zijn, daar nog g.en letter is ~ongt51agen.

De derde pOint.r tenslotte h.eft .en e.rste deel dot Wijst n~ar

df p05iti. volgend op de insertpositie en een tweede deel dat de
lengt. ~~nge.ft van het stuk data d~t vanaf deze positi. gel.zen
ft~g word.n.

(Dit z~l dus gelijk Zijn a~nl

De oorspronk.lijke waarde van het tweed. de.l Vdn de eerste
pOinter v.r~inderd ftet de ftoftent~ne w~4rde von het tweed.
deel VQn de ferste pOinter)

Worden er nu letters aangeslagen, dan za1 het Yolgende gebeuren:
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Deze letters word.n 0P9tslagen In h.t .xtra buffer, stuk voor
st uk .
- Het tweede de.l Vdn d. tw.ed. pOint.r, dat dangdr hoeve.l inser
te lett.rs .r war.n, wordt na elk. to.tsaanslag .en opg.hoogd.

D. tekst op he~ sch.r" "Ott vanar de insertpositle tot don het
einde Vdn dt t.kst op h.t scher" een positie o~lthYiven.

Dit betek.nt, ddt het scher" vanG{ de insertpositie tot aan het
einde telken"Qle herschrev.n zou ftoeten worden.

Dit i~pliceert> dat na elk. keer herschriJven het tweede deel
von CRTOFP ~oet worde~ gewiJzigd o~dQt ook nu de laatste byte uit
h.t geheugen die noar het scher~ werd gecopieerd t.lkens Vdn een
andere ploots ofkoMStig zal Zijn (er knn telkens een letter ~Inder

op het scher").
HQdat de operateur het ~~stee~ te kennen heert gegeven> dot de

insert is afgelopen staat er dus een deel VQn het dokvnent op het
scher" zools het in de ni.uwe versie van het dokvAent Moet Zijn.

D. Inserte data stOQt in het extra buofer.
Het systePM ~oet nu nog enket~ hnndelingen v~rrirhten;

E~rst Ploet. word.n ber.kend hoe de pu int.ers j rI ht't. CPB l'1oet.~n

worden gewijZigd 01"1 de inlertdoto op de jYi·,;t.j.~ plunt.s in hrJI. cl:,
kUPlent te do~n verschlJnen blJ net lezen VQn de dato op diskette
dan de hond von de pointers In het CPS.

Hiertoe Ploet O.C. b.kend zlJn. woar de insert dotc op de disket
te stoot.

Nu> die stoat er PloPlentoan nog "iet, Ploor daar kQn voor worden
gezorgd doordot het systee" de insert dotc Ult het extra burfer
eopieert "aar diskett •.

Het wordt b.v. weggezet nchteroon het dotofile dot reeds van het
dokuftent bestand.

Daor het 5~stee~ de lengte kent von %owel de dotarile op dlsk~t

t~ al~ von de data «fkoMstig uit het extro buffer is ook de begin
en 'indpositie bekend waor dez. doto op disk.tt. is weggeschr~ven.

Dit vegschriJven behoeft niet eens direkt plcQts tf vinden> don
Zijn toch de genoeMde gegev.ns bekend en kon het CPS op de JUiste
wijze worden vernnderd,

Sij het lezen von de ni.uwe v,rsie von het doku~ent uit de dQtQ
op diskette aon de hond van de pointers in het CPB ZQl de inserte
doto op de JUiste plants in het dokuAent verSChijnen.

Indien Plet deze insert dll~ te verrlehten handelingen Zijn ge
schied, don kan ook weer nodot het CPS ols HEW POIHTERFILE op de
diskett~ is gezet, de diskette uit h~t systee~ worden VerWijderd
en stQat de ge~odifie••rdt versie von het dokY~ent benevens de
vorige versie .ryun op d. disk~tt. In de Yor" yon fen dotQfile en
twee dQarb ij behor.nde po Interri les.

Ook nu is weer stilzWljgend aangenoMen. dat het systePA heert
zorg gedrogen voor de nao~sYerdnd.ring yan de pointerfi les.
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Hi&r~ee is een delete en een insert Y4n data uit r~sp. in E'en
dokuftent besproken.

Het zed dUidelijl< Zijn. d4t het oo!.c ftogelijl< is 0\'\ l'Ieer dan al
leen een insert of een delete uit te voeren.

In principe IOU n4 het uitvoeren V4n een dergelijke handel ing net
CPS in ZiJn ,tnte\ weer na4r het HEW POIHTERFILE kUnnen worden
,nggeschreven.

Het is waarschijnlijk ook wei ra4dz4aft Oft dit te doen teneinde
het herstellen van een dokuftent in het geval ..,4n een "fatal sys
tIft er~or· ftogelijk te ftaken.

Op de genoeftde struktuur Zijn verschillende Verfijningen I'\oge
lijk: zo k4n een insert of delete worden uitgevoerd in resp. van
data in het extr4 buffer Oftd4t het uitvoeren van deze handelingen
in prinCipe nlet afhankelijk is van de pl4ats in het geheugen WQ~r

de d4tQ is opgeslagen.
Het ft4ken van een nieuw dokuI'\ent kan nu als voigt worden uitge

tegd: Bij het editen nierV4n kan er geen data van4f diskette wor
den geh441d. het databuffer z~l leeg Zijn, het CPS zal leeg Zijn,
de lengte van het datafile op diskette zal 0 Zijn, er is geen
pOinterfile etc.

Blj het wegschrljVen V4n data uit het extra buffer Of uit het
CPS ontst44n dan resp. datafit. en HEW POIHTERFILE.

Er treden geen principiele v.rschillen op.

Hu kunnen de volgende opfterkingen worden geft44l<t:
Indien een pOinterfile zo groat is. dat het niet in een keer in

h&t geheugen V4n de coftputer in de er voor gereserveerde rUiMt
(= CPS) p4st. dan k4n er in gedeelten ftee gewerkt worden.

Er is reeds geb\ekerl' dat een insert of een delete Vlln data itl
eerste instQntie resulteren in het groeien V4n het CRTPB.
(In de parQktijk blijkt de ftaxi~ale toenafte ~~n het CRTPB twee
pOinters per keer te Zijtl)

De rUi~te voor het CRTPB i5 niet onbeperkt van g~ootte en nls
het CRTPB te groot dreigt te worden zal het klei~er ~oeten worden
geft4akt.

Hiervoor Zijn twee ftogelijkhede~ a~nwezig:

Voor zover het te groot worden van het CRiPB te wijten is QQn
een groot a4ntal deletes. d4n z41 het dat4buffer een keer heen en
terug ~o&t.n roteren onder bijWerklng van aile pOinters in het CPS
en het CRTPSJ dit kQn geschieden zonder d4t de operateur het be
hoeft te ~erken.

Is het te groot worden V4n het CRTP8 te Wijten ann een grout
44ntal inserts. dan z41 d4ta ftoeten worden weggeschreven opp diS
kette. onder bijWerklng van de pOinters in het CPS en het CRTPB.



het 5~stee~ een nGderende overflow von het extra buffer
dient te worden nagegQon of dit geen schijnbore over-

Ook groeit door het inserten de inhoud von het extro. buffer)
hiervon zol ook eens do.to. "oeten worden weggeschreven.

Hierbij dienen de vo1gende voorwo.arden in ocht te worden geno
Plen:

Op diskette ~oeten voortdurend "instens tvee po."t.~'lles von
een dokUPlent oonwezig zlJn, n1. de "eest recente versie en de
dooroo.n voorafgo.ande versie.

- D~t~ uit het extr~ buffer ~~g noar diskette worden we9geschreven
indien aan de volgende twee voorwOQrden is voldo.anl

- BiJ inlezen VQn diskette data t.b.v. roteren dato.buffer "oet
een insert of delete posltie in de tekst worden ber~ikt.

Zou het dat~buffer zodanig roteren, dut de grens vqn het buf
fer over deze positie heen schoof, d~n zou het verb~nd tus5en
de d~to in het databuffer en de data in het extra buffer ver
loren 9o.o.n.
De data in het extra buffer "oet niet lo.nger benodigd ziJn
voor een beeld op het scherR vo.n de ter"lnal.

Het s~5teePl dlent op elk RO"ent de effectieve vuulingsgraag von
het extra buffer te kennen.

Indien
detecteert
flow is.

Dit kan voorkOPlenl
1) O"dat er do.ta is inserted, "curbinnen do.o.rnll weer een delete is

uitgevoerdJ de delete doto. stoot don nog wel in het extra buf
fer, Roar wordt niet gebruikt.

2) OPldnt er dQta is ins£'rted, woorna een deel von de data woorbin
nen de insertpositie viel Is deleted.
Ook nu stant er e£'n teveel oan data in het extro. buffer.

Door herorrangeren van de dotn in het extra buffer kunnen de
lege plootsen weer worden vrijge"ooktJ het blJwerken von de poin
ters in het CRTPB is natuurlljk wel noodzokelijk.

Het wegschriJven vo.n data uit het extra buff£'r na~r diskette
dient te geschieden onder gebruik ~oking vo.n pOinterRiniRalisotie
WOQr dit Plogelijk is, d.w.z. pointers ~et een Q.oneengesloten gel
digheidsgebled ORvorRen tot een pointer.
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Eventueel Ploet achtero.f de .. ogel ijkheid wot'den geboden 01'1 £len
opti.ul isatie van (een dull vo.n) de diskette data to? !<ynnen dool"
vo.renJ opdo.t het a&nto.l ~alen do.t de lees/schrijfkop tijdens ho?t
lezen vo.n een deel vo.n een doku .. ent uit de dat.o.t'i le ~oet worden
verplo.o.tst wordt ge~ini~o.liseerd.

In het voorgo.o.nde IS er van uit gego.o.n. dat de diskette niet vol
is of ro.o.kt tijdens het sChriJven erop.

Indien niet o.an deze voorwo.arden is voldo.o.n t.reden £II" proble~en

op en deze Zijn van de volgende ao.rd:

Indien £len dokuPlent. Ploet worden opgeslo.gen. wao.l"van de lengt.e zo
groot is. dat het. niet op een diskette pastJ dan zal het over
Pleerdere diskettes verdeeld Ploeten worden.

Indien nu £len derge\ ijk doku~e-nt. Iolordt b.werktJ dan zul len er
bijvoorbeeld Verwijzingen vo.n de ene diskette nao.r de andere Roe
ten Zijn.

Dit kan. door op de diskette een file op te nel'len, wao.rin 0.0..

de no.a~ staat verPleld van de diskette, wo.o.rop het dokuPlent wordt
voortg.zet.

Dit ~o.Qkt h.t dus in prinCipe Plogel ijk 01'1 bij het bereiken van
het einde VQn de data. van het dokuPlent op de eerste diskette het
swsteel'l te doen weten op welk. diskette het v.rvolg vo.n het doku
Plent. t£l vinden is.

Het systeePl ka.n do.n b.v. de opera.teur 10.ten weten. do.t er vo.n
diskette gewisseld Ploet. worden, no. lIlisseling vo.n diskette contro
leren of de no.o.Pl vo.n de nieuw. diskett.e ktop en o.\s dit zo iSJ do.n
kan het bewerken vo.n het dokuPlent worden voortgezet.

De preci.ze inhoud van he-t file waarin no.ar een volgende disket
te wordt verwezen zOot nog worden besproken.

0 .. het. terugw.rken door een doku~ent ~ogel ijk te Plo.ken ontbreekt
er nog iets.

Yeronderstel nl. dat Plen op de tweede diskett.. bezig is en tef'ug
gao.t door de do.to. van het dokuPlent.

Ao.n het. begin van de do.to. op die disket.t.e o.dngeko~en, zo.l ftoeten
worden overgesch~keld na~r de eef'st.e disketteJ ~a&r hierv~n is d~

nao.PI onbekend.
Er ~o.t. dus op een vervolgdiskette QltlJd .en file worden opge

no~.n wadrin de no.Q~ van de vorige diskett.e voorko~tJ benevens nog
enkele t.e bespr.ken gegevens.

Bij gebruik van Pleerdere disket.tes ontstao.t dan een zg. ndubbo?te
kett.ing".

Een onder problee~, dat kan optreden is het volgende:
Yeronderstel een reeds enk.l1 ~o.len bewer~t dokuPlent of een deet

dGo.rvo.n, dat op een diskett.e PQst, ~o.o.r dot onderho.nd %0 groot is
geworden do.t de diskette vol geworden is.

AI. er nu nog data aGn toeglvoegd Roet worden. don kan dat niet
Pleer en deze do.to. %0.1 dus op een o.ndere diskett.e ~oeten worden op
geslo.gen.

Dit problee~ is ni.t t. ondervo.ngen door een diskette ~ltijd

~ao.r voor een b.pao.ld gedeelte te gebruiken, want. dan treedt vroe
ger of loter toch dit proble.~ ook op.
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De oplossing voor het vorige probl.~~ is hier nu niet te gebrui
ken, w«nt het g~~t er nu niet o~ op e~n volgende diskette verd~r

te 9~on, ~oor hier ~oeten nu tvee diskettes tegelijkertijd worden
gebruikt, nl. de oorspronkeliJke (volle) en de diskette w~~rop de
toevoegingen voor de volle diskette worden geregistreerd.

Het probleeM kOMt er dus op neer, d~t door een pointer in het
CPB een datagebied oangeduid "o.t worden, dot niet op de oorspron

keliJk. diskette, ~o~r op fen andere is oel.g.n.
Hu is het ten .nen"cle onMogelijk OM een naa" O. i .d. von een

disk.tt. in een pointer te verwerken.
Ook h.t ~~nduiden v~n het blokje data op de tweede diskette ~et

.en ap«rte ri\eno~••n het op de jUiste wijze tussenvoegen von dit
blokj' 9~ot niet, o"dat bij fteerd.re toevoegingen op een bepaQld
MOMent het ~aXi"u" o~nt~1 fi leno"es d~t op een bepaalde diskette
kon worden geregistreerd is bereikt en d~n loopt het geheel vast.

een oplossing wordt geboden, door de pointer die n~~r een andere
diskette Moet verwijzen vooraf te laten 9~on door een nep-pointer,
die oll.en ~oor oongeeft dot de volgende pOinter(s) tot con het
voorkoMen v~n een identiek. nep-pointer betrekking hebben op een
~ndere diskette.

Het geh.e\ vereist echter een zeer zorgvuldige adMinistratie
do~r precles "oet worden biJg.houden hoever op w~lke diskett~ het
lezen en/of schrijven gevorderd WQS.

Blijft nog over het problee", dot het systeeM Moet weten w~ar de
tweede dlskett. is en of het de goed. is.

W.lnu, door het systee" uit te rusten "et tvee disk drives is de
plQats van d@ diskette bepa~ld, nl. oltijd drive 1.
(De eerste drive noe~en we drive 0)

H.t s~stee" "oet dus voorafgaQnd ~~n het editen von ten doku"ent
uitzo.k@n ~~n de h~nd van oPoeslagen 9@g@vens van de vorige keer
of @.n tweede diskette Is benodigd, en 70 ja, dcn "oet het systeeA
O~ deze diskette vragen.

De indic~tle M.b.v. nep-polnters beperkt het oQntol tegel ijker
tijd in gebruik zijnde diskettes dus (voorlopig) tot twee.

Er dient dan weI elke keer d~t er op de tweed. dis~ette gelezen
of geschrtven wordt gecontroleerd te word.n of het de goede dis
kette is en de oper~teur niet tussentiJds de tweede disk.tte door
een ondere heeft verv~ngen.

De vrQ~g die bij dit 011e5 echter rijst lSI Ko~en er in de pr~k

tijk dokuft.nten voor, die zo groot zijn dot d@ze proble"en werke
lijk kunnen optreden?

Dit zal de pr~ktijk ~oet.n uitwijZenJ het is echter verstandig
O~ het 5~stee" er voor te leten zorgen, dot als een dokuRent te
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groot dreigt te worden. dat het dan door het systeeM in SUMenwer
king M.t de oper~teur in ft9.rdere stukken over fteerdere disket~es

wordt verdeeld. waarblj elk. diskette voorlopig een zekere rUiAte
vrij houdt voor het opslaan Yan Rodificaties.

DUidelijk zul zijn, dat uls een diskette vol is en er ftoeten nog
fteer pointers bij word.n opg.nORen. dat dun het einde van de Moge
lijkh.den is bertikt, Zij het tijdelijk.

Hit is bij dit principe nl. onPlogelljk 0'1 de pointers die op een
dokuPlent op diskette betrekking hebben, voor een gedeelte op een
andere diskette op te sloan.

De rUi"te die het dokuPlent op diskette inneePlt ZQl P10eten ~orden

ge'liniftal iseerd door een herarrangeren van de dutu op de diskette.
D. hierdoor Vrijko'lendt ruiftt. kGn dan weer voor dutu- en/of

pointeropslag worden gebruikt.



In de figuurtjes op de volgende pagina's zullen schematisch

enkele van de zojuist genoernde situaties worden toegelicht.

De figuurtjes zijn bedoeld voor algemene illustratie van het

genoemde principe en geven geen speciale situaties weer.

Voor de betekenis van de gebruikte afkortingen wordt verwezen

naar de voorafgaande tekst.

De volgende symholen worden verder nog gebruikt:

52-1

CRTOFP

DSKOP

geeft de pointer weer waarin is opgeslagen

welk datagebied op het scherm is weergegeven.

geeft de pointer weer waarin is opgeslagen

welk deel van het datafile naar het databuffer

is gecopieerd.



Datafi Ie

Schematische voorsteliing Iezen datafile

Pointerfile

52-2



Pointerfi Ie

52-3

Datafile

Schematische voorstelling Iezen datafile waarin insert
heeft plaatsgevonden



Pointerfile

52-4

Datafi Ie

Schernatische voorstelling lezen datafile waarin

delete heeft plaatsgevonden



Extra buffer

Databuffer

CRTPB

CPB

Schematische voorsteliing geheugen indeling

52-5

E3
CRTOFP

r---+-----]
DSKOP



CRTPB

Extra buffer

CPB

52-6

CRTOFP

DSKOP

Schematische voorstelling geheugen indeling
In databuffer heeft delete plaats gevonden



CRTPB CPB

Extra buffer

52-7

CRTOFP

DSKOP

Schematische voorstelling geheugen indeling
In databuffer heeft insert plaatsgevonden
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REALISATIE ASPECTEN

In dit hoofdstuk z~1 ~~ndacht worden besteed a.~n een a.~nt~l ~o

gelijkheden Voor de rea.lis~tie va.n de genoeftde ei9.hlchoppen.
Hierbij ltd het in Softftige geva.llen nlet f'logelijk blijken te

Zijn een gedet~illeerde beschrijVing te geven v~n de WijZe w~~rop

een svsteefteigenscha.p gerea.lls.erd k~n worden.
In een dergelijk geva.l zal ftoeten worden volstQQn ftet het geven

va.n .en uitgebreide oftschrijYing v~n de eigenscha.p, eventueel ~~n

sluit.nd op de oftschrijVing welke bij de beschrijVing va.n het ei
senp~kket is gege .... n, wQ.~ruit de progrQ"'I'Ia.tuur welke VOOr reQl iSli
tie VQn de betr.rr.nd. eigenschop is benodigd k~n word.n Qfgeleid.

In ~ndere g.va.l1en z~l. uitga.a.nde va.n ten beda.chte toeWijZing
voor d. functietoetsen, een beschrijVing worden gege .... n v~n de
WijZe w~~rop een functie door h.t svsteeft fto.t worden uitg.voerd,
na.da.t de betr.rrende runctl. door de op.ra.teur is gea.ctiveerd.

GesignQleerde probl.ften, w.lk. bij de reQlisa.tie va.n d. diverse
elgenschoppen kunnen worden t.gengekoften, zullen hierbij worden
.... rfteld.

In eerste inst~ntie zullen nu die eigensch~ppen a.~n de orde ko
ften. die betrekking hebben op de da.ta.verwerking in het geheugen
... ~n de coftputerJ n~derha.nd za.l dit worden uitgebreid nQQr onderde
len, die gebruik I'l~ken Va.n diskette(s) en de dQa.rbij behorende fi
le ha.ndling progr~ftfta.tuur.

De eerste eigenscha.p welke is genoeftd betreft:
Autof'l4tische return en regelopYo.r a.a.n het einde va.n .en regel,

in di ... erse vorften en op verzoek uitschok.lba.a.r.
HI.rya.n Zijn drie v.rschIJningSYOr,.,en a\ genoeftd; welke va.n de

drie gebruikt za.l ga.a.n worden dient voora.fga.~nde ~a.n het editen
... an een dokuftent bepa.a.ld te worden.

Defa.ult dient uitgeg~a.n te worden va.n een zo USChrijr~a.chine-

• a.Chtig" ftogelijke ~Odf, voor wa.t betrert de a.uto~~tische return en
regelopvoer koftt d~t er op neeI', da.t deze dQn niet Zijn ingesch~

keld.
De ",a.ni.r wa.a.rop een va.n deze drie ,.,odes ~oet worden gekozen is

uiterst geschikt o~ nog~a.a.ls de vorkstruktuur te i\lustreren wa.a.r
ftee de diverse interQctieVe prograftfta.'s voor het doen WijZigen vQn
een bepQ41de vQrl~bel. of syst.efttoesta.nd f'loeten worden opgebouwd;
Zie hiertoe ondersta.Qnde riguur:

vr . 1

j I

n\

vr.2

j I

nl yr.3 n\

j \
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Het systeeR stelt de vrogen, de operoteur geeft ontwoordJ de re
spons von het systeeR op het ·help· ontwoord von de operoteur is
niet in deze figuur opgeno~en.

Het %01 dUidelijk zijn dot, voorol in het gevol dot de tekst
ochterof uitgelijnd "oet worden uitgeprint, de lengte van een re
gel tekst 11'fst blnnen zekere grenzen ~o.t liggen.

JUist bij h,t ~fbreken von een regel tekst op een zodonige 1en9
te dot oon deze eis wordt voldoon kon de GutoRotische return en
regelopvoer behulpzQoR Zijn.

2: ftogelijkheid tot dlrecte cursorbesturing.

Het besturen von de cursor op het scherR von de ter"inol "oet
g.5chieden via de progroRRGtuurl d.w.z. dGt een verplootsing van
de cursor over het scher" die niet wordt veroorzGokt door het oon
sloGn VGn enig letterteken expllclet door de cORputer OGn de ter
RinGl ROtt zljn opgedrGgen.

Yoor het doen verploGtsen VGn de cursor over het scherR door de
coftputer zijn vier functietoetsen Gongewezen, dGGr het gebruik VGn
de norRGle cUrSOrRGnipulotie toetsen niet toegestGGn kGn worden
ORdGt deze toetsen de cursor over het scherR kunnen doen verplQot
sen zondtr dGt de cOMputer dit te weten kORt hetgeen het hGndhoven
von de jUiste relotie tUlsen scherR en geheugen onRogelijk ftookt.

Het feit dot de cursor v~nuit de cORputer gestuurd Roet kunnen
worden iRpliceert dot de terRinQl hiervoor oQngepQst "oet Zijn.

Een probleeA. dot zich bij de verplootsing von de cursor voor
kGn doen Is het volgende:

Wordt de cursor tegen onder- of bovenrQnd von de voor tekst be
SchikbGre rUiRte op het scher" gezet, dGn dient een opgedrQgen
verplQotslng von de cursor noor beneden resp. noor boven er voor
te zorgen, dot de data over het scherR schuift.

Dient de data noor bovtn te schuiven, don kon hlervoor gebruik
worden geftQokt von de "scroll" Rogelijkheid welke door de Reeste
terftinols wordt gebodenJ In h.t ondert gevol d~t de data noor be
neden ftoet schuiven zol het gehel. scherR telkens herschreven ~oe

ten worden door de fteeste in de handel zijnde terftinols niet ge
schikt ziJn voor het ultvoeren von een ochterwnortse scroll.

Afhonkelijk von de vulllngsgrood von het scherft en de gebruikte
trons"issiesnelheld tussen ter~lnol en co~puter kon het herschrlj
yen von het scher" 01 gouw enkele s@conden goon duren.

Door dit voor het regelsgewljs terugscrollen yeel te l~ng duurt
verdient het oonbevellng OR h.t terugschuiven vnn de tekst ftet een
oontol regels tegeliJk te doen geschleden.

Dit probleeR geldt niet, in het gev~l d~t het svsteeR "et een
SpICiOGl ontworpen ter~inol wordt uitgerust die terugscrol1en van
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de tekst wei ~0gelijk ~~~kt.

Het z~l dUidelijk Zijn, d~t het doen scrollen vnn het scher~ ge
p~~rd ~oet g~~n ~et het bijhouden V4n de diverse vnri4belen in het
geheugen v~n de COAputer en dat dit scrollen het uitwisselen V4n

infor~4tie tuss.n geheugen V4n de cOAputer en diskett.(s) tot ge
volg k4n hebben.

3: Mogelijkheid tot het direct corrigeren en/of opnieuw Ingeven
V4n een of Aeerdere ZOjUist 4Qngesl~gen lettertekens.

Het systeeft begint st4nd~~rd zo USChrijfA~chine-a.chtigU Aogelijk
Dit heeft niet ~llfen invloed op de wijZe w4~rop een regel tekst

Qfgesloten dient te worden, Aa.a.r ook op de "ogel ijkheden tot cor
rt~tie, 10Qls nu z~l blijken.

Indien va.n een SChrijfft~chine de w4gen wordt teruggeschoven tot
44n net begin v~n de regel of ~inder en het typen wordt herv~t,

da.n z41 over de reeds getvpte letters heen worden 4fgedrukt.
Yoor het tekstverwerkende systee" betekent dit, d~t per defQult

de tekst op het scherA door de ingevoerde tekst ZQl worden verv~n

gen v4n4f de positie W~4r de cursor stond toen "et intypen werd
begonnen.

In net geneugen v~n het sylteeA blijft de oorspronkelijke tekst
stQ~n, ~~~r door het Aodificeren V4n pOinters in het geneugen door
het systee~ wordt er voor gezorgd d4t deze tekst door de ingevoer
de tekst wordt verv4ngen.

De oorspronkel ijke tekst bl ijtt dus behouden, ~~~r kOAt in de
nieuwste versie v~n het doku~ent niet ~eer voor.

Y~n deze eigensch4p Moeten nog de volgende deta.ils worden ver
~e Id :

Indien op de geschetste wijZe een regel tekst wordt overschreven
door een regel die korter IS da.n de oorspronkel ijke, d4n z41 bij
het 4fsluiten V4n de nieuwe regel, de rest VQn de oude regel die
"er nog onder uit steekt- op het scherA ~oeten worden gewist.

Yoor het corrigeren v~n de 1~4tst QQngeslQgen letter(s) is de
~ogelljkheld QanWezig Oft door het 4ansl~4n VQn de BACKSPACE toets
of de DELETE toet! (let well geen functietoets) de 1~4tst 44nge
s14gen letter(s) Uit net geheugen en v~n het scherA te doen ver
dWijnen.

Deze Aogelijkheid is ~~nwezig voor het corrigeren v~n foutieve
toets4~nsl~gen; het zou?zinloos Zijn Oft de foutieve toets~~ns14g

in het geheuge"n te beW4ren.
Er ~oet voor gezorgd Zijn. ddt op deze ~4nier niet Aeer da.n de

144tst ing.geven regel tekst k~n worden verwijderdi 4fwijken VQn
deze ei. zou ftet zich ft.ebrengen, d~t d~t~ Uit net geheugen zou
kunnen worden verwijderd die ~tkOftstig is v~n de diskette en dit
is niet toeg.st~~n bij gebruik Y~n het pOinte~prinCip~.
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H.t verdlent in leder geY~l ~~nblvellng 0" het systee" iedere
keer dat op een derglliJkl ~~nllr een letter ftoet worden VerWij
dlrd tl laten controleren of dit vlrwlJderen daQdwerkelijk in het
extra buffer "oet gaQn glschilden.

DBta in het Ixtra buffer kGn nl. v~n niets Qnders dan de terAi
nBl en dus v~n d. operQteur afkoftstlg ziJn.

een problee" d~t kan optredln voIgt Ult het volglnde:
Door dl RogeliJkheid dl cursor willikeurig over het scherR te

v.rpl~Qtsen ¥ordt in principi dl ftoglliJkhlid glboden OR op eln
wi 11ekeurige pla~t5 in de tekst .en of ~eerdere letters door ~nde

r9 lettlrs te overschriJvlnJ de hoev.elheld regelst tekst dil op
het schlrft wordt overschreven Roet gellJk zlJn ~~n hit Q~nt~l re
9115 ~aQrdoor overschriJvlng plQ~ts vindt ORdQt Qnders reglls van
dl oorspronkellJkl tekst op hit scherR v~n de terftinnl zouden
blli"ln st~~n.

Hierop k~n niet door hit systleR
Indien ,en Q~ntQl regels ttkst ~~n hit

~Ott worden oVlrschrevln d~n lUldt
Nu "Ott het ~~ntQl niluw, rlgels groter

het QantQl te overschriJven regels.

Hit Svstl'ft ftoet wel control'ren, of er door het vervnngen v~n

tekst In dlze oVlrschrlJfAodl g'ln controleblokken vtrloren louden
gQnn; In een voorkofttnd gevQI "oet de opernteur worden geWQar
schuwd.

4: MogellJkhtid tot hit tusslnvoegtn VQn eln hoevellheid d~tQ op
een wi lltklurlge plQQts In h.t dokuftent.

De oper~teur ~olt de cursor op len villekeurige plaats In de
tlkst kunnen posi~ion.ren en dQn h.~ systee" te kennen kunnen 9~

'len dat er op die pl~Qts dQtQ AOet worden tussengevoegd.
"oRent'el is voorzien In de toewlJzlng Y~n tW'1 fYnctiltoetsen

voor het doen Yltvoeren vQ,n .In dlrgillikl insert, nl. len tOfts
voor het ins.rt.n van .In t.k,n In .en toets voor het insert.n VQn
len of R,.rdere regels.

Deze tOIWljzlng vindt Zljn oorzQQ,k In de gebod.n RogeliJkheden
VGn de terRinQl, JUister g.zegd In de OHftogellJkheden VQn de ter
ftinQl, dQQr hit niet toeg.st~Qn is OR specifieke ter"inQleigen
schoppen te gebruiken.

TIJdens dl insert VQn Q,cht.re.nvolg.nd. 105se tekens zoyden de
letters volglnd opde Ins.rtpoliti' een positie nQQr het einde VGn
de regel Roeten opschuiven en bij oVlrflow VQn de regel zoudln de
l.tters dan door Aoeten OQon nQQr de volo,nde regel en d~Qr verder
SChul 'len.
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D.z. ftog.lijkheid il in de voorhQnd.n ziJnd. ter~inQl QQnWezig,
~QQr behoort tot de Ipecifl.k. ~og.lIJkh.d.n VQn de t~rftinQl die
ni.t gebruikt Rogen worden.

O~ het verschUiven VQn de l.tters te reQlis.ren op het sch.r~

zou dUI het g.h.l. scher~, of ev.ntu •• l Qlleen vQnQf de insertpo
sitie nQ elke tottsQQ~slQg Motten word.~ herschr.ven.

Dit kost p.r k.er Ql gQUW .en pQQr s.konden. zodQt de in'.rt VQn
tekst volgens deze Aethode zeer ftOeiZQQft verloopt en een nogQl
lQngdurig procede is.

YdndQQr dQt is gekozen voor .en functletoets, die d. eerstvol
gende letter di. nQ h.t QQnslaQn VQn d. functieto.ts wordt aange
slagen op de positie v6n de cursor In d. tekst do.t opneMen.

Yoor het ins.rten VQn nog ten letter dient expliciet de ins.rt
letter to.ts nogftQQls te worden bediend.

Het insert.n van lett.rs In een r.gel is dQn op deze MQnier AO
geliJk totdQt d. reg.l vol iSJ r.g.lov.rflow bestaat op deze ftQ
nltr dus niet, dQar .tn insert letter In ten voll. r.g.l niet MO.t
worden geQcc.pte.rd.

Oft toch ft •• rdere reg.ls t.k.t te kunnen invoegen dient d. ander.
functitto.tS.

D~ w.rklng hlervQn kQn vorden geillustre.rd QQn d. hQnd van on
derltaQnd. figuurl verond.rst.l .en pQQr reg.ls tekt op het scherft
QQn~eg.v.n doo~ xxxxxxxxJ • Is hlerin de cursorpositi"

De sltUQtie is dQn Q11 volgt l

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxlxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na aanS16Qn van
of fteerd.r. reg.ls

d. functl.to.ts voor h.t tuss.nvoegen VQn .en
ontstQat op h.t scherft het volgend. b.eld:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxi

x~xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Er is nu vQnQf d. cursorposltie <I) rUiftte voor h.t Invoeren VQn
tekst tot ~Qn de positle op de volgend. r.gel V~Qr de tekst w.er
b.gint.

Is dit niet voldoendt, dan ftoet door het systeeA bij het b.rei
k.n VQn die positle nogftaQl1 .en r.gel wo~den vriJg.fta~kt op de
zelfde WijZ'.

Dit 'QQt door, totd6t d. operateur explici.t te ken~en ~•• ,t dQt
d~ insfrt~od' wordt be'lndlgd.
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Resterende lege rUi"te ~oet do.n door het systee~ vorden gevuld.
Dez. Methode van hIt ultvoeren vo.n een insert line levert wo.Qr

schljnlijk de gunstigste verhouding tussen de tiJd die het kost o~

het scher~ te herschrijven en dl geboden Aogelijkheden.
Eventueel ko.n ook worden gedacht aQn het doen verdwijnen van al

Ie tekst vo.n het scher~ vQno.f de cursorposltie tot Gan het einde
van het scherft o.ls de insert line tOfts wordt nangeslo.gen.

De vario.belen in het geheugen die te ~o.ken hebben "It de tekst
die op het scher~ stQQt, o.Is~ede de pointers in het geheugen "oe
ten worden o.Qngepo.st.

(Vo.n de Insertpointer ~oet worden gezegd, dat deze continu het
aOontal insert. tekens blJhoudt, zodo.t dit no. af100p vOon de insert
direkt bekend is; dit "inlpul1iseert de ko.ns op fouten In het sys
te e" . )

Door het inserten VQn rgels tekst In een doku"ent "oet de erop
volgende tekst blnnen het dokY"ent opschuiven.

Dit verschuiven geschledt tot o.Qn de eerstvolgende "0.0.1, dat er
door de operateur In de tekst expliclet een -HEW PAGE" co"~o.ndo is
opgenol'len.

Let weI: Dit opschuiven vQn de tekst is lets dat schiJnbo.ar is
geschied indien de nieuwste ver5ie VQn het dokuftent is uitgeprint}
op diskette is er niets verlchoven.

Het schijnbQo.r opschuiven Roet worden berllkt, door de uitprint
progrOo""Qtuur de tekst te laten o.fdrukken "et een bepaald Qantal
regel. per po.ginQ en er voor te zorgen, do.t er geen o.ndere "HEW

? PAGEl coftftQndo's in de tekst voorko"en dQn Oolleen die, die expli
ciet door de operateur ten tiJde vo.n ingave van het doku"ent zijn
Ingevoerd.

Ho.tuurlijk !'loeten tlJden5 een insert ook o.ndere functies kunnen
worden geQctiveerd, voor zover ziJ nlet de inslrtfunctle doen be
eindlgen.

5: Hogelijkheid 0" lIn willekeurlg stuk uit een doku"ent te ver
wijdlren op een willekeurige plQQt.

Hitrtoe wordt ~o~ente.l gldQcht Qan drle functietoetsen.
De eerste doet o.lle.n de letter op dl positie vo.n de cursor ten

tiJde vo.n het QanslQQn vQn d,ze toets uit het doku"ent deleten
d.".v. pointerAodificQti. en heeft dQn ook de nQQA -delete chQrQt
ter- gekregtnl de tw.,dl ~oet no. QQnslo.Qn ervQn de rest van de re
gel vanQf de cursorpositie doen verdwiJnen en wordt dQn ook u~ele

te linea genoe~d.

De laatstt vo.n de drle toets.n ftoet het "ogeliJk ~Qken 0" een
blok datQ uit het doku"ent wIg te lQten.

No. o.o.nlluQn VQn deze toets dlent begin en eind, VQn het te dele
ten stYk door de opero.teur QQn het sv.teeft te worden bekend ge
"&Qkt door het posltioneren van de cursor op ten bepaQlde positi.
binnen de ttkst op het IcherR, gevolgd door het QQnglven of h,t



weI linde van h9t te dl.ten stuk betreft door het lllln
len b9gin r9sp. 9inde toets <eln SplciQle letter b.v.)
laatst. gevQllen "o,t.n de volgende biJzonderheden op-

bltgln dlln
:sl11an van

In b91de
tr9den:

Het syste.~ taat eerst het te deleten stuk tekst op e9n bepllllide
wijZe zien, blJvoorbeeld door dit knipperend weer te geven.

Dan "oet het systee" wGcht,n op een bevestiglng van de op.rQteur
dat Inderdaad dat stuk tekst wordt bedoeld en pas nu ontv~ngst vun
deze bevestlging (aan.laan bepaalde lett9r b.v.) wordt d9 delete
ultg9voerd.

HierbiJ "oet de "axi"ale grootte Vlln gen t9 deletltn stuk tekst
beperkt worden tot de tekstlnhoud VGn .en scher" vol, 0" de operQ
teur het ov.rzicht over het g.heel niet te lat.n verllezen.

Yoorts ~oet In belde glval11n door het s~stee" worden gettst of
er I~ het te d.leten stuk e,n controltblok voorko"t dat abusleve
liJk deleted zou worden; in het voorko",n Vlln uan dergel ijk glvo.l
"oet de operateur worden g.waarschuwd.

DezI "O,t kunnen besluiten alleln d9 tekst of zowel tekst als
de dQarin bevatte controleblokken te kunnen doen delet~n.

6l "og91ijkheid 0" een stuk van de doku"entdQtQ te (doen) vervan
gen door het sy.tle".

Het s~stee" "oet na activ9ren vlln deze functie van de operateur
twe, stukjes tekst kriJgen; het eerste is het stukJI t'kst dat
"oet worden v,rvangen, het tweed' is hIt stukjl t,kst dQt Qls ver
vanging "oet gQGn optrlden.

Oit "oet geschi,den door polnter"odiflcatle in het geheugen.
De operateur "oet ook op kunnln glvln hOlveel "aal dit vlrvo.ngen

dlent te geschilden, bijvoorbe,ld .en~aal, of in het gehele geheu
gen van de co"puter, of in h,t glhtle dokuJllent, dus ook in datgene
wa t (a 1) 0 P dis kIt t esta at.

Hit vlrvangen van dl tekst door andere op dezl "ani9r ko~t dus
neer op hit plr te vervQngen stukje tekst ultvoeren van len delete
In len insert door het systee".

7: "ogelijkheid tot het doen onderstr,pen Vlln 50""ige gedeelten
Ylln dl tekst tijdlns het uitprinten.

8: "ogeliJkheid tot doen vet drukkln van so"ftige gedeelten v~n de
tekst tijdlns hit uitprinten.

Er "oet voor worden gezorgd, dat door hit allnslllan van de be
treffende functietoets 19n zodanig co""ando in een controleblok in
de tekst wordt opgeno~ln, dat het betr,ffende co~fto.ndo nllderh~nd

tiJdens uitprintln van dl tekst wordt uitgevoerd, ~1 dnn niet in
co"binlltie "Itt het aktlef ziJn van andere co""o.ndo's.

Op special9 ftoeiliJkhlden dOl hilrbij kunnen optreden ~ordt biJ
het b~spr'k.n van d9 control'data tl~ugglkO"9n.
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OUidelijk ZGl ZiJn, d,t lin splei'\1 ftGnilr z,\ Aoeten worden
gtzocht, w"rop onderstrlpen of vet drukken etc. op het scher" knn
worden we.rglglven.
,: "ogelijkheid o~ tabs te gebruiken binntn de data van .en doky

Plent.

1 i nglge ven
2 i ngeg.ven

ingegeven
Ingeglven
Ingeglvln

H.t gtv,n van een tabeoAPlando tiJdens IngoY, van d' tekst dOlt
de cursor op het scher" na,r dl e.rstvo\gendl tabpositie gaan; dit
ftOft resu\teren in h.t opnlfttn van len zodGnig cOPlAando in een
eontro\eblok in de tekst, dQt nnderhnnd tijdens uitprinten VGn de
dG~n vnn het dokuPlent ook op die plGots Aft prlnten wordt verder
glgGan op de eerstvolgende t,bpositie.

Yoorts dient er op het seh.rA van de terAinn\ voor te worden ge
zorgd, d,t een tabcoPlPlando, glvolgd door het aansl'an van een ge
tnl, al dan nlet voorZlen van len declPlale punt of kOAAn, resul
ttert in hit onder elkanr zetten van de deeiPla\e punte" of koftAn's
VGn diverse op verschl\\ende regels Ing,geven getGllen.

Een voorbeeld, de ingav. van 12,35 en 388,05 onder elk'ar l

I tc:l.bpositie
y

1
12
12,
12,3 3
12,3:5 3

I tabposltle
y

12,35
3 3 ingegeven

12 ,33
38 8 ingeglv.n

12,35
389 9 ingegevln

12,35
399, , lngeglven

12,35
388,0 0 lngegeven
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12,35
388,05 5 ingegev.n

"en ziet hie~ult, dAt ciJfers voor de deCI"dle punt of kOft"d
net zo lAng nddr links schulven, tOtdAt de deCiftdle punt or koftftQ
is ingegeven; ~.lk. Vdn deze twee tekens voor het AAnduiden VAn de
positie tussen gehele en deCiAAle deel Vdn een getdl kon worden
gebruikt ftoet kunnen worden bepAAld.

10; "ogel ijkheid tot gecentreerd doen ultprinten Vdn een deel WAn
het dokuAent.

Dit
fto.ndo
llIiJze

Aoet worden g.reo.lisee~d door het doen opneften VAn ten COA
in de tekst, dAt door de uitprlntprogrAft~Atuur op dt jUiste
wordt geint.rpreteerdJ Zie beschrlJVing Vdn controledAto..

111 "ogelijkheid tot gebrulk VAn InstelbAre linkerftArge en een on
Afho.nkeliJk do.o.rvo.n in te stellen regelbreedte.

Ook dlt ftoet worden gereAllleerd, door h.t doen opneften VAn een
coftAdndo in de tekst, do.t door d. ultprintproGro.ftAo.tuur op de jUi
stt WljZe wordt geinterpreteerdJ Zle ook nu de beschriJvlng VAn de
controledeto..

Er ~oet tijdens ingo.ve VAft de wAArden voor deze vAriAbelen door
het systeeft op worden gecontroleerd of niet de SOft vo.n deze 1110.0.1"

d~n de breedte VAn het pcplar ovarlChrijdtJ in .en de~gellJk VevAl
ftoet AAn de operAteur een foutftelding worden gegeven.

Het systeeA ftoet de ftogtliJkheid bleden Oft tekst te voorZien Vdn
indltxen, 5ub- en superScipts~ zocls bljVOorbeeld inl

:3
)(

1
De uitvoering VAn het COftAAndo Aoet worden GereAlis.erd door in

de teks~ een coftftdndo in een eontroleblok te doen opneften, dAt bij
uitprinten VAn de tekst het uitprlnten een bepAo.lde dfsto.nd hoger
of lo.ger doet voortzetten, totdo.t door een expliciet tegengesteld
coftftAndo de norAo.le IchrlJthoogte weer wordt ingenOften.

Het COAAdndo is in zlehzelt herho.o.lbcor, zodAt constructies VAn
de vorA:

2
2

3
ftO 'I' I i j k Z i j n .



Wet effect v~n ~lle in glbruik zijnde 'Igensch~pp.n Aoet ook op
het 5ch.r~ v~n d. ter~in~l tijdens ingdv. v~n de d~t~ ti Zien Zljn
t.nZij de operateur t. kenn.n hf.ft geg• ..,en hi.rop geen prijS te
st.ll.n.

Yoor deze l~~tst. eigen.chap RO.t dit b.Y. word.n g.re~lis.erd

door e.n lantlt regels op h.t scherR t. l~t.n v.rSchUlv.n ~ls

voigt:
Yoor het ~ctiveren Ydn fen dergelijk cO~R4ndo wordt aan twee

functl,toetsen g,dachtl d.ze ~o,t.n het b.treffende cO~A4ndo in de
t.kst doen opn'A,n.

Op het scher~ ..,~n d. terAinal Roet na b.di,n,n v~n .en d.rgelij
ke toets h.t volgende geb.ur.n l

Dadr halve regeldfst~nden op een video ter~inQl niet beschikb~dr

Zijn ~oet .en derg.lijk. halv. regel v,rpldatsing door een h.le
r.g.l worden voorg.steld 415 volgtl

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXxxxxxW Oxxxxxxxxxxxxxxxx

2
xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx = overige tekst.

Oft verwdrring A.t echte 1.ge reg,ls t. voorkOAen is het r~QdZd4A

o~, indi.n •• n derg.lijk gebrulk In de t.kst voorkoAt 411. regels
A.t dubb.l. reg.l~fstand w•• r t. g.ven .n de cursor blj COAAQndo's
voor .en v.rpl4atsing v~n een regel oAhoog of OAld~g dus twet A4al
een el.ftentaire stap t. laten ~fleggen.

Het herhaald g.bruik.n van het COA"dndo ~oet ftogelijk ziJn, ~44r

levert voor h.t w•• rgeven op het scherA van de terftindl proble~en

opJ zod~t daarvoor Aisschl.n w.l een and.r. oplosslng %al ftoet.n
word.n 9.zocht.

131 Mog.lljkh.id oft d.l.n van len dokuK.nt uitgelijnd te laten
ultprinten.

Dlt Aoet worden glr.41iseerd door het opneKen van ten cOAftando
In fen control.blok in de t.kst, d~t door de uitprintprograAftatuur
op de jUlst. WiJz' wordt geint.rprete.rd.

Het ultlijn.n houdt In, d~t de afstand tU5s.n letters en/of
woorden zodanlg wordt v.randff~d, data all. r.gels even lang word.n
.n een l.ngte krijg.n gelljk ~~n dff nOAlnale r.g.lbr ••dt. dl' op

.dot "'OAent g.1 dt .
. _~.t uitliJnen kan ge.chi.den door het Qanpasl.n van de at.t~nd.n

t,4:' •• n 1e t t • r 5 en III 0 0 rd. n, 0 t door h. t u I tIs Ui ten d a a npass. n van
d'~' a f stand en t uss en de woor den.

,{'. In b.id. g.vallen k4n d4n ook nog g.brulk worden geftQ4kt van
proportion.el schrift, d.w.z. d~t de af.tand tUBs.n d. letters on
d.rllng athClnk.lljk is van dff httffrl z.1f'.

20 z~tl.n tw.e letters I dlcht.r blJ .Ik~ar word'n geprlnt dan
tw.e htt.rs A.
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Door de invoerprogr~ftft~tuur ftoet er voor gezorgd worden d~t de
lengtes v~n de uit te lijnen regels binnen zekere ft~rge$ is, oftd~t

de fto~ent~~n in gebruik zijnde uitprintprogr~ftft~tuur de regel!
uitlijnt op de nO~in~le regelbreedt., onge~cht het ~~nt~l tekens
in de regel.

Indien een doku"ent een k.er ~oet worden uitgeprint op een nOfti
n~le regellengte die ~fWijkt v~n de noftin~le regellengte die werd
gebruikt tijdens ing~ve v~n het dokuftent, d~n ftoet het gehele do
kUMent nogft~~15 worden doorlopen w~~rbiJ nieuwe ~fbreekpunten in
de regels tekst worden bep~~ld en de pude afbreekpunten worden
VerWijderd (wegl~ten v~n tekens aan het einde van een regel)

Dit ftoet in sa"enwerking ftet de operateur geschieden, Waarbij
het systeeft de afbreekvoorstellen Roet doen.

Voor het invullen van de forftulieren ftOtt volstaan kunnen worden
ftet het ingeven van de variabele geglvens.

De rest van de tekst van het forftulier is bijVOorbeeld v~n diS
kette ~fko~stig.

Globale richtlijnen voor de realisatie van deze eigenschap kun
nen de volgende Zijn:

In de tekst wordt in .en controleblok een coftftando opgenofttn,
d~t het uitprinten tijdelljk dOlt stoppen en inforftatie verwacht
van de oper~teur.

N~dat deze de infor~atie heeft ingegeven, wordt het uitprintpro-
ees vervolgd, W~arbij de ingegeven tekst wordt uitgeprlnt.

Een uitbreiding hiervan IOU kunnen Zijn, dat in plaats van in
forftatie aan de operateur te vragen het systeeft op die plaats zelf
data invult, afkoftstig van bijVOorbeeld sorteerprograft"atuur.

Dit opent de ftogelijkhtid Oft het systeeft dokuRenten te latIn
adresseren Q~n de h~nd vnn een adreslijst op diskette en door de
operQteur ingegeven selectiecriteria.

Yoor de realisatie van dezt ~ogelijkheid wordt ftet het anngeven
v~n deze richtlijnen volstaanl de re~lisatie~ogelljkhedenZijn
ni.t verder uitgewerkt, oftdat deze eigenschnp in eerste int~ntie

als een opt!e ~oet worden gezien.
DUideliJk zal Zijn, dat d. pOlnterstruktuur hier grote perspec

tieven biedt.

15; "ogelijkheid tot het wiJligen VQn het gebruikte aantnl letters
per regel en onafh~nkelijk daarv~n de ftogelijkheid tot het
WijZigen v~n het gebruikte Qantal regels per paginn.

Dit ~oet worden gerealis•• rd door het opneften van controledata
in de t.kst, die door de ultprintprograftft~tuur op de jUiste wijZe
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wordt geinterpreteerd.
Bij het WijZigen VAn deze wAArden zdl er door het systeeA voor

gezorgd Aoeten wordenJ dAt de operQteur bij bestQAnde dokuAenten
niet in de gelegenheid wordt gesteldt OM de QfstQnd tussen de let
ters onderling zo groot te AAkenJ dQt de bestdAnde regels niet
Aeer op het 9.bruikte pApier pAssen.

Yoor WQt bltrfft het AQntQl regels per p4ginA bestdQh geen voor
wddrdenJ oAddt ddt door d. ultprintprogrAftAAtuur wordt geregeldl
er wordt niet ~Qn het einde VQn elk. pAgin4 een "NEW PAGE" COA~Qn

do door het systeeA in de tekst opgenoAen.

1b: Mogelijkheid tot het ttrugroepen VAn een deel VAn een reeds
bestAQnde tekst nAAr de eursorpositie.

Dit d•• l VAn fen dokuftent kAn Afkoftstig Zijn Uit hetzelfde doku
Aent of Uit een Ander doku~ent. Al dQn niet op de AOAentQQn in ge
bruik Zijndt diskette AAnwezig.

Yoor het doen weten VAft de Afft.tingen VAn het op te hQlen stuk
AAn het systeeft doen zieh versehillende ftogelijkheden voor:

Indien VAn het op te hAlen stuk het regelnuAAer VAn begin en
finde bekend ZijnJ d4n ftoet kunnen worden volstQAn ftet het door de
operQteur opgeven VQn deze regelnu~fters evetue.l in eOftbinAtie ftet
de naAA Vdn dokuAent en diskette WAdruit resp. WdArVAn de dAtA te
hQlen is.

Zijn deze regelnU~fter5 eehter niet bekend. dQn z41 de operAteur
het betreffende dokuAent Aoeten doorlopen en door eursor~Qnipula

tie in eo~bin4tie ~et te definleren toetsen die begin en einae VQn
het op te hAl.n stuk QQngev.n de Qfftetingen VQn het op te halen
stuk Qan het systeeft ftoeten doen toekoMen.

De ~oftentQne stQtus VQn het 5ystee~ ~oet dus gered worden en
hersteld worden op het ftofttnt dat hft op te hAlen stuk bekend is.

Een proble'A dQt zieh hifrbij voor kQn doen is het volgende:
AQn het begin VQn het op te hdlen stuk WQr&n oo~spronkelijk

wQArden voor de versehillende sY5t&eftVdridb~I&n toegekend.
Oft de opgehAAlde dAtA op de jUiste WijZe te kunnen uitprinten

~oeten de wAArden VAn deze Vdrldbel&n bekend Zijn.
Het systeeft kQn dez& te weten koften. door het dokuftent v~n het

begin Qf AAn te doorlopen en de situAtie te bepQlen die resulteert
415 eUAulAtie Vdn Aile tegengeko~en eontroledQtA.

Het Aoet eehter ook ftogelijk Zijn de operAteur d4n het begin
VAn het op te hAlen stuk .en eontroleblok te doen opneAen wdArin
dlle beldngrijke settings VAn het systeeM Zijn opgenoAen.

Dit is natuurlijk Qlleen ~ogeliJk indien VQn tevoren QAn de ope-
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rdteur bekend is dot het b.treffende stuk ddtd dchtera; opgehdold
~oet goon worden.
17: "ogelijkheid tot het toepdssen Vdn zg. Ubouwsteencorresponden

tie K

Deze ftogelijkheid vloeit voort uit het h.rhaald toepass.n van de
voorgaonde.

18: "ogelijkheid o~ een deel van de ddtd Vdn een dokuftent te doen
opslddn op f.n of onder ft.diU~.

Hierdoor wordt de ftogelijkheid geboden Oft een deel van het doku
ftent WddrVdn het editen ddn de gang is eruit te lichten en op de
in gebruik zijnde diskette of .en andere opdrt op te sloan.

Yoor wot betreft de b,pdling Vdn de afftetingen: zie pt. 16.
Het is verstdndlg Oft er voor te zorgenJ dat bij het wegsch~ijVe~

von een dergel ijk stuk het swsteeft er uit %ichzelf voor zorgtJ ddt
de data wordt yoordfgegadn doo~ ten blok controleddta wdarin de
woarden voor d. syste.ftvoriQbelen binnen het blok Zijn opgeno~en.

Indien dit achterwege wordt geldten Xijn deze woardes nooit fteer
terug te Yinden door het 5wstseftJ tenZij h.t h.t deel Vdn de ddtO
gdat v.rgelijken ftet het dokuftent wddruit de ddtd afkoftstig is en
doaruit de wdarden von de variab.1en afleidt.

19: "ogelijkheid tot het ftdrk.r.n von open plodtsen in de tekst
Wddrop nog iets ftoet worden ingevuld en ~ogel ijkheid tot het
gebruik Vdn labels.

Yid het gebruik Vdn een specidl. functie ftoet het ftogelijk Zijn
Oft het systeeft fte.rdere posities binnen de tekst te ldten onthou
den, wadrvan dan dcht.raf het reg.1nuftfter kdn worden opgevrdogd.

Achteraf kdn het systeeft ddn ndzoeken in welke regels deze lege
pldatsen voorkoften en kdn het syst.eft d. nuftfters van deze regels
ddn de operdteur opgeven.

Bij een dokuftent ftoet dus een lijstJe kunn.n worden gel.verdJ
wadrin de regelnU~fter5 stadn verfteld von regels wadrin nog iets
ftet de hdnd ftoet w~rden ingevuld (b.v.)

BiJ het herdrrdngeren Vdn ddtQ Vdn een dokuftent op diskette ftoe
ten deze pldQtsen in de gdten worden gehouden.

Het gebruik Vdn 1dbel. difnt voor het volgende:
Indien de operdt,ur bezig is de datd Ydn een dokuftent in te voe

renJ ddn kdn het voorkoft.n ddt In een regel tekst ftoet worden ge-



refereerd aan bljvoorbe.ld ,en figuur op een p~gina, ~a~rvan het
pagin~nu"~,r nog ni,t bekend is.

Het is ~ogelijk het syst,," de regel ~aarin deze referen~ie ge
schied~ te lat.n onthouden en naderhnnd op te lQten geven zonls
zOJuist is verfteld, ft~ar d' ftog,lijkheid tot het gebruik van IG
bels biedt hi,r betere "ogeliJkheden.

Indien nl. op de pl~at5 waar de referentie Qan de flguur op
treedt de operateur via .en speciale functie VQn het systeeA op
die plnats een referentie ann e,n label doet "aken en bij het be
reiken van de regel wanrop d. figuur kOAt te stnan het l~bel de
cl~reert, d~n is h,t AogellJk 0" het systee" naderh~nd tiJdens het
uitprinten overal wnar nan h.t betr,ffende Inb,l w,rd geref.r.erd
het jUist, pQginnnu"",r te Int,n invullen.

Yoor het gebrulk nls IQb,1 wordt gedncht ann een stukJe tekst
ter grootte van 4 print~bl, characters.

H,t uitrek,n,n VQn paglnanu"",rs die "oeten worden ingevuld
dl,nt t, geschleden door h.t s~ste." d. dQtQ vnn het dokuAent een
extra k"r t, Int,n doorlopen van b,gln tot einde, ook als het do
kuftent ov,r fteerdere disk,ttes verdeeld Is.

PQn kunn.n de pnginanUft",rs worden ultgerekend en knn e,n liJst
je worden ge"Qnkt in het g.h.ug,n VQn het s~stee" wanrin aile ge
bruikte labels en hun pnginanuft",rs voorkoften.

~,z, lijst kan dan tiJdens het uitprint.n worden gebruikt Oft bij
d' refer.ntie. aan lab.ls d' jUlste paglnQnU"AerS in te vullen.

Deze "ethode van werken h•• ft h,t voordeel, dQt als in een doku
"ent dQta wordt tussengevo.gd of deleted, dat dQn QutoAQtisch de
jUiste paginanUA"erS worden ingevuld zonder dat de operateur dit
beho.ft te doen.

Had'el is wei, dat het doorlopen VGn het doku"ent Oft de pnginQ-
nu"",rs ult te reken'n w,l ,nig, tijd k~n g~nn duren.

D, pnginanu"",rs kunnen niet vast in d' t,kst worden opgeslQgen.
oAd~t na h,t 'diten VQn een doku"ent door insert en/of delete van
ddt~ de p~gin~nu""ers gewijzlgd "oeten worden.

201 H,t s~.tee~ "O,t nieuwe ,n oud, v,rli' von ,en dokuAent kun
n,n vergelijk,n.

Dit doet het systeeft door de polnt,rflles von d' te vergeliJken
versies "et elkanr te vergelijk.n.

Pnt door h.t ultvo,ren van I.n dergeliJke vergelijking nile ver
.chi ll,n tUII,n beide versle. g,vond,n kunn.n worden "09' blijken
uit het volgende:

Het insert,n of delet,n levert of een verandering van pOinters
op of e,n v.rand,ring vnn polnt.rs geco"bineerd Aet het toevoegen
van een of "e,rdere pointers.

Tw •• iddentieke pOinters op overeenko~ltige plnntsen in het ni-eY
we en h.t oude pointerfi 1. betek.nt. dat er in het datng,bied dnt
door b'ide pointers wordt nongeglven. noe" dit het geldigh'ids
gebied vnn ,en point.r. nl,ts Is veronderd.

Is h,t g,ldigh'idsgebi'd van de pointer in het nieuw. point,rfi
Ie and,rs dnn dnt vnn d' ov.reenko"stige pointer in hIt oude poin
terfll,. d~n knn het nUe.n klelner zijn g.worden.

Het g,bruikte principe "aGkt het nl. nlet "ogelijk, dnt h.~ gel
digheidsgebied vnn e,n pOint.r groter wordt. tenZiJ herarrangeren
von dota optreedt "~or nn ,en d.rgelijk h.rarrnngeren is vergelij-
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ken vnn twee versies vnn een doku~ent niet "ogel ijk, d~nr ten ge
volge vnn het hernrrnngeren de oude pOinterfi les wQnrdeloos ziJn
geworden en dUJ door h.t systeeA deleted Aoeten Zijn.

Ynllen de beginpunten vnn beide geldigheidsgebieden su~en, dun
is er ~~n het einde v~n het vebied nnngegeven door de pointer in
het nieuwe pointerf'ile een wijzlging opgetreden.

De nnrd v~n d. wljZiging wordt ntngegeven door de vOlgende poin-
ter in het nieulI". pointerf'ile. .

Ynl het begin vnn zijn geldigheidsgebied binnen het geldigheids
gebied van een v~n de pOinters in het oude pointerfile, d~n is een
delete ultgevoerd.

Y~lt het begin vnn het geldivheidsgebied eehter in een dntnge
bied op diskette, dat nog door geen enkele vnn de pointers in het
oude pointerfi Ie ""erd be.treken, dnn is een insert opgetreden.

Zijn van een pOinter in het Qude pOinterf'ile en de overeenkoA
stige pOinter In het nieuwe pointerfile het begin vun de resp.
geldigheidsgebieden niet geliJk, dnn is alvnst .en delete gevonden
en "ott de posltie vnn het elnde vnn het geldightidsgebied worden
vergeleken OR te zien of er dnnr nog een wijziging is opgetreden.

Dnnrdut ten gevolge vnn Inserts en/of deletes het nuntnl poin
ters in het nieuwe pOinterf'ile llltijd groter dnn of gelijk nnn het
~nntnl pointers in het oude pOint.rfile is kunnen ~ltijd door ver
g.liJken vnn pointers de overeenkoRstige pOinters uit de twee
pointerf'lles worden gevonden.

De gnng van·. znken ktn syJllbo Ii seh worden ge ill Ystrlterd.
Hoe" een pointer xxx,yyy wtnrin xxx de positie van het begin van

h.t geldigheidsgebied vun de pointer is en yvy de positie VQn het
einde vnn het geldigheidsgebied.

Indien ny het volgend. voorb.eld wordt nngelopen, dnn Zijn dnnr
in nile "ogeliJke voorkoRende toestanden die kunnen optreden bij
het vergel ij ken vnn twe. po interfi les opgeno"en.

Het nu"~er nanst len dlrgtliJk p~ar getnllen ste\t het nU"Aer
vnn de pointer binnen hit pOlnterfil. voor.
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oud nil""
H 100,200 100,150
H + 1 300,400 300,34'
H + 2 401,4" 360,400
H + 3 '00,7" 410,420
H + 4 500,5" 'OO,cH'
H + 5 800,S" 421,48'
H + 6 AFSLUITPTR 510,'00
H + 7 800,89'
H + e AFSLUITPTR

Gevln we pOinter I ult het oude pOinterflle QQn ~et 10 en de
zelfde pointer uit hit nle""e pointerfile ~.t In, dQn kriJgen we
het Yolgende:

VergeliJken v Qn No

Vergelijken VQn (H+l)o ~et (H+l)n 91eftl RodificQtie op positie
350) veroelijken vQn (H+l)o ~et (N+2)n geeft de QQrd VQn de "0
dificQtie l deleted gebied 350,359

Vergelijken VQn (H+2)0 ~tt (H+3)n (dlt zijn corresponderende
pOinters) gelft l deleted g.bled 401,40'

Vergelijken VQn (H+2)0 ~et (H+4)n gleft l Inserted gebied '00,'1'
nQ posltie 420

Verge1iJken VQn (H+3)0 ~et (H+')n (dit zijn corresponderend~

pointers) geeft: deleted gebled l 601,7"

In het

Door het zorgvu1dig verge11Jken is het .. ogelljk Q1tijd de cor
responderendt pointers te vinden in beide pOlnterfiles, getuige
het bovenstQQnde voorbeeld.

De door het swstee .. gevonden verschillen tUIsen de twee ver!ie!
VQn een doku"lnt kunnen QQn de operQteur worden doorglgeven door
een deel VQn het doku~ent In de o~geving VQn hit vlrschl1 "it te
printen Ret blJvoorbee1d een * sW .. bool In de tekst op de plQQts
VQn het verschi1 of voor de regel "QQrin het verschil zich be
vindt.

Het vergellJken VQn twee pointerflles Roet in het geheugen VQn
de co .. puter geschiedenJ het ZQI Ichter door de tQRel iJk grote COM
p1exiteit VQn het geheel toch een IQngdurlge QQngelegenheid kunnen
ziJn, voorQI QIs er veel kleine verschillen tussen beide versles

z i J n .



21; Mogel ijkh'id de oper~teur controle-infor~Qtie te verschQffen.

Het 5~5tee~ ftoet in .en of fteerderl controleregels op h.t scher~

v~n d. terftinQl control'-inforft~tie ~4n de operoteur weergeven,
die op verzoek VQn de oplrQteur onderdrukt kon worden.

Hierin ftoet o.~. wordln vlrftlld;
- Het nuftfter VQn de pQgino wQQrop ftoftentQQn wordt gewerkt.

Dit nuftfter k~n worden berekend QQn de h~nd VQn 0.0. het QQntQl
ingegeven r.gels tekst.

- Het regelnuftfter Qbsoluut vQnQf het begin VQn het doku~ent, ini
tieel Qenuftfterd ftet len verschil tussen de opeenvolgende regel!
onderling VQn 1000

- RelQtief regelnuftfter op de PQginQ.
- StQtus VQn het systeeft, d.w.z. het 41 dQn niet Qctief Zijn von

tuncties Q15 onderstrepen, uitlijnen, vet drukken, centreren,
delete, insert, etc.

- Adrd von de d~tQ WQQr ftoftlntQQn ftee wordt gewlrkt.

Yoor het weergeven VQn deze doto kunnen bijVOorbeeld twee regel,
QQn de onderZijde v~n hit scherft worden gebruikt.

De oVlrblijVendl (22) regels Zijn voldoende voor het kunnln ge-
ven VQn een overzlcht VQn .en deel VQn het dokuftent.

Een problee" d4t hilrbij optreeedt is het volgendel
Door het Qctief "Qk.n von splclQle welrgeefftodes in bijVOorbeeld

deze controleregels of op een Qndere plo4ts op het scher" wordt
bij gebruik v~n de OWL 1200 terftin~l de scroll ftode geblokkeerdi
deze blijft geblokkeerd ook Qls de speclQle weergeefftode weer te
niet wordt QedQ~n.

HierQ~n dient dUB door de progrQftftQtuur voor het weergeven V4n
de d4tQ op het scherft de nodige Q4ndQcht t. worden besteed.
22; "ogelijkheid tot het opvrQgen VQn de ftOftentQ4n in gebruik

zijnde verwerklngsftodes.

Hierbij wordt niet gedQcht QQn het ~el of niet,octief Zijn VQn
uitl ijnen, vet drukken etc, dQQr de stQtus VQn dezi functies 01 in
de genoeftde controleregels wordt verfteld en zichtboQr is Qls de%e
regel! niet onderdrukt Zljn.

Yoor de gegevens die hit s~ste.ft nu kQn verschQfren wordt fteer
ged~cht Qon bijVOorbeeld ~QntQl letters/regel, pQpierforftQQt, etc.

Dit Zljn gegevens die niet continu onder de QQndQcht VQn de ope
rQteur behoeven te worden gebr~cht, ftQor WQQrvon de wOQrde op ver
zoek ftoet kunnen worden getoond, teneind, bijVOorbeeld de operQ-
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teur te kunnen ~ssister.n biJ het ver~nderen v~n de w~~rde v~n ten
of ~eerdere van deze v~~i~belen.

231 Hogelijkheid o~ de d~ta v~n een doku~ent v~n ~lle systeengege
vens te kunn.n ontdoen.

Deze ftogtlijkheid ko~t neer op het lezen v~n een doku~ent vdn~f

diskette(s) en h.t zonder systeeftgegevens als controleblokken etc.
weg5ch~iJven ervan naar een op te geven ftediU~.

E.I.~. k~n worden gebruikt Oft van een doku~ent een sequentleel
d~t~blok te ftaken d~t b.v. door .en cOftpillr kan worden verwerkt.

Het onder 24 genoeftde punt behetst het werken in twee of fteer
kolof'lften.

~~n de re~lis~tie VQn deze eigenschap behoefde nog geen ~and~cht

te worden beste.d, in het ontwerp van de d~t~struktuur is er ech
ter weI rekenlng Aee gehouden en er zal nu len Korte beschrijVing
v~n worden gegevenl

De koloftften tekst ~oeten worden ingegeven, net alsof het aparte
p~gin~'s tekst Zijnl hIt naast elkaQr weergeven VQn kolof'lften op
het scherft stuit op grote ftOelliJkheden, tenftinste als een pagin~

ftoet worden welrgegeven WQarvan at len koloft bekend is en de vol
gende f'loet worden ingeglven.

Ook treden er bij het uitp~inten proble~en Opl het effectueren
van functies als uitlijnen en centreren is f'loeilijk ~ls de regel
breedte per kolof'l klein is.

Voorts zal het nuftfteren v~n regels ftOlilijkheden opleveren als
de afstand tussen de koloftften gering is.

Ook zullen insert of delete van data in resp. uit een kolof'l gro
te schuifprobleAen van de data in de kolo~ f'let zich f'lee brengen.

Het geven v~n een uNEW PAGED cOftft~ndo ~an hit einde v~n len ko
lof'l op een pagina f'loet tot gevolg hebben, d~t het uitprinten f'let
de volgende koloft wordt voortgezet, tenzij het cOf'lf'lando wordt ge
geven aon het einde van de laatste kolof'l die op de'pogind kOMt te
stdanJ PdS don "dg inderd~~d n~dr •• n volgende paginn worden over
gegddn.

V.ronderstel nu ten pdgino, wadrop twee koloftf'len nf te drukken
Zijn en W~arbij de .erst. kolof'l korter is ddn de tweede.

Indien nu kolo~ voor kolo~ wordt geprint z~l dit betrekkelijk
weinig AOellijkhed.n opleverenJ wit f'len echter zo snel f'loQelijke
uitprintprogrdM"~tuur hebben, dan is h.t wadrschijnlijk dat tel
kens op gelijke hoogte In na~st elk~or stadnd. koloft~en liggende
r.gels zullen worden geprlnt en ddt betekent, d~t van deze werk
wljZe "oet worden dfgeweken Indlen hIt eind. Vdn de kortste v~n
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de beid. kolo~~en is bereikt.
Er wordt nu nog ni.t eens ,esprok&n v~n de probleAen die er op

trlden indien de aan te houden re~~ldfstdnd in de b.ide koloAAen
.... rschillend is.

Al deze ftoeilijkhedtn tez~fttn waren d. ~dnl'iding tot net be
sluit o~ de r'dlis4tie van de ftogelijkheid uit te st.ll.n tot een
l~ter tijdstip.

25: l1og.1ijkheid tot het gebruik V4n UPl14ut, tre~4, etc.

HlerAe. wordt bedoeld d. ftogelijkh'id tot het kunnen gebruiken
...~n syftbolen dis

• • •

neer op het kunn.n 4fdrukk.n VQn
het uitprinttn op .en en dezelfde

4 0 U )(

Deze ftogelijkheid kOAt du.
fte.rdere lettertekens tijdens
p144ts op het p~pier.

Dit PlOlt worden ber'ikt door het opneAen V4n een coft~4ndo in de
tekst, ddt er voor zorgt d4t het eerste teken d4t op het controle
blok voigt W44rin dlt cOftftdndo Zit, geprint wordt zonder d4t een
horizont41e verp14Qtsing ... 4n het printftech~niSPle optreedt;

Dit il het zg. PlUltiprlnt cOPlPlQndoJ een vertik~le verp144tsing
is wei toegest4Qh o~ bijVOorbeeld de 144tste V4n bovenst44nde sy~

bolen te kunnen ft4k.n.
Dlze kQn dus worden gere41 Is.erd door zowel .en ~ultiprint co~

~4ndo 41s een cOftft4ndo voor een vertikQl. verplQ~tsing in een con
troleblok te g.ven.

Ook nu ~oet voor de onder 2',28,30,32,33,34 .n 35 genoe~de pun
ten .en uitzondering worden geft44kt.

~l deze punten Zijn te r.41iseren door z. of we I te ~ctivertn

door ~iddel ... 4n een didloog tussen syst.t~ en operQteur n4 44nzet
ten V4n het systelA, dQn wIl n4 het kiezen v~n een bep4Qld pro
gr4ft~Q of door het fteeg .....n VQn tIn of Aeerder. speciQle w~4rden

V4n vQri4belen 4Qn een progrdftPl4, lets dQt ook weer in een di41ooC}
tussen syste&Pl en operat.ur z~l Ploeten worden bep~Qld.

Yoor de wiJze WQ~rop een dergelijke di~loog z41 ~oeten worden
(uunnen) gevoerd wordt in het hoofdstuk bedienings4specten een
richtlijn gege ... en, W~Qrftee Ploet worden volstQQn.

27: "ogel ijkheid tot het doen ultprinten Vdn .en deel ... 4n een do
kUl'lent, ook ~ 1 t i j dens de i ngQve erV4n.
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Deze ftogelijkheid koftt neer op het kunnen ~~n~oepen v~n de uit
p~intp~ogr~ftft~tuurJ ook ~l tijdens het uitvoeren v~n edit h~nde

lingen, ft.~.W. tijdens het in geb~uik Zijn v~n edit p~og~~JIlAdtUUI'.

De uitprintprogrdJllftotuur zdl dus zodonig ftoeten Zijn odngepdst,
d~t deze zowel v~n~f diskette k~n lez.n en uitprinten ols d4td uit
d~to- en extra burfe~ k~n lezen en uitprinten.

Het opgeven ... HI de nfPletingen Vdn het te prirlten st1uk z~l door
de op~r~teur in di~loog ftet het systeeA JIloeten worden ged~~nJ

hiervoor Zijn reeds verschillende ~ethoden ~~ngeduid.

29: Mogelijkh.id tot ~utOft~tische p~gin~- en/of regelnUftAering.
31: Mogelijkheid Oft de p~gin~'s v~n een dokuftent te lot.n voor

zien Vdn een hootdstuknddJll, -nuftPier of cOJllbinotie hierv~n.

In deze JIlog.l ijkhed.n k~n worden voorZi.n door het opneJllen Vdn
controled~ta in een dokuftent die d~n door de ultrpintprogr~JIlft~tuu~

g.interpretierd Ploet worden, 01 d~n nlet ofh~nk.lIJk v~n extr~

cOftJlldndo's die bij het opst~rten von het systeeJll gegeven Zljn.

361 HogeliJkheid tot het tljdelijk onderbreken Vdn het uitprint
proCiS.

Ook dit Aoetword.n ger'dlil •• rd door controleddto in .en con
troleblok in de tekst op te neA.n, die het ultprintproces doet
stoppen en weer vervolgt n~ het ~dnsl~~n v~n een bepdolde toets op
de terftino1.

Deze Aogelijkheid stelt de operdteur in stddt b ..... het printYiel
v~n de QU"E printer t .... erwisselen.

Hiertoe k~n d. printkop n~dr een positie bUiten het pdpier wor
den verplQ~tst bij het uitvo.ren Vdn het stopcoAAdndo, WOdrnd het
printwiel kon word~n verwisseld.

Dit verpl~otsen bUiten het p~pl.r h•• ft de Yolgende oorz6ken:
Oe printer werkt Aet .,n nduwkeurigheid ... dn ongeveer 0.2 JIlA.
het verWisseltn Vdn h.t printwi.l zonder per ongeluk de printkop

over een pd~r tiende ftiliJllet.r te verpl~dtsen is p6rdktisch onfto
gtlijk. wddrdoor de nduwkeurigheid Vdn de uitgelijnde tekst zou
verdnderltn.

Oftddt de positie Vdn de printkop voortdurend ddn het systeeA be
kend is en herpositloneren v~n de kop no het verwisselen v~n het
p~intwiel dus toch noodzdkelljk is kdn de printkop beter bUiten
het p~pier word.n opgesteld.

Dit brengt ons direkt op het volgende puntl
Indien de printkop bUiten het pdpier stddt is het risico v~n be

5ch6diging of vervui ling van het p6pier door het verwisselen Vdn
het printwiel veel geringer.
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Het tijdelijk stoppen van het uitprlntproces kon bijvOorbeeld
~orden vergezeld van het sturen vnn een ftededeling noar de opero
teur die bijvoorbeeld de reden van tiJdelijk onderbreken geeft
en in geval van noodzook tot wisselen van het printwlel ook erbij
verAeld welk wiel nu gebruikt Roet goon worden.

In de ontwikkelde opbouw van contro\eblokken is deze lootste
ftogel ijkheid nog niet voorzlen.

37: Mogel ij~heid tot het ~erken ftet verschillende papierfor"oten.

Dit is een "ogelijkheid die voor zichzelf spreekt en geen speci
ale voorzieningen in de progrQft~otuur behoeft, behalve dan dot er
d~or de progroft"otuur op gecontroleerd "oet worden of de operateur
nlet probeert een I inkerMorge en een regelbreedte te declareren
~OQrVQn de SOft groter dan de breedte van het papier is.

De volgende punten hebben betrekking op speCiale zoken als for
"ule en figuur verwerklngJ dit Zijn speciale Rogelijkheden v«n het
in dit verslog beschreven tekstverwerkende sY5tee~.

Bezien we eerst de for"ule "ode l

Deze berust erop, dot de cursor over het scherM kon worden ver
plQotst, waorbij op elke noodzakelijke plants een teken kon ~orden

ingevoerd.
Het scherR Aoet Aen zlch Yoorstellen ols zijnde een vergrootglos

~oar"ee "en in het geheugen van de cOAputer kan kijken en dot drie
MQQI vergroot, A.n.W. een verplootsing van de cursor in vertikale
richting over drie regel! ZOU in werkelijkheid een verplootsing
van een regel hebben betekend; in horizont~le riehting is de rela
tie 1 :1, M.Q.W. treedt geen vergroting op.

Dit beperkt de MogeliJke hoogte VQn etn forAule tot S regels,
WOQrbij op elke regel het gebrulk van 5ub- en superscripts is toe
ge,tQonJ dit lijkt geen wezenlij~e beperking te ziJn.

Ingove van een for"ule ~oet dan als voIgt goon:
Op een bepoQlde plaots op het scherA, de cursorpositie, kQ" een

letter of een teken worden ingevoerd, eehter bij ingave van "eer
dere letters of tekens op een punt blijft aIleen de laQtstingege
ven VQn kracht.

De cursor verploQtst dan ook niet door het oonsloon van een te
ken, ~QQr ~oet door de operateur expliclet worden verploQtst.

Op een dergelijke wijze kQn een forAule in willekeurige volgorde
~orden geconstrueerd.

El~ te~en VQn de forMule "Ott worden opgeslQgen in de volgende
vor~: er worden drie b~tes benodigd, woorvon er ten de code van
het betreffende teken voorstelt en de overige twee resp. het ko
lo~- en het regelnuftfter woarin het teken was oongeslagen.
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Het verschuiven v~n een deel v~n een forftule over het scherft is
b.v. Aogelijk door het betreffende deel tussen h~QkJes te zetten
en een opdrncht tot schuiven te geven.

Door het verQnderen van de waarden die resp. regel- en koloftnuA
Mer QnngQven wQorin een teken ftoet ko~en te staan kan elke ver
plaQtsing ~ordfn bijgehouden, ~its er niets buiten h.t scherft
wordt geschoven.

Deze Methode van verschuiven is vooral van belang biJ Insert in
resp. delete uit een for~ule, daar er dan i .h.a. data die over
~eerdere regels verspreid staat Roet worden verschoven.

De wijze van opsloan van forftule data iftpliceert, dat de ter~i

nal ftoet voldoen aan de 'is, dQt door d, cORputer de positie VQn
de cursor op het scherft ftoet kunnen worden opgevrQagd en dnt de
ter"inal daar een zinnig antwoord op kQn geven.

Het uitprinten vQn een forftule is op fte,rdere "Qnieren ftogel ijk l

DQQr de positie VQn elk teken binnen een for~ule door de gekozen
wijze vnn dnt~-opslQg bekend is kQn de for~ule teken voor teken
worden uitgeprint, wQQrbij bepQQlde Qf~etingen voor horizontale
en vertiknle ~fstnnd in ~cht ftoeten worden genoften.

Het teken voor teken uitprinten VQn een forRule is echter niet
de sneiste M~ni~r OM dit te doen, ten~inste niet ols de volgorde
wordt gebruikt v~lgens welke de tekens van d. for~ule ziJn inge
vo.~d.

Daor van 011. tekens bekend is op welke regel en in welke kolo"
ze ~oeten ko"en te staon is h.t ~ogeliJk o~ uit te rekenen welke
tekens op dezelfde regel Aoeten ko~en te stoon en WQt de onderlin
ge Qfstand ~oet zijn.

De for~ules kunnen dus regelsgewiJs worden uitgeprint, hetgeen
een QGnAerkelijke versnelling kon betekenen.

Het editen vnn nidus geconstrueerde for~ules kQn worden verwe
zenl ijkt door een deel von de for~ule op de geschetste wijze te
verschUiven, glvolgd door .en insert of door een dell te deleten

door het binnen h~okjes te zetten en don een delete co"~ondo te
geven, gevolgd door het verschuiven von een deel von de forftule.

BiJ het verwerken von figuren ko",n de volgende eigenschoppen
von het systee~ oon de orde l

Hotuurlijk "oet het systee" de ~ogeliJkheid bieden tot het ge
bruik von diverse figuren in de tekst.

Doordat voor de QU"E printer Ql progrQft"Q's bestaqn woardoor de
ze tussen twee willekeurige punten een lijn kQn plotten is dit AO

geliJk.
Voor het doen ingeven von de coordinaten von de hoekpunten of
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cirkelsegAenten (b.v.) wGGruit een figuur kGn bestGGn ~oeten nog
progrGAAG'S worden ontwikkeld, wGQrblj de deAonstrGtieprogrGMMO
tuur I~GGrschijnlljk van hulp kGn ziJn; zie oppendix.(eig. 41)

Het eenvol.ldigste is het, Qls het systeeA een bibllotheek von fi
guren kent wnGrl.lit de operoteur er een kon kiezen.(eig. 38)

De operoteur ~o.~ er dGn biJ kunnen verAelden, of de flguur ver
groot, verkleind, gerot.eerd, etc. l'loet worden (eig.42)

Voorts Moet het Mogelljk Zljn OA bepGQlde figuren VGn tekst te
voorzien, denl< bljvoorbeeld QGn onder- en bovengrens dile ingevuld
Moeten kunnen worden biJ wiskundige figuren ols integrooltekens.

0 ... te Kunnen zien hoe of een ontworpen figuur er uit gGGt zien
i n d e pro k t i j k PI 0 eteen f' I' 9u ur t I j den 5 h It ted i ten e r Ii Gn ku nne n
worden uitgeprint.(eig.J~)

Teneinde het Ingeven VGn figuren te kunnen beperkenl Gis het fi
guur reeds in een onder dokuftent voorkol'lt Aoet het AogellJk Zijn
0" het betreffende figuur uit dot dokuftent nGor het l'lOAentOGn in
bewerking zijnde dokYMent te copieren.(eig. 40)

Natuurlijk Moet het· ook Aogelijk ziJn .en operGteur een figuur
te lnten wijzigen (eig. 43,44); voar de Plonier wGGrop Wijzigingen
in een fjguur Ploeten worden GGngebrGcht ZGl nog een diGloog GlsPle
de een weergeefPlode Aoeten worden ontwlkkeld die door iedere ope
ro.tel.lr begrepen ko.n wordenl de Aeeste terAinals kunnen nl. geen
figuren weergeven.

Yoor het verwerken v~n d~t~ die in f'or~ule- of figuurAode in het
systeeA optreedt Is nog geen progr~"l'l~tuur ontworpen.

Het verwerken VGn for~ule5 en f'lguren wordt gezien Gis een (lu
xe) uitbreidlng v~n het syst•• ft.

In eerste insta.ntie Is dGn ook oil. Gondacht gericht op het ont
werpen va.n dit systeeA, dGt d~n nGderhond Ret de speciole forAule
en figuurAodes kGn worden Yltgebreld.

Bij de bespreking VGn de r.oI15~tie-Gsp.cten va.n de eerder ge
noeAde systeePleigenschGppen Is vele PlGlen de uitdrukking:- het op
neAen va.n controle-infor~Gti. In de tekst- gebruikt.

In het volgende deel van dit hoofdstuk zol dit opneAen v~n con
trole-inf'orftGtie verder worden uitgewerkt.

Deze controle-inforftGtie is voor~1 bedoeld voor de uitprintpro
grGAAo.tuur.



Contr01ed~t~ wordt. w~~r nodig, in b10kken in de tekstd~t~ opge
no~en.

De 1engte v~n een derge1ijk contr01eb10k is ~fh~nke1ijk v~n het
~~nt~\ coft~~ndo's in net b\ok en is dU5 niet v~stge1egd.

Het opneften van contro\edat~ in de tekst heeft de volgende ge
volgen:

- De blokken ftoeten Zijn aangepast a~n de vereiste ~ogelijkheid

dat zowel vDoruit als achteruit door de data v~n een dokuftent
gewerkt "oet kunnen worden.
In beide ricntingefl ftoet het systeeft een controleblok dus kunnen
lezen en interpreteren.

- Oft de interpret~tie van len controleblok op de jUiste ftanier te
kunnen uitvoeren is het noodznkel ijk dat de controleblokken ~l

tijd in hun gehee1 in het geheugen van de cOftputer koften te
staan.
Dit o.~. in verb~nd ftet het feit, dat voorkoften "oet worden dat
coft"ando's ftaar voor een dee\ kunnen worden gelezen.

- Bij het deleten v~n d~tn ftoet er door het systeeft worden gecon
troleerd of er geen controleb\okken zouden g~an VerdWijnen.
Dit zou betekenenJ d~t er coftft~ndo's betreffende de tekst verlo
ren louden gQan.

De d~t~ binnen een controleblok ftoet onderscheiden kunne worden
van de overige data van een dokuftent. ft.a.w. een controleblok ftoet
op ~en of undere wijze worden a~ngeduid binnen die d~t~.

Het is niet verstandlg Oft bUiten de tekst ~parte pOinters op te
ne"en die de plaats v~n contro\eblokken binnen de data ~angeven,

oftdat door net herarrangeren v~n de d~t~ op diskette de pl~~ts van
de controleblokken k~n ver~nderln.

Teneinde het begin resp. het einde v~n een controleblok ~~n te
geven rij5t in elrste Instantie het idee Oft gebruik te ft~ken VQn
een beginteken, gevo\gd door de controledat~. gevo\gd door een
eindteken.

Oft begin- en eindtek.n v~n de tekst te kunnen onderscheiden
wordt hiervoor ged~cht ~an een zg. non-printable teken, dnt is een
teken cl~t in de ASCII code geen ~fdrukbare letter o. i.d. vertegen
woordigt.

De progr~ftft~'s die de data kunnen "anipuleren dienen dan dus Oft
de controled~ta te kunnen vinden op deze tekens te scannen.

Daar het plezierig is, als voor het scannen op begin en einde
van een controleblok van d.zelfde routines gebruik geftaakt kan
worden kunnen begin- en eindteken gel ijk gekozen worden.

Echter: in het controleblok kunnen. zoals nog beschreven zul
wordenJ binuire nUMerieke wanrden voorkoften waarvan een van de by
tes (per ongeluk) ge1ijk kan zijn a~~ het byte dat voor het begin-
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en eindteken wordt gebruikt, zodat bij het doorlopen van een der
gelijk controleblok een voortiJdlg elnde gevonden wordt.

Het kiezen van een begin- en elndteken, gevolgd resp. Yoorafge
gaan door een vast byte zodanig dat de co"binatie van beide als
nu"erieke waarde in het controleblok niet of nauwelijks voorkoAt
brengt nog st'eds het risico "et zich Aee, dat een nY~erl.k. waar
de nls begin- of eindteken wordt geinterpreteerd.

Een oplo3sing voor dit probleeA wordt geboden door het volgende:
Het begin- en eindteken wordt uit twee bytes saAengesteld.
Het eerste byte van het beginteken is gelijk gekozen aan het

tweede byte van het eindteken, het tweede byte VQn het beginteken
is altijd gelijk aan het eerste byte van het eindteken, Aaar heeft
geen?vaste waarde.

Voor dit byte "oet nl. een waarde worden genoAen, die wordt be
paald vlak no htt sa"enstellen van fen controltblok en van die
waorde Roet bektnd ziJn, dot ze in h.t controleblok niet Yoorko"t.

Dit betekent, dat het uit twee bytes bestaande begin- en eindte
ken van een controleblok van controleblok tot controleblok kan
verschillen.

Het eerste byte van het beginteken en het tweede byte van het
eindteken ziJn gelijk Qan hftzelfde non-printable character, zodat
bij voor- of achter~Qarts doorlopen van de tekst een controleblok
kan worden gevonden door het scannen op dit teken.

In de hUidige systeeAopzet is voor dit byte de ESCAPE code geko
Zen (018 hex>.

Het zal nu ook duideliJk zlJn, waarOA een controleblo~ altijd in
zijn geheel in het geheugen "oet staan: .

Indien een controleblok op een of andere wiJze half vooraan in
het databuffer staat, dan zou indien aan het begin var het dntn
buffer "et lezen werd begonn.n het ESCAPE teken dQt aan het einde
van het controlblok stQQt worden gevonden.

Dit zou nu in cOAbinatie Aet hit erop volgende byte als beginte
ken worden gezien en het systee" zou het hele dntnbuffer proberen
af te zoeken op eenzelfde coftbinatie wa~rdoor aile tekstdata abY
sievelijk als controldata zou kunnen worden geinterpreteerd.

Alvorens aandacht te schenken aan de precieze opbouw vnn contro
leblokken is het van belong "eer te vertellen over de dnta die in
de tekst kon voorko"en, ".n.w. uit welke tekens de tekstdata kan
ziJn opgebouwd. _

Dit zullen niet nlleen printable characters zijn; de regels "oe
ten bijvoorbeeld .fn intern regelnu"fter hebben, dnt bij de regel
zelf wordt opgeslagen.

Dit ziJn een of "eer bytes, die len binaire waard. vertegenwoor-
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digen en dit zlJn dus geen print~ble chQr~c+.ers.

Deze b~+'@!, welke het regelnuAAer voorstellen (er Moeten n~tYyr

lijk Aeerdere bytes per nUAAer worden gebruikt, oAdat anders het
nUARer tot 256 beperkt IOU ziJn) Aoeten zodnnig Qan de regel wor
den gekoppetd, dat ziJ geAQkkeliJk terug te vinden zijn.

In eerste instnntie werden deze b~tes danrtoe nnn het einae VQn
de regel gezet waarop ze betrekking hebben, direkt ~chter de af
$luiting vnn de regel welke werd vo~rgesteld door 2 b~tes, resp.
7 bit ASCII code voor cnrringe return en line feed.

De printnble charncters van een volgende regel volgden niet di
rekt hierop, AQnr werden voornfgega~n door een bep~nld byte OM bij
terugwerken door de tekst het begin vnn een regel ~ltiJd te kunnen
vinden.

Het plantsen v~n een regelnu"Aer ~chter de regel is erg onhandig
oMdnt d~n voordnt het regelnuAAer kan worden afgedrukt de gehele
regel Aoet ziJn ~fgezocht.

Yoorts kunnen, oMd~t de tekstd~t~ van een dokuAent toch niet al
leAanl print~ble char~cters ziJn, de twee bytes die een regel nf
sloten worden verY~ngen door een enkel byte.

De lnntste bepalende factor voor de wiJ%e wa~rop regels tekst
zijn opgeboywd is het anntal bytes dat voor het regelnuAAer Moet
worden gebruikt.

Een b~te ZOU het nantnl regelnuAAers te zeer beperken, twee by
tes levert de Aogelijkheid tot het gebruli van 65536 regelnuAAers.

Echter, bij het nanhouden van opeenvolgende nUAAering is het
niet Mogelijk OR een regel t.kst tussen twee bestnande regels in
te voegen, wnnt vat voor nUAAer IOU deze dan Aoeten kriJgen?

Er Aoet dus tussen de nU"AerS Van twee opeenvolgende regels in
eerste instantie een bepaald verschil worden nangehouden.

Indien hiervoor 10 wordt genoAen, dan besta~t de AogeliJkheid
tot het gebruik van 6553 regels, ongeveer 130 paglna's tekst op A4
forA~Qt.

Op het eerste gezicht liJkt dit ruiAschoots volaoende! echter
indien tussen twee opeenvolgende regels een panr regels worden
tussengevoegd, d~n kan tussen deze la~tstgenoeAde regels geen en
kele regel "eer worden tussengevoegd, zonder aile regels te ~oeten

hernu~~eren.

Vnnd~nr d~t voor het regelnuMAer 3 b~te wordt ~nngeoiden, w~~rin

het regelnUA"er binair wordt opgeslngen.
Dit levert de Aogel ijkheid tot gebruik v~n 2**24 = 16 777 216

regelnuR~ers.

In eerste instnntie wordt echter een verschil tussen regelnuM
~ers onderling vnn 1000 Qangehouden.

De eerstvolgende Maal dnt hier opeenvolgende regels worden tus
sengezet kriJgen deze een nUAfter Ret een onderling verschil VQn
100: wordt tussen twee van deze regels weer een pnnr regels tus-



sengevoegd, dQn kriJgen ZIJ een nuftfter ftet een onderl ing verschil
v~n 10 etc.

Deze wijze VQn nuftfterlng Y~n inserte rege\s Aoet def~u\t ~~nge

houden worden ft~~r op verzoek v~n de operoteur gewijzigd kunnen
worden.

In principe wordt door deze ftethode v~n werken de ftoge\IJkheld
geboden Oft eeh dokuftent vier ft~~\ te bewerken en d~n hebben n~ de
vierde Aool bewerken Q\le regels nog het nUAAer dQt ziJ ook in een
voorofgoQnde versie hadden, voor 'zover deze rege\s in die versie
VQn het dokuAent YOOrkWQAen.

In theorie wordt nu de "oge\iJkheld geboden Oft tuslen twee re
gels tekst uit de eerste versle VQn een dokuftent er 9" tussen te
voegen.

De ultelndelljke vlJze w~orop een rege\ tekst in het geheugen
VQn de coftputer en op diskette 15 opgebouwd is de volgende l

Eerst vo\gen drie bytes regelnuAAer, in de vo\gorde LSS, cse en
MSe wQ~rin LSe en MSe resp. het "inst en Aeest signific~nte byte
~oorstellen en CSB het daortussen gge\egen byte.

Vervolgens KOAt er een byte, SEPARATOR genoo"d, dot de scheiding
tussen regelnu~Aer en tek5tdot~ oQngeeft.Chiervoor is OFF hex ge
Kazen)

DQorno voigt de tekstdoto, eventuee\ voorzien van de erin ver
werkte controied~t~ en de rege\ wordt ultelnde\ IJk ofges\oten door
een byte, WQorvoor de ETX code (03 hex) is gekazen.

<LSB><CSB><"SB><SEPARATOR>( tekst + contro\edQto .... ><ETX>

Hadot nidus is o~ngegeven hoe de tekstdotQ eruit ziet k~n worden
overgegoon tot de beschrljvlng v~n de Inhoud yon de contro\eblok
ken.
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Een controleblok bevut tUlsen begin- en eind indicutie een
of fteerdere co~~undobytes, die elk ufzonderliJk gevolgd kunnen
worden door een of ~eer biJbehorende bytes.

Het ond.rstheld tussen cORftundobytes en hun bijbthorende by
tes onderling kun worden geRuukt, doordut het totuQI uun~ul

bytes dut op een coftftQndobyte voIgt bekend Is, hetzij doordQt
het een vust uuntul bedrQugt of dut dit uuntul bytes expliclet
uQngegeven wordt.

De IUQtste situutie treedt op In die gevullen wUQrin het UQn
tul bytes dut op een cOR"undobyte voIgt niet QltiJd hetzelfde
Is, zouls bljvoorbeeld blJ het cORRundobyte dut het Quntul en
de resp. positlls VQn zg. tubposlties binnen len puginu regIlt.

Het Quntul bytes dut eventueel op een cORRundobyte voigt kun
in twee groepen worden inged.eld.

De eerste geeft de RORentune wUQrde vun de betreffende sys·
teeRvuriubele of -elgenlchup uun, de tweed. groep ge.ft de
wuurde uun zouls die "oet worden.

In het glvul dut het dokuftent In uchterwuurtse richting wordt
doorlopen is de betekenis VQn de belde groepen bytes Julst OA
g.keerd.

De Wijzigingen In de systee~vurlubelen die ultgevoerd Roeten
worden doordut len controleblok In dl tekst optreedt zullen in
50"Rlge gevullen direkt nu het doorlopen VQn het controleblok
ultgevoerd ~oeten zljn, In Qndere gevul1en dient effectuering
vun het cOAAundo pus op te treden uun het begin vun dl eerst
volgende regel.

fen en under zul nog verder worden verduldeliJkt blj de be
spreking vun de ufzonderllJke cORftundobytes.

Over de wijze wuurop een controleblok gelezen dient te worden
~oet het volgende worden verReldl

Indlen de tekst In voorwuurtse richtlng
kun direkt volgend op de beginlndicutle
het eerste co~~~ndobyte worden gevonden'
eventueel gevolgd ~orden door een VUlt of
ountol bytes.

Indien het .untul bytes wordt Qunglglven, d~n geeft de groot
te von het eerste byte dut op het cORRundobyte voigt een deel
von dit uontul, nl. de .erst. groep, ann.

Deze eerste groep wordt dun gevolgd door len byte w~urvun de
grootte het uuntul byte. In de tweede groep uungeeft.

Een conRondobyte en zljn eVlntueel bljbehorende bytes kunnen
op dezelfde wijze worden gevolgd door nog een of fteerdere COA
Rondobytes, die elk op zlch weer een uontul blJbehorende bytes
kunnen hebben.

Het controleblok wordt tens lotte ufge.loten ~et de lindindi
cotle.



81

BiJ het doorlopen Y~n tekst in uchterw~urtse richting dient
biJ het t.g.nkOAen Y~n lin controleblok eerst het einde VQn
het controleblok opgezocht te worden.

Het gevonden punt zou biJ voorw~~rts doortopen YQn de tekst
het begin vnn het controteblok ziJn.

De inhoud v~n het controleb\ok k~n dan op de nOrAQ\' bOYen
o~schreven viJze geltzen en geinterpreteerd worden.

Een en ~nder iRpliceert d~t er in de progr~~RQtuuur yoor ge
zorgd Aoet worden, d~t controtlbtokken ~ttiJd in hun geheet
MOlten kunnen worden bekeken, R.Q.W. control~btokken Roeten
geheet bekend Z!Jn Yoordat de COAAQndobytes geinterpreteerd
en de betreffende cOR~~ndo's uitgevoerd kunnen worden.

In het Yolgende z~l ,en gedet~iltelrde beschrijving worden
glgeven van d. cOA"andobyte. die in een controleblok kunnen
voorkORen QtsAede v~n de groepen bytes die op een cOR"Qndo
bWtl (kunnen) Yolgln en VQn de wiJze w~~rop een dergelijk
cOft~ando geinterpretelrd en uitglvoerd dient te worden.

HierbiJ ZQl gebruik geR~~kt worden v~n de not~tie (--) OR
een vun de bytes ~Qn te geven wQuruit een cO"Rundo is opge
bouwd, wnarbiJ tuss,n de ( > nadere inforftQtil over de WQur
de van het byte gegeven is en wel ~\s Yolgt l

Als een byte een Y~ste w~~rde he.ft dun wordt deze vQarde
in hexudeciMal. not~tie tus.en de ( > ver"etd en in het ge
val dut de betrlffende byte lin coft"~ndobwte is kQn ook de
letter welke door de coft"~ndocode gerepresenteerd wordt vol
gens de ASCII code gebruikt worden.

Heert een byte dnarentegln een wa~rde die vun situ~tie tot
situQtie ver5chil1end kun ziJn, dan wordt in een toelichtin9
verAeld vnt de toegest~ne w~~rden voor een d9rgeliJk byte
ziJn en volgen5 welke reglls de w~~rde VQn het byte opgebouwd
is.
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TIJDElIJKE STOP

CO""AHDOBYTEl 9 (40 hex)
CO""AHDOSTRIHGl <40>

Het voorko~en VQn d. , in een controleblok h.ert tot gevolg
dQt het uitprinten wordt onderbroken totdnt de opernteur de
RETURH toets op de t.rRlnQI nanslaat.

COHHAHDOBYTE: A (41 HEX)
COHHAHOOSTRIHGl <41> (--> (--> (--) (--) (--) (--i

Het voorko"en VQn de letter A in een controleblok betekent
voor het sy.tee" dnt de "nnier wnQrop de regelnuAMering
plQntSYindt gewljzigd Roet worden.

De nieuwe MQnier wQnrop de rev.lnu"Rering plQQts Roet gQnn
vinden wordt QQngeduld door h.t vi.rd., vljfde en zesde byte dQt
op de ~ voigt.

Het vierde byte bevQt •• n cod.rlng voor de wljze wQQrop de
regelnUR".rlng Roet 9QQn geschieden en wei Qis voigt:

WQQrd. byte
00
o1
02
OJ

Betekenis
RegelnuftMerlng onderdrukken
Uitprint.n int.rne regelnu"Rers
Uitprinten rev.lnuRRers contlnu
Ultprinten regelnuR".rs p.r pQginn

Het viJfde en zesde byte nQ de A b.vQtten de wnnrde VQn het
verschil WQQrMe. de regels g.nuR~erd dlen.n te gQQn worden.

Hier wordt gebruik geMQakt VQn 16 bit signed binnire notQtie,
volgtns Pl/" conventie, waarbiJ d. n.gQtlev. WQQrden geen beteke
nis hebben.

De wQQrde vnn deze bytes word.n In de eerste twee VQn bovenge
noeAde gevnllen niet door h.t syst.," gebruikt.

Het eerste, tweede en derde byte nQ de A hebben dezelfde beteke
nls Qls het vlerde, vijrde .n z.sde b~te echter ziJ hebben betrek
king op de Mo~entQne toestQnd.

Het ZQI dUideliJk ziJn, dQt etn progrQM"Q WQt zorg drQQgt
voor het doen uitprinten VQn een doku"ent niet Qltijd deze
cOA"Qndo's ZQI behoeven uit t. voeren.

Deze situntie treedt blJvoorbeeld op, indien een definltieve
versle ynn ten doku"ent ultgeprlnt wordt "et r.gelnuM~.rs.

Dnn zullen i.h.Q. de dgn g9bruikte regelnu~Rers niet geliJk
ziJn Q~n de interne r.gelnuRRers die door het sY5te.~ worden
g9bruikt en die R.est~l bij nog nlet deflnitieve versles VQn
een doku"ent zullen ~orden uitgeprint.
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OATABEGIN

COHHAHDOBYTE; B (42 hex)
COMHAHDOSTRIHG; <42>

De letter B heeft 411een een 4dnduidende betekeniS en geeft
ddn d4t voordfgd4nd ddn het controleblok Wddr de B in voor
kOAt geen doku~ent d4td ~eer gevonden kQn worden.

CENTREREN

COH"ANDOBYTE: C (43 hex)
COMMAHDOSTRIHG: <43> <FF>
OF: <43> <00>

Indien de eerstgenoe~de cO~A4ndostring <43> <FF> in een con
troleblok voorkoAt, ddn dient de tekst gecentreerd te worden
uitgeprint, A.d.W. de tek.t >dient zod4nig te worden uitgeprint
d4t deze ftidden op de bruikb4r. p4gind ko~t te st44n.

Het bruikb4r. p4gind wordt bedo.ld. de dfst4nd vdn4f' 1 inkerA4r
ge \/4n4f de Ilnk.rZijde V4n h.t p4pier ter l.ngte V4n de nO~in41e

r.gelbreedt •.

Het
tot

vOOrkOl"dtn
gevolg ddt

V4n de
het

tweed. cOA~4ndostring

cent~er.n weer wordt
<43> <00> heeft

uitgesch4keld.

Over de effectuering Vdn het centreringscoA~dndo kdn nog het
volgende worden ver~eldl

wordt d4ngezet,
41 wordt direkt
weer uitgezet.

ddt het centr.ren

Indien in een regel tekst ergens het c.ntreren
ddn wordt deze regel gecentreerd geprlnt. ook
dddrop in dezelfde regel het cent~eren

Oit uitzetten heeft d4n dlleen tot gevolg,
in de volgende regel niet ~.er 4ktief is.

De regel Wddrin het controleblok voorko~t ddt het centreren
inschdKelt is dus de eerste r.gel die gecentreerd wordt geprint,
de regel Wddrin het controleblok voorkoAt d4t het centreren
uitscndkelt is de ld4tste regel die gec.ntreerd wo~dt geprint.

Indien gecentreerd printen dktief is. ddn wordt het eventueel
gelijktijdig dktief zijn/worden V4n het uitlijnCO~~4ndo niet
geeffectueerd dddr dit tegenstrijdigheden Aet zich Aee ZOU brengen
voor de plddts W4drop diverse letters geprint ~oeten worden.

DISKETTE WISSELEN

COHHAHDOBYTEI D (44 hex)
COHHANOOSTRING: <44>

Het voorkoAen Vdn de
troleblok betekent ddt
verdndtrd ~oet worden.

letter D d15 cO~~dndobyte in een con
er <eventueel tijdelijk) Vdn diskette
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Indien de pOinter die vol~t op de pOinter welke het controle
blok ~ls la~tste dat~ oftvat de afsluitpointer is, d~n gcat het
doku~ent op de ~ndere diskette verder en is het overschckelen
nnar de ~ndere diskette een een~al ige gebeurtenis.

Heeft deze pOinter dcnrentegen de wnnrde FFFFFFFF 00000000,
dnn voIgt ten tijdelijke wiss.ling vnn diskettes.

Het 'terugwisselen' geschiedt dnn op een soortgel ijke WijZe.

AARD VAN DE DATA

COI1I1ANDOBVTE:
COI1I1ANDOBVTE:
CO"HAHDOBVTE:

E (45 he)()
F (46 he)()
G (47 he)()

Yoor deze drie
tie van twee vnn

Hieruit ontstcnn
dostring welke uit

coft~andobyte. geldt, dnt nItijd ten co~bin~

deze drie bytes in ten controleblok optreedt.
de volgendt ~ogel iJkheden voor een CO'''''lnn

twee van deze coftftnndobytes is opgebouwd r

COI1I1ANDOSTRING: <45)- <46> [1]

OF: < 45 > <47> [2 ]
OF: < 46 > < 45 > [3 ]
OF: < 47 > < 45 > [4]
OF: < 46 > <47> [5 ]
OF: < 47> < 46 > [, ]

De letters E,F en G geven 4an op welke ftnnier de dnta di~

op het controleblok voIgt geinterpreteerd dient te worden.
Hierbij geeft E nnn, dnt deze dntn tekstdnta zal Zijn, F

geeft ann dnt de dnta forftule dnta znl Zijn en G tenslotte
geeft dnn dnt vnnnr het controleblok gewerkt znl Roeten wor
den Aet gr4fische dnta d.w.I. dnta die nnngeeft op welke
WijZe bepnnlde figuren binnen een dokuftent ftoeten worden opge
bouwd.

Indien in nnnAerking wordt genoften dnt in een coftftnndo-
string tevens de oude wC4rde yoor een systeeftVarinbele wordt
weergegeven, dnn knn de betekenis V4n de coftftnndostrings [1]

tIft [6J nls voIgt worden weergegeven:

Hr. s tr i ng :
[1]

[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
[ 6 ]

D~ta is:
Tekst
Tekst
Forftule
Grnfisch
For ... ule
Grafisch

Dntn wordtl
Forftultt
Grnfisch
Tekst
Tekst
Grnfisch
Forftule

De opbouw vnn resp.
den besproken.

forftule- en grafische dntn znl nog wor-
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YERTIKALE YERPLAATSING T.B.Y. INDEXEH ETC

COMHAHDOBYTE: H (48 hex)
CO""ANDOSTRING: <48> <--> <-->

Het voorkoft'ft van de letter H in een coftftandostring betekent
dat er een vertikale verplaatsing van het pdpier ftoet worden uit
gevoerd.

De grootte van d. Uit t. voeren verplaatsing wordt aangegeve~

door de tWie bytes die op de H volgen.
Hierbij wordt gebruik geftaakt VQn signed binaire notctie, WQQr

bij eerst het Low order en dan het High order byte worden gegeven.
(PLM/SO notatie; 16 bitS)
De grootte vcn de verplaatsing wordt opgegeven in stapjes VQn

1/120 inch en wordt door de gebruikte notatie beperkt tot
32767 stapjes in positieve of 32769 stapjes in negatieve richting.

Ohder positieve richting wordt verstaan de richting wacrin het
papier ofthoog gact, een negatieve verplcatsing doet het papier
oftlcag gaan.

Indien
het doen

van een dergeliJk
uitprinten van een

coftftQndo gebruik wordt geftQakt voor
inde~ of superscript zoals b.v. in:

H SO
2 4

3
X (2,4 Zijn indexen; 3 is superscript>

dan ~ordt de nor~Qle SChrijfpositie weer expliciet door ftidclel
van fen tegengesteld coftftando verkregen.

Indien tussen het actief en inactief ftaken VQn het betreffen
de co~~ando een carriage return 1 line feed Co~binQtie voorko"t,
dan wordt op de volgende regel in de actieve ftode van het be
treffende co"ftcndo doorgeg44n.



UITLIJHEH OP WOORDSPATIES

CO""AHDOBYTE: I <4~ hex)
CO""AHDOSTRIHGI <49> <FF>
OF: <4'> <00>

Door het voorkoAen VQn de eerste VQn deze twee COAAQndostrings
in een controleblok wordt, indlen het uitlijnen reeds Qctief WQS,
de uitliJnAode zod~nig ge~ijzigdJ dQt tijdens het uitprinten van
de tekst niet uitgelijnd wordt door het Qnnpnssen VQn de letter
~fstanden binnen de Qfzonderlijke woorden In fen regel, Muur door
het ~unpQssen van de afstunden tussen de woorden in de regel.

De <lfstunden tussen de l,tters ondlrling bliJven dus geliJl.::.
De undere cO"MQnd05trlng 5chukelt de Mode weer ult.
De I'logelijkheld tot het gebrulk VQn deze Plode ZQI in verschil-

lende gevullen de leesbuurheld VQn een dokuPlent zeer ten goede
kunnen kOPlen.

Er Ploet de QundQcht op givistigd
Plode dQn en !llchts dQn Qktllf knn
is ingeschakeld (zie cOPlPlQndobyte U).

CO""AHDOBYTEI J <4A hex>
CO""AHDOSTRING: <4A>

worden
Z i j n,

dut deze uitlijn
Qls het uitlijnen

Deze string wordt glbrulkt OPl het progrQPlPln dQt het uitprinten
vun een dokuAlnt verzorgt opdrncht te gIven 01'1 nQQr de volgende
pQginQ te gQun, M.Q.W. de rest VQn de pQginQ wordt overgeslQgen
(niet bedrul<t>.

Een en under iPlpllceert dQt hit systeePl de puginQgrootte PlOlt
kennen; het s~steeA kent dnn ook hIt QQntQI regels dnt er op een
pQginQ VQn bepQQ\d fOrMQQt PQst en zorgt er voor dut nu dit be
pQulde QuntQl regels een forPlfeed cOPlPlundo wordt gegenerelrd,
tenzij de cperQteur zelf expllciet een dergelijk cOPlPlundo geeft.

De eerstvolgende pnginu wordt door het uitprintprogrQAAQ Aet
een QQntnl blnnko regels begonnen tenziJ er e~n nQUPl op de
PQ9inQ Aoet kOAen.

DQdr wordt dun een deel vnn deze ruiAte voor gebruikt.
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KOLOHI'IEN

********** VOORLOPIG NIET RELEVANT .****.********
** relll iSCltie kOMt la.ter o.Oon de orde; in de dO-tOostruktuur is er **
** weI rekening Met gehouden. **

COHMAHDOBVTE: K (49 hex>
COHHANDOSTRIHG: <4B> <--> <--) <--) <-->

Indien deze COAAo.ndostring voorkoftt in een cont~oleblokJ ~Oon

betekent dit. dOot er een WijZiging ftoet worden uitgevoerd in het
o.o.ntdl koloAAen do.t gebruikt wordt tijdens het uitprinten Vdn de
tekst.

InforAo.tie over het o.o.nto.l koloAAen dQt gebruikt Aoet gQo.n wor
den ko.n gevonden worden in het vierde byte VQn de COAAQndostring.

De wQOorde van dit byte gelft direkt het o.QntQ.I koloAAen weer.
In het Vijfde byte wordt de breedte per kolOA weergegeven; iA

pliciet wor·dt dU5 Q.angenoAen. dQt de koloAAen vO-n gelijke breedte
Z i j n .

De inforAQtie in het tweede en derde byte VQn de cOAAo.ndostring
geeft op QnQ.loge wljZe de ftOAentQne situo.tie weer.

De (tekst->dlltQ. is op diskette opgeslQgen Qls Wdre het een IQ.nge
o.o.neengesloten koloft.

In het gevo.l do.t de tekst slechts in een kolOA Aoet worden uit
geprint zOoI de regellengte Ao.xiAClClI gelijk kunnen Zijn Q.Q.n de be
SchikbQ.re brfedte vQ.n het pQpieri Aoet de tekst dQ.O-rentegen over
~eerdere koloAAen worden uitgeprintJ dQ.n zOoI de regellengte ge
Aiddeld gelijk (Aoeten> Zijn QQ.n de pQpierbreedte die per kolOA
beschikbo.Q.r is gedeeld door de Q.fstQ.nd tussen de letters onder
ling.

Het gebruik Vlln Meerdere koloAften per pQgino. legt de gebruiker
enige beperkingen op.

Zo kunnen koloAAen per stuk uitgel ijnd worden op nOAinQ.le ko
IOAbreedte, ecnter het is niet Aogelijk OA Aeer dQn een kolOA
per pagina te laten centreren.

TQ.bs kunnen uitsluitend worden benut voor zover de resulteren
de to.bpositie niet bUiten fen kolOA VQlt.

En een forMfeed cO~AQndo tenslotte wordt geinterpreteerd Q.ls
een overschakelcoMr'lClndo nQo.r de volgende kolOA. tenZij het COA
AQ.ndo wordt gegeven in de JIQQtste J kolOA VQn een paginQ.

Dit iApliceert, dQtt Aln twee forAfeed COAMQndoJs Aoet invoe
ren OM VQnuit een eerste kolOA op een pQginQ. "'QQI"Op twee koloA
Aen Aoeten worden geprint nClQr ten volgende po.gino. te kOAen.
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LIHKER"ARGE

CO""AHDOBYTE: L (4C hex)
COPlPlAHDOSTRIHG: (4C> (--> <--) (--> (-->

Het voorkoften VQn de co~ftlndostring <4') <--) (--) (_.) (-->
in een controleblok bet.kent dot de linker~org~, die tijdens
uitprinten VQn een dokuR.nt wordt vriJgehouden vQnQf de linker
zijde van het popier, ~oet worden geWijzigd.

Deze I inker"Qrge is gedefinieerd als de afstand vanaf de
nul-positie YQn de schrijfkop van de printer tot aan de eerste
positie wa~rop tekst RQ9 ~ord.n geprint.

Onder de nul-positie vun de schriJfkop wordt de positie ver
stQun die de kop inneeRt In onbekrachtigde to.stand na het uit
voeren von .en reset cOPlPlQndo.

In de cO~Aandostring wordt de nleuwe wQlrde voor de RQrge ge
geven in het vierde en vijfde byte, de RORentane wQQrde wordt
gegeven in het tweede en derde byte waarbij derde en vijfde
byte de Reest significant, bytes b.vQtt.n vVln de resp. wQQrdes.

Hlerblj wordt gebruik g'RQokt van Signed binQire 16 bits
wQarden, wQurbij de negatleve wQorde notuurlijk niet voor kon
kOPlen.

Voor de Plorgebreedte BR geldt dus (In Inch)1

o • 1/120 <- BR <- <2•• 15 - 1) • 1/120

"ULTIPRIHT

CO""AHDOBYTE: "(4D hex)
CO""AHDOSTRIHG: <4D>

Het voorkoPlen van de letter "in een controleblok betekent,
dat het chQrQcter dot dlr,kt voigt op het controleblok waarin
de " voorkoPlt, geprint ROft worden zonder dat er een horizon
tale verplaatsing ~ordt uitgevoerd R.a.W. het wordt op dezelf
de horizontale positie geprint Qls WQor het character dot voor
af ging aan het controleblok is geprint.

Het reoliser.n vun .en letter Plet een - (ASCII 2D) erboven
is MY Plog.lijk door in een controleblok zowel een H cOPlPlondo
als een cOAAondo voor een negatiev. paplerverploQtsing in
vertlkQle richting (zie H cOPl~Qndo) te g~ven.
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CO""AHOOBYTE= N (4E hex)
COM"AHDOSTRING: (40) <--> <--> <--> <-->

Het voorko~.n VQn bovenverRelde coftAQndostring In '.n contro
leblok betektnt, dnt er iets veranderd Aoet worden in de naQA
die op elke pQginQ geprint wordt of in de positie erVQn.

Zie ook forAfeed cOAAQndo.
De H wordt gevolgd door een zeker QQntQI bytes, WQQrVQn de be

tektnis als voIgt kan worden weergegeven l

(Dlt Qantnl is voorlopig beperkt tot 100)

Het eerste byte nn de H bevat een codering voor de positie
op de pQginG waQr de nQnA geprint "oet worden.

Dit byte kQn een VQn de volgende waQrden hebben:

WQQrde
00
o1
02

Betekenis
Geen nQQft printen
Boven aQn pQginQ
Onder nQn pagina

Indien geen naQA behoefde te worden geprint, voIgt op het
eerste byte nQ de H direkt een byte Aet dezelfde betekenis, ech
ter dit byte geldt voor de naOA die geprint Aoet gOQn worden.

Werd er weI een nQQA uitgeprint, dQn bevQt het tweede byte VQn
de cOAAondostring het oontal bytes wQQruit de noaA bestQQt.

Oit byte wordt don direkt gevolgd door een reeks bytes ter
grootte VQn dit byte waorVQn elk byte een letter van de nQaA
representeert in 7-bit ASCII code.

Yoor de letters VQn de nQOA zijn Qlle printQble charQcters
inclusief de spatie toegestQan.

NQ deze string volgen een of Aeerdere bytes, WQarVQn het eer-
ste reeds genoeAd is, die de nieuwe situatie QQngeven.

De opbouw VQn deze string is soortgelijk QQn het eerste deel
van de COAAGndostring.

OHOERSTREPEN

CO""AHDOBYTE: 0 (4F hex)
CO""AHDOSTRIHG: <4F> <FF>
OF: <4F> <00>

<4F> <FF> in een
tekst VQn een onder
van de eerste letter

Het voorkOAen van de cORAandostring
controleblok betekent, dQt de te printen
streping Aoet w~rden voorzien Aet ingang
die op het controleblok voIgt.

De andere Aogelijke cOA"Qndostring schQkelt door
kop.en in een COAAQndostring het onderstrepen

zijn
weer

voor
uit.
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CO"MAHDOBVTE: P (50 heK)
CO"MAHDOSTRIHG: <50> <--) <--)

Deze cO~"Qndostring betekent, dQt er iets gewijzigd ~oet wor-
den in de "Qnier wQGrop de pGginQ's worden genuA"erd.

Een codering voor de nleuwe "Qnier wQQrop dlt dl'ent te gQQn
geschleden is gegeven in het derde b~te VQn de coftAQndostring.

Heeft dit byte de wQQrde 00, dQn "oet pQginQnu~ftering onder
drukt worden.

Is de ~QQrde VQn dit b~te dQQrentegen ongeliJk QQn 00, dQn
bevQt het fen codering voor de plQQts wQQrop het PQginGnUAAer
Aoet worden Qfgedrukt en ~eI Qls voIgt:

WQQrde
00
01
02
03
04
05
06

Betekenis
PQginQnu""erlng onderdrukken
Midden boyen QQn pQginG
Links boyen QQn pGginQ
Recht! boyen QQn pQginQ
"idden onder QQn pQglnQ
Links onder QQn pQglnQ
Rechts onder QQn pQglnQ

Het tweede byte VQn de coftftQndostring bevQt op soortgelijke
wijZe een codering voor de ~Qnier wQQrop de PQginQnUAftering
AOftentQQn plQQts vindt.
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PROPORTIONAL SPACIHG

COMHANDOBVTE: Q (51 hex>
COHHAHDOSTRIHGI <51> <FF>
OF: <51> <00>

Door de eerste co~~~ndo5tring wordt ·proportionele sp~tieringa

ingesch~keld, door de tweede wordt dit weer uitgesch~keld.

Proportioneel sp~tieren wil zeggen, d~t de letter~fst~nd die
Q~ngehouden wordt tijdens het uitprinten niet const4nt is, ~~~r

~fh~ngt VQn de ~fzonderl ijke breedtes V4n twee n~burige letters
binnen een woord.

REGELBREEDTE

CO"HAHDOBYTE: R (52 hex)
CO"HANDOSTRING: <52> <--> <--> <--> <-->

Deze co~~~ndostring rond de letter R heeft een betekenis ~n~-

loog ~Qn de cOA~Qndostring opgebouwd rond de letter L.
Indien deze cO~A~ndostring ~et de letter R in een controle

blok wordt tegengekoften, d4n dient de regelbreedte die ~~n

gehouden wordt tijdens uitprinten geWijZigd te worden.
De regelbreedte wordt e6ngegeven in st4pjeS 'lien 1/120 inch,

woorbij ook weer Signed 16 bits binoire notetie wordt ~Qngehou

den.
Het vierde en vijfde byte ne de R geven de nieuwe w~~rde, het

tweede en derde byte de ~o~entene weerde VQn de regelbreedte,
weerbij tweede en vierde byte ne de R de fteest signific4nte byte
voorstellen.



PAPIERFORI1AAT

CO""ANDOBYTE: S (53 hex)
COl'll'lANDOSTRING: (53) (--> (-->

Het voorkOheft Vdn de letter S in een controlebtok ge!ft ddn,

ddt een WijZiging in het pdpierfor~ddt optreedt nd het contro
leblok WQQrin de cO~~Qndostring rond de S voorko~t.

Het derde byte Vdn de string bevQt een codering voor het PQ
pltrror~ddt dIs voIgt:

lJQdrde
01
02
03
04

For''''ddt
A4
Q2
nog te definieren
nog te definieren

znl deze coftftQndostring Qlleen QQn het begin
in het eerste controleblok worden gebruikt.

Het tweede byte bevdt een wQQrde die op dndloge WijZe fen
codering inhoudt voor het for~ddt Vdn het pdpier dQt ~oRentQnn

in gebr'uik is.
In het Qlge~een

VQn een dokuMent

TABPOSI TI ES

CO""ANDOBYTE: T (54 hex)
COI1I1ANDOSTRING: (54) (--> (--> <-->

coftl"lQndostr ing geeft ddn, ddt er iets
het ddntdl tQbs en/of de tdbpositiesin

Het voorkoMen VQn deze
geWijZigd Moet worden
die gebruikt worden.

Het eerste byte dQt op de T voIgt geert het AOftentQne QQntQI
tnbposities Qnn direkt gevolgd door een reeks bytes ter lengte
Vdn 2 • dit QQntQI die per pQQr VQn 2 een tQbpositie Qdngeven.

De ~Qdrde VQn een dergelijk pQQr geeft de ~olo~ QQn WdQrin de
tdbpositie is gezet, gebruik MQkend \lQn 16 bit signed notQtie.

De negdtieve wQQrden hebben hlerbij geen betekenis.
Hierbij wordt voor de nUft~ering VQn koloft~en de rij 1,2,3, ....

Qdngehoudeni het ddntQI tdbposities is beperkt tot 90, overeen!<o
Mend ~et het dQntQI ~ogelijke kolo~~en op het scher~ VQn de terRi
ndl en de tnbposities dienen in oplopende \lolgorde in de reeks
bytes te Zijn weergegeven.

NQ deze reeks b~tes voIgt nog een reeks die op QnQloge WijZe
de nieuw~ situQtie voor de tQbposlties weergeeft.

Een tQbCOMMnndo in de tekst doet het uitprinten verdergQQn
op de eerstvolgende tQbpolitie die volgens bovenstQQnd COMMQndo
gezet is.



COAAdndostring <54> <FF>
geeft d4n ddt de tekst uitgel ijnd Aoet wor
cOAft6ndo <54> <00> dd4rentegen sch6kelt

UITLIJNEN

COM"AHDOBVTE: U (55 hex)
CO""AHDOSTRIHG: <55> <FF>
OF: (55) <00>

Het voorkoAen V4n de
i~ een cO~M4ndoblok

den geprint, net
dit weer uit.

Voor wdt betreft de geldigheid Vdn net cO~A4ndo;

OpgeAerkt Aoet worden ddt uitgel ijnd wordt v4n6f de 14dtste tdb
die in de betreffende regel wordt gebruikt en d6t gecentreerd
6f te drukken teKst niet wordt uitgelijnd.

Voor een beschrijVing Vdn de rest V4n het geldigheidsgebied
voor het uitl ijnen wordt verwezen n4dr de beschrijving bij het
centreercoAA6ndo.

Tijdens het dktief Zijn V4n de uitl ijnAOde kdn oak nog
gekozen worden Uit ~eerdere dltern4tieven.

Er bestddt nl. ook nog de Aogelijkheid Oft proportionele
dfst4nden tUBsen de letters ddn te houden en de Aogelijkheid
o~ Uit te 1 ijnen door uitsluitend de dfst4nden tussen de
woorden ~4n te p~ssen (zie coftA~ndobyte I).

VET PRINTEH

COMMANDOBVTE: Y (5' hex)
COMMANDOSTRING: <56> <FF>
OF: <56> <00>

De opbouw V4n deze coftA4ndostring is dndloog ddn de cOAAdndo
string opgebouwd rond de letter O. echter de betekenis is nu,
ddt door de eerste coftftdndostring het vet printen Moet worden
ingesch4keldJ de tweede COAAdndostring 5chdkelt deze eigensch~p

weer uit.

COMMANDOBVTE: W (57 hex)
COMMANDOSTRING: <57>

Het W cOAA4ndo wordt gebruikt Oft er voor te zorgen d4t tijdens
het uitprinten V4n een dokuftent het printen wordt voortgezet op
de eerstvolgende t4bpositie.
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CHANGE CHARACTERPITCH

COHMAHt.OBYTE: X (59 hex)
COHMANI>OSTRIHG: <sa> <--> <-->

In een dtr~~lijke co~~~ndostring

onder-linge ch~r-~cterQf5tand ~oet wor-den
De nieuwe re£p. Mo~entane waarde

het derde resp. tweede byte van de
w~Cl.,..dt itl stapj:H'n vo.n 1/120 inch.

CHANGE LINEPITCH

COHMANDOBYTE: Y (59 hex)
COH"ANDOSTRING: <59> <--> <-->

wordt aCl.ngegeven dot de
ge Wi j Z i gd .
hiervoor- wor-den gegeven in
co~~andostring en geven de

In een der-gelijke coft~Cl.ndostring wordt o.~ngegeven dCl.t de
onder-linge regelCl.fsto.nd ftoet wor-den geWijZigd.

Deze waH·de wordt opgegeven in 1/120 inch Waarbij het IQatste
byte de nieuwe waCl.r-de weer-geeft en de voorlCl.atste byte de oude
of ftoftentane waarde.

EINI>E DATA

COHMANDOBYTE: 2 (5A hex)
COHHANDOSTRIHG: <SA>

Het voor-koften van deze coft~ondostring in een contr-oleblok
geeft ~~n da.t het betr-erfende controleblok oan het einde von de
dQt~ va.n een dokuAent staat.

Het uitprinten vo.n het doku"ent kon dus nu gestopt worden.

Het is niet flogelijk d4t een Z en een I) gelijl<ertijd in een
controleblok Voor-koMen.



S~Menv~ttend kunnen de controlebytes en hun betekenis ~ls

voIgt worden weergegeven:
letter I betekenis

@ I Tijdelijke stop
A I L I r. en u"b ~,.. i n9 0 n 10 I' r. del t Q lin en r
B I Begin VQn dokuMent
C I Centreren
o I ChQnge diskette
E I Following is textdQtQ
F I Following is forftulQ dQtQ
G I Following is gt"QphiC dQtQ
H I Voer +1- ~ verticQle stQP uit (0<=N<=255)
I I Uitlijnen op woordSpQties (coMb.Met u)
J I New pQge coftMQndo
K I VerQnder QQntQI koloftften
L I Vet"a.nder left MQrgin
H I Hultiprint
N I YerQnder nQQ~ op PQglnQ. positie
o I Underline
P I Po.genUftbering on/off. delta. pQgenr
Q I Proportioneel spa.tieren
R I Vero.nder right MQrgln
S I Yero.nder forRo.Qt VQn p4pier
T I YerQnd.r nuftber of tQbs. POSitions
U I Uitlijnen
V I Vet printen
W I TQbco~ftQndo

~ I VerQnder cho.rQcter pitch
'( I Yera,nder· line pitch
Z I Einde dokuMent d4tQ

Deze coftMQndobytes Zijn de cOMftQndobytes WQQrVQn op het MOMent
va.n SChrljven VQn dit verslQg de iMpleMentQtie reeds is geschied
ot' WQllf'v~n de iRpleMentQtie In \foOrbereiding is.

Over de controleblokken In de tekst Moeten nog de volgende op
Rerkingen worden geRQQut:

- Indien de wQdrden VQn de systeeMva.riQbelen ZOo.ls Zij in een
bepQo.ld dokuMent gebruikt word.n nlet gelijk Zijn o.o.n de defQult
wQo.t"den \foor die systeeftvo.ricbelen. do.n begint de dcto. vo.n het
doku~ent Met een controleblok WQ4t"in voor die vcriQbelen de
wo.Qrden worden gegeven.

Voor die \fcriQbelen. WQcrvoor zowel een oude Qls een nieuwe
wCQrde Moet worden opgegeven wordt in beide gevQllen de nieuwe
wQ4rde opgegeven.



Dit k~nJ d~Qr zich voorQfgQQnd nan het controleblok tach geen
data van het dokuAent Aeer bevindt.

Een dergel iJk controleblok bevindt zich ann het begin VQn de
datQ op een vervolgdiskette.

Ook wordt de data op een diskette afgesloten Aet een derge
lijk controlebtok.

Dit heeft tot voordeell dat ats het editen van een dokuAent
aon het einde van de dQta wordt voortgezetl aIle s~steeMvariQ

belen bekend zijn.
In een dergel ijk geval Aoet dit controleblok echter weI aan

het einde van de data worden verwijderd.
Indien de data VQn twee op elkaar volgende diskettes wordt

gecoAbineerd tot een datafilel dan Roet dlt geschieden onder
verwiJdering v~n beide lQatstgenoeMde controleblokken.

De systeeMvQrlabelen die in aQnMerking kOMen OA aQn het begin
VQn de data een waarde te krljgen toegewezen in een controle
blok ziJn:

- PQpierforAQat
- AQntal letters/regel
- AantQl regels/pngina
- Aantal koloAAen en breedte erYan
- WeI of niet paginnnuARerlng
- WeI of nlet regelnuRMering
- AQntal tabs en hun posltie
- LlnkerAarge
- Regelbreedte
- Centreren Ja/nee
- Uitlijnen jQ/nep en hoe
- Vet drukken jQ/nee
- Ond~rstrep@n ja/nee
- NQQA op de pa9inQ

- Als lQQtste opM~rking over controtedQtQ Moet worden verMeld,
dot dez~ ni~t door d~ operate~r zelf ~ordt ge~QQkt, AGar door
het systeeA als gevolg van of tijdens het Yitvoeren van een
door de operateur aangeroepen functie.
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in voorWQort.seVQn de tekstdoorlopeneen

von ten dergetijk controleblok is de t'}IlQr'oe

betrfff~nd~ systee"voriQbelp wordt ver~eid

bekend, door het nu de ~o~entQne woarde vun

eerst

OPI'IERKING:
Indie~ er ee" cO~Aondobyte in een controtebtok stuot, dot d~

~oQrde van een systeeMvQriobele doet wiJzigen, don wordt dit COM
Mo"dob~te door een oontQt bytes gevotgd.

[) i t. U Q (I t. '1 1 k U tl i n t, weE' 9 r' 0 e pen W0 r den i II 9 E' dee 1d :
Het eerste bVte von elk von beide groepen geeft het oQntoi bytes

oon, dot in de direkt volgende groep staat en wordt nu even buiten
beschouwing getaten.

De overige bytes binnen de eerste groer geven de Mo~entone toes
tond von de betreffende systee~VQriGbete weer, de bytes in de
tw.,d' groep geven de toestond von de systeeAvoriubele ~eer: zouls
die Moet worden door uitvoering vun het cOMMando.

20 op het eerste gezicht bevot de eerste groep bytes du; r~dun

donte inforAQtie, door er von Mog worden uitgegoQn dut het s~~tee~

de "OMentone toestond VQn ~lte systeeMv~ri~beten voortdurer.d ~~nt.

Indien de tekst in voorWGortse richting wordt doorlopen zul h~t

uitvoeren VQn het cOMftando in het controleblok er dus voor zorgen,
dot de betreffende systeeMvQriobete yon wOQrde wordt verQnderd.

H.B. De betreffende systeeAvoriabele kQn bijYoorbeeld de QQnge
houden regelbreedte zijn, AQOr ook het Qontnl tabs en de posities
ervan op een p~gino, etc.

Indien no de wOQrde VQn de AOAentQne toestond VQn de syst@eMV~

riQbete uit het controlebtok wordt ~e9geloten, en de pr09ra"~Qtuur

wordt ciienovere~n~oMsti9 verQnderd, dQn zol bij voorw~Qrts door
lopen von de tekst geen tnket verschit Aerkboar zijn Met de toes
tond, waQrin de MQM@ntone waQroe von de systeeMv~riQbele weI in
het contro\eb\ok staat verMeld.

IMfters, de nieuwe ~q~rde voor de vnriGbel~ is ~el bek.end pn d~

betreffende voriobele kG" worden verund~rd.

eeschouw in deze situ~tie echter eens het uchterwuarts doorlopen
von de tekst.

BiJ het tegenkoMen
die daorin voor de
reeds Qon het systeeft
dl" voriabele is.

Hoar dt wUQrde die de vQriobete "oon de andere kant von het con-
troteblok" ~oet kriJgen ko" het systeeA slechts gissen.

Deze waorde Aoet ook in het controleblok worden verAeld en dGor
Aee is het ontstoQn YQn tw.ee groepen bytes votgend op een COAAon
dob~te verkloord.

Hieruit votgt, dQt het tezen von een controieblok ~ls voIgt Moet
geschieden:

Veronderstel
richting.
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In e~n tegengekoAen controleblok dienen, voor zover van toepas
sing, v~n de groepen b~t@s biJ een coftAGndobyte de tweede 9ro~p

gekozen te worden en de betreffende s~steeAvGriabele dienovereen
kOMstig veranderd.

Bij het ~chterwQQrts doorlopen van de tekst dient h~t Yolgende
te geschieden l

Wordt een controleblok tegengekoAen, dQn dient hiervan het eind~

te worden opgezocht; noeA dit punt even X.
Het gevonden punt zou bij voorWQQrts doorlopen VQn de tekst het

begin von het controleblok zijn geweest.
Het controleblok Aoet nu vonof dit punt worden afgewerkt door

het s~steeAI wQarbij in optredende gevallen von de groepen bytes
bij een COMAQndobyte de eerste groep genoAen Moet worden O~ e~n

systeeAvoriQbele een Qndere woorde toe te kennen.
H~dQt oldys het einde van het control~blok is bereikt, dit is

dus het punt von he controleblok, dot het dichtste bij het einde
von het dokuMent ligt, kon verwerking van de tekst in QchterwQart
se richting worden ¥oortgezet vQnof punt X.

Door de wiJze van werken treden er echter probleMen op.
Yeronderstel een systeeAvGriabele, die in een dokuAent twee keer

van woorde verondert, resp. van 11I0 nOQr WI en tenslotte noar W2.
In de tekst zullen dan controleblokken voorkoMen, die SCh~M~

tisch als voIgt kunnen worden weergegeven l

............ WO : WI .............•............. III 1 : W2 .....
Een probleeM treedt op, als tussen de beide controleblokken de

systeeMvori~bele een wOQrdeverGndering Moet onder9Q~n nQar bij
voorbeeld ij3, t.g.v. een edithondeling.

SiApelweg invullen v~n een controlblok levert dan:
............ WO:lil In :W3 ~11:W2 .*. **Dit betekent, dot de beide ftet •• GGngeduide waQrden niet ge1ijk
zijn en de betreffende variobele biJ het QchterwQQrts doorlopen
van de tekst door het controleblok WI lW2 de wQ~rde WI z~l krijgen,
terwijl dit W3 ~oet zijn.

De WI uit dit controleblok Moet dus eigenl ijk een W3 zijn.
Het Qonpossen van het controleblok WI :W2 levert geen enke\ pro

bleeft op, indien tijdens het editen von het dokuMent ~lle data
wordt doorlopen l het betreffende controleblok wordt tegengekQAen
en het systeeA k~n, Aits op de JUiste wijze gepr09rQM~eerd, ervoor
lorgen, dot het controleblok d.A.V. pointerAodificotie wordt ver
vQngen door e9n nieuw door het systeeM t. creer en controleblok,
wOQrin wei de jUiste waorden voor de betreffende vQriabele voorko
Men.



Het WijZigen van waQrden in een controleblok is niet toegestu~n,

o~dat dun de vorige verSie van net doku~ent uuk verQnderd i~.

Het is niet eens altijd Rogel ijk, claar een WijZiging so~s kun
inhouden aut net aantQI bytes van een co~~ando groter wordt <denk
aan aantul tubs).

lets unders wordt net. indien nu net verunderen VQn de systee~-

variabele van WI in W3 ~et editen wordt opgehouden.
Het s~stee~ dient dan zelf het volgel,de controleblok op te 9QQfl

zo~ken en de geno~~de WijZigingen Qan te brengen.
Dit is een andere reden. dat het niet zonder ~eer ~ogelijk ~oet

Zijn 0" het systee~ uit te scnQkelen. ~aar dat dit pas kun ge
schieden door net systee~ zel" nadat dit erwoor heeft gezorgd dut
er niet van de genoe~de ~isstanden in de tekst kunnen optreden.

Het gebruik van controleblokken, WaQrin 20wel de nieuwe Qls de
oude wQQrde voor een systee~variabele voorko~en kan ook worden ge
bruikt o~ aun het begin VQn de dutu V~~ een doku~ent de wQQrd~t\

voor de systeeRvariabelen ~ee te geven.
Yoor beeide op te geven waarden vun de betreffend~ systee~vurju

belen wordt dan de ~QQrde ingevuld die deze s45t~e~VQ~iQbe\en VQn
af het begin v~n het doku~ent Aoeten hebben.

Een dergel ijk controleblok kan, Zij net in iets ge~ijZigde vo~~;

ook ~orden gebruikt voor het doorgeven van de wQQrden vun systeeM
variabelen bij het overgQan tussen vervolgdiskettes wQarop delen
van een dokuMent staan ver~eld.



100

FILES OP DISKETTE

Op de diskettes die in co"binotie Met he!:. tekst~erwerkende sys
tee~ gebruikt worden zal ofgezlen van de benodigde progrnMMQtuur
een haeYfellh~td dntn betreffende de dokuMenten op dl' diskette
geregistreerd "o~ten zijn teneinde het bewerken of~el edlten VGn
de dOKuMenten op die diskette ",ogelijk te I'IQken.

D,ze dQto. is OPgeslQgen in z9. files.
VQn de fi tes die op een bepQQtd doku~ent betrekking hebben wor

den de ",eeste gecreeerd door het systeel'l YoorQfgQQnd QQn of tiJ
dens het editen VQn een dokul'Ient.

01'1 een indrUk te gt"ven welke files dit zi.jn en WQt· hun res".
inhoud 1'I0et ziJn, verdient het QQnbeveting 01'1 eerst eens te zien
VQt voor files er eigenlijk op een diskette nodig Zijn (zow~!

ntgel'lene files, nls fites per dokuMent) 01'101' die diskef;·f;·e een of
l'Ieerdere dokul'lenten te kunnen registreren.

Zonts reeds eerder is besproken, wordt bij dit tekst~erwerkende

systeel'l gebruik geMQQkt van het pOinterprinCipe, dnt wil zeggen,
dQt een dokUMent bestQQt uit een datQverzQ~eling Qls~ede een
VerZQMeting VQn pOinters welke he!:. onderllnge verbano tussen delen
VQn de dQto.verzQl'Iel i ng ge ... en.

O~ nu een doku~ent op diskette te kunnen registreren ZQt er YQn
d~t dokul'Ient dus op de betreffende diskette een fi Ie l'Ioeten ziJn
dQt de dQtQ YQn het dokul'lent bevQt, een zg. dQtafile .. Qts~ede een
file dQI:. de bijbehorende verzul'leling pointers bevo.t., een zg.
pointerfile.

Hierl'lee zijn dus reeds t~ee soarten fi les genoeMd die op ~en

diskette (wQQrop een of l'Ieerdere doku~en~~n stnQn ger~gistr~erd)

verwQcht "'ogen worden.

Nu doen zich Ql direkt enkele l'Ioeilijkheden voor en well

eis QQn de editor is gestetd, dQt von een doku"ent
~eest recente Qls de direkt dQorQon YoorQfgQQnde versie

nog dOQrQQn YoorQfgQonde versies bewQQrd Ploeten kunnen

Q) Ats
zo,-,el de
en ev.
'-'orden.

Hieruit blijkt dus de noodzQQk o~ bij een dQf;·Qfile op een dis
kette Pleerdere pointerfi les te kunnen hebben.

(stQndaQrd op de Meeste tekstverwerkende systel'len is, dat
VQn een dokuAent zowel de Pleest recente zoals de daQroQn voorQf
9QQnde versie worden bewQQrd, tenzij de operateur expliciet
enkele hQndel ingen verricht Q15 het verQnderen VQn fi lenQl'les
et c . )

b) Voor het gebruikte ISIS diskette file handl ing s\.4sf;.el'l Moet.en
de files op een diskette een nQQ~ hebben ter identificQtie door
het systeerl.

Het ligt voor de hQnd 0" deze nQ"en zodQnig te kiezen! dQt er
een rechtstreeks YerbQnd kon worden gelegd l'Iet de titel VQn het
doku~ent W~Qr de betreffende files biJ horen.



Echt~r,

slechts de
struL<tuul':

de ISIS diskette
,.,ogelijkheid 01'1

file
nCll'len

1·0 1

hClndling biedt voor' filenClI'les
te gebruiken !'let de volgende

VQn een dokuI'lent en de extensie
syste.I'I terug te vinden zijn ~n

doku",entgegevens in een ClpClrte

ijAAM[.EXTJ

Hierin ,.,Clg HAAK 6 chClrClcters lcng Zijn.
EXT is de zg. extensie VCln de filenCl!'le.
Deze behoeft niet ClClnwezig te %ijn, Clflngegeven door [ l,

"'ClAr indien hier toch VCln gebruik wordt gel'lClClkt I'lClg deze slechts
3 ChQrClcters lClng Zijn.

Er ,.,oet voorts VOOI' gezorgd wor'den, dClt de files welke bij l?t"tl

doku,.,ent behor-en zicn op eenduidige Wijze onderscheiden in n(&uM
Vfln de files welke bij een Clnder· dokutttent behorerl.

Terleinde dit te kunnen redl iseren is gekozer.... 0 or' de lIolgende
oplossirlg:

Er VCln uit gClClnde-, dllt slechts f'ilenCl,.,es VCln "'QXi!'lc&cd (6+3=)9
chQrQcters ,.,ogelijk Zijn ondlH' dli' ISIS diskette file hClndlifl\l
progrCl ... ,.,Qtuur is e-r voor gezorgd, dClt de files ... Cln versch ill encle
dokul'lente-n we-lke echter prinCipieel gelijk zijn, zOClls dQtc&
en pOinter-files etc. dezelf'de 6 ChClrQctel' nQCl ... hebben gekregen,
echter deze files hebben een extensie die Clfhangt VCln net do~u

",ent WClC&r' de f' i le b i j hoort.
Het verbQnd tussen de titel

VAn de filenC&fte(s) ",oet voor het
wordt SQ,.,en ,.,et enkele Qndere
file op disl<ette QQngegeven.

Indien net doku",ent zich over ,.,eerdere diskettes uitstrekt
of indien net doku!'lent in ",eerdere delen op een diskette stClC&t
ZQl de extensie VQn de fi lenCl",es niet op elke diskette of voor elk
deel dezelfde Zijn.

O~ op correcte WijZe tU5sen de ene diskette en de Qnde~e te
kunnen overschClkelen koften er diskette files voor WQ~rVQn de
inhoud het voop het systee~ ",ogelijk ~~Qkt Oft dit overSChQkelen
op de jUiste WijZe t. doen geschieden.

DClQr dit 'switchen' tussen diskettes niet dlleen 'voorWClClrts'
"'Clcr ook ;dchterWClQrts' ",oet kunnen geschieden aient er dus
(voor zover VCln toepQSSing op het betref'fende doku~ent) niet
Cllleen een VerWijZing n~~r een ;volgende' diskette te best~un,

~C&~r ook een VerWijZingSftogel ijkheid nClClr een voorClfgClQnde
diskette.

Hisschien ten overvloede ftoet worden opge~erkt; dClt de
'volgende' of 'vorige' diskette niet echt een Clndere diskett~ be-
noeft te Zijn.

Deze Situ6tie kC&n Ill. optreden indien een doku",ent in ",eerdel'e
gedeelten verdeeld, b.V. per hoof'dstuk, op een diskette stQQt.



wordt bijgehouden woor oon een bepoolde label
resp. WOQr dit label binnen de tekst gedeclQ-
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Een hQtste soort fi Ie die op de diskette voor I'loet kynnen
ko~en is de zg. lQbelfi Ie en hier~ee wordt het volgende bedoeldl

Het editorsystee~ dient de Rogel ijkheid te bezitten OA binnen
de tekst te kunnen refereren QQn Qndere punten in de tekst, WQQr

van op het ~o~ent VQn het "aken van de referentie de positie
binnen het dokY"ent nog niet vastl igt.

Hieruit voigt de noodzQQk van het kynnen refereren Qan, resp.
het kynnen definieren VQn een label bi.j een bepQQlde plQQts in het
dokul'lent.

In d. IQbelfi h
wordt gerefereerd
reerd is.

SQ"envQttend kOften we dus tot de volgende files die op een
diskette QQnwezig ftoeten zijn 0" deze diskette te kunnen gebruiken
Ol'l dokul'lenten op te kunnen registreren 1

- I>Qtoflle
Point.erfi Ie voor I'leest recente versie

- Po interfi Ie \loor daQrQQn \loorQfgaande vers ie
- Pointerfi le(s) voor nog oudere \lersie(s)
- File !'I@t. en i ge dokI"H'lentgegeven15

File dot ver~ijzin9 noar \loorofgoonde diskette I'logelijk AQokt
File dQt \lerwiJzing naor \loigende diskette I'logelijk I'lQQkt

Fi Ie waQrin labels worden gedecloreerd en gerefereerd

ZOQls gezegd is er \loor gekozen OPl de files welke in principe
per do k Ul'l en t vQn 9 to I i j ke a a r d z j j n 00 k e • n gel i j ken Qa I'l t e 9 eve n
wQQrbij het onderscheid tuss.n de fi les ge!'lookt wordt. QQn de hQnd
VQn de extensie VQn de fi lenQl'le.

I)e zojuist genoel'lde files hebben dQn ook de \loigende nORen ge-
kregen: (in dezelfde volgorde als bO\lenstaond opgeschreven)

- DATA J
-PTRNEW.I
- PTROLD. I
- PTRXXX. I
- DOCLJ8
- LAST.I
- HEXT.J
- LABELS.I

Hierbij staat I nu \loor 000,001,002, ...... etc. d.w.z. een
cOl'lbinotie \Ian 3 cijfers en .r is nu voor gezorgd, dot Qlle files
welke op een bepaold doku"ent b.trekking hebben eenzelfde extensie
V6n de filen~"e hebben, voor zover zij op d~zelfde diskette
geregistreerd zijn.

Tenslotte blijkt nog een file noodzo.keliJk te zijn en \aiel de
fi Ie DSKHI1E.



en LAST.I wordt v.rwezen nQQr een diskette wQQrop
worden gelezen 0 .. het betreff.nde dokuAent te kunnen
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Deze noodz~~k I'\oge blijken uit het volgende l

In NfXT.I
verder Ploet
construeren.

De verwiJzing geschiedt Aiddels de n~QA VQn de diskette.
fen diskette krijgt .en nQQ .. tijdens het z9. 'fOrAQtten' erv~n,

echt.r d.ze st~Qt op zodenig. wijze opgeslQgen op de diskette,
dQt hij niet op siPlpele wijze t.rug te l.z.n is g.bruik ~qkende

vl1n de ISIS fi Ie hQndl ing progrQ"'Plo.tuur.
YQndQQr dQt besloten is 0" een extra. file op diskette op te

nePlen onder de nQQ'" DSKH"E en wQQrin dQn een diskette nQQM wordt
geregistreerd.

HQ dit globQle ov.rzicht ven welke fil,s er op een diskette
Plog.n worden verwQcht voIgt nu .en g.detQill,.rdere beschrijving
VQn deze files. Qls""de VQn hun inhoud.
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I DSKHME

De file DSKH"E be¥nt de nnn" welke door de opernteur Gnn de
diskette Moe+' zijn gegeven.

Deze nGG~ is in de fi Ie opg9s1agen GIs een unntGI bytes, welke
de ASCII representatie vun de characters van de nGGA voorstellen
in hoofdletters.

Hierbij wordt gebruik geftQukt VQn 7-bit code d.w.z. ASCII code
zonder pariteitsbit.

Als charucters van de nau" zlJn aIle ufdrukbare charncters uit
de ASCII set toegestnun, Inclusief de spatie (20 hex), echter
wordt er door het systee~ in dit gevnl geen onderscheid geAGGKt
tussen 'hoofd'- en 'kleine'- letters; hierAee wordt bedoeld dut
Gan de naaA in hoofdletters ook in kleine letters Aoet kunnen
worden gerefereerd.

Het AaxiAU" aantal tekens in vun de diskette nnaM is (voorlopig)
gesteld op 16, het werkelijke uQntul "U9 ook Ainder bedrugen

In beide gevnllen wordt d9 reeks bytes ufgesloten door de
bytes OD hex en OA hex welke de ASCII representutie voor de
carriage return en line-feed code zijn.



105

I DOCLIB

De fi Ie OOelI9 bevat per dokuftent een blok Ret de volgende
gegevens:

- Lengte van het direkt volgende datablok in bytes.
Dit wordt aangegeven door 1 byte waurvan de waarde direkt
de lengte van het datablok inn bytes aangeeft.
Hierin is het ZOjUist genoeMde byte niet inbegrepen.

- LABELS
Twee bytes geven aan of in net deel vun het doku~ent, dut op
deze diskette geregistreerd staat al dan niet gebruik wordt
geAa~kt van labelreferenties of labeldeclaraties.
Yoor deze twee bytes Zijn in totaal vier waarden ~ogelijk, die
hexadeCiftaal als voIgt kunnen worden weergegeven:

00 00
00 FF
FF 00
FF FF

geen labeldeclaratie(s) en geen labelreferentie(s)
geen labeldeclaratie(s) Maar weI \abelreferentie(s)
weI labeldeclaratie(s) ftaar geen \abelreferentie(s)
weI labeldeclaratie(s) en weI labelreferentie(s)

In net geval dat een label aangegeven wordt als zijnde niet
gedeclareerd, kan de declaratie op een andere diskette Zijn
geschied.

- DEFAULT
Een byte geeft aan, of in (het dee 1 van) het dokuftent gebruik
wordt geftdakt van default waarden voor de systeeftvariabelen Of
niet.
In net eerste geval neeft het byte de waarde FF hex, in het
tweede geval de waarde 00 hex.

- E~TENSIE van de fi lenaMe
Drie bytes geven hier aan welke extensie de naAen hebben van de
fi les welke op net betreffende dokuftent betrekking hebben
op de onderhavige diskette.
Hierbij wordt ook gebruik geftaakt van 7-bit ASCII code.

- TITEL Vdn het dokuAent
Er is een rUiftte van 32 bytes gereserveerd OM de titel van het
doku~ent in opte slaan.
De titel van het dokuAent Mag korter Zijn, Maar wordt in beide
gevallen afgesloten door aD hex gevolgd door OA hex (resp. CR
en LF code>
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- LENGTE v~~ het dokuMent.
Vier bytes geven de lengte v~n het doku~ent indirekl ~~n.

De lengte in bytes k~n worden berekend door de w~arcles van de
twee v~ri~belen BLOCKNO resp. eVTEHO die door deze vier
bytes worden vertegenwoordigd te substitueren in de for~ule:

N = 128 • (BLOCKNO MOD 2 •• 15) + BVTENO

- Gegevens betreffende het ~l dan niet noodz~keliJk Zijn v~n nog
ten diskette o~ het dokuft.nt te kunnen bewe~ken.

Oil wordt QQngegeven door een byte.
Heeft dit byte de ~~~rde 00 = JFALSE'J d~n is er geen tweede
diskette nOOdZQkel ijkJ Qls het byte de wa~rde FF hex = JTRUE J
heeftJ d~n is weI ten tweede diskette noodz~kelijk.

Op het byte volgen d~n 16 bytes WQQrin de DSkHME VQn deze tweede
diskette is verMeldJ gebruik ft~ken v~n 7-bit ASCII code.
De twetde diskette dient in disk drive 1 te worden ged~~n.

- Indien de operQteur gebruik hteft geAQQkt VQn de ~ogelijkheid

o~ de wQQrde v~n een groep v~ri~belen te decl~reren onder een
bep~~lde nQQMJ d~n voIgt nu in DOCLIB groepsgeWijS de n~~~ VQn
een dergelijke groepJ dir.kt g.volgd door een controleblok
w~~rin de wQ~rden VQn de variQbelen ZOQIs die ~oeten worden
Zijn vQstgelegd.
Voor vQriQbelen WQQr ten oudt zowel Qls ten nieuwe w~QQrde ~oet

worden opgegeven wordt in beide gevQllen de nieuwe wQQrde ver
~eld.

Ais nQa~ van een dergelijke groep Zijn AQXiMQQI a letters toe
gtst~Qn; bij gebruik v~n een kortere nQQft wordt de rest VQn de
9 gereserveerde plQ~tsen voor denQ~ft ~et SpQties gevuld.
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I DATA .1

Deze file bev(lt ~Ile d~tCl die noodzClkelijk is Of! v~n een doku
~ent de f!eest recente versi. te kunnen opbouwen (lCln de h~nd vun
het (nog te bespreken) fteest recente pOinterfile dClt bij het clo
kUI'l.nt behoort.

De chtCl in een dergelijk dClt~fil. !'loet op drie ver'schillende
WijZen kunnen worden geinterpreteerd, nl. Clls tekst-, forAule- Of
figuurdCltCl.

De wijZe VCln interpretCltie behoeft niet voor de gehele inhoud
v~n het dCltClfile dezelfde te Zijn ~ClClr kCln per deel VCln het d~tQ

fi Ie veY'Clnderen.
Deze situCltie doet zieh bijvOorbeeld voor indien het datClfi Ie

behoort bij een dokuAent wCl~rin figuren en/of for~ules binnen de
tekst Voor-koRen.

inhoud VCln een dCltClfi Ie zed zich eerst
dClt er uitsluitend tekstdCltCl in de dCltQ-

De bespreking v~n de
beperken tot het gevCll,
fi Ie is opgeslClgen.

Uitbr-'idingen nCl~Y' forAule- en figuurdCltCl volgen dCln lClter.

De tekstdCltli. is in de dClt~fi Ie opgeslClgen Clls een lange stri I1g
VCln bytes? elk op zich voorstellende de 7-bit ASCII code repre
sentCltie van een VCln de chClraeters wa~ruit het doku!'lent best~Clt.

Indien in aCln~erking wordt genol'len, dClt Clile vDorgestelde sys
teeFte i genschClpp.n gereCll i seerd !'loeten kunnen worden, dCln Z~ 1 het
dUidelijk Zijn, dClt in een dCltClfile niet Clileen Met tekstdata kQn
worden volstClCl.n.

Er is ook nog zg. eontroledQta nodig ten behoeve v~n het tekst
verwerkende systeeR, teneindt het voor het systee", f!ogelijk te
~aken Oft de diverse funeties die het uiteindelijke tekstverwer
kende systeeft I'loet gCl.Cln bied.n ~Cln resp. Uit te seh~kelen tijdens
het uitprinten VCln een dokul'lent.

Deze d~t~ is verweven in d. tekstdCltCl, eehter Zij onderseheidt
zieh hierin VCln de tekstdCltCl, dat ze nor~Clliter niet ziehtb~~r

wordt geftQ.Q.kt.
o~ het voor het systeefl ~og.lijk te ftClken de tekstdCltCl VCln de

controleda.ta. te ond.rseheid.n is de controledClta. geR~rkeerd door
dQ.t net voora.fgegClCln resp. ge~olgd wordt door een bepClCllde
code-stl"ing.

Voorlopig z~l ftet deze globAle b.schrijVing VCln de d~t~ worden
VoistClClnJ e.f.Cl. wordt in het hoo("dstuk betreffende de r'e~lisCltie

nauwkeul"ig beschreven.
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I PTRN£W. I

I PTROLD.!

I PTRXXX. I

POinterfiles bev~tten een ve~Z~"eling VQn pOinte~s welke elk
Qf'zonderlijk een gedeelte Vdn het dQ.t~f'ile DATA.! a.o.ngeven. do.t
sequentieel gelezen fto.g worden.

De extensie VCLr, de no. 0. ... vo.n de pOinterfile is gelijk d~n de
extensie vo.n de no.o.M vo.n de do.to.f'i Ie wo.~~ de pOinterf'ile bij
hoor·t.

Een painter geeft vo.n een de~gel ijl< deel het eerste en het
10.Qtste te lezen byte CLo.n Ql! volgt l

Een pOinter besto.o.t Uit 8 bytes. ingedeeld in 4 vo.ri~belen

v~n elk 2 bytes (= l' bit).
Deze vQ.~io.belen noe~en we BlOCKHOeBEGIN.BVTENOiBEGIN.BLOCKNOeEHO

en BVTENO@EHD.
De positie HB vo.n het eerste te lezen byte vo.n een deel vOon de

d~to.f'ile voIgt Uit:

NB = 128 • (BlOCKH09BEGIN MOD 2 •• lS) + BYTEHOeBEGIN

De
voIgt

positie HE vo.n het lo.dtste byte van dit deel vo.n de do.to.file
U it:

NE = 129 '" (BLOCKH09EHD MOD 2 *. 15) + BVTEHO@EHD

D.ze f'orFlules Zijn zo gekozen oftd~t de ISIS diskette f'i Ie
nOondling pt"og~o."'Ao.tuur dezelf'de f'orftules gebruikt Oft binnen een
fi Ie op diskette een bepacdde byte te Leunnen opzoeken d.l'l.v.
de ISIS SEEK 5yste~ co.ll.

Door de gekozen struktuur kunnen de pOinters dus zonder ~eer

door de ISIS file hClndling pr'ogt'Oo Pi Pi o.t.uur· lJo~den gebrui~:t.

Elke pOintet' k~n dus worden onde~scheiden in een zg. begin
deel en een einddeel. welLee resp. begin en einde vOon een deel
vo.n de dat~file o.o.ngeven.

0... net einde vOon de reeks pOinters binnen een pOinterfi Ie o.o.n
te geven wordt op de 10.~t5te plo.o.ts in een pOinte~file

gebruiu geFlQo.kt v~n een pOinter die precies even groot is o.ls de
ZOjUi5t genoeftde pOinters.n dUI ook uit 9 bytes besto.o.t. echter
dez. bytes hebben ~ltijd de w~~rde FFFF FFFF FFFF FFFF he~.

De pOinter die wordt gebruiLet Oft o.~n te ge~en do.t de erop 11'01

gende pOinterS op een o.ndere diskette WijZen Ziet er 0.15 voIgt
uit:

FFFF FFFF 0000 0000
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Vdndf het tegenkoften Vdn d.zt pOinter. tot ddn de e~rstvolgende

ft~dl d~t deze pOinter wordt teg.ngeko~en hebben de tussenliggende
pOinters dus betrekking op d. ~nder. diskette.

Indien er niet onderweg ergens in het dokuAent d.~.v. ten D
in een control&blok wordt ddngegeven ddt er Vdn diskette ~oet

worden gUflll.\d, do.n is het 'inde Vdn de ddto.file btr.ikt. indic-t"'I
de ZOjUist genoe~de o.fsluitpointer wordt tegengeko~en.

Dit wordt t.vens ddngeg.v.n door een Z in het lo.o.tste con-
troleblok. -

Ko~t ~en do.o.rentegen een Z in een controlebiok tegen,
do.n ftdg worden ddngenOften do.t de eerstvolgende pOinter in de
pOlnttrfile de dfsluitpointer zo.l zijn.

Op de vorlg. blddzijde Zijn drie v.rschillende pOinterfiles
verfteld.

De betekenis Vdn deze drie files is de volgende:

PTRNE:L1. I is de pOinterfi Ie die gebruikt ~oet worden so.fIIen ~et

de file DATA.I Oft de ",eest recente versie vo.n het be
treffende doku",ent te kunnen construer.n.

PTROLD. I do.o.r.ntegen biedt de ",ogelijkheid Oft uit dezelfde fi le
DATA.I de verSie te construeren welke o.dn de ~eest

recent. versi. voor~fgo.o.t.

Yo.n een bepo.o.ld doku~ent zdl du! no.do.t het voor de eerste fto.o.l
is ingegeven slechts de pointerfile PTRHEW.I bestddn.

Hd de tweede fIIddl bewtrken Vdn het doku~ent zdl oak PTROL~. I
op de betreffende diskette voorkoften.

Indien nu het dQkufllent voor een derde, vierde. vijfde etc.
fII~dl bewerkt wordt, do.n zdl telkens een nieuwe PTRHEW.I ontsto.o.n
en de file PTRHEW.I die tot of,) het ftoftent vo.n bewerken geldig
woos dIs pOinterfile voor de ~eest r.cente Vlrsi. zo.l de no.o.R
PTROLD. I kri jgen.

De file PTROLD.I die dl o.o.nWe%ig WOOS VerdWijnt vOon de diskette.
Op SpeCio.o.l verzoek vo.n d. opero.teur is het echter ftogelijk

o~ het systee~ deze pOinte~file te lo.te~ bewo.ren.
Dit geschiedt do.~ onder de no.o.ft PTRXXX.I wo.drin XXX Std~t voor

het nu"",er VIU\ de verSie Wo.Clr de pOinterfi 1e bij hoorde; I stClOot
nog voor de extensie vo.n de fi leno.R~s di~ horerl bij de titel van
het betreffenQ~ dokuAent.

Hierdoor wordt de ~oge1ijkh.id geboden Oft vo.n ~en doku"ent o.lle
verSies tot en ftet de fteest recent. op een diskette te bewo.ren,
ftits er eehter voor gezorgd wordtl do.t er tussentijds geen re
o.r-ro.nging vo.n de do.tCl binnen de do.to.fi Ie pldo.tS vindt do.o.r do.n de
bytes op de diskette vo.n p1do.tS kunnen verdnderen en de pOinte~s

in de pOinterfi les do.n niet ",.er de jUiste gebieden o.o.ngeven.
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Een dergelijk re-QrrQngen kQn noodzQkelijk Zijn geworden door
d~t er ~ls gevolg vnn h.t vel. bewerken vnn het dokuM.nt een
derA~te grote versnippering vnn de dntn binnen het dnt~file is
opgetred.n dnt er grote disk nCC.5S tijden optreden.

Indien een COAAQndo tot re-nrrQngen VQn de dnt~ wordt gegeven
door de opfr,\'ur, dnn worden de files PTRXXX.I v~n hIt betref
fende dokuftent vQn de diskette Verwijderd.
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I NEXT .1

Deze file kOJllt
WGGr de extensie
diskette.

I n de ze

Op
I

een
bij

diskette voor, indien het dokuAent
hoort voortgezet wordt op .en Yoigend~

~e nGGA VGn de volgende diskette (te vinden in DSKN"E VQn die
diskette).

- De titel VGn het betreffende dokuJIlent.
De ext,nsie VQn d, fil.n~Aes die op de volgende diskette bij

het betreffende dokunent hoort.
Deze extensie behoeft niet gelijk te zijn Gan de'extensie
die "OA.ntQ~n in gebruik is ~ls nl. op de Yolgende diskette
deze extensie Gl gebruikt is.

De zojuist
QP de volgende

genoe"de gege".ns zijn in de file NEXT.I opgesta.gen
..,ijze l

Allereerst Zijn er 16 b~tes ..,GGrin de DSKH"E VQn de volgende
diskette in 7-bit ASCII code ligt opgeslGgen.

Dez, worden direkt gevolgd door een record VQn 32 byte waGrin
de titel va.n het dokuJllent in 7-bit ASCII code opgeslagen is.

Tenstotte "olgen nag 3 b~te, voorstetlende de 7-bit ASCII
code van de drie cha.racters ..,QGruit de fi lenGAe extensie op de
votgende diskette dient te b.stQ.~n.

In totaQ.t heeft de file HE~T.I dus een inhoud va.n 51 bytes.
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I LA 5 T . I

Yoor dezeo flie geidt precl9s h.tz.lfde cds voor de fi ie
NEXT.I I'let ultlonderlng vQ.n h.t feolt, d<lt de file lAST.! infor
l'lQ.tie bel/at oyer de diskette voorQ.fgaQ.nd QQ.n de l'lol'lentQQn in
gebruik ziJnde diskette.

Op een diskeotte WQQr net eerste gedeeite VQn efn dokuAent
op voorko"t k<ln dus noolt fen file LAST.I Yoorkol'len I'let een I
gelijk QQ.n de fxtensle behor.nde blj het dokul'lent.

DQQ.renteogen kQ.n op de diskette wQ.Q.r het tQQtste deet IIQn
een dokul'lent op I/oorkol'lt geen f i I e NEXT. I Qllnwez i 9 z i j l'\.

Een en Qnder 1'I0ge worden l/erdUidel IJkt Q.Q.n de nQnd VQn onder
stQl1nde figlJur:

DSKNME ---\1--- DSKHME ---\1--- DSKHnE
NEXT.I ---1\ HEXT.I ---1\

\-- LAST.I \-- LAST.I

De schel'lQ.tisch QQngegeven diskettes I'logen een en dezelfde
diskette zijn.
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I LABELS. I

Dit file ko~t op een diskette voo~ indien e~ in het doku~e~t

l.dQ.~r- de f'i leIS l'Iet extensie I bijhot"en l~bels wol'deti geb~uilo(t.

Onde~ l~bels wo~den in dit verbdnd ve~st~~n gel'ldrkeerde
pl~dtsen binnen de ddtd Vdn fen dokuftent.

Aller-eerst bev~t het file 4 bytes Wdd~in de 7-bit ASCII cod~

is opgesl~gen die de nd~!'I v~n net ldbel voo~stelt.

Dda.rn~ volgen diverse pOinters, die dezelf'de structuur hebben
dls de pOinters binnen de reeds genoel'lde pOinterfi les zoddt d~Q.r

niet verder op noeft te worden ingegddn.
Echter, a.l1e pOinters Zijn slechts ha.lf zo groot da.~r Zij

dlleen fen enkel punt binnen de da.ta.file behoeven a.dn te geven.
Of lQ.dtste pOinter bev~t nu FFFF FFFF he~ te~ QQndUiding

van het einde van de ~eeks.

De betfkenis VQn de pOinters is de volgende:

De eerste pOinter die volgt op de nda." Vdti het l~bel is de
pOinter die binnen de data.fi Ie de pla.a.ts a.Qngeeft Wddr het
betreffende ldbel is gedeclareerd.

Indien het la.bel (nog) niet gedecla.reerd is, dan is de inhoud
van deze pOinter 0000 0000 hex.

Deze pOinter heeft ook de wQa.rde 0000 0000 indien het betref
fende label op een a.ndere diskette, wa.drop het vervolg van het
dokuftent bijVOorbeeld staat, is gedeclareerd.

De volgende pOinters geven de plaatsen
dan l.dda.r dan net betreffende label wordt
de Idatste pOinte~ die het finde van
behorende bij net betreffende la.bel a.angeeft.

De !'loge 1 ijkheid, ddt Qa.n la.b.ls ... o~dt gerefereerd op andere diS
kettes, dan wadrOp Zij Zijn gedecla.reerd il'lpliceert, ddt voordf
gaande a.an het uitpr-inten v~n .en dokul'lent waa.rin Vdn la.bel! wo~dt

gebruik gel'ld~kt het systeeft een keer aIle diskettes wa.a.rop delen
van het dokul'lent staa.n zal ftoete door\open teneinde a.lle labels
en hun de positie waa.rop ze gedecla.reerd Zijn te weten te kunnen
kOflen.

Pas daarna. ka.n het uitprinten beginnen.
DUidelijk za.l zijn, da.t dit een la.ngdurige a.angelegenneid is.
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BEDIENINGSASPECTEN

Het uiteindelljke tekstverwtrkende systee~ z~l enkele verschil
lende progrQMft~'! ~oeten kunnen uitvoeren.

Ais voorbeeld noe~.n we:

- Het editen VAn een nieuw dokuftent
- Het editen VAn een bestAAnd doku~ent

- Het testen VAn de QUME printer
- Het dAn~Aken VAn een nieuwe diskette voor de operateur
- OpvrAgen van doku~entgegev.n5 ftogelijk ft~ken

- Test van het systee~

- Her~rrangeren dokuftentd~t~ op een diskette
- Cursus "autodidactos d systeeftbediening

Het systeeft zal zodanig ftoeten Zijn geftAaktJ dat de keuze van
een vlln deze prograFll'la's door de oper~teur niet ftoeiliJk is en dAt
het systeel'l de benodigde waarden voor v4riabelen in de progr4ftft~

tuur op zod~nige WijZe aan de operateur vraagt, d4t deze geftakke
lijk op die vragen k4n antwoorden.

Het nu
z041s die
voldoeni

volgende geeft eln beschrijVing van de gang van zaken,
wordt voorgesteld o~ aAn bovenstaande voorwaArden te

(Yeronderstel voorlopige het gebruik V4n een ~iCrOCOftputersys-

tee"" voorzien Vlit"1 de INTEL ISIS II file handling prograftftatuur)
Het systeeft zal in eerste inst~ntie n4 aanzetten en opstarten

onder gebruik van een systllft diskette een zg. ISIS Sign-on bood
schap naar het scherl'l van de terftinal sturen.

Dit is (voorlopig) OnVerftijdelij~; het is echter niet ROOi.
Wat er eigenlijk IOU ftotten gebeuren is, dat net systeeft dire~t

het prOgrA~l'la lalldt en uitvoert waarftee een van de genoel'lde pro
gral'lMIl's gekozen k~n worden.

In het gevlll, dQt er per abuis een verkeerde diskette werd ge
brUikt en he~ systee~ dus niet in stAat is o~ ft.b.v. die diskette
te initialiserenJ dan ftoet er een boodsch4P op het scherft van de
tef'ftil"lAl verschijnen. ftet b.v. de volgende inhoud:
bDit is geen syst •• 1'l disk.tte. probttrt U eens een andere. d

Het zal HIET ~oeten gebeuren. dQt Dvergeschake\d wordt na~r de
ftOnitorprograftl'latuul" (THESVS o.i.d.), d~~t' dit verSChijnsel niet
strookt ftet de opvattingen bttreffende ten eenvoudig te bedienen
systeel'l.

Yoor het opstarten al1een ~oet het bedienen van een soort RESET
toets voldoend. Zijni het systee~ ~oet niet wcchten op het ccn
slaan van een bepcalde toets op de ter~inlll Oft ucn te geven • dnt
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ter"'ina.1 DE tef'l'lina.1 is, da.a.r hat gebruik vo.n "'eerdere te-rl'\i
voorlopig bUiten beschouwing gelo.ten ko.n worden.

Ho.da.t tiet opsta.rten is g.lukt, ... oet nu nog expl iciet door de 0

pero.teur het progro. ... "'o. worden gelo.den, wo.o.r ..... een keuze vo.n de
genoe ... de prog~~ft~~'s ~ogelijk is.

Yeronderstel da.t dit gebeurt, b.v. door het Q.a.nsla.o.n va.n USTART"
Het systee ... doet do.n een lijst vo.n I"Iogelijke progro."~o.'s op het

s~herl"l va.n de terfllina.l verSChijnen, voorZien vo.n de fIIededeling op
welke WijZe de opera.teur er .en uit ko.n kiezen.

Indien de opera.teuf' een progro. ...... o. kiest. da.n wordt de gekozen
... ogelijkheid nogl"lo.o.ls getoond I"It de vra.o.g va.n het systee" of da.t
de definitieve keuze is, o.lsI"Iede een ... ededeling vo.n de "'ijZe wo.o.t'
op gea.ntwoord ka.n worden.

Dit expliciet bevestigen vo.n de gekozen ... ogelijkheid is vo.n be
lo.ng, do.a.r het ti i er 0 ... een i ngr ij pende ho.ndel i ng ga.o.L n1. het
lo.den en uitvoeren va.n een der progro. ...... o.'s.

Geeft de opera.teur geen b.vestiging vo.n het gekozen progra. ... "'o.,
da.n I"Ioet de keuzelijst weer op het scher", yerSChijnen en begiot
het geheel weer vo.n voren o.f o.o.n.

Yoorlopig richten we nu de o.a.nda.cht op de editprogro.", ... o.tuur.
Yo.t Zijn nu b.v. de gegevens die het systee ... I"Ioet hebben OM een

doku"ent te kunnen editen?
Allereerst no.tuurlijk de na.a. ... Yo.n het doku ... ent.
Het systee", kijkt of de no.o. ... ya.n het doku"'ent op de gegeven dis

k",tte voorko"t.
Het verschl! tussen de progra. ...... a.tuur yoor het editen va.n een

nieuw of een reeds besto.o.nd doku",ent is hierin gel.gen, do.t ver
schillend wordt gereo.geerd door de progro. ... "'o.tuur op het feit of de
no.o.", o.l do.n niet gevonden wordt.

Yordt vo.n een nieuw te edit.n doku ... ent de no.o.~ ~l gevonden, do.n
dient dit o.o.n de opero.teur te worden ge",eld do.o.r tiet gebruikelijk
is d~t een nieuw te editen dokuftent niet reeds op diskette voo~

kOAtJ ",ordt do.a.rentegen vo.n een oud te editen dokuftent de n~uA

niet gevonden, do.n wordt dit ook ~o.n de operQteur ge"eld, Zij net
Aet een iets andere boodschQp.

In clit Ida.tste geva.l ko.n het systeeft bijYOorbeeld direkt een 0
verzicht geven va.n de doku ... entno."en die wei gevonden Zijn en die
op de gegeven n~o.M 1 ijken, do.o.r het niet kunnen vinden best eens
te Wijten zou kunnen Zijn da.n een typfout v~n de operdteuf.

Let wei: In beide gevo.llen Yindt slechts controle op het voor
ko ... en vo.n een nQo.ft op EEN diskette plo.dtsi de opero.t.ur zo.l er
voor ~oeten zorgen, do.t er niet twee verschil1ende doku",enten "et
dezelfde no.o.~ op twee verschill.nde diskettes sto.Qn.

Het dflopen va.n a.1le diskettes o~ te kijken of een no.o." a.l eens
gebruikt is strookt niet ftet de Opvdtting.n over een .envoudig
systeel'l.



is voordl V6n be16ng bij die vr4gen Wddrbij
voor ten ddnt6l vdridbelen "oeten worden inge-

1 1 b

Weet het systee~ een~~~l de n~~~ Vdn het doku~ent. d~n kdn ver
der worden gegddn Aet het vrdgen Vdn de wddrden die sO~Ai~e Vdri
dbelen tijdens het editen Vdn het doku~ent ~oeten hebben.

Uit het eisenp~kket heeft reeds ~oqen blijkenl ddt het Aogelijk
"oet Zijn 0" de wdArden Vdn d.ze vdridbel.n Vdn doku"ent tot doku
"ent dnders t. klelen.

In principe dienen er op elke vrddg die door het systee~ wordt
gesteld drie dntwoorden ftog&lijk te Zijn;
aJ~u.DHEE" of UHELP" 0' I.ts Vdn soortgelijke strekking.

Indien een vr~dg V6n het Sijsteeft ddn de oper6teur door de 16dt
ste Aet j6 wordt be6ntwoord. ddn zdl de vrd6g verder door het sys
tee~ Aoeten worden uitgewerkt.

Yordt een vr~dg d~6rentegen door de oper6teur ~et nee bedntwoord
d~n ftoet de vrd~g in kwestie en de uitwerking erV6n door het sys
teeft worden overge51~gen.

Het 6ntwoord help op een vr6dg tenslotte Aoet het systeeft 6dn d~

operdteur doen uitleggen Wdt de vr66g betekent en Wdt de ~ogelijke

~ntwoorden op de vr~~g Zijn.
Yoor de oper~teurs. die ~et het systee~ bekend Zijn, Aoet de AO

gelijkheid worden geboden 0" op een vr66g, die n6dr de operdteur
weet gevolgd zdl worden door dndere vrdgen. in een keer 6lle beno
digde dntwoorden Ate te geven.

Het syst.e" kdn ddn die vr6gtn. Wddrvoor de dntwoorden Zijn Aee
gegeven. overslddn d.w.z. ZiJ behoeven niet gesteld te worden.

Zijn er in de reeks gegeven ~ntwoorden on"ogelijke dntwoorden.
dntwoorden die niet bij dt vr6dg pdssen of ontbreken er dntwoor
den. ddn zullen de betrefrende vrdgen 6lsnog door het systeeA ge
steld ~oeten worden.

Deze hdndelwijZe
nu"erieke wdQrden
voerd.

De eenvoudigste ~dnier 0" het systee" een wddrde voor een ddntdl
vdridbelen te doen kennen is het systeeft Vdn bepd6lde w6drden voar
deze vdridbelen te doen uitgddn; deze Wddrden Zijn zg. udefdult a

Wddrden en de operdteur wdn, indien gewenst, WijZigingen in een
QQntQl v~n deze vQri~belen d6nbrengen.

"isschien ten overvloede wordt hier nog eens de dQdrVOOr ~oge

lijke diQloog Qdngegevenl
Het systeeft VrdQgt de operdteur or deze wdt wil WijZigen.
~ntwoordt de operdteur ",t neen. ddn wordt de gehele "ogelijk

heid tot WijZig.n overgesldgen.
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Is h.t Qntwoord VQn d@ op@rQt@ur dQQr@nteg@n jQ! dQn kQn de
wQQrde VQn ten of fteerdere vQriQbelen worden gewijzigd.

Is het Qntwoord help, dQn (PQs) InQt het systeeM aile wQnrden
VQn d@ s~st@eMvQriQbelen zien, ver~eldt erbij wat ze betekenen en
welke wQQrd@n @r "og@lijk ziJn voor de betreffende yuriQbelen.

Hierbij zlJn nlltlJurlijk so~.. ige vQriQbel.n QfhQnkell;k, %0 zo.l
het dUidelijk Zijn dQt een AQxi .. Qle regellengte gebonden is QQn de
pQpierbreedte.

De keuze VQn
verlopen, zodQt

nee I

nee I

vrQQ9 2 ....

Indien nu Ql1e wQQrd.n voor de belQngrijk@ vQrio.bel@n bekend
zijn, kQn QQn het ulteindelijke editen worden begonnen.

Indien het editen ven reeds b@stQQnd dokY,,@nt betrof "oet ook
nog QQ.n het systee .. opg@geven kunnen worden of er aQn het begin,
dQn wei Q.Qn het einde VQn het dokuA@nt .. o@t worden verderg@werkt.

Het swsteeA ~oet d@ A09,lijkheid bieden 0.. de toestQnd VQn de
vnrinb@len op een bepQQld .. o .. ent in I@n bepQQld blok te do@n opne
.. @n in de tekst (een zg. controleblok) t@neind@ g... Qkk@lijk in ~e

t@kst de wQQrden VQn d.z@ vnriab@len te kunn@n terugvinden.
Yoorts ..oet hIt systee .. de Aogel ijkh@id bieden 0 .. de toestQnd

VQn een groep vQriQbelen op e@n bepQQld ..o~ent als een groep .. et
ten bepQQld@ nnQ~ te kunnen definleren.

Oeze groep ko~t dQn onder die nQQA b@kend te staGn en Ql1e vQri
abelen In het systee....otten op ten bepQQld Mo .. ent ten z~kere

wQQrde toegewezen kunnen kriJgen door een vrQQg VQn het systee~ of
er iets g.WijZigd .. oet worden Aet JQ te beQntwoorden, gevolgd door
de "QQA vnn een dergeliJke groep.

HQtuurliJk worden dQn enkel die vQrinbelen verQnderd, WQQrVQn de
wQQrden in de b~treffende groep Zijn opgeno"en.

Tijd.ns het editen VQn een doku .. ent dient de operQteur de be
5chikking te hebben over het g@bruik VQn een QQntQI VQn de genoe~

de eigen,chQppen van het syst .... , nls vet drukken, .. ultiprint, etc
Yoor het QQnroepen VQn deze functies dlenen een nQntQl functie

toetsen te bestQQn.
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De ~oftent~el in gebruik Zijnde terAinal bijvoorbeeld heeft 16
functietoetsen, die in cOAbinatie PIet d. SHIFT toets 32 verschil
lende codecoPlbinaties kunnen uitsturen.

Deze 32 verschillende codes kunnen dus worden gebruikt OPI de
cOPlputer te doen weten welke functie er Ploet worden uitgevoerd!
indien er Yoar wordt gezorgd, dat de cOPlputer een bepaaldt code
co~binatje op de jUiste wijze weet te interpreteren.

Voor\apig is er voor de functietoetsen een toewijZing bedacht,
die er als voigt uit ziet:
(0l1tw9rpfi losof'ie hierbij was, dat tijdens het invoeren van tekst-

dQta die functietoetsen gebruikt PIotten kunnen worden, die recht
streeks betrekking hebben op verwerkingen in de tekst; andere
functies, waarbij nog Pleer data ingevoerd Ploet worden, kunnen dan
saPlengenoPlen worden en worden ondergebracht onder ten van de func
tietoetsenl deze doet ze bijvoorbe.ld een voor een verschijnen bij
bediening van deze toets en dan kan de operateur er een keuze uit
PIaken)

De f'uncties die tijdens ingQve van de tekst direkt beschikbQar
Plotten zijn, Zijn de volgende:
insert, delete, "ultiprint, vet drukken, onderstrepen, hulp inroe
pen, speciale functies-to.ts, cursorPlanipulatie, +/- hQlf linefeed

Indien hiervoor nu de volgende toewijzing wordt ge~aQkt, dQn
zijn 16 toet~en bezet!

- CursorPlanipulatie toetsen (4)
Deze doen de cursor ten positie verplaQtsen in de richting waar

op de tOfts betrekking heeft; hier kan niet van de narPlale cursor
PlQnipulatietoetsen van de terPlinal worden gebruik gePlQakt, daar
deze bij bediening geen code uitsturen nQar de cOPlputer.

De lQQtstgenoePlde toetsen kunnen de cursor dus verplaatsen bin
nen de t.kst zonder dat d. cOPlputer dQt te weten kOPlt, zodat de
1:1 relatie (positie cursor in tekst op scherPl = AOAentane verwer
kingspositie) verloren kan 9QQn.

OpgePlerkt ~oet worden, dat e.n cursorbeweging die de cursor voor
een regel zou "oeten b~engen die in de eerste kolOA op het scherA
begint ni9t Plogelijl< is.

Het brengen van de cursor buiten ten regel aan de achterzijde
van die r9gel heeft verder 9.tn enkel gevolg, tenziJ er op die
plQats tekst "oet worden ingevotrd.

Dan Ploet een aantal SPQti.s, overeenkoPl.nd ftet het aantal posi
ties dat de cursor bUiten de regel stand Aee ingevoegd worden in
de tekst door het systee".

Indien de cursor tegen ond.r- of' bovenrand VQn het scherPl w~rdt

geplaatst, dan ~oet e.11 poging OPl de tegen de bovenrand van het
scherPl staQnde cursor nog verder naar boven te bewegen in het naar
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beneden schuiv~n VQn de tekst over het sch~rA resulteren, w~Qrbij

de vriJko"ende regels QQn de bavenkQnt van het scherR Ao@ien wor
den biJgevuld A~t dQtQ uit h.t dokuAent die stQQt voor de dnta die
op het scherA QQn~ezig WQS.

OAgeke.rd "oet ~~n paging tot verplQQtsing nQar btn.d.n VQn een
cursor dil reId. tegen de onderrQnd VQn het scherM stQQt tot ge
volg hebben, dQt de dQtQ over h~t scherM nQar boven schuift, WQQr
bij de vrijkoAende rui"te "oet word~n opgevuld Aet dQtQ uit het
vervolg VQn het dokuA~nt.

De Yolgende twee functietoetsen do.n .en COAMQndo in de tekst
opneAen, dQt de schrijfkop nQderhQnd blJ h.t uitprinten VQn de
tekst e~n b'PQQld. QfstQnd oRhoog of OAlQQg do.t gaanJ het gnat
hier dus OM de zg. half linefeed toetsen.

Yo or het Aogelijk RQken VQn .en ins.rt van dnta in de tekst van
~en dokuAent ~ordt in eerst. instanti. gedacht QQn t~ee funetie
toets~nl

De ~ne hiervQn IOU dQn Aoet.n word.n g.bruikt voor het verwezen
liJken VQn een insert van EEN letter, de Qndere voor .en insert
VQn een of Aeerdere regels tekst.

De eerst'1 de -insert charQcter" functietoetsl doet de eerstvol
gende letter die wordt QQngeslQg.n na het bedienen VQn de functie
toets inserten op de AOAentan. poSiti. VQn de cursor in de tekst.

De Uinsert 1 ine" toets dQQr.ntegen RQnkt vQnQf de cursorpositie
precifs f.n regel vrij1 door dQt de tekst vQnaf de insert positil!
tot aan het einde van het scherA een regel naQr beneden schuift.

Dit betekent1 dQt de lQQtste regel tekst op het shereR vlrloren
gQQt,

Oe tekst vQnQf het begin VQn hIt scher~ tot Qan de cursorpasitie
blijft staan.

Nu wardt de ~ogelijkheid geboden tot het Inserten VQn tekst,
vaQrbij all bliJkt dat de g•• chapen rul"te ter grootte VQn 1 regel
"iet valdoende Is,.r autoAatlsch ten zelfde creatie van 1 regel
vrije rui~te op het scherR Roet plQQtsvinden.

Let well Dit is een tOlwlJzlng voor deze twee teatsenl zoals
die QQnvQQrdbQQr vordt geacht, in QQnAerking genoAen dQt het niet
~ogelijk Is o~ d~ tekst op h.t scher" VQn de terAinQl binnen len
korte tijd in zijn geheel e.n pOlitie te doen opschuiven.

Het autoAQtisch rUiAte vriJ ~Qken "oet ophouden, Qls de opera
teur het systee" doet wet,n, dat de insert line is afgelopen door
het nogftQQls bedienen van dezi toets.'

DQn ~oet de overblijvende rUiAte worden gevuld Aet de rest VQn
de regel WQrin de Insert plants vondt en Roet de overige dQtQ op
het scher~ "ee terug schuiven.
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120

Yoor de delete wordt in •• rste instonti. ged~cht ~Qn drie func
ti.toetsen 1

De eerste VQn deze drie toesten Moet h.t l.tterteken op de AO
"entQne cursorpositi. doen verdwiJnen, d. tweede Aoet n~ aanslaan
de rest van de regel vanaf de cursorpositie do.n verdWijnen en de
derde tenslottf Roet een blok tekst doen verdwijnen.

Hiervan zal dan begin en eind. door de operQteur Qnn het systeeA
"oet.n worden opg.gev.n.

YoorQfgQande aan het effectu.ren van een delete Aoet het s~ste."

nog OA een b.vestiging van de ho.v.elheid te d.let.n d~t~ vragen,
blJYOorb.eld door h.t betr.ff.nde stuk eerst nog even op een con
trastrerende ~anier op h.t scher" te doen verschiJnen.

PQS na b.vestiging door de op.rat.ur "og het verwijderd worden.

81 ijven over de toetsen voor onderstr.pen, vet drukken en Aulti
print.

OM Aet de IQatstl te beginnen l deze "o.t er
derhand tijd,ns het uitprint,n van de tekst
voIgt op h.t Gans1aQn VQn de "ultiprint tOfts
dnt er .erst een verplaQtsing v~n d. printkop
gevo.rd wordt.

Dit cO"Aando ~oet op een plQQt. herhaQlbaor zijn.
Indien deze to.ts obusi.v.liJk werd aQngeslQgen, dan kQn het ef

fect worden teniet gedoan door direkt volgend op het aanstnQn VQn
deze toets e.n spatie aon t, sloan.

De toetsen yoor onderstr.p.n resp. vet drukken Aoeten zg. set
res.t toetsen zijn.

BiJ een"alig bedienen schnk.l.n ze de functie in, bij nogAaQls
bed!.nen "oeten ze de betreffende functie weer uit schnkelen.

OM het nbusiev,lijk inschak,len van een van heide functies te
herstellen is het dan dus Yoldoende OA de betreffende toets n09
"Qnls QQn t. slaan.

Functies als ulttijnen en c.ntreren zijn niet direkt beschikbnQr
voor de operQteur; dit vindt ziJn oorzQak in het feit, dat een
dergelijke functie binnen .en regel knn worden geQctiveerd yoor
aileen die ene regel indien de betreffende functi9 aQn- en direkt
weer uitgeschQkeld wordt (zie beschrijving controledata)

DQarOA Aogen de uitlijn- en centreerfunktie niet direkt voor de
operateur beschikbQar zijn.

Dit vordt bereitt, door dlze functies (o.a.) op te ne"ln in een
"enu van speciale functies, dat ~oet kunnen varden opgeroepen "et
de 15e functietoets.

Yoor h9t effect van
vUQrust nog ~vkozen ftoet

Zo kQn bijvoorbeeld
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het n~nslnnn vnn de letter" het gehele ~enu ~~n functies doen
verSChijnen.

Wordt de toets d~arentegen gevolQd door het n~nsl~~n v~n een be
p~~lde ~ndere letter, d~n ~oet de bij deze letter behorende func
tie direkt worden opg.roepen.

Deze WijZe vnn ~erken is eehter niet aGn te rdd.n, voo~ zover
het het do en versehijnen Vdn het gehele Renu betreft.

Yoor verscheidene VGn de onder de speciale functies gerekende
functies Aoet nl. een deel van de tekst kunnen ~orden ~dngegev9n

en dat zou iApliceren, dnt het seher~ n~ aanroep Vdn het ~enu op
njeu~ geschreven Moest worden.

Een andere "ogelijkheid is. 0" de nulten vnn de Aogelijke speCia
le functies stuk voor stuk te doen versehijnen in een desnoods u
part daarvoor te ereeren controleregel.

Indien een bepaalde funetie niet gewenst is, dan Aoet door dit
kenbaar te Aaken dan het syste." de volgende functie getoond wor
den.

Ook hier k~n direkt een keuze worden ge"dakt door het ddnsl~an

v~n een letter na de functietoetsl' want het niet toepassen van
dez. ~ogelijkheid betekent dat voor het nanroepen Vdn de l~Qtste

functie het gehele A.nu doorlopen ftoet worden.
Onder de functies die d.A.V. de 15e toets Aoeten kunnen worden

ge~ctiveerd vinden we niet alleen uit\ijnen en eentreren, Aa~r ook
die functies, die e~trn input behoeven alSl~findN,Rsubstitute",

Rget","put N, e)(it, qUit, etc:.

De ladtste functietoest is gereserveerd OA de hulp van het sys
tee~ in te kunt)en roepen.

De wijZe Wdarop dit geschiedt ~oet nog worden bepaald. even~ls

de vor~ w~arin hulp geboden kan worden.
Er ~oet echter voor gezorgd worden, ddt de geboden hulp dfhanke-

lijk is van het ~oMent waarop de ddnroep geschiedt.

Rls laQtste k~n over de toewljZing Vdn de tunctietoetsen word~n

gezegd, dat het een toeWijZlng is, zoals die in de Pt'~ktijk ~ald(e

lijk lijkt te Zijt1.
Et' Zijn n~tuurlijk ontzettend veel alterndtieven; de praktijk

znl Aoeten uitwijZen welke de best. is.
Yoorts ftoet worden opgeMerkt, ddt sOA~ige functietoetsen elk~~r

uitsluiti'VlI
Het z~l dUidelijk Zijn, dGt het GanslGan van een delete block

functietoest b .. niet direkt gtvolgd ~dg worden door het a~nsld~n

Vdn een insert toets etc.

De functietoetsen kunnen dthnnkelijk van de ~~rd van de te be
werken dat~ een andere functie krijgen.

Het verdient Vldtuurlijk 4~nbeveling, Oft dezelfde functies door
dezelfde toet$en te laten ~itvoeren in 4l1e gevallen Oft nodeloze
gecoApi iceerdheid van het systeeft te voorko~en.
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De genoe,u~e fUtlcties dienen zoveel 1'I0gelijk ook op het scher"
va.n de ter-l'Iinl11 te worden uitgevoer-d, tenZij de opel'a.tllour el<pl i
ciet te kennen heeft gegeven dit niet te wilten.

EI' dienen op het scherl'l vo.n de terl"lino.I ten po.a.r regels gereser
veeI'd te Zijn voor het tonen yo.n de l'Ioftento.ne systeel'lsettings a~n

de oper-a.teur.
Deze regels l'Ioeten uitero.o.rd onderdrukba.l1r ZijnJ indien de ope

ra.teur te kennen heef't gegeven op deze regels geen prijS te stel
le n.

De da.ta die in deze rege15 verl'leld l'Ioet worden is bijVOorbeeld;

- Het po.gino.nUAfter
- Het regelnuftl'l'" o.bsoluut vo.no.f' het begin va.n het dokul'lent
- Het regelnu"l'Ier relo.tief' op de po.gino.
- Sto.tus va.n het systeel'll

- 0.1 do.n nitt o.ctief' Zijn vo.n:
uitlijnen, onderstrlpen, ho.lr linef'eed, centreren etc.
Het tonen vo.n het cha.ro.ct.rnul'Ifter binnen een regel geeft
grote l'Ioei 1 ijkhed&n.
DQQ.r- net verpla.a.tsen va.n de cursor over het scherl'l l'Iet Ma.~.

12.5 positie per seconde ko.n geschieden indien ten toets
%0 10.ng werd ingedrukt do.t d.ze repeterend go.a.t uitzenden
l'Io.o.r het bijWerken vo.n de inforRo.tie in een of Aeerdere
controlerege15 ongeveer 0.4 seconde kost blijkt da.t dit
quo. snelheid va.n de terftino.l niet ho.o.lbo.a.r is.
Hisschien levert het gebruik va.n een o.nder type terl'lina.l
niet deze problel'len op.

IndilH\ flor rUil'lte overblijrt in de twe. genoel'lde contt~oleregels

da.n ko.n deze war-den gebruikt Ol'l de te verstrekken inforl'la.tie op
een %0 dUidelijk ftogelijke WijZe weer te geven.

Hierbij wordt gedo.cht o.a.~ het a.o.ngev.n va.n het 0.1 da.n niet Q.C-

tief Zijn va.n een bepa.o.lde runctie recht boven de betreffende
functieto@ts op hIt scherft, etc.

Yoorts ko.n na.tuurlijk ook worden ged6cht dnn het uitbreiden
vQ.n de hoeveelhtid inforMo.tie.
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ZOq\s uit het voorgqande heeft "ogen blijken is het niet ~oge

\ijk 0" een reeks vun preci.ze eisen tl geven, die de ~ijze vun
bediening VQn het systle" geheel Yost legOln.

5dAengeVQt ko~en deze er op neer, dat de interQctie tussen sys
tefft en operuteur %0 siApel "ogeliJk Aott ziJn, WOQrbiJ het sys
teeA indi'" nOdig de helpende hund biedt of k~n bled~n.

De beschrijving VQn de bedienlngSQ5pecten zul nu worden besloten
Met het g,vln van len blschriJving von enkele voorbeelden vun
gedQchten die er bestQun o"trent de speciale functies en de hulp
die het systeeM "oet kunnen bieden.

Yoor wut betreft dit IQatste kunnen de volgende opAerkingen wor
den ge"QQkt l

De hulpverlenlng door het systee" 15 voarn1 bedoeld
kunnen bleden uon de operoteur tndlen deze tiJdens het
het syst,eft op Aoeilijkheden .tuit, wourvoor hlj niet
oplossing kQn vlnden.

Het \igt in de bedoeling OA don door hIt systeeA op verzoek vur
de operuteur inforMQtie te laten verschaffen oAtrent de AOMentune
situatie waQrin het systeeA verkeertJ voorts dient het systeeM
dan Met behulp van b.v .•en siMpel vrQag- en antwoord systeeA er
Qchter te zien te KOMen wnt de probleMen Zijn waar d~ operuteur op
~~t AOMent ~ee k~Mpt.

Ook Mo@t de hulpv@rlening worden gebrYikt indien de oper~teur

een vra~g vun het systeeM Met help beantwoord.
Het systee~ dient dun de Mogelijke antwoorden op de betreffende

vra~g ~n hun gevolgen QQn de opernteur te tonen.
Uit dez~ globale richtliJnen bliJkt a1 dadelijk. dot de hulp

w~rt~nlng sterk afhonkeliJk is van het tiJdstip wuorop de hulp
wordt lrgeroepen.

D~ hulpverleningsprogroAAatuur
groot dee' vun de totale

Over de ~peCiQle functi.5, die door het uunsinon van d. 16e
functietoets Moeten kunnen worden uongero'pen kunnen de volgende
oPMerkingen worden geMQQktl(hierbij wordt de wiJze wOQrop een
dergeliJke functie MOlt worden g.kozen even bYiten beschouwing ge
laten)

Voorlopig wQrdt gedocht Qon de volgende speciale functies OM in

het "Menu? op te neAenl
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gevens uit het geheugen v~n de coftputer n~ar diskette gecopieerd
en het veranderen v~n HEW POINTERFILE in OLD POINTERFILE en het
ftaken v~n NEW POIHTERFILE uit het CPS wordt uitgevoerd onder e
ventueel bew~ren v~n de OLD POINTERFILE etc.
Korto", ~lle h4ndelingen die noodz~kelijk Zijn Oft zowel de nieu
we ~ls de oude versie v~n het dokuAent op diskette te krijgen
zullen worden uit~evoerd, het systee~ beelndigt de editprogra~

Matuur en is kluar voor het uitvoeren v~n een ander progra~~a,

d~t weer door de operateur gekozen ~oet worden.

- COM~undo OM het editen van het dokuAent te £t~ken en ~lle tot op
dat MOMent ingegeven WijZiglngen te vergeten
NQ Qfloop VQn het uitvoeren v~n dit coftAando is het net alsof er
heleMQal geen editing van het dokuAent heeft pl~Qts gevonden.
DQQr dit? een nogal ingrijpend cOA~~ndo is w~t bij QbUSieVelijk
geven een hoop werk teniet dOft is het raQdz~Q~ het systeeA een
bevestiging VQn de opdrdcht tot stQken VQn het editen (·quit")
te l~ten vragen.

- CO~Mundo tot het vervQngen van fen in te geven stuk tekst door
een ~nder in te geven stuk tekst, onge~cht de lengte van de
beide stukken ~its deze binnen redelijke grenzen blijft.
Het systee~ ~oet d~n ook nog vragen, of de verv~nging in het ge
hele dO~UMent Moet geschieden of aIleen in d~t gedeelre, d~t in
het geheugen studt
Indien het in het gehele dokuftfnt Aoet geschieden, d~n dient h@t
systee~ net gehele doku~ent te doorlopen, ook d~t gedeelte dQt
~l weer op diskette is weggeschreven en overal de ftodific~tie

uit te voeren.
H~ ~floop v~n de uitvoering v~n dit cOAA~ndo, wat weI enige tijd
ifi besl~g k~n ne~enJ dient het systeeA te Zijn teruggekeerd in
de situ~tie ZOQls die w~s op het AOftent d~t het coftA~ndo werd
gegeven.

- Co~ftdndo tot het vinden v~n een bep~ald stuk tekst.
Het doen uitvoeren van dit cOAft~ndo heeft tot gevolg, d~t het
editen v~n het dokuftent tijdelijk wordt onderbroken, totd~t het
systee~ het bep~~lde stuk tekst heeft gevonden.
Dit opzoeken kufl zowel gebeuren in d~ d~t~ in het geheugen van

de co~puter, ulsooR in de data die op diskette st~dt.

Welke van de twee ~ogel ijkheden door de operdteur is gekozen
~oet door het systeeft worden opgevrddgd.

- COAftQndo tot het doen oph~len Vdn een stuk d~ta van een doku-
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Aent nn~r het geheugen VGn de COAputer.
Dit stuk kGn nfko~stig zijn uit hetzelfde dokuAent of uit een
ander, geregistreerd op dezelfde diskette als AOAentnQn gebruikt
wordt of een nndere.
Welke vnn de ftogeliJkheden het is ZGI door het s~5teeA nnn de
hand vnn nntwoorden VGn de opernteur op door het systeeA te
stellen vragen ~oeten worden bepnald.
Ook, de Wi.j:ze VQn bepIlling v~n een op te hnlen stul< Aoet worde
bepaQld.
HierMee wordt bedoeld, de Aanier wGnrop de opernteur het begin
en het einde vnn het op te halen stuk Aoet kunnen aangeven.
Zijn bijvoorbeeld regelnuAAers bekend, dan zou yolstann Aoeten
kunnen worden Met het opgeven vnn regelnuAMers wQarin begin
resp. einde zijn gelegen.
In het andere gevQI znl het dokuAent doorlopen Aoe~en worden en
door het expliciet QQndulden van begin- en eindpositie d.A.V.
cursor"anipul~tie gecoftblneerd ~et het aanslaGn yan een toets
voor het anngeven van begin of einde de ~fAetingen van het op te
halen stuk aan het ~ysteeA Aoeten worden kenbanr geAaakt.
I)it zal wei enige tijd in be.ilng kunnen neAen.

- COMMo.ndo t·ot !'let· 1,.legzetten vnn een stuk tekst in een Ilparte fi Ie
op di$kette of een ander Aediuft.
Voor Wilt betreft het bepalen vnn het begin en het einde van dit
stukl zie voorgQQnde cO~Aando.

- COMMando tot het over5ch~kelen tussen verschi llende inYOerAodes.
bijvoorbeeld o~sch~kelen nnar for~ule- of figuur invoer.

COMMando WQor~ee het declareren von een label in de tekst ~oge

1 i j k is.
HierAee kan ann een bepnnlde plnnts in de tekst een naa" yorden
toegekend, W~Qrnnn op andere plQ~t5en binnen de tekst gerefer
eerd kGn worden.
Het systeeM ~oet

bels autoMatisch
betrerfende label

- COAMnndo tot het kunnen refereren nan len Inbel.

- Set of reset uitlijnAode.
HierMee ko.n de teKst van len dergelijk CO~Anndo worden voorzien,
dot het naderhond tijdens hIt uitprinten uitgetijnd zal worden
uitgeprint.
In verbnnd ~et de geldigheld vnn het co~"andol zie beschrijving



126

controledo.t.'l, 1'I00g de toet! welke het uitlijnen inschQkelt· niet
o.busieveliJk bedienbanr zijn, dQnr het abusieveliJk inschnkelen
vo.n deze tOfts en het dir.kt weer uitschnkelen ervnn toch een
effectuering v~n het uitkijnco~~o.ndo tot gevolg zo.l hebben.

- Set of reslt t.ntreren.
Hierfllee kQh de tekst vnn len zodQnig cO""Qndo worden vOorzien,
do.t deze naderhand tijdens het uitprinten gecentreerd znt worden
o,fgedrukt.
Voor wnt betreft de geldighlid vnn het cO"fIInndol zie uitlijnen.

Hit uitlijnen en centrerln beinvloeden elknQr, zonts verflleld

- "ogetijkheid tot het vernnderen vnn wno.rden vnn s~steel'lvo.rio.be

ten.
In intero.ctie Aet het Illstel" is het ",ogel iJk O~ sOI'll'lige sys
tee~vo.rio,be\en VQn wnarde te doen vernnderen.
Welke dit Zijn is afht.lnketiJk IIlln de l'lo.u!ntQQn in gebruik zijn
de progro,Ml'lntuur.

- r10gelijkheid
tekst.
De posities
het systeel'l
dol:.u/'Ient op
zonder er een

Vlln deze plQQtsen in de tlkst I'loeten nchternf Qnn
kunnen worden opgevraQgd. opdnt de Quteur VQn het
de diverse ptQQtsen een sW",bool o.i.d.kQn invultet
over te slnQn.

- "ogelijkheid tot het geven van een cO~I'lQndo Oft een deet van de
dlltll vnn het dOKUl'lent dnt op het beeldscherl'l vnn de terl'lino.l is
weergegeven te laten uitprtnten.

- HogeliJkheid tot het doen opn.~en lIo,n Qlte l'Iol'lentann in gebruik
zijnde wno.rden van de SWstlel'lYQriQblten in een npnrt controle
blok in de tekst 01'1 hit terugzoeken VQn een cOAplete systeeA
toesto.nd te vergePlakke t i J kin.
Deze Aogelijkheid knn worden benut in de volgende situQtie l

Indien Vlln een blok dQtQ blkend is, dQt het achternf AOlt worden
opg9ho.ntd en gecopieerd naQr .en andere plQQts in het dokul'lent,
do.n is het van beto.ng OM de settings VQn het systeeM te kennen,
zonls die 'lQn het begin van dit blok Moeten ziJn.
OM te voorKOAen, dat het gehele doku",.nt doorlopen Moet word.n
OM deze Situo.tie nf te leiden uit nIle in de tekst voorko"lnde
controleblokken voornfgQqnde QQn het op te hQlen stuk knn e@n
controleblok in de tekst worden opgenoMln wQQrin de co~ptete

setting v~n het systeeM is gecodeerd.
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Dit bespnnrt een hoop \angdurig zoekwerk, indien dit speciale
controleblok in de tekst wordt opgenoAen ann het begin vnn het
stuk dQta waarvan Men denkt het achternf te Aoeten gunn ver
plnntsen; het opne"en VQn .en dergeIijk b\ok in de tekst kan ook
het optreden van loektijden, benodigd OM de systeeAsetting te
bepQlen i~dif~ op een willekeurige plnnts in het doku"ent Aet e
diten wordt begannen te AiniAnliseren.

- COMMundo tot" software uitschnkelen".
Dit betekent dnt het systeeA door de opernteur Aoet worden Yit
geschakeld door het doen uitvoeren van een klein progrnftAQ'tje.
Dit zou bijvoorbeeld Qnn de opernteur kunnen doen vrngen l

Een bevestiging VQn dit Qntwoord, gevolgd door een controleren
door het systeeM of dit nntwoord klopt Aet de werkel ijkheid
(de disK drives !'\oeten inoperuble zijnJ dnn stnnt in ieder ge-

val ~instens het deurtje VQn de diSk drives open) kun leiden
tot het uitschukelen VQn het systeeA door het s~steeA.

Deze beveiliging is noodzQkelijk, ol'ldot I'en ontijdig ultschake
len VQn het systeel'l kun leiden tot het geheel of gedee\teliJk
onbruikb~Qr ~orden VQn een diskette.
!htl..wrl i jk I'loert· er weI een noodknop nnnwezi 9 z iJ n, Wllo.rl'lee het
systeel'l in gevnl vun persoonlojk ongevQ\ kQn worden uitgeschu
keld.
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PROGRAMMAB£SCHRIJVIHG

Volg~nd op de ontwe~pf4se we~den ve~schillende p~og~4~~~-onde~

delen ve~wezenlijkt. teneinde te kunnen testen of net YOo~o.stelde

principe in de p~uktijk voldeed.
De listing vun e~n hoofdp~ogrQ~~~ voo~ testdoeleinden wn~rin de

ze prugru~~u-onderdelen Zijn verwerkt is g&geven in de nppendices
u~n het einde vnn dit versl~g.

Voor net ontwikkelen v~n p~ogrQ~~~'s en tests werd de volgende
volgorde u~ngenoAenl

Ais eerste diende de progr~~~dtuur te worden ontwikkeld en be
proefd. die net verwerken Vdn ddtd in net geneugen Vdn de coAputer
bestuurde.

Dddrnu konden dun volg.n dt progrn~Adtuur voor info~~ntie-uit

wisseling tUisen geheugen Vdn de COApute~ en diskette. gevolgd
door progrd~~dtuur voor de inforAdtie-overdrncht Vid net beeld
scher~ tijdens de uitvoering vun de hoofdprogrQ~Au's.

Als luQtste werd gedecht uun ontwikkeling en beproeving VQn de
progr~~~QJs voor de inte~Qetieve co~~UniCQtie tussen ope~dteur en
systeeA tijdens opsturten. hulpverlening etc.

Pdrullel d~n deze g~ng Vdn 2dk.n kon de ontwikkeling Vdn de pro
grd~Mutuur voor het doen uitprinten Vdn dokuAenten ter hnnd wo~den

genoAen.
Hiertoe werd .en vQstgelegd. detnstruktuur benodigd. ulSAede een

beSCnrijVing van de data, een eiS wnarean werd voldnan.

o~ de datnverwe~king in het geheugen V4n de COMputer te kunn~n

testen Moeten er nntuurlijk .erst routines voo~ date-invoer. dntn
insert en dat~-delete wo~den gescn~even. alsAed~ routines die de
ing~voerde d~tu op het beeldscnerA ven de te~Ain~l kunnen weerge
ven.

ZOuls uit de beschrijVing VQn het editen van een dokuMent heeft
Aogen blijken Zijn er vour date~anipulatie in net geheugen ven de
co~puter verschillende subroutines nodig.

Beperken we ons eerst tot het bewerken van datu die ven de ope
rQteur ~fko~stig is en in het g.heugen V4n de co~puter is opgesln
gen. dan kunnen direkt 41 de volgende routines worden genoeAdl

- Een routine. die de reldtie tU55&n beeldscher~ V4n de terMin41
en geheugen vnn de COMputer n4ndhn4ft. in die 2in. dnt de positie
op het beeldseherM WuQr ~o~entQan verwerking plQ4tsvindt (Qnngege
ven door de positie vnn de cursor binnen de tekst op het senerA)
overeenkoMt Met de positie wQn~op dit geschiedt in de tekst in net
geheugen.(Q4ngewezen door ee~ nag t~ bespreken pOinter die de nneA
DATAPOINTER heeft gev.regen)

Bij het verplQats~n vnn de cu~so~ over het scher~ dient deze
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DATAPOIHTER ver~ndering&n te onderg~~n, die ~et deze verpl~utsin

gen v~n de cu~sor overeensteftften.

- E~n routine die het ~ogel ijk ft~~kt o~ op een bepualde pl~ats in
een doku~ent een stuk tussen te voegen.

Deze ~~ukt op ZiJO beurt gebruik v~n:

- Een routine die net ~ogelijk ft~~kt Oft op een bep~~lae plu~ts in
net geheugen een of ~eerdere pOinters tussen te voegen.
- Een routine aie in st~~t is Oft de w~~rde v~n SO~ftige pOinters in
een pOinterblok in net geneugen te ver~nderen teneinde het pOin
terblok ~~n te kunnen p~s5en ~~n de WijZiglngen die net dokuAent
onderg~~t .

Deze twee routines bl ijken ook voldoende te Zijn o~ het deleten
vun een deel yen de dct~ v~n een dokuftent in prinCipe te kunnen
Y'e~ 1 i set'en.

Voorts Zijn nog nodig:
- Een routine die een bep~~ld ~~nt~l bytes d~ta yen een doku~ent

Uit net geheugen vcn de coftputer kun lezen ~~n de h~nd VQn opgege
yen pOinters en deze gelezen bytes in sequentiele volgorde kQn ~r

leveren in een of ~nder buffer.
Vcnuit dit buffer is verwerking v~n de d~t~ door ~ndere progr~ft

ft~tuur ~ls bijVOorbeeld uitprintprogra~ft~tuur, progr~ftft~tuur vonr
het weergeven VQn de tekst op het beeldscher~ v~n de terftin~l, etc
ftogel ij k.

- Routines die de tekst op het scherft Y~n de ter~inQI ~~npQssen

~~n uitgevoerde WijZigingen.

GebrUik ft~kend v~n deze routines is het ~ogelijk Oft tekst yen
ten dokuftent Vic het toetsenbord v~n de terftin~l in te voeren,
hierin stukken tussen te voegen, stukken Uit weg te l~ten en v~n

dit Alles een beeld op het scher~ v~n de ter~in~l te krijgen.
In eerste inst~ntie is door de gekozen volgorde v~n progr~"ft~

ontwikkeling dus een beperking ~anwezig tot uitsluitend v~n de
oper~t&ur ~fkoMstige tekstd~t~i ~dn het invoegen v~n controleblok
ken in de tekstd~tc v~n een doku~ent door net systee", clsftede ~cn

d~t~-uit~isseling tussen geheugen en diskette wordt d~n nog niet
gedllcht.

De hiervoor benodigde routines zullen n~derh~nd ~fzonderlijk

worden beh~ndeld, voorlopig z~l de ~dnd~cht worden gericht op de
bovengenoe~de routines.

Deze routines Zijn voor het fterendeel gescnreven en ~f20nderlijk

getest.
Alvorens nu tot een bespreking vcn deze routines over te g~~n

verdient net ~cnbeveling o~ eerst nog even w~t e~tr~ c~ndccht te
besteden CQn bepcll1de specicle Situcties die in net geheugen v~n

de cOAputer kunnen optreden.
Bezie dCQrtoe nog even de vor~1 w~~rin een rege1 tekst in het

geneugen v~n de co~puter is opgesl~gen.
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<lSB><CSB><HSB><SEPARATOR>< ..... tekst + controledntn ... ><ETX>

HierVdn worden het regelnuftfter, voorgesteld in bin~ire vorA door
lSe, CSB en HSe, ~ls~ede de SEPARATOR en het ETX teken en evenMin
de controled~t~ uit de tekst in de betretfende regel op het beeld
scherR v~n de t.r~in41 ~eergegeven.

(Het fto~ent~~n in gebruik zijnde regelnuftfter k~n eventueel in
een VQn de speciQle controleregels op het scherft worden weergege
yen, voor het weergeven v~n control-inforM~tie Moet een endere
vorft V4n weergeven worden gezocht, d6~r de WijZe wn~rop regelnuft
fter en controle-inforft4tie in .en regel Zijn opgenoften een recht
streeks weergeven op het scherft v~n de terftinQl niet ftogelijk
ftQQkt, denk bijvoorbeeld 4nn de binQire vorft WnQrin het regelnuft
fter is opges hgen. >

Dit iftpliceert, dnt het Verpl4Qtsen v~n de cursor op het scherA
ven de terftinnl v~n een letter n4ar de letter die er nQ~st st~dt

tot gevolg k~n hebben dnt in het geneugen de DATAPOIHTER een
DsprongD Moet uitvoeren over een controleblok heen bijVoorbeeld or
nQ~r een stuk dnto n~ngewezen door een andere painter.

Dit zal blijken een punt te Zijn, wnQrop specionl gecontroleerd
ftoet worden telkens als de cursor wordt verpI4~tst.

De situnties die ~ogelijk kunnen optreden kunnen worden nfgeleid
uit het volgende l

De b~sisoper~ties die op len gedeelte van de tekst ftoeten kunnen
worden uitgevoerd Zijnl een insert of ten delete ven een hoeveel
heid det~.

Ldten we eerst de insert van een enkele letter beschouwen.
Op het ftOAent dQt ten letter tussengevoegd ~oet g44n worden be

hoeft de letter zelf nog niet bekend te Zijn.
Ynt weI bekend ftoet Zijn, is de positie binnen de tekst W4~r de

letter tussengevoegd ~oet worden d.".v. pOinter"odific~tie en de
positie in het geheugen wnar de code vnn de letter opgeslQgen ZQI
ger,.n worden.

Hu Zijn verschillende ftogelijke situnties te onderscheiden:
De positie woer de letter ftoet worden tussengevoegd in de tekst

kdn nl. snMenvcllen Met het begin vnn een blok detn in het geheu-
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gen dQt door een pointer vordt QQngewezen, deze positie kQn ook
ergens in een dergel ijk b\ok dQtQ zijn en tenslotte kun deze posi
tie ook bUiten de dQtQ die door geheugenpointers wordt aQngege~en

Iiggen Qis er dQtQ aun het einde VQn een dokuftent ~oet worden tus
sengevoegd; dit IQQtste ko"t dun op teoevoegen vun dutu neer.

De ~odificuties die de pointers in het geheugen ftoeten ondergaan
zijn ufhunkelijk von welke VQn de bovengenoe~de situuties optreedt

In het eerste gevo\ "oet in plQots VQn de pointer die nuar het
insertpunt wijst, Qis zijnde het begin VQn het door deze pOinter
aangewezen biok data in het geheugen, een pointer ko"en te stuun
die ~ijst nQor het be9in VQn de rUi"te in het geheugen WQar de
tussen te voegen dQtQ wordt opges\agen.

O~dat er bij een insert echter geen data verloren "ag gaun dient
de oorspronke\ijke pointer te volgen op de pointer die de insert
dQtQ tU5senvoegt, ".Q.W. vanof de pOinter vaarvan het begindeel
toevallig nQQr de insertpositie wees "oet de gehele reeks pointers
in het pointerblok EEN plauts opschuiven nQnr het einde VQn het
pointerblok, de genoe"de pointer incluls.

Op de vrijgfkoRen plaats ko"t dQn de pOinter te staQn, die de
insertdata tussenvoegt in de data van het doku~ent.

"erk op, dut in een dergelljk gevut het pOinterblok in het g~

heugen EEN pointer lunger wordt.
In het tweede geval, dot er data "oet worden tussen gevoegd op

fen punt dQt ligt binnen het datublok dat door een pointer in het
ge~eugen vordt oangevezen, dan "oet de betreffende pointer zodanig
worden gevijzigd, dat zijn geldigheldsgebied dQQrna ophoudt op de
luatste positie voor de ins.rtpositie.

Yoigend op de zOjulst geftodlflceerde pointer Moeten tvee nieuwe
pOinters worden tussengevoegd, de eerste dient OM de insertdata in
de dntn van het dokuAent in te voegen, de t~eede geeft de rest vnn
het geldigheidsgebied vnn de oorspronketijke pointer ann.

De ruj~te kan worden verkregen door de pointers in het pointer
biok YQnQf de geAodific.erde pointer tve. posities naar het einde
van het pointerblok op te schulven.

Yan de twee nieuwe pointers kan de taatste direkt worden bere
kend en ingevuld, dnur begin en lengte vnn het uan te vijZen blok
datQ bekend zljn; van de .erste danrentegen is aIleen het begin
bekend, OAdut dit Aoet wijzen nQur de .erste positie wnnr de in
sertdutu wordt cpgeslQgen.

De lengte is nog nlet btkend, oMdot op h@t "OMent VQn Rodifice-
ren van de pointers nog g.en letter is unngeslugen.

In dit geva\ wordt h.t pOlnterblok in het geheugen dus twee
pOinters lnnger.

In het laQtste geva\ beho.ft al\een voor de Qfstuitpointer, dit
is de pOinter die het einde van het pointerbiok Qangeeft, een
pinuts te worden vrijgeftQakt door de afsluitpolnter een positie op
te schuiven en op de vrijkoftende plQQts de insertpointer te worden
neergezet, ook nu wordt het pointerb\ok ftQar een pointer langer.
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Voor het wegldten of deleten V4n fen stuk d4td kunnen ook enkele
speei~le gevdllen worden onderseh.idenl

Het begin vnn het weg te tntln stuk d4t4 k4n zowel overeenkoften
Aet het eerste byte vnn een bioI< dnt4 d4t door een pOinter in h~t

geheuget) lJordt 4Qnge14ezen, 41sook in een dergelijk blok liggen.
~ezelfde RogeltJkheden gelden voor het einde V4n het we; te 14

ten stuk d<lt4.
Deze ~ogelijkheden blijken 44nleiding te geven tot het optreden

V4n vier speei41e situ4ties:
1) Het begin V<ln het weg te 14t.n stuk kOftt overeen ~et het eerste

byte V4n eet) blok dnt4 d4t door pOinter H ij het geheugen loJordt
44ngewezen en het eindf vnn het weg te tnten stuk v41t binnen
het door pOinter N 44ngewlzen gebied.

2) Zowel begin 41s eind. V4n het wIg te t4ten stuk v411en in het
door pOinter N 4nng.wezln stuk In het geheugen.

3) Het weg te 14ten stuk d4t4 kOJllt toev411ig precies overeen I'let
het door pOinter N in het geheugen Q4ngewez.n blok d4t4, d4n
wei het strekt zich verder uit en bev4t ook dQtd die door pOin
t er·( s) H+ 1, (N+2 J etc) wordt 4nngewezen.

4) Y4n het weg te lQten stuk v41t het begin in het door pOinter H
4nngewezen d4tdbtok in het glheugen, terWijl het einde V4tt in
het d4t4gebied 4Qngegeven door een Vdn de volgende pOinters.

In het eerste gev41 dient voor het effeetueren VQn het delete
cO~AQndo 411een de door pOinter H 4nngegeven lengte VQn het d4t~

bioI< in het geneugen te worden n4ngep4st.
In het tweede gevQl I'loet een extr4 pOinter worden tU5sengevoegd.
De oorspronkelijke pOinter ~oet zod4nig worden ver4nderd, d~t

het door d.ze pOinter in het geheugen 44ngewezen blok d4t4 ophoudt
op de 14Qtste positie voor het begin V4n het weg te 14ten stuk.

De nieuwe pOinter Wijst n44r het overgebleven stuk vnn het d4t4
blok dQt oorspronkel ijk werd 44ngewezen.

KOJllt het weg te 14ten gebied toev411igerWijZe overeen JIlet het
blok d4tn d4t door fen pOinter werd 44ngewezen, ddn k4n de delete
worden geefectuetrd door de het deel V4n deze pOinter ddt de leng
te VQn een blok d4t4 44ngeeft gelijk 44n nul te ~4ken.

Is het weg te Idten gebied groter, d4n dienen volgende pOinters
QQngepQst te worden.

In het lQQtste gevnl dient de pOinter die het blok dnt4 ~dnWijst

wQQrin het begin V4n het weg te tnten stuk v41t ZOdQnig te worden
geWijZigd d4t het door deze pOinter 44ngewezen blok d4td in het
geheugen ophoudt op de lddtste positie voor net begin V4n het weg
teo lo.ten stulL

AfhQnkelijU Vdn de 4f~etingen V4n de weg te 14ten dnt~ dienen
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volgende pointers QQngepQst te worden.
De pOinter die het gebied in het geheugen Ql1nwijst wQQrbinnell

het einde VQn het weg te lQt.n stuk VQlt dient zodQnig te worden
gewijzigd, dl1t de positi. wQl1rop het eerste byte stQl1t dl1t op het
weg te lQten stwk voIgt nu Qls begin van het door deEe pointer in
het geheugen uGngegeven gebied geldt en natuurlijk dient ook de
door deze pointer aQngewezen lengte te worden verl1nderd.

Eventuele tussen deze tyee geAodificeerde pointers liggende
pointers Roeten betekenisloos worden geMGQkt, d.w.z. dat ze zodQ
nig Roeten worden verqnderd dQt ze een dQtQblok ter lengte nul
Ql1nwijzen.

Indien we voor het geAQk Qann,"en, dQt de door de resp. pOinters
in het geheugen QQngewezen blokken dQtQ sequentieel in het geheu
gen liggen, dQn kiln het bovenstQande als voIgt in een figuurtje
worden geschetst:

xxxxxxxxxxxxx++++++++++++++++++ ••••••••• ••••
1 I < >I
2 1< >I
3 I < >I
3 1< >I
3 I < >I
4 1< >1
4 I < > I

hierin is:

xxxxx = het door po inter H QQngegeven dQtQblok
+++++ = het door po inter H+l QQn ge 9 even dQtQblok....... = het· door po inter H+2 QQngegeven dQtablok
1< :> I = het we 9 te 1 Qt en st uk

Cijfers in de figuur geven QQn tot welke VQn de vier genoeAde
speciQle geva1len len deel VQn de figuur Roet worden gerekend.

De progrQRAQtuur ~oet dus ultzoeken welk VQn de genolAde toe
stQnden op een bepQQld AOMent bij het krijgen VQn een cO""Qndo tot
het uitvoeren van een delete optreedt Oft op de JUiste wiJze de
pointers te kunnen Modificer,n.

Uit het bovenstQande Rage blljken, dQt het QQntQI pointers in
het geheugen door een delete AQxiAQQI .en groter kQn worden.
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Hu is QQngeduid wnt de speCiQle situQties zl~n WQnr door de pro
grnA"ntuur op Aoet worden gelet kQn worden overgegQ.Q.n tot een 00.

dere bespreking vnn de progrQ"AQtuur (zie listing vnn INPUT PRO
GRAM \15.1 in de a.ppendix)

Betreffende de vQrio.belen die in de progrnAAn-onderdelen worden
gebruikt kQn nog het volgende worden opge~erkt:

De pointeers die een blok dQ.to. in het geheugen Qo.nduiden besto.Qn
uit 32 bit; de eerste 16 bit gIven het Q.dres Q.Qn in het geheugen
WQo.r het eerste byte stdnt vnn een stuk dQtG dQt gelezen AQg wor
den, de overige 16 bit geven de lengte no.n VQn het stuk dQt gele
zen Ao.9 worden.

De lo.o.tste pOinter in de reeks bfstdnt uit 32 bit, die Ql1eAdQl
1 z i j n.

De pointers zijn opgeslo.gen in een QrrQY QQngeduid Aet de nQo.A
CRTPB, gebruik AQkend vo.n de STRUCTURE nota.tie uit PL/M.

Deze notdtie Ao.Qkt het AogeliJk 0" Aet een en dezelfde index zo
weI het eerste nls het tweede deel vnn een pointer in het CRTPB te
kunnen o.nngeven.

Yoorlopig is een nnnto.l vo.n 10 pointers in het CRTPB toegestno.n,
op een overschrijden vo.n dit nGntGl wordt (nog) niet gedetecteerd.

Het o.o.nto.l pointers wordt bijgehouden en is gegeven door de VQ
riQbele HROFPTRS.

De yo.rio.bele DATAPOIHTER bevQt hIt 16 bit Qdres vo.n de loco.tie
in het geheugen, WQQ.rVGn de positie in de tekstdntQ overeenko~t

Aet de positie vQ.n de cursor in de tekst op het scher".
De drie bytes die in gebruik ziJn OA het nUA"er vQ.n een regel

o.Q.n te duiden, resp. LSB, CSB en "SB bevQ.tten gedurende de uit .... oe
ring vQ.n de progrQ.AAG-onderdllen nog een consto.nte wnnrde en wei
de ASCII code voor het teksn * (2A hex)

Dit is gedQ.Gn 0" tiJdens de tests de betreffende bytes wo.t ge
AQ.kkeliJker in het geheugen te kunnen terugvinden.

Het gebruik va.n de overige vGrio.belen Aoge dUideliJk worden uit
de nu volgende beschrijving VQn de gebruikte routines, voor zover
ziJ ddo.rin voorko"enJ Zie ook de listing.

De routine UPDATEPTR dient voor het do en vero.nderen VQn de WQQr
de vo.n de vo.riQbvle DATAPOIHTER.

Deze routine krijgt Qls po.rQ~et.r een byte ~ee, wnGrin de rich
ting is gecodeerd wQQrin de cursor op het scherA verplQo.tst dient
te worden.

UPDATEPTR zorgt ook voor hit biJhouden VQn de wQnrden vQ.n de
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volgende vnrinbelen l

BEGINOFLIHE: deze krlJgt de wnarde TRUE uis de wuurde vnn OATA
POINTER %odnnlg is, dat deze Vijst naar een SEPARA
TOR b~te in het geheugen, anders fALSE.
N.B. Oit byte wordt nlet op het scherR van de ter
~lnQl weergegevenJ de cursor knn niet op de o~er

eenkoRstige plaats op het scher~ stunnJ dit is een
tekortkoRing van de routine die nog bijgewerkt Roet
worden.

OUTOFLINE: Deze kriJgt de wnnrde TRUE als de cursor op het
scherR bulten de regel is terecht geko"en.
DATAPOIHTER kan RaxlRGai worden nangepast tot deze
naar het ETX?byte aGn het einde van de regel wijst.
De cursor staat dan net 1 positie bUiten de regel
op het scherR.
Wordt de cursor verder nnnr rechts verplnQtst, dun
bl ijft de DATAPOIHTER naar ETX wijzen.

OVERSHOOT: bevat het aantal posities dat de cursor bUiten de
rege\ stout als OUTOFLIHE TRUE is) in het andere
geval is de inhoud vnn OYERSHOOT zonder betekenis.

De routine UPDATEPTR "Qakt gebruik Van drie interne subroutines:
OHELEFT verzorgt het bijwerken vun de DATAPOIHTER overeenkoRend

Ret een verplaatsing van de cursor over een positie nQar links.
Hierbij wordt getest of de DATAPOIHTER door dit biJwerken bUiten

het dutagebied is geko~en, dQt door de in gebruik zijnde pointer
in het CRTPB wordt Qangegeven.

Is dit het geval, dan wordt de jUiste pointer opgezocht in h~t

CRTPB en de DATAPOIHTER unn deze pointer Qangepnst.
De situatie, dat er geen passende pointer Reer is en het datu

buffer dus ~oet gaan roteren wordt op dit ogenbl ik nog nlet door
deze routine ondervangen.

Yoor het verrichten VQn de blwerklngen op de OATAPOIHTER, over
eenkoRend Ret een ele~entalre verpluQtsing van de cursor naar
rechts bestQat een gel iJksoortige routine, OHERIGHT genQQRd.

Ook deze controleert op hIt bUiten het, door len pointer QQnge
~ezen, dQtQgebied kOMen van de DATAPOIHTER en past voor zovlr ~o

geliJk het nURMer v~n de in gebruik zijnde pointer aan.
Door beide routines worden eventueel in de datQ tegengekoAen

controleblokken bij het wisselen van pOinter overgeslagen, d.w.z.
de DATAPOINTER krijgt een zodanlge wnarde dat dlze in de richting
WUQrin de verpIQQtsing optreedt a.h.w. over het controleblok heen
Is gezet.

Hiertoe wordt gebrulk ge"aQkt van de (nog v9rder te ontwikkelen)
routines LEFTSCAN en RIGHTSCAH.
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De de~de subroutine binne~ UPDRTEPTR is COUNTOOYN en deze dient
O~ df DATAPOINTER zod4nig bij te werken, ddt de verdnde~ing erVdn
overeenko~t ftet een verplddtslng Vdn de cursor over een ddntdl po
sities ndr rechts.

Dit ddnt~1 is g.geven in d. vdridb.le COUNT.
In COUNTDOWN worden zowel controleblokk.n die worden tegengeko

ften dIs gedetecteerde gedwongen WijZiging.n vnn het nu~~er Vdn de
~Oftentddn in gebruik ziJnde pOinter uit het CRTPB op de jUiste
wijZe verwerkt.

Een dnder feit Wddr door de routine UPDATEPTR op wordt gelet is
het volgende:

Door verschillende oorzdken dIs bijVOorbeeld het wegwerken Vdn
een schijnb4re overflow VQn het extrd butfer or het tU5sentijds
rot&ren v4n het ddtdburfer (beide nog niet geiftple~enteerd) kdn
het voorko~en ddt het nu~fttr Vdn de pOinter in het CRTPB die het
biok dQtn in het geheugen ddnWijst wndrbinnen DATAPOINTER een byte
QdnWijst is verdnderd.

Dit beteke~t, ddt het nuftfter Vdn die pOinter onbekend kdn Zijn.
Indien het systee~ weet, ddt het nu~fter onbekend is. ddn wordt

het door de routine UPDATEPTR bepdQld.
Op het ogenbl ik ~ebeurt dit nog elke keer dIs UPDATEPTR wordt

dQngeroepeni dit is niet noodZdkelijk en het kdn een versnelling
Vdn UPDATEPTR bete~enen dIs het dlleen geschiedt dis het n~dig is.

HiernQ kdn UPDATEPTR worden onderscheiden in vier gedeeltesJ elk
dfzonderl ijk behorende bij .en Vdn de Vier ~ogelijke richtingen
Wddrin de cursor verplddtst ~oet gddn worden.

(Het verplddtsen Vdn de cursor ~oet dfzonderlijk worden uitge
voerd door apdrte ~outines en dfhQnkelijk Vdn het resultd~t aut
UPDATEPTR voor bijVOorbeeld BEGINOFLINE heeft.)

In principe wordt voor het bijWerken van de diverse vdriQbelen
doo~ UPDATEPTR VQn de volgende strdtegie gebruik ge~Qdkt:

"oet de cursor een positie ndar links of nddr rechtsJ dQn kQn
dit worden vertdQ1d in een si~pelweg dflagen resp. ophogen van
D~TAPOIHTER ~et I. tenZij de cursor begin of einde van de regel
heeft bereikt; dQn ~oeten BEGINOFLIHE resp. OUTOFLIHE en/of OYER
SHOOT worden bijgewerkt.

9ij d1 deze hdndelingen Roet worden getest of Vdn pOinter ftoet
worden verdnderd en of er in ddt gevdl nog weI pOinters Zijn.

Yoor het verpIdQtsen Vdn de cursor een regel o~hoog geldt het
volgende:

Eerst wordt uitgerekend hoeveel pOlities de cursor vdndf het be
9in Vdn de regel stdat. eventueel inclu5ief het duntQl posities
dQt de cursor bUiten de reg.l stQdt ftdQr het (onzichtbQre) ddnt~l
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d~t blnnen de regel door controle-infor"~tie wordt ingenoften wordt
hierin niet opgenoften.

Het result~at woredt opgeslagen in de v~rinbele COUNT.
DOQrna wordt op dezelfde Wijze het begin von de vorige regel op

gezocht, wnorbij COUNT nu nlet von woarde verondert.
Is het begin von die regel gevonden, don wordt vnnaf dot punt

~eer een Qnntul COUNT posities teruggeteld, woorbij posities inge
no"en door controle-infor"otle niet worden fteegerekend.

Is de betreffende regel Rinder dan COUHT tekens lang- don wordt
Yitgerekend hoeveel posities de cursor bYiten de regel kOAt te
.t~on.

Het uitvoeren von de berekeningen behorende bij het Roeten ver
plnotsen von de cursor over een regel oRl~og is nogenoeg identiek,
alleen worden nu COUHT posltles v~n~f het begin v~n de? volgende
regel Qfgeteld.

Zie de listing voor details.
Ha het uitvoeren von een von deze vier deelprocedures is UPDATE

PTR (nu) ofgelopen.

De volgende procedure is SHIFTPTR.
Deze routine schuift binnen een opgegeven arroy van pOinters de

pointers vonof de pointer "et nU"Rer INDEX een QQntal plaotsen
OFFSET op en werkt dan he~ aontnl H~OFPTR5 biJ.

De routine Aoet ~oAenteel nog expliciet het beginodres van het
CRTPB ~eekrijgen nls voriobele; dir diende uitsluitend voor test
doelelnden en een versnelling von de proceudre kan worden bereikt
door:
- Het beginadres von CRTPB door de routine als v~stst~and te laten

annnel'len.
- De routine voor het laten berekenen van het aantnl op te schui

ven pOinters uit tf loten goan van NROFPTR5, in plants von door
de routine vonaf INDEX het einde von het array op te laten 20e

ken.
De routine geeft "OAfnteel .chter nog geen Aerkbnre vertr~9ing.

indien de 19n9te von het te deleten

deleten VGn een deel von de data is de routine DELETE

i et 5,

is.
ult welke von de eerder genoeAde vier ge
de nood%~k.liJ~ I'lodlficnties in het CRTPB

Yoor het
geschreven.

Deze kriJgt het odres van zowel begin als einde von het te d~

leten stuk dntn Aee, als"ed••en odres VQn een locatie wQnrin een
code voor 'len door DELETE geleverde foutAeldlng ~an worden opge
slagen.

DELETE doet aIleen
stuk niet geliJk Gan nul

De routine zoekt don
vallen optreedt en voert
u it.
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M~~k op: doo~ DELETE wo~dt nog niet g~t~st op het voor~oRen v~n

control~-into~Rdtie in h~t t. deleten stuk ddtd en ook niet op een
te g~oot worden v~n h~t CRTPB.

H~t ~e~.te IOU door ~~n nog te ontw~~pen ~outine Moet.n worden
uitgevoerd. die n~~66t of e~ niet-~~dundQnte control-Infor~dtie

zou worden deleted.
Zou bijVOo~b~~ld in ~e~ t~ deleten stuk dAtQ zow~l e~n controle

biok voorv.o~en wQQ~in slechts EEN functie wo~dt ingeschQkeld ~n

ook een cont~oleblok WaQ~in all~en d.zelrde functie wee~ wordt
uitegschQkeld of o~gekeer, ddn Rag zowel het en. Qls het dnd~re

controleblok worden weggelQten.
Zijn de in h~t ~e d~leten stuk gevonden cont~oleblokken niet zo

d6nig van opbouw en inhoud. ddt h~t CURUlQtieve ~e5ulta~t e~Vdn

gelijk dQn nul is v.w.b. uit- ~n inschak~l~n Ydn functies, dQn
~oet de op~rQteur att~nt worden g~~aakt op het feit ddt er iets
ZOU ~unnen wo~den deleted Wdt ~i5schi.n niet de bedoeling is.

Geeft de ope~oteur te kennen. ddt het weI de bedoeling WQS de
tekst te deletenJ dQn zullen elkQQ~ oph~ff~nde COAAQndo's Ro~ten

worden verwijde~d.

Dit kan niet door het ve~Qnd~~en in de controleblokken, dut
stQQt het gebruikte principe niet toe, ~da~ ddn zullen cont~ole

blokken ~oeten worden QQngeAaakt en doo~ Riddel von ~xtrQ pOinter
ROdificotie in de plQQts Roeten worden gezet Vdn delete controle
blokken.

Bij het voorkORen VQn bijVOorbeeld slechts een cont~oleblok in
fen te deleten stuk tekst kdn het noodzdkelijk Zijn Oft het te G&
teten stuk te Idten v~rd~len in twee stukken die dan elk dfzonder
lijk ~oeten worden deleted.

Dez~ DELETE is dus een bQSisroutineJ die gebruikt Aoet gQan wor
den dIs grondsiag Vdn elke uit te voeren delete.

De routine is uitvoerig getest A~ar niet gegdrandeerd foutloos.
DELETE v'dn verschillende foutAeldingen Afleve~en, nl. als geen

pOinter kan worden gevonden die een dAtQblok o~vat waa~in het be
gin vnn het te d~leten stuk ligt. of als geen pOinter kdn worden
gevonden die e~n dQtdblok OAVQt wddrbinnen het einde Vdn het te
delet~n stuk 1 igt.

De Idatste ~ogel ijke foutA&lding wordt gegeven dIs DELETE wordt
Aangeroepen voor het deleten VAn een stuk dntQ ter lengte nul by
tes.

Yoor het opslndn Vdn een byte data in het g~heugen wo~dt d~ rou
tine STORE gebruikt.

Deze routine kdn worden g~b~uikt zowel voor het vullen v~n h~t

dQtAbuffer Aet dAtA dfko~stig van diskette Qls voo~ het vullen VQn



het extr~ buffer "et data afkoftstig VQn de opernteur da~r zowel
het op te bergen byte ~ls ook het adres v~n het buffer w~~rin dit
~oet geschieden kan ~orden opgegeven.

Door de routine ~orden verschillende variabelen bijgewerktJ(zie
listing); voor het gebruik van de routine Oft het databuffer te la
den k~n het noodt~kel ijk zlJn O~ tljdelijk de waarde geg.veh door
FIRSTFREELOC aan te passen Qan het d~tabuffer.

De routine REAOBUFFER leest een gevraagd aantQl bytes VQn de da
ta van een doku~ent in het geheugen van de tORputer aan de hand
van de pointers In het CRTPB.

De routine krljgt ~ee: het ~bsolute Qdres in het geheugen WQar
~et lezen "oet worden begonnen, het Qantal te lezen bytes, het Q

dres waQr het buffer begint W~Qr de gllezen bytes in Moeten worden
gepl~ntst en tot slot het adrls v~n len v~riabele wnarin READBUF
FER een waarde kan achterlaten die het aantal effectief gelezen
bytes QangeeftJ deze variabelen heten resp. PTRPOSITIOH, DESTINA
TION, CHT en ACTCHT.

Is de waQrde in AeTCHT geliJk aan nul na aanroep VQn READBUFFER,
dan ko~t er In het geheugen van de co~puter vanai de aangegev~n

positie geen doku~entdata "eer voor.
Door READBUFFER wordt niet getest op ,en overflow van het desti

nntionbuffer waar de gelez,n bytes in Roeten worden gecopieerdJ
de pr09rQM~eUr dlent er op t, letten, dat READBUFFER noolt Aeer
bytes behoeft af te leveren dan het destinationbuffer lang is OA
overschriJven van op dit buffer volgende variabelen te voorko~en.

De routine begint Aet het opzoeken van het nu~~er van de pointer
de het datagebied Qangeeft wa~rbinnen de positie 1 igt waar "et le
zen ~oet worden begonnen en leest vanai deze positie net zo l~ng

tot ofwel het te lezen a~ntal bytes is afgeleverd, of ddt het ein
de van de data is bereikt.

HierbiJ wordt het eventueel noodzakelljke Wisselen VQn point~r

dan de hand waQrv~n gel,zen wordt ook uitgevoerd.

De routine "DFVPTR is de voornaa~ste routine die gebruikt Aoet
worden o~ een insert van data in een doku"ent te effectueren.

De routine ~odjficeert de pointers In een opgegeven pointerblok
zodanig aan de h~nd van twee opgegeven waarden POIHTER en IHSPTR,
dat indien biJ het lezen van data aan de hand van de pointers in
het pointerblok het punt POINTER wordt bereikt, het lezen wordt
voortgezet vanaf het punt gegeven in IHSPTR.

De lengte van het datablok dnt vannf IHSPTR ftag worden gelezen
wordt bij aanroep van "OFYPTR op nul glzet en kan door de insert
routine worden Ingevuld.

Er wordt voor gezorgd dat door hIt ~anipuleren "et de pointers
geen data verloren gaat.

De routine Is (nog) van het type BVTE, d.w.z. dat door de routi
ne een getal ter grootte van 8 bit wordt afgeleverd.(zie PL/~ "a
nual ).Dit getal stelt het nu""er van de (eerste Vdn) nieuw ge"aQk
te pointer(s) voor en dit is dan het nu~"er van de pointer die ge-



regels Zijn beste~d voor het weergeven VQn controle
en van deze regels wordt een cople in het geheugen be-
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b~uikt ~oet g~~n wo~den voor het opbergen v~n d~t~ in het geheu
gen.

De routine MDFVPTR ~oet ~oftenteel nog expliciet het begin~dres

v~n net CRTP9 Meekrijgen ~ls pn~Q~eter; dit is voor testdoeleinden
en k~n in een definitieve uitvoering worden wegge\~ten, ftits er
voor gezo~gd wordt do.t de ~outine dnn st~nda~rd v~n het CRTP9 uit
g~nt .

De volgende routines in de listing Zijn routines die dienen voor
o.~. cursorbe5tu~ing.

Zie v~or details het PERKINS ELMER OWL 1200 Video ter~lnQl ~~nu

0. 1 .
Dan~na volgen twee niet definitieve testroutines voor het kunnen

c~eeren v~n speci~le gebieden op het sche~ft VQn de ter~inQl w~arin

d~t~ bijvoorbeeld knipperend, ~et l~gere inter.siteit. etc. ko.n
worden weergegeven, Qlsftede voor het doen verSChijnen van infor~a

tie in deze gebieden.
Door de routine SETATTRIBUTES wordt vanaf een positie, opgegeven

o.ls regel- en kolo~nu~~e~ op het scherft in resp. STARTLIHE en
STARTCOLUMN tot ~~n een eindpoiitie, op dezelfde WijZe gegeven in
STOPlINE en STOPCOLUHN een bepaQlde ft~nie~ v~n weergeven VQn In
for~~tieJ bep~~ld door de w~arde VQn MODE. ingeschakeld.

Na het uitvoe~en v~n deze h~ndelingen wordt de cursor weer te
ruggezet op de plQQts wcar deze bij het a~nroepen van de routine
stond, dQQt' het ~~nroepen v~n deze ~outine de cursorpositie nood
z~kelijkerWijS ver~ndert.

Y~n tIne regels op het sche~JII, rd. regel 23 en 24 .. ordt bijge
houden of er dergelijke speciale weergeef"attributes U in voorko
~en.

Deze twee
infor·lfl6.tie
wl1l1rd.

9ij het SChrijVen van inror~atie in de controleregels wordt o~

de overeenko~stige plQ~ts in de copie van de betreffende regel in
het geheugen getest of er een ~ttribute charQcter op het scher~

stl1Qtl een dergelijk teken ft~g nl. onder geen beding overschreven
worden.

De routines zijn echter nog niet volledigJ Zij kunnen ook nog
ve~sneld .. orden en dienen ftoftent~an ~ls gezegd ~lleen voor test
doeleinden.

Opge~.r~t ftoet worden, dat het actief Maken v~n een speci~le

ftogelijkheid tot weergeven op het 5cher~ van een OWL 1200 ter~in~l

het usc~ollenD v~n data op het scherR onRogelijk ~~Qkt.

De
doer.

procedure WRITECTRLLIHE
verSChijnen VQn WQt

wordt
tel<st

tijdelijk gebruikt voor het
in pseudo-controleregels.
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is een routine nlleen voor testdoeleinden! zools ze ny

D~ routine CLOSELIHE wordt door het systee" gebruikt OA een re"
gel tek,t af te ,luiten indien de operateur bij het ingeven vnn
een regel \.kst plotseling van het ingeven van tekst nfwiJkt en
een functietoets QQnslQnt.

Het ~fsluiten von een regel tekst dient OM het voor het systee~

"ogel ijk te "aken het einde van die regel terug te vinden.
Heeft een operateur nl. nlet ols lQutste toets de RETURH toets

~QngeslQgen! dan heeft de betreffende regel geen ETX teken oan
het einde, zodat het systee" blj het opzoeken van het einde van
die regel de rest van het geheugen zou gaan nfzoeken ~et aile (de
sastreuze) gevolgen von dien.

Ha CLOSELIHE votgt een hoofdprogra"Ao.
Dit is Ao~entuon in gebruik o~ de diverse beschreven routines en

hun fynctie op jy\ste werkIng te kunnen testen.
Het stelt de gebrYiker ervon in staat OA tekst in te voeren via

het toetsenbord van de ter"lnnl, waarblj de woarde van enkele b~

knngrijke systeeAvQrlobelen h.~ndeci"ool op de \ootste twee regels
v~n het scher~ verschijnen.

Dit is van wonrde 0" biJvoorbeeld tiJdens cursOr"onipu\otie de
woarden von OVERSHOOT, BEGIHOFlIHE, OUTOFLINE, OATAPOIHTER etc. in
de goten te kunnen houden zonder het progra"An in een zg. "debug"
Aode telkens te hoeven onderbreken.

Het pr09ro~Ao stelt de gebruiker voorts 01 in stant OA een dee\
von de ingegeven dnto te deleten.

fen van de voriabelen die op het scherA worden weergegeven is
net CRTPB exclusief de Qfsluitpointer, zodot de resu\toten von een
delete uitvoerig kunnen worden gevolgd.

Het?progrQAAO biedt verder de Aogel ijkheid o~:

1) Alte in het extrn buffer voorko"ende ingegeven doto ~ls"ede de
regelnu""erdntn (voorlopig 3 b~tes van 2A hex) etc. nnor het
scher~ te kunnen copieren.
Indien ¥oor het weergeven hiervnn von de atrnnspnrnnte Aode ft

von de 1200 t,r"innl gebruik wordt ge"onkt (zie Annual) don knn
de correctheid van de opgeslogen onta worden nngegOQn.

2) Het e~tro buffer te lezen non de hand von de pointers in het
CRTPB teneinde te kunnen nngaan of een delete zonder foyten is
geschied.
Het herschriJven van het scherA na het uitvoeren von een delete
geschiedt dus (nog) niet auto"ntisch.

Voorts zijn vier functletoetsen in gebruik voor het doen ver-
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pl~Qtsen van de cursor over het scherR en de bijbehorende vern~

deringen v~n de DATAPOIHTER.
Zonis reeds verAetd voldoen de norAnnl dnnrvoor gebruikte toet

sen ap de terAinnl niet. o~dnt deze geen code uitsturen nnnr de
co"puter zodat de cursor verplantst knn worden zonder dat de (OA
puter het tt weten kORt en dnt is niet t~eg.stann.

Yoor een beschrijving van de functieto@tsen toewijZing: zia
listing.

fen insert van data volgend op het nanslnnn vnn een functietoets
is n09 niet in dit prograMftn opgenoAen, Qlhoewel de benodigde rou
tines Qfzonderlijk Zijn getest en volgens de resultntnen v~n deze
tests zonder fouten zijn.

Deze routines, resp. "DFYPTR en SHIFTPTR, zijn ~el in het pro
grn"MQ opgeno"en en hiervnn wordt SHIFTPTR al door DELETE gebruikt

Het hoofdprograMA~ is ontwordn yoor het kunnen testen vnn de be
schreven routines.

De globnle struktuur is echter gelijk nnn de struktuur zo~ls ~en

zich die voor het uiteindelijke progra"M~ zou kunnen voorstellen.
De codes die Mogelijk van een QQngeslQgen toets op het toetsen

bord v~n de terMinal nfkoAstig zijn worden verdeeld in 34 soorten~

) nile nfdrukbnre tekens vnllen in een soort.
Gebruik Ankende van de 00 CASE stateAent uit PL/" wordt nfhnnke

IIJk VQn de nnngesingen toets een bepnQlde functie uitgevoerd,
wnnrbij onder functie hi@r bijYoorbeeld ook het opsln~n vnn een
teken in het geheugen ~Qg worden verstQnn.

Yele v~n de ·cnses· "oeten nog worden ingevuld, dit vindt voor
naftel ijk zijn oorzQQk in het feit, dnt genoeMd hoofdprogr~A~ nl
leen voor testdoeleinden is bedoeld.

Zonls uit de beschrijving vnn de progrQAAutuur heeft Mogen bliJ
ken is voorlopig een beperking tot werken in het geheugen vun de
cOAputer in ucht genoAen, zonder scroll VQn de dntu op het scherA
VQn de terAinul.

Dit is ~oedwilli9 gedQun, Ret de gedQchte dnt ontwerp en ont
wikkeling vnn overige progruRMntuur pns dnn effectief knn geschip.
den indien in het geheugen VQn de Co"put,r foutloos kan vorden ge
werkt, de ontvikkeling VQn uitprintprogru~AatUYr Yitgezonderd.



143

Zools uit de beschrijving van het elsenpakket ~~~roon het sys
tee~ uiteindel ijk Moet gaan voldoen heeft Aogen blijken dient oo~

voorzien te ziJn in een l'Iogelijkheid' 01'1 ochtero.f ti.jdens het Uit

printen van een dokuMent de tekst te loten voorzien von fOrMYles
en f i g'Jren.

Yoor het dotn tekenen van figyren door de QUHE printer bestoQ.n
routinesJ die uitvoerig worden beschrev.n in het stogeverslng l

Plotten Met de QUME Q45 printer
onder besturing van een MCS - e
relunl'lnch i ne.

De genoeMde routines zljn geschreven in osse~blertonl voor de
8008 ~icroprocessor.

Do.~r het in de bedoel ing llgt 01'1 deze routines 001< "'eer te gOlln
gebruil<en vor het doen plotten van figuren door het tel<stverwer
kende systeel'l werden deze routines herschreven voor gebruik in
cOl'lbinatie I'let de 8080 I'Ilcroproc.ssor en dit herschrijven ge
5chiedde niet in e080 ossel'lblertaol Moor zover Aogelijl< in Pl/M.

51echts de gebruikte verl'lenlgvuldiglngsroutines !'Ioeten in e080
assel'lblertaal worden geschreven, door in deze routine twee getn\
len va.n 16 bit Met elkoQr 1'I0eten worden verl'lenigvuldigd, hetgeen
in PL/Pl onl'logelijk is.

Van de routines die in PL/" w.rd.n herschreven is een I<opie VGn
de listing nonwezig onder de appendices oon het einde von dit ver
slo.g.

Alvorens er een beschrijving van te geven dienen de volgende op
I'lerkingen te worden geMaokt l

- Een gedetai\eerde beschriJving van o.n. de gebruil<te interpola.
tieroutine Zo.l niet worden gegeven in dit versIng, donrvoor
wordt verwezen naor genoel'ld stogeverslog.

- De routines die in PL/M zijn herschreven zijn volledig getest en
~erk~n zonder fouten.
Echter, het herschrijVen dlende 0.0.. 01'1 ervoring in het werken
~et PL/H te verkriJgen, zodo.t njet alle constructies in de pro
9raM~aJs progrQRAeertechnisch ideaol zullen zijn.

- Eventuele verschillen die gevonden zullen worden bij net verge
liJken van de in de appendices gegeven sinustabel en de tnbel
die in het genoel'ld~ verslag wordt gebruikt ziJn te wiJten qon
correct ies die in d. to.bel noodzakel i Jk waren 01'1 bi j net verbe

terde oplossend verl'logen ",aarl'lee AOAenteel lijnen Met de QUME
printer ~orden getekend een betere benndering van cirkels e.d.
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te kunnen berekenen.
Dit verbeterde oplossende ver~ogen is te dnnken qQn een Mechn
nische wijzing in de gebruikte QUME printer, wnnrdoor nu zowel
horizontQnl nls vertiknQl ~en ~ini~Qle stnpgrootte VQn 1/120 n

JlIogelijk is.(,,,QS 1/4e 8 vertiknnl, 1/120 8 horizontQnl)
De progrnli'l'Ia.'s WQQrvnn de listing is bijgevoegd stellen in COI'I

binntie de gebruiker ervnn in stGnt OM de QUME printer cirkels
te lnten platten, WQnrVQn Pliddelpunt, strQQI en hoek WQQrover
het cirkelsegli'ent Ploet worden getekend in drieCijferige deciAQle
coordinnten resp. wnQrden viQ de terl'linQI Ploeten worden ingevoerd.

Dit diende echter nlleen voor de~onstrntie; de gebruikte routi
nes ziJn echter universeel inzetbQnr voor interpolQtie en rotntie
doeleinden.

De interpolQtieroutine PLOT interpoleert een liJnstuk tussen de
!'Iol'lentQne positie vnn de Uprintkop", gegeven in POSX,POSY en het
eindpunt, gegeven in XREL,YREL.

Dit InQtste punt is gegeven t.o.v.de l'Iol'lentQne positie vnn de
oorsprong, gegeven in P050X,P050Y.

De interpolntie geschiedt in principe Qltijd in het eerste
kwndrQnt, de richting VQn de door de 8 p l otter 8 uit te voeren stQP
jes Is nfhQnkelijk vnn het kWQdrQnt wQQrin het te tekenen liJnstuk
in werkll?lijkheid ligt.

Het tekenen va.n cirkels geschiedt in principe door het eindpunt
vnn een te tekenen liJnstuk voornfgQQnde QQn de interpolntie over
een bepnnlde hoek te roteren.

Dit geschiedt door ROTATE.
Deze !'Innkt gebruik vnn ",nnrden vnn d~ sinus en de cosinus vnn de

opgegeven hoek, teneinde het eindpunt vnn een te roteren lijnstuk
te kunnen berekenen.

Afhnnkelijk vnn de hoek Wnnrover geroteerd Moet worden geschiedt
het uitrekenen vnn nieuwe coordinnten vnn het eindpunt vnn het g~

roteerde lijnstuk door het of we I dnndwerkeliJk uitrekenen gebruik
Mnkend vnn enkele gonioMetrische forl'lules, dnn weI door het ver
wisselen ynn coordinnten, nl dnn niet vergezeld gQnnde vnn het
vernnderen vnn tekens.

vit lnntste treedt op, indien er over hoeken die een veelvoud
vnn ~O grnden Zijn geroteerd l'Ioet "'orden.

Het verl'lenigvuldigen vnn een coordinQnt l'Iet een sinus of een co
sinus geschiedt in een in 8080 QsseftblertnQl geschreven routine.

Dnnr de wQn~de VQn een sinus of cosinus Qltijd < 1 is geeft de
verMenigvuldiging een geheel g~tGI vnn 1~ bit nls resultQnt, hoe
weI het tussenresultnQt 32 bit groot is.

De interpolQtieroutine ",erkt uitsluitend op gehele getnllen.
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gebruik vQn een in dsseftblertdQl geschreven
dadr getdllen in PL/M noolt ~eer dun 16 bit

De Qunstuurroutine voor de QU"E printer die is gegeven is dlle~n

t~r i llustr~tle ~er~eld.

Yoor het ddnsturen v~n deze printer bestddn ~o~entQdn betere in
PL/M geschreven routines.

Yoor detdi\s VQ~ een en ~nder wordt verwezen nQdr net reeds ge
noe~de stageversldgl dddr het uitvoerig op de zdken in gadn bUiten
het kdder Vdn dit versldg v~lt.

WeI l'loet worden ver~eldl dQt bi j het eventueel gebr'uiken \ldn de
genoe~de routines in het tekstverwerkende systee~ er zorgvuldig
ddndncht l'loet worden besteed 4~n de WijZe wd4rop de genoel'lde rou
tines de wdarden Vdn de diverse vQri~belen dan elkaar doorgeven.

YoorQl bij de koppeling von routinesl geschreven in PL/M l'let
routines geschreven in enige Qndere progrQl'l~eertaQI, als bijVOOr
b~eld Qssel'lblertddl' kan dit v~n groot be\~ng Zijn.
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APPENDIX 1
Tol~r~nties op nO~in~l~ regellengte.

Indien regels tekst uitgelijnd ~oeten worden uitgeprlnt. d~n

Roet het danta' letters in die regel niet ~eer d~n e&n bep~uld

~nnt~l groter of Kleiner %ijn ddn het nO~indle ~~ntdl letters bin
nen d~ regel ~i I ~en ten niet dl te veel s~~engedrukt Of uitgerekt
SCh"'ift krijgen.

Onder letters worden hier ook sp~ties verst~~n.

De nfWijkingen die nog getolereerd kunnen worden in het dnntdl
letters per regel t.o.v. het noftin~le oont~l zijn dfhdnkelijk van
een pllnr puntet):

- Het nO~inole odnt~l letters per regel.
DUidelijk %~l ZijnJ ddt regels die fteer letters bev~tten ~eer

gelegenheid bieden tot het wegwerken v~n verschi lIen t.o.v. het
nOMinQle anntol dnn Korte regels.

- De nOftinole letterof5t~nd.

Door deze ofstand wordt bij gegeven regellengte het nO~inQle

o~ntol letter5~ per regel bepa.a.ld.
- De ~~xi"odl getolereerde OfWijking in de letter~fstond.

Bij het ontwerp von het tekstverwerkende systeeM is er VQn Uit
g~goonJ d~t het uitlijnen v~n regels niet Mdg leiden tot zicht
bQ~r sQ"endrukken of uitrekken von tekst.

Proefondervindelijk leidt dit tot het volgende:
Indien een nO~inllle letter~fstond von 0 stdpjeS von 1/120" wordt

aangehoudenJ d~n "~g de ofwijking hiervdn +1 of -1 stdpje Zijn.
Uitgallnde van het ~ldus verkregen gegevenJ ddt niet "eer dan 1

st~pje von de nO~in~le letterdfstond ~~g worden Qfgeweken werd
uitgerekend wot de afWijking in het ~ont~l letters v~n een regel
t.o.v. het noftinQle Qdntol Mdg ZijnJ voor regels die in oQntlll
letters no"inoal vdrieerden von 11 tot 2'0 en een no~in~le letter
~fstQnd van BJ10.12J14J9,1L13 en 15 sta.pjes vorl 1/120" gebt~uil<

ten.
De resultaten hiervdn Zijn gegeven op de volgende pogin~·s.

Een voorbeeld hierUit:
Bij een nQMin~dl Q~ntdl letters per regel Vdn 50 en een nORinale

letterQfstnnd van 10/120" A~g een regel R~Xi~~dl 4 letters Aincl~r

of 5 letters Meer d~n 50 letters bev~tten, ~.~.w. regels die ftoe
ten worden uitgelijnd tot etn lengte ov&reenko~end ~et 50 letters
op nOMin~le arst~nd ~oeten Mini~~~l 46 en R~XiAO~1 S5 letters be
v~tten.
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CONCLUSIE

In dit verslag wordt het ontwerp beschreven van een tekstverwer
kend systeeA, dnt nan een aantlll zeer speciale £lisen P10et voldoen.

De datllstrlJktlJur die is ontworpen biedt in principe de P1ogeliJk-
heid 0,. het systeeA lllln deze £lisen te laten Yoldoen.

Er Aoet echter de nlldruk op worden gelegd, dat de dlltastruktvur
zeer sterk von het eisenpllkket Vlln het systeeA afhonkelijk is en
dat er, indien wiJzigingen in dit eisenpllkket worden llongebrncht,
~isschien weI £len andere dQtllstruktuur kiln worden ontwikkeld als
zijnde £len gunstiger struktuur bij het dlln geldende eisenpnkket.

Het verslag kiln njet volledig zljn In de beschriJving vnn de
renl isatieAogeliJkheden voor de diverse bedleningsllspecten di~

zi jn genoel'ld.
In plllllts hiervan I'loet worden Volstlllln "£It de gegeven richtlij

nen wllQrlQngs de progrlll'll'llltuur voor het rellliseren Vlln d. bedie
ningsllspecten zal I'loeten worden ontwikkeld.

Ook in het hoofdstuk ftRelllisllti. aspect.n- is in sOl'll'lige gevGl
len volstQon !'let het geven von een uitgebreide beschrijving, spe
c i a 0 1 i n die 9 £I V 11 I 1en, wa a r he t zan de r PI e. r I'lO gel i j k I'l 0 e t z i j n 0 fI\

llon d~ hond von d~ geg~wen beschriJving de benodigde progroM~Qtuvr

til' reo.l is']rel'\.
Dez/? re/).lisQtie~ !1.in nog niet in de prllktijk '.lif:.gli!voerd kynnt;;i'\

wordei'\ door de nondncht die onn dv datQstruktuur en de dunru;t
voortvloeiende probl~Men is besteed.
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Ik wit niet nalaten hierbij AIJn dank uit te spreken voor de
wijze WQQrOP ik tijden~ Mijn afst~deerp~riod~ in de vQkgr"~p EB
I/on dl? o.fde.l ing der E\ektrot·echni~k vlln al? Technischl? Hoge:::cho(,l
Eindhoven ben begeleid door zDwel Aijn dirl?~te begell?iders!
i r . f'! . P ,I S t e OJ E' F" S '? n i r. ..1. P. Ke '" " e r .' 1'.1 I s ri 0 0 r d I::' r. 0 Co 9 1 t'2 r 0 tl r ".: (l ;,

de vakgroep tS, pr'of. ir-. A. HeetPlQn.
Yoorts wii ik tangs deze weg Pli.in donI< o\lerbren9~n l10n dl? hepr

J.G. Kol~t~ren voor de wQordevolle sug9E'stl~s die Ik von heA tiJ
dens de ontwikkeling yon sOPlPlige testprogro.AMu's Mocht ontvo.ngen.

Eindhoven, 18 Oktober 1978

P.G L Potgi~l"~r
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OPIHRI<lHGEN

Bij net ontwerp Vdn het tekstverwerkende systee~ werd Qls een
VQn de eisen gesteldJ dut niet Aocht worden uitgegu~n vun speciulr.
~ogel ijkhede~ die doo~ een voo~handen zijnde ter~inQl werden gebo
den.

Deze eiSJ SQ~en ~et de on~ogelijkneden van deze (en andere) ter-
~inalsJ leidden echter tot ~inder plezierige aspecten van net 9~-

he e 1 .
20 is bijVOorbeeld een QchterwQarts scrollen VQn tekst 01 l~~n

te realiseren door de tekst op net scher~ te herschrijVenJ een
een feit waar trouwens ook door het weI Rogen gebruiken van de
speciale eigenschuppen van de terAinal niet onder uit te ko~eh is.

Oak net niet kunnen scrolle~ van de tekst op net scher~ uls
hierop een speciale weergeef~ode is geactiveerd levert probleMen
opJ o~ neg niet te spreken over net niet kunnen vet drukkenJ Uit
lijnen en onderstrepen op de ~eeste ter~inuls

Yeel van deze probleRen louden oMzeild kunnen worden door net
uiteindelijke systee~ uit te rusten ~et een speciunl vaor net sys
tee~ ontworpen terRinall er zou zelts aan gedacht kunnen ~orde~

het volledige systeeRJ ufgezien ven de disk drives, in deze ter
Rinal in te boulllf:'n.

Herk op: niet het niet hugen
pen is aunleiding tot dez.
slechts zeet' ~oeilijk kunnen
goed van pus kORen.
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In het voorgaande is aandacht besteed aon enkele progrn~M~

onderdelen betreffende pr09rQ~AQtUYr o~ in het geheugen van de
Microco~pyter te kynnen ~erken.

Aon realisotie v~n prograMAQtuur o~ de cOMAunicotie tussen ge
heugen von de MicroCOMputer en diskette te verwezenlijken is nog
we in i 9 Qandacht best.eed, Qan de punten die gereQ Ii seerd I'!(let·en
worden des te M~er.

In eerste instanti~ IS de prograMAQtuur voor de bewerking van de
dato in net geheugen van de MicrOCOMputer verreweg het belang-
ri.jkste.

Indien Qlle tekstverwerkende handelingen in het geheugen van de
cOMputer zander fouten kunnen worden uitgevoerd en de daarbij be
horende inforMatie nQar de operateur wordt gezonden, dan pas kOl'!t
de progruAMQtuur in aonMerking voor uitbreiding Met progrQAMQtuur
voor de uitwissel ing van inforMatie ~et files op diskette.

WeI kunnen nu alvQst enkele routines worden anngeduid die hi~r

bij benodigd ziJn, uitgaande van het feit, dot de fi Ie handling
progrQMAatuur die gebruikt ZQl gaan worden in eerste instantie
de ISIS progral'll'latuur zol zijn.

Deze progrQl'IAatuur kent routines yoor het lezen von resp.
schrijven op diskette en hiervan "oet worden gebruik geMQakt.

Hierbij Moet weI door het systeeA worden onthouden von waar tot
WQQr op de diskette gelezen is of ",aar het laatste op de disk~t~e

geschreven is.
Deze positie wordt gegeven door het nUAMer van het b~te dat op

een positie stlll1t vanaf het. begin ·... an een file.
Het ol'lrekenen I/an deze positie in een file nUQr dE' precieze

plllotS op de diskette, v.w.b. trllck-, sector en bytenu~Aer

geschiedt door de file handling prograMlutuur.
De prograM"e",r behoeft aileen te werken "E't twee variQbelenJ

die in cOl'lbiootie Met een bepoald gedeelte uit de ISIS file hand
ling progroMMatuur. de ISIS SEEK sY$te~ cell, het opzoeken von een
bepallide byte binnen een fj Ie of het opzoeken von de lengte van
een file l'logeliJk Plo!.:en.

Een routine die nog geschreven zul ~oeten worden behelst h~t

lezen von dntu vunof de diskette oan de hQnd vun de geno~l'Ide poin
ters.

In feite kOMt deze neer op het koppelen VQn ISIS READ en ISIS
SEEK systel'l ca lis.

O~k voor het herQrrangeren van data op diskette volstoat het ge
bruik van de ISIS file hQndling progral'lMQtuur, onder de voort,laQrde
dat het biJhouden von enkele variabelen en enig rekenwerk in het
geheugen von de COAputer Moet geschieden.

\/oor een gedetoilleerde beschri.jving Yan de ISIS file hondling
progrOPlMotuur wordt noar de literatuur verwezen.
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0 8 10 12 14 153

~R. -x +x -x .x -x +x -x +)(

11 -1. 1. o. 1 • o. o. o. o.
12 -1. 1. o. 1. O. 1. O. O.
13 -1. 1. -1. 1. O. 1. o. o.
14 -1. 1 • -1. 1 • O. 1. O. 1.
15 -1. 2. -1. 1. -1. 1. O. 1.
16 -1. 2. -1. 1. -1. 1. O. 1.
17 -1. 2. -1. 1. -1. 1. -1. 1.
18 -1. 2. -1. 1. -1. 1. -1. 1.
19 -1. 2. -1. 2. -1. 1. -1. 1.

,20 -2. 2. -1. 2. -1. 1. -1. 1.
21 -2. 2. -1. 2. -1. 1. -1. 1.
22 -2. 3. -1. 2. -1. 1. -1. 1.
23 -2. 3. -1. 2. -1. 2. -1. 1.
24 -2. 3. -2. 2. -1. 2. -1. 1.
25 -2. 3. -2. 2. -1. 2. -1. 1.
26 -2. 3. -2. 2. -1. 2. -1. 1.
27 -2. 3. -2. 2. -1. 2. -1. 2.
28 -2. 3. -2. 3. -2. 2. -1. 2.
29 -3. 4. -2. 3. -2. 2. -1. 2.
30 -3. 4. -2. 3. -2. 2. -1. 2.
31 -3. 4. -2. 3. -2. 2. -1. 2.
32 -3. 4. -2. 3. -2. 2. -2. 2.
33 -3. 4. -2. 3. -2. 2. -2. 2.
34 -3. 4. -2. 3. -2. 3. -2. 2.
35 -3. 4. -3. 3. -2. 3. -2. 2.
36 -3. 5. -3. 3. -2. 3. -2. 2.
37 -3. 5. -3. 4. -2. 3. -2. 2.
38 -4. 5. -3. 4. -2. 3. -2. 2.
39 -4. 5. -3. 4. -2. 3. -2. 2.
40 -4. 5. -3. 4. -2. 3. -2. 3.
41 -4. 5. -3. 4. -3. 3. -2. 3.
42 -4. 5. -3. 4. -3. 3. -2. 3.
43 -4. 6. -3. 4. -3. 3. -2. 3.
44 -4. 6. -3. 4. -3. 3. -2. 3.
45 -4. 6. -3. 4. -3. 4. -2. 3.
46 -4. 6. -4. 5. -3. 4. -2. 3.
47 -5. 6. -4. 5. -3. 4. - 3. 3.
48 -5. 6. -4. 5. -3. 4. - 3. 3.
49 -5. 6. -4. 5. -3. 4. - 3. 3.
50 -5. 7. -4. 5. -3. 4. -3. 3.
51 -5. 7. -4. 5. -5. 4. - 3. 3.
52 -5. 7. -4. 5. -3. 4. -3. 3.
53 -5. 7. -4. 5. -3. 4. - 3. 4.
54 -5. 7. -4. 5. -4. 4. - 3. 4.
55 -5. 7. -4. 6. -4. 4. - 3. 4.
56 -6. 7. -4. 6. -4. 5. -3. 4.
57 -6. 8. -5. 6. -4. 5. -:5 • 4.
58 -6. 8. -5. 6. -4. 5. - 3. 4.
59 -6. 8. -5. 6. -4. 5. -3. 4.
60 -6. 8. -5. 6. -4. 5. - 3. 4.

APPEN DI ~ 1
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~R. -)( +)( -)( +)( -x +X -x +X

61 -6. 8. -5. 6. -4. 5. -3. 4.
62 -6. 8. -5. 6. -4. 5. -4. 4.
63 -6. 6. -5. 6. -4. 5. -4. 4.
64 -6. 9. -5. 7. -4. 5. -4. 4.
65 -7. 9. -5. 7. -4. 5. -4. 4.
66 -7. 9. -5. 7. -4. 5. -It. 5.
67 -f. 9. -5. 7. -5. 6. -4. 5.
68 -7. 9. -6. 7. -5. 6. -4. 5.
69 -7. 9. -6. 7. -5. 6. -4. 5.
70 -7. 9. -6. 7. -5. 6. -4. 5.
71 -7. 10. -6. 7. -5. 6. -4. 5.
72 -7. 10. -6. 7. -5. 6. -4. 5.
73 -7. 10. -6. 8. -5. 6. -4. 5.
74 -8. 10. -6. 6. -5. 6. -4. 5.
75 -6. 10. -6. 8. -5. 6. -4. 5.
76 -8. 10. -6. 8. -5. 6. -4. 5.
77 -8. 10. -6. 8. -5. 6. -5. 5.
76 -8. 11. -6. 6. -5. 7. -5. 5.
79 -8. 11. -7. 8. -5. 7. -5. 6.
80 -8. 11. -7. 8. -6. 7. -5. 6.
81 -8. 11. -7. 8. -6. 7. -5. 6.
82 -8. 11. -7. 9. -6. 7. -5. 6.
83 -9. 11. -7. 9. -6. 7. -5. 6.
84 -9. 11. -7. 9. -6. 7. -5. 6.
85 -9. 12. -7. 9. -6. 7. -5. 6.
86 -9. 12. -7. 9. -6. 7. -5. 6.
87 -9. 12. -7. 9. -6. 7. -5. 6.
68 -q. 12. -7. 9. -6. 7. -5. 6.
89 -9. 12. -7. 9. -6. 6. -5. 6.
90 -9. 12. -8. 9. -6. 6. -5. 6.
91 -9. 12. -8. 10. -6. 8. -5. 6.

r 92 -10. 13. -8. 10. -6. 8. -6. 7.
93 -10. 13. -8. 10. -7. 8. -6. 7.
94 -10. 13. -8. 10. -7. 8. -6. 7.
95 -10. 13. -8. 10. -7. 8. -6. 7.
96 -10. 13. -8. 10. -7. 6. -6. 7.
97 -10. 13. -8. 10. -7. 8. -6. 7.
96 -10. 13. -8. 10. -7. 8. -6. 7.
99 -10. 14. -8. 10. -7. 8. -6. 7.

100 -10. 14. -8. 11. -7. 9. -6. 7.
tDl -11. 14. -9. 11. -7. 9. -6. 7.
102 -11. 14. -9. 11. -7. 9. -6. 7.
103 -11. 14. -9. 11. -7. s. -6. 7.
104 -11. 14. -9. 11. -7. 9. -6. 7.
105 -11. 14. -9. 11. -7. 9. -6. 6.
106 -11. 15. -9. 11. -8. 9. -6. 8.
107 -11. 15. -9. 11. -8. 9. -7. 8.
108 -11. 15. -9. 11. -8. 9. -7. 8.
109 -11. 15. -9. 12. -8. 9. -7. 8.
110 -12. 15. -9. 12. -8. 9. -7. 8.
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NR. -x .')( -l( .l( -x .x -x +)(

111 -12. 15. -9. 12. -8. 10. -7. 8.
112 -12. 15. -10. 12. -8. 10. -7. 8.
~13 -12. ID. -10. 12. -8. 10. -7. 8.
114 -12. ID. -10. 12. -8. 10. -7. 8.
115 -12. ID. -10. 12. -8. 10. -7. 8.
liD -12. ID. -10. 12. -8. 10. -7. 8.
117 -12. lD. -10. 12. -8. 10. -,. 8.
118 -12. ID. -10. 13. -8. 10. -7. 9.
119 -13. ID. -10. 13. -9. 10. -7. 9.
120 -13. 17. -10. 13. -9. 10. -7. 9.
121 -13. 17. -10. 13. -9. 10. -7. 9.
122 -13. 17. -10. 13. -9. 11. -8. 9.
123 -13. 17. -11. 13. -9. 11. -8. 9.
124 -13. 17. -11. 13. -9. 11. -8. 9.
125 -13. 17. -11. 13. -9. 11. -8. 9.
12D -13. 17. -11. 13. -9. 11. -8. 9.
127 -13. 18. -11. 14. -9. 11. -6. 9.
128 -14. 18. -11. 14. -9. 11. -8. 9.
129 -14. 16. -11. 14. -9. 11. -8. 9.
130 -14. 16. -11. 14. -9. 11. -6. 9.
131 -14. 18. -11 • 14. -9. 11. -8. 10.
132 -14. 18. -11. 14. -10. 11. -8. 10.
133 -14. 18. -11. 14. -10. 12. -6. 10.
1 34 -14. 19. -12. 14. -10. 12. -8. 10.
135 -14. 19. -12. 14. -10. 12. -6. 10.
13D -14. 19. -12. 15. -10. 12. -8. 10.
137 -15. 19. -12. 15. -10. 12. -9. 10.
138 -15. 19. -12. 15. -10. 12. -9. 10.
139 -15. 19. -12. 15. -10. 12. -9. 10.
140 -15. 19. -12. 15. -10. 12. -9. 10.
141 -15. 20. -12. 15. -10. 12. -9. 10.
142 -15. 20. -12. 15. -10. 12. -9. 10.
143 -15. 20. -12. 15. -10. 12. -9. 10.
144 -15. 20. -12. 15. -10. 13. -9. 11.
145 -15. 20. -13. ID. -11. 13. -9. 11.
14D -lD. 20. -13. ID. -11. 13. -9. 11.
147 -lD. 20. -13. ID. -11. 13. -9. 11.
148 -lD. 21. -13. ID. -11. 13. -9. 11.
149 -16. 21. -13. ID. -11. 13. -9. 11.
1'50 -lD. 21. -13. ID. -11. 13. -9. 11.
151 -16. 21. -13. ID. -11. 13. -9. 11.
152 -16. 21. -13. ID. -11. 13. -10. 11.
153 -lD. 21. -13. ID. -11. 13. -10. 11.
154 -16. 21. -13. 17. -11. 13. -10. 11.
155 -17. 22. -13. 17. -11. 14. -10. 11.
156 -17. 22. -14. 17. -11. 14. -10. 11.
157 -17. 22. -14. 17. -11. 14. -10. 12.
158 -17. 22. -14. 17. -12. 14. -10. 12.
159 -17 • 22. -14. 17. -12. 14. -10. 12.
16') -17. 22. -14. 17. -12. 14. -10. U~.



0 6 10 12 14 156

~!R • -x foX -x foX -x +X -K +)(

1&1 -17. 22. -14. 17. -12. 14. -10. 12.
162 -17. 23. -14. 17. -12. 14. -10. 12.
163 -17. 23. -14. 18. -12. 14. -10. 12.
164 -16. 23. -14. 16. -12. 14. -10. 12.
165 -16. 23. -14. 16. -12. 14. -10. 12.
166 -16. 23. -14. 16. -12. 15. -10. 12.
167 -18. 23. -15. 16. -12. 15. -11. 12.
166 -18. 23. -15. 18. -12. 15. -II. 12.
169 -18. 24. -15. 16. -12. 15. -11. 12.
170 -16. 24. -15. 18. -12. 15. -11. 13.
171 -18. 24. -15. 16. -13. 15. "11. 13.
172 -18. 24. -15. 19. -13. 15. -11. 13.
173 -19. 24. -15. 19. "13. 15. -11. 13.
174 -19. 24. -15. 19. -13. 15. -11. 13.
175 -19. 24. -15. 19. -13. 15. -11. 13.
176 -19. 25. -15. 19. -13. 15. -11. 13.
177 -19. 25. -15. 19. -13. 16. -11. 13.
176 -19. 25. -16. 19. -13. 16. -11. 13.
179 -19. 25. -16. 19. -13. 16. -11. 13.
160 -19. 25. -16. 19. -13. 16. -11. 13.
181 -19. 25. -16. 20. -13. 16. -11. 13.
182 -20. 25. -16. 20. -13. 16. -12. 13.
163 - 20. 26. -16. 20. -13. 16. -12. 14.
164 - 20. 26. -16. 20. -14. 16. -12. 14.
165 -20. 26. -16. 20. -14. 16. -12. 14.
166 -20. 26. -16. 20. -14. 16. -12. 14.
187 -20. 26. -16. 20. -14. 16. -12. 14.
186 -20. 26. -16. 20. -14. 17. -12. 14.
189 - 20. 26. -17. 20. -14. 17. -12. 14.
190 - 20. 27. -17. 21. -14. 17. -12. 14.
191 -21. 27. -17. 21. -14. 17. -12. 14.
192 -21. 27. -17. 21. -14. 17. -12. 14.
193 -21. 27. -17. 21. -14. 17. -12. 14.
194 - 21. 27. -17. 21. -14. 17. -12. 14.
195 -21. 27. -17. 21. -14. 17. -12. 14.
196 -21. 27. -17. 21. -14. 17. -12. 15.
197 - 21. 26. -17. 21. -15. 17. -13. 15.
19/3 - 21. 28. -17. 21. -15. 17. -13. 15.
199 -21. 28. -17. 22. -15. 18. , -13. 15.
~OO - 22. 26. -18. 22. -15. 18. -13. 15.
201 - 22. 28. -18. 22. -15. 18. -13. 15.
202 - 2Z. 26. -18. 22. -15. 18. -13. 15.
203 -22. 28. -18. 22. -15. 18. -13. 15.
204 -22. 29. -18. 22. -15. 18. -13. 15.
205 - 22. 29. -18. 22. -15. 18. -13. 15.
206 -22. 29. -16. 22. -15. 18. -13. 15.
207 - 22. 29. -18. 22. -15. 18. -13. 15.
206 - 22. 29. -18. 23. -15. 18. -13. 15.
209 -23. 29. -18. 23. -15. 18. -13. 16.
210 -23. 29. -18. 23. -16. 19. -13. 16.



0 8 10 12 14 157

NR. -)( .x -x .x -x ·x -x .x

~11 - 23. 30. -19. 23. -Hh 19. -13. 16.
7.12 - 23. 30. -19. 23. -16. 19. -14. 16.
213 -23. 30. -19. 23. -16. 19. -14. 16.
214 -23. 30. -19. 23. -16. 19. -14. 16.
215 -23. 30. -19. 23. -16. 19. -14. 16"
216 -23. 30. -19. 23. -16. 19. -14. 16.
217 - 23. 30. -19. 24. -16. 19. -14. 16.
218 - 24. 31. -19. 24. -16. 19. -14. 16.
219 -24. 31. -19. 24. -16. 19. -14. 16.
220 -24. 31. -19. 24. -16. 19. -14. 16.
221 -24. 31. -19. 24. -16. 20. -14. 16.
222 -24. 31. -20. 24. -16. 20. -14. 17.
223 -24. 31. -20. 24. -17. 20. -14. 17.
224 -24. 31. -20. 24. -17. 20. -14. 17.
225 -24. 32. -20. 24. -17. 20. -14. 17.
226 -24. 32. -20. 25. -17. 20. -14. 17.
227 -25. 32. -20. 25. -17. 20. -15. 17.
228 -25. 32. -20. 25. -17. 20. -15. 17.
229 -25. 32. -20. 25. -17. 20. -15. 17.
230 -25. 32. -20. 25. -17. 20. -15. 17.
231 -25. 32. -20. 25. -17. 20. -15. 17.
232 -25. 33. -20. 25. -17. 21. -15. 17.
233 -25. 33. -21. 25. -17. 21. -15. 17.
234 -25. 33. -21. 25. -17. 21. -15. 17.
235 -25. 33. -21. 26. -17. 21. -15. 18.
236 -26. 33. -21. 26. -18. 21. -15. 18.
237 - 26. 33. -21. 26. -18. 21. -15. 18.
238 -26. 33. -21. 26. -18. 21. -15. 18.
239 -26. 34. -21. 26. -18. 21. -15. 18.
240 -26. 34. -21. 26. -16. 21. -15. 18.
241 -26. 34. -21. 26. -16. 21. -15. 18.
242 - 26. 34. -21. 26. -18. 21. -16. 18.
243 - 26. 34. -21. 26. -18. 2l. -16. 18.
244 -26. 34. -22. 27. -18. 22. -16. 18.
245 -27. 34. -22. 27. -18. 22. -16. 18.
246 -27. 35. -22. 27. -18. 22. -16. 18.
247 -27. 35. -22. 27. -18. 22. -16. 18.
248 - 27. 35. -22. 27. -18. 22. -16. 19.
249 -27. 35. -22. 27. -19. 22. -16. 19.
250 - 27. 35. -22. 27. -19. 22. -16. 19.
251 -27. 35. -22. 27. -19. 22. -16. 19.
252 -27. 35. -22. 27. -19. 22. -16. 19.
253 -27. 36. -22. 28. -19. 22. -16. 19.
254 -28. 36. -22. 28. -19. 23. -16. 19.
255 -28. 36. -23. 28. -19. 23. -16. 19.
?56 -28. 36. -23. 28. -19. 23. -16. 19.
251 - 28. 36. -23. 28. -19. 23. -17. 19.
258 - 28. 36. -23. 28. -19. 23. -17. 19.
259 - 28. 36. -23. 28. -19. 23. -17. 19.
260 -28. 37. -23. 28. -19. 23. -17. 19.



0 9 11 13 15 153

\lR. -x t-X -x t-X -x foX -x t-X

11 o. 1. o. 1 • o. o. O. O.
1Z -1. 1. o. 1 • O. O. O. O.
13 -1. 1. o. 1. O. 1. O. o.
14 -1. 1. -1. 1. O. 1. O. O.
15 -1. 1 • -1. 1. O. 1. O. 1.
16 -1. 1. -1. 1 • -1. 1. O. 1.
17 -1. Z. -1. 1. -1. 1. O. 1.
16 -1. Z. -1. 1. -1. 1. -1. 1.
19 -1. Z. -1. 1. -1. 1. -1. 1.
ZO -1. Z. -1. 1. -1. 1. -1. 1.
Zl -1. Z. -1. Z. -1. 1. -1. 1.
22 -Z. 2. -1. Z. -1. 1. -1. 1.
Z3 -2. 2. -1. z. -1. 1. -1. 1.
24 -2. 2. -1. 2. -1. 1. -1. 1.
25 -z. 3. -1. Z. -1. 2. -1. 1.
26 -Z. 3. -Z. 2. -1. Z. -1. 1.
27 -2. 3. -2. 2. -1. 2. -1. 1.
28 -2. 3. -2. 2. -1. Z. -1. 1.
29 -2. 3. -2. 2. -1. 2. -1. 2.
30 -2. 3. -2. 2. - 2. 2. -1. 2.
31 -2. 3. -2. 3. -2. 2. -1. 2.
32 - 3. 3. -2. 3. -2. 2. -1. 2.
33 -3. 4. -2. 3. -2. 2. -1. 2.
34 -3. 4. -2. 3. -2. 2. -2. 2.
35 -3. 4. -2. 3. -2. 2. -2. 2.
36 -3. 4. -2. 3. -Z. Z. -z. 2.
37 -3. 4. -2. 3. -2. 3. -Z. 2.
38 -3. 4. -3. 3. -2. 3. -2. 2.
39 -3. 4. -3. 3. -Z. 3. -2. Z.
4l) -3. 4. -3. 3. -2. 3. -2. 2.
41 -3. 5. -3. 4. -2. 3. -z. 2.
42 -4. 5. -3. 4. -Z. 3. -2. Z.
43 -4. 5. -3. 4. -2. 3. -Z. 3.
44 -4. 5. -3. 4. -3. 3. -Z. 3.
45 -4. 5. -3. 4. -3. 3. -2. 3.
46 -4. 5. -3. 4. -3. 3. -Z. 3.
47 -4. 5. -3. 4. -3. 3. -Z. 3.
48 -4. 5. -3. 4. -3. 3. -2. 3.
49 -4. 6. -3. 4. -3. 4. -Z. 3.
50 -4. 6. -4. 4. -3. 4. - 3. 3.
51 -4. 6. -4. 5. -3. 4. - 3. 3.
52 -5. 6. -4. 5. -3. 4. -3. 3.
53 -5. 6. -4. 5. -3. 4. -3. 3.
54 -5. 6. -4. 5. -3. 4. -3. 3.
55 -5. 6. -4. 5. -3. 4. -3. 3.
56 -5. 6. -4. 5. -3. 4. -3. 3.
57 -5. 7. -4. 5. -3. 4. -3. 4.
58 -5. 7. -4. 5. -4. 4. - 3. 4.
59 -5. 7. -4. 5. -4. 4. -3. 4.
60 -5. 7. -4. 5. -4. 4. - 3. 4.



0 9 11 13 15 159

'JR. -X +X -x +X -X +X -X foX

61 -5. 7. -4. 6. -4. 5. -3. 4.
62 -6. 7. -5. 6. -4. 5. -3. 4.
63 -6. 7. -5. 6. -4. 5. - 3. 4.
64 -6. 7. -5. 6. -4. 5. -3. 4.
65 -6. 8. -5. 6. -4. 5. -3. 4.
66 -6. 8. -5. 6. -4. 5. -4. 4.
67 -& • 8. -5. 6. -4. 5. -4. 4.
68 -6. 6. -5. 6. -4. 5. -4. 4.
69 -6. 8. -5. 6. -4. 5. -4. 4.
70 -6. 6. -5. 6. -4. 5. -4. 4.
71 -6. 6. -5. 7. -4. 5. -4. 5.
72 -7. 6. -5. 7. -5. 5. -4. 5.
73 -7. 9. -5. 7. -5. 6. -4. 5.
74 -7. 9. -6. 7. -5. 6. -4. 5.
75 -7. 9. -6. 7. -5. 6. -4. 5.
76 -7. 9. -6. 7. -5. 6. -4. 5.
77 -7. 9. -6. 7. -5. 6. -4. 5.
76 -7. 9. -6. 7. -5. 6. -4. 5.
79 -7. 9. -6. 7. -5. 6. -4. 5.
80 -7. 9. -6. 7. -5. 6. -4. 5.
61 -7. 10. -6. 8. -5. 6. -4. 5.
62 -6. 10. -6. 8. -5. 6. -5. 5.
63 -6. 10. -6. 8. -5. 6. -5. 5.
64 -6. 10. -6. 8. -5. 6. -5. 5.
65 -6. 10. -6. 8. -5. 7. -5. 6.
86 -6. 10. -7. 8. -6. 7. -5. 6 ..
87 -6. 10. -7. 8. -6. 7. -5. 6.
86 -6. 10. -7. 8. -6. 7. -5. 6.
69 -6. 11. -7. 8. -6. 7. -5. 6.
90 -6. 11. -7. 8. -6. 7. -5. 6.
91 -8. 11. -7. 9. -6. 7. -5. 6.
92 -9. 11. -7. 9. -6. 7. -5. 6.
93 -9. 11. -7. 9. -6. 7. -5. 6.
94 -9. 11. -7. 9. -6. 7. -5. 6.
95 -9. 11. -7. 9. -6. 7. -5. 6.
96 -9. 11. -7. 9. -6. 7. -5. 6.
97 -9. 12. -7. 9. -6. 8. -5. 6.
98 -9. 12. -8. 9. -6. 8. -6. 6.
99 -9. 12. -8. 9. -6. 8. -6. 7.

100 -9. 12. -8. 9. -7. 8. -6. 7.
101 -9. 12. -8. 10. -7. 8. -6. 7.
102 -10. 12. -8. 10. -7. 8. -6. 7.
103 -10. 12. -8. 10. -7. 6. -6. 7.
104 -10. 12. -8. 10. -7. 8. -6. 7.
105 -10. 13. -8. 10. -7. 6. -6. 7.
106 -10. 13. -8. 10. -r. 8. -6. 7.
107 -10. 13. -6. 10. -7. 6. -6. 7.
106 -10. 13. -8. 10. -7. 8. -6. 7.
109 -10. 13. -8. 10. -7. 9. -6. 7.
110 -10. 13. -9. 10. -7. 9. -6. 7.



0 9 11 13 15 160

~J R • -x +X -x +X -x +X -x +x

111 -10. 13. -9. 11. -7. 9. -6. 7.
112 -11. 13. -9. 11. -7. 9. -6. 7.
113 -11. 14. -9. 11. -7. 9. -6. 8.
114 -11. 14. -9. 11. -8. 9. -7. 8.
115 -11. 14. -9. 11. -8. 9. -7. 8.
116 -11. 14. -9. 11. -8. 9. -7. 6.
117 -11. 14. -9. 11. -8. 9. ·7. 8.
118 -11. 14. -9. 11. -8. 9. -7. 8.
119 -11. 14. -9. 11. -8. 9. -7. 8.
120 -11. 14. -9. 11. -8. 9. -7. 6.
121 -11. 15. -9. 12. -s. 10. -7. 8.
122 -12. 15. -10. 12. -s. 10. -7. 8.
123 -12. 15. -10. 12. -8. 10. -7. 8.
124 -12. 15. -10. 12. -8. 10. -7. 8.
125 -12. 15. -10. 12. -8. 10. -7. 8.
126 -12. 15. -10. 12. -s. 10. -7. 8.
127 -12. 15. -10. 12. -8. 10. -7. 9.
128 -12. 15. -10. 12. -9. 10. -7. 9.
129 -12. 16. -10. 12. -9. 10. -7. 9.
130 -1~. 16. -10. 12. -9. 10. -8. 9.
131 -12. 16. -10. 13. -9. 10. -8. 9.
132 -13. 16. -10. 13. -9. 10. -s. 9.
133 -13. 16. -10. 13. -9. 11. -8. 9.
134 -13. 16. -11. 13. -9. 11. -8. 9.
135 -13. 16. -11. 13. -9. 11. -8. 9.
136 -13. 16. -11. 13. -9. 11. -8. 9.
137 -13. 17. -11. 13. -9. 11. -8. 9.
138 -13. 17. -11. 13. -9. 11. -8. 9.
139 -13. 17. -11. 13. -9. 11. -8. 9.
140 -13. 17. -11. 13. -9. 11. -8. 9.
141 -13. 17. -11. 14. -9. 11. -8. 10.
142 -14. 17. -11. 14. -10. 11. -8. 10.
143 -14. 17. -11. 14. -10. 11. -8. 10.
144 -14. 17. -11. 14. -10. 11. -s. 10.
145 -14. 18. -11. 14. -10. 12. -8. 10.
146 -14. 18. -12. 14. -10. 12. -9. 10.
147 -14. 18. -12. 14. -10. 12. -9. 10.
148 -14. 18. -12. 14. -10. 12. -9. 10.
149 -14. 18. -12. 14. -10. 12. -9. 10.
150 -14. 18. -12. 14. -10. 12. -9. 10.
151 -14. 18. -12. 15. -10. 12. -9. 10.
152 -15. 18. -12. 15. -10. 12. -9. 10.
153 -15. 19. -12. 15. -10. 12. -9. 10.
154 -15. 19. -12. 15. -10. 12. -9. 10.
155 -15. 19. -12. 15. -10. 12. -9. 11.
156 -15. 19. -12. 15. -11. 12. -9. 11.
157 -15. 19. -12. 15. -11. 13. -9. 11.
158 -15. 19. -13. 15. -11. 13. -9. t 1.
159 -15. 19. -13. 15. -11. 13. -9. 11.
160 -15. 19. -13. 15. -11. 13. -9. 11.



0 9 11 13 15 161

fIIR. -x .x -x .. x -X "X -X ..x

161 -15. 20. -13. 16. -11. 1 J. -9. 11.
162 -16. 20. -13. 16. -11. 13. -10. 11.
163 -16. 20. -13. 16. -11. 13. -10. 11.
164 -16. 20. -13. 16. -11. 13. -10. 11.
165 -16. 20. -13. 16. -11. 13. -10. 11.
166 -16. 20. -13. 16. -11. 13. -10. 11.
167 -16. 20. -13. 16. -11. 13. ·10. 11.
168 -16. 20. -13. 16. -11. 13. -10. 11.
169 -16. 21. -13. 16. -11. 14. -10. 12.
170 -16. 21. -14. 16. -12. 14. -10. 12.
171 -1&. 21. -14. 17. -12. 14. -10. 12.
172 -17. 21. -14. 17. -12. 14. -10. 12.
173 -17. 21. -14. 17. -12. 14. -10. 12.
174 -17. 21. -14. 17. -12. 14. -10. 12.
175 -17. 21. -14. 17. -12. 14. -10. 12.
176 -17. 21. -14. 17. -12. 14. -10. 12.
177 -17. 22. -14. 17. -12. 14. -10. 12.
178 -17. 22. -14. 17. -12. 14. -11. 12.
179 -17. 22. -14. 17. -12. 14. -11. 12.
180 -17. 22. -14. 17. -12. 14. -11. 12.
181 -17. 22. -14. 18. -12. 15. -11. 12.
182 -16. 22. -15. 18. -12. 15. -11. 12.
183 -18. 22. -15. 18. -12. 15. -11. 13.
184 -18. 22. -15. 18. -13. 15. -11. 13.
185 -18. 23. -15. 18. -13. 15. -11. 13.
186 -18. 23. -15. 18. -13. 15. -11. 13.
187 -18. 23. -15. 16. -13. 15. -11. 13.
188 -18. 23. -15. 18. -13. 15. -11. 11.
189 -18. 23. -15. 18. -13. 15. -11. 13.
190 -18. 23. -15. 18. -13. 15. -11. 13.
191 -18. 23. -15. 19. -13. 15. -11. 13.
192 -19. 23. -15. 19. -13. 15. -11. 13.
193 -19. 24. -15. 19. -13. 1 &. -11. 13.
194 -19. 24. -16. 19. -13. 16. -12. 13.

, 195 -19. 24. -16. 19. -13. 1 &. -12. 13.
196 -19. 24. -16. 19. -13. 16. -12. 13.
197 -19. 24. -16. 19. -13. 1 &. -12. 14.
198 -19. 24. -16. 19. -14. 16. -12. 14.
199 -19. 24. -16. 19. -14. 1&. -12. 14.
200 -19. 24. -16. 19. -14. 16. -12. 14.
20 1 -19. 25. -1&. 20. -14. 16. -12. 14.
202 - 20. 25. -16. 20. -14. 16. -12. 14.
203 -20. 25. -1&. 20. -14. 16. -12. 14.
204 - 20. 25. -16. 20. -14. 1&. -12. 14.
205 -20. 25. -16. 20. -14. 17. -12. 14.
?-O 6 - 20. 25. -17. 20. -14. 17. -12. 14.
207 - 20. 25. -17. 20. -14. 17. -12. 14.
208 -20. 25. -17. 20. -14. 17. -12. 14.
2D9 -20. 26. -17. 20. -14. 17. -12. 14.
210 -20. 26. -17. 20. -14. 17. -13. 14.



0 9 11 13 15 162

f>.JR. -x foX -X foX -x foX -X foX

l11 - 20. 20. -17. 21. -14. 17. -13. 15.
212 - 21. 20. -17. 21. -15. l' • -13. 15.
213 - 21. 20. -17. 21. -15. 17. -13. 15.
214 -21. 20. -17. 21. -15. 17. -13. 15.
215 - 21. 26. -17. 21. -15. 17. -13. 15.
216 -21. 26. -17. 21. -15. 17. -13. 15.
217 -21. 27. -17. 21. -15. 18. -13. 15.
218 - 21. 27. -18. 21. -15. 18. -13. 15.
219 - 21. 27. -18. 21. -15. 18. -13. 15.
220 - 21. 27. -18. 21. -15. 18. -13. 15.
221 -21. 27. -18. 22. -15. 16. -13. 15.
222 -22. 27. -18. 22. -15. 18. -13. 15.
223 - 22. 27. -18. 22. -15. 16. -13. 15.
224 - 22. 27. -18. 22. -15. 18. -13. 15.
225 - 22. 28. -18. 22. -15. 18. -13. 10.
220 - 22. 28. -18. 22. -10. 16. -14. 10.
?27 -22. 28. -18. 22. -10. 18. -14. 10.
'~28 - 22. 28. -18. 22. -10. 18. -14. 10.
229 - 22. 28. -18. 22. -10. 19. -14. 10.
230 - 22. 28. -19. 22. -10. 19. -14. 10.
231 - 22. 28. -19. 23. -10. 19. -14. 10.
232 -23. 28. -19. 23. -10. 19. -14. 10.
233 -23. 29. -19. 23. -16. 19. -14. 10.
7.34 - 23. 29. -19. 23. -16. 19. -14. 16.
?35 - 23. 29. -19. 23. -16. 19. -14. 10.
230 - 23. 29. -19. 23. -16. 19. -14. 16.
237 -23. 29. -19. 23. -10. 19. -14. 10.
,! 38 -23. 29. -19. 23. -10. 19. -14. 10.
~39 - 23. 29. -19. 23. -10. 19. -14. 17.
240 - 23. 29. -19. 23. -17. 19. -14. 17.
241 -23. 30. -19. 24. -17. 20. -14. 17.
?42 -24. 30. -20. 24. -17. 20. -15. 17.
243 -24. 30. -20. 24. -17. 20. -15. 17.
7.44 -24. 30. -20. 24. -17. 20. -15. 17.
245 -24. 30. -20. 24. -17. 20. -15. 17.
)40 -24. 30. -20. 24. -17. 20. -15. 17.
? 4 7 -24. 30. -20. 24. -17. 20. -15. 17.
248 -24. 30. -20. 24. -17. 20. -15. 17.
249' -24. 31. -20. 24. -17. 20. -15. 17.
250 -24. 31. -20. 24. -17. 20. -15. 17.
251 - 24. 31. -20. 25. -17. 20. -15. 17.
252 - 25. 31. -20. 25. -17. 20. -15. 17.
253 -25. 31. -20. 25. -17. 21. -15. 18.
254 -25. 31. -21. 25. -18. 21. -15. 18.
255 - 25. 31. -21. 25. -18. 21. -15. 18.
256 - 25. 31. -21. 25. -18. 21. -15. 18.
257 - 25. 32. -21. 25. -18. 21. -15. 16.
258 -25. 32. -21. 25. -18. 21. -10. 18.
~59 -25. 32. -21. 25. -18. 21. -10. 18.
ZoO -25. 32. -21. 25. -18. 21. -10. 18.



IMPUT PROGRAMMA '9'5.1

ISIS-II PL/M-80 Y3.0 COMPILATION OF MODULE INPUTPROGRAM
~o OBJECT MODULE REQUESTED
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2
3

..

$ TITLE ('INPUT PROGRAMMA '9'5.1')
$ DATE (2e/~/l~78)

IHPUT$PROGRAM: DO;
/ .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*•••••••••••• *•• ~ ••

• *• COM"ENTAAR HEEFT BETREKKIHG OP DE EROP '9'OLGENDE REGEL(s) *
• **.*.** •• *•••• *••*.*•••••••••••••••••••••••••••••• ** •• *••••••••.;
DECLARE CO LABEL EXTERNAL;
DECLARE IS LITERALLY 'LITERALLY';
I. DECLARATIE VAN GEBRUIKTE YARIABELEH *1
DECLARE ESCAPE 15 'OIBH',CR 15 'ODH',LF 15 'OAH',

NEG IS 'OFFH',POs IS 'OOH',LINE 15 'OIH',
CHART IS .' OOOH' ,BUFFER$LENGTH 15 '2000H',
TRUE IS 'OFFH',FALsE IS "OOH',STX IS '02H',
DELAY IS '64H',
BEGIN$OF$BUFFER IS 'OIH',END$OF$BUFFER IS '02H'.,

;. ATTRIBUTES VOOR 1200 TERMINAL .;
BL INK IS' 01 OOOOOOB' ,
MDFIED IS '00100000B',
NODSPLY 15 '00010000B',
INVERSE IS '00001000B',
LOb/$INT IS '00000100B',
ALPHA IS 'OOOOOOOOB',
NUMERIC IS 'OOOOOOOIB',
PROTECT IS '00000010B',
GRAPHIC 15 'OOOOOOIIB',
NORMAL IS '000000008',
PTR$BAsE ADDRESS,

I. TRUE ALs INSERT MOET WORDEN UITGEVOERD *1
INSERT$MODE BYTE,

1* TRUE ALS HUMMER MOMENTAAH GEBRUIKTE POINTER ONBEKEND IS *1
UHKNOWN BYTE,
BELL IS '07H',

I. TRUE ALS REGEL IS AFGESLOTEN .1
LINE$CLOSED BYTE,

;. ERROR CODES DIE VAN DELETE PROCEDURE KUHNEH KOMEN *1
NO$ERROR IS 'OOH',
NO$BEGIH IS 'OIH',
NOUND IS '02H',
NO$DELETE IS '03H',

1* CURSOR BEWEGINGEN *;
RIGHT IS 'OFFH',
LEFT IS 'OOOH',
UP IS 'OOFH',
DOWN IS 'OFOH',
TEMP$PTR ADDRESS,
TEMP$H BYTE,

I. ADRES VAH DE LAATSTE VOOR TEKST GEBRUIKTE LOCATIE IN GEHEUGEH
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.) */

LASTtUSEDtLOC ADDRESS,
I' ADRES VAH DE EERSTE VOOR TEKST VRIJE LOCATIE IN GEHEUGEN ./

FIRSTSFREEtLOC ADDRESS,
BUFFERBASE ADDRESS,
CHAR BVTE,

1* HUMMER VAN MOMENTAAN GEBRUIKTE POINTER UIT CRTPB .1
PTRtNR BVTE,

.'~ VOORLOPIGE DECLARA1IE VAN CRTPB ./
CRTtPB (10) STRUCTURE
(BEGIH ADDRESS, OFFSET ADDRESS),
ATTRIBHHAR IS 'OFFH',

1* BEVAT AAHTAL POSITIES DAT CURSOR BUITEN REGEL STAAT ALS OUTtQFSLINE TRUE I
OVERSHOOT BVTE,
NRtREAD ADDRESS,
READtPTR ADDRESS,

/. BEVAT BEGIN ADRES VAH TE DELETEH STUK IN DELETEMODE */
BEGIHtOD ADDRESS,

1* BEVAT EIHD ADRES YAN TE DELETEN STUK IN DELETEMODE ./
EHDtOD ADDRESS,

/. LOCATIE OM FOUTMELDIHGEN IN OP TE VANGEH ./
STATUS ADDRESS,

1* TRUE ALS DELETE PROCES AAH DE GAHG IS */
DELETEtMODE BYTE,

1* TRUE ALS BEGIN VAH TE DELETEN STUK BEKEND IS ./
BEGINtSET BYTE,

1* TRUE ALB EIHDE VAN TE DELETEN STUK BEKEHD IS */
ENDtBET BYTE,

1* AANTAL POINTERS IN CRTPB (0,1,2,3,
NRtOFtPTRS BVTE,

1* TRUE ALS CURSOR BUITEN REGEL STAAT *!
OUTtOFtLIHE BYTE,

1* TRUE ALS CURSOR AAN HET BEGIN VAN DE REGEL STAAT *1
BEGIN$OFtLINE BYTE,
ETX IS '03H',

1* TIJDELIJK BUFFER> 129 ./
BUFFER (200) BVTE,
SEPARATOR IS 'OFFH';

1* OPBOUW CRTPB POIHTER *!
['[CLARE (PTR BASED PTRtBASE) (1) STRUCTURE

(BEtiIN ADDRESS,OFFSET ADDRESS);
('ECLIIRE (lNPUTtCHAILTEMP,I,J.K,L,N) BYTE PUBLIC;
!f BYTES vonR REGELNUMMERS '1
['ECLARE (MSS, CSB, LSB) BYTE:
DECLARE (DATAPOINTER,LAST$CHAR,CURSORtCHAR,

SCREENtPOS) ADDRESS PUBLIC:
I. COPIE IN GEHEUGEN YAH COHTROLEREGELS (2) OP SCHERM ./
DECLARE CTRLtLIHEl (ao) BYTE:
['ECLARE CTRlHH~E2 (aD) BYTE:
1* DATABUFFER */
DECLARE DATA$BUFFER (SUFFERtLENGTH) BYTE;
/. ExTRABUFFER */
DECLARE EXTRAtBUFFER (BUFFERtLENGTH) BVTE:

a

".J

-,,

9
iO

1 1

12
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13

14

15

It.
1 ?

18

1<3
20
21

2
2

2
2
"l

'"

$ EJECT
1* CONSOLE INPUT ROUTINE *1
CI :

PROCEDURE BYTE EXTERNAL;
END eI;
I. KBD$INPUT LEVERT CODE YAN AAHGESLAGEH TOETS ZONDER PARITEITSBIT
KBD:fINPlJT:

PROCE&URE BYTE PUBLIC;
RETURN CI AHD 07FH;

END KBD$INPUT;
i* DISPLAY STUURT CODE HAAR TERMINAL *1
DISPLAY:

PROCEDURE (CODE);
DECLARE CODE BYTE;

GO TO CO;
END DISPLAY;



22 1

23 2
24 2
25 2

26 2
27 2
23 2
29 2
:]0 2
31 2
32 2
33 2
34 2
35 2
36 2
37 2

•• r I .... • I ... _.. ••• •• • •••

$ EJECT
1* PRINTHEX is een routine die tijdens de testfasen van de

progra~Aa - onderdelen wordt gebruikt o~ de wUQrde VQn
diverse v~riQbelen in de progrdAAutuur tiJdens de uit
voering van die progrQAAQtuur in he~udeciAQle vorA op
het beeldscherA Vdn de terAindl te doen verschijnen.

In de definitieve progrQAAQtuur ZQl deze routine niet
bfho~Vfn voor te kOAen.

PRIHTHEX:
PROCEDURE (YALUE) PUBLIC;
DECLARE VALUE ADDRESS;
DECLARE (MSB,LSB,NIBBLE) BYTE;
DECLARE CODE (.) BYTE DATA
('0','1', '2','3','4','5','6', '7',
'8' ,'9' I 'A', 'B' ,'C', 'D' " E' , 'F' ):

M5B = HIGH(VALUE);
L5B = LOW (YALUE);
NIBBLE = 5HR(MSB AND OFOH,4);
CALL DISPLAY (CODE(HIBBLE»;
NIBBLE = MSB AHD OFH;
CALL DISPLAY (CODE(HIBBLE»;
NIBBLE = SHR(LSB AND OFOH,4);
CALL DISPLAY (CODE(HIBBLE»;
NIBBLE = LSB AHD OFHJ
CALL DISPLAY (CODE(HIBBLE»J
CALL DISPLAY (' ')J

END PRIHTHEX;

16~
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38 1
$ EJECT
LEFT$SCAHl

PROCEDURE PUBLIC;

167

39 2

Deze routine ~oet nog worden ontwikkeld.
De functie van de routine is de volgende:

Indien biJ nanroep van deze routine de DATAPOINTER
in de data vnn het dokuAent nnar de laatste van de
twee afsluitcharncters van een controleblok in de
data van het doku~ent staat te wijzen, dan wordt
de waarde van de DATAPOIHTER zodanig veranderd dat
deze wijst naar het lantste character voorafgnande
aan het controleblok.

In de overige gevallen wordt de wanrde VQn DATA
POINTER niet vernnderd.

<10
41

2
1

END LEFT$SCAH;
RIGHT$SCAN:

PROCEDURE PUBLIC;
4::: 2

;*
Deze routine Aoet nog worden ontwikkeld.
De functie van de routine is de volgende:

Indien bij aanroep vnn deze routine de DATAPOINTER
in de data van het dokuAent naar de eerste van de
twee afsluitcharncters van een controleblok in de
data vnn het dokuftent stant te wiJzen, dan wordt
de waarde van de DATAPOINTER zodanig veranderd dnt
deze wijst naar het eerste character volgend
op het controleblok.

In de overige gevallen wordt de waarde vnn DATA
POINTER niet vernnderd.

I

I -
I

43 2 END RIGHT$SCAH;
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44

45 2
46 2
47 ,-.

.:.

43 2

-1':) .-,
.:.

50 ..,
.:.

51 3

52 3

S4 4

56 5
57 5

5E' C'
.J

.- 5~ 5
60 4

61 5
62 4
63 3

64 2

65 3

66 3

S EJECT
1* DEZE ROUTINE VERZORGT DE RELATIE TUSSEN CURSORPOSITIE *1
1* EN DATAPOINTER .1

DE ROUTINE UPDATESPTR BEHODIGT ALS INPUT EEN BYTE YAARIH
GECODEERD IS IN YELKE RICHTING DE CURSOR EEN PGSITIE MOET
WORDEN YERPLAATST.

DOOR DE ROUTINE UPDATEsPTR WORDT DE VARIABELE DATAPOINTER
AANGEPAST AAN DEZE UIT TE VOEREN VERPLAATSING VOOR 20~ER

OAT !'fOGELIJK IS.

*1
UPDATEsPTR:

PROCEDURE (DIRECTION) PUBLIC;
DECLARE DIRECTION BVTE;
DECLARE (COUNT,I,PTRSFOUND) BVTEi
DECLARE (PTRSBASE,BUFFERiBASE) ADDRESSi
DECLARE (PTR BASED PTRSBASE) (1) STRUCTURE

(BEGIN ADDRESS,OFFSET ADDRESS)i
DECLARE (BUFFER BASED BUFFERBASE) (1) BVTE;

1* ROUTIHE VERZORGT BIJWERKEN DATAPOINTER OVEREENKOMEHD *1
1* MET YERPLAATSING CURSOR 1 POSITIE NAAR LINKS *1

ONESLEFT:
PROCEDUREi
DATAPOINTER = DATAPOINTER - 1;

1* ALS DATAPOINTER NIET MEER IN GELDIGHEIOSGEBIED POINTER *1
1* YALT, ZOEK DAN DE POINTER WAARBIJ DIT WEL 20 IS *1

IF NOT (PTR(N).BEGIN + PTR(N).OFFSET )=

DATAPOINTER
AND PTR(N).BEGIN (= DATAPOINTER)

THEN DOi
IF N ) 0
THEN DO;

/* VORIGE POINTER */
N = N - 1;
DATAPOINTER = PTR<N).BEGIN +

PTR(N).OFFSETi
CALL LEFTSSCANi
EN D;

ELSE DO;
1* DATABUFFER MOET ROTEREN *1

1* NO MORE POINTERS *1
END i

END;
END ONESLEFTi

1* ROUTINE DIE DATAPOINTER BIJWERKT OYEREENKOMEND MET */
1* YERPLAATSING CURSOR YAN EEN POSITIE NAAR RECHTS *1

GNESRIGHT:
PROCEDUREi
DATAPOINTER = DATAPOINTER + 1i

1* ALS DATRPOINTER HIERDOOR BUITEN GELDIGHEIDSGEBIED POIHTER *
1* VALT, ZOEK DAN POINTER WAARBIJ DIT NIET ZO IS */

IF DRTAPOINTER > PTR(N).BEGIN + PTR(N).OFFSET
THEti DO;

1* ALS ER NOG GEHOEG 2IJN, PAK DAN DE EERSTYOLGENDE DIE *1



-1.,.,n-gS "OAl"li.l:.l<

Eiii 4

7(1 5.. , ...
I 1 ..J

72 I)

73 I)

74 ...
J

75 ...
..J

76 5.... 4I I

83 3

84 4

86 5

8? 5

sa 5

'3D 6

~1 6
';12 6
~3 5
'H 4

'~5 5
'H 5
97 4
9a 3

78
79
SO
S1
82

'3~

100

1 0 i

5
5
4
3
2

....
;:.

,-,
.:.

/... BE TEKE NIS HE EFT, D. III . Z. EEN OFFSET DEE L <> 0 */ 169
IF N < NRiOFSPTRS
THEN DO)

N = N + 1;
DO WHILE PTR(N).OFFSET = 0)

N = H + 1;
END;
OATAPOINTER = PTR(N).BEGIN;

/* SKIP EVEHTUEEL COHTROLEBLOK ... ;
CALL RIGHTiSCAN;
ENI);

ELSE DO)
1* DATABUFFER MOET ROTEREN */

/* NO MORE POINTERS */
1* TIJDELIJKE STOP */

HALT)
END;

END)
END ONE$RIGHT)
COUNT$DOIJN:

1* DE2E ROUTINE VERANDERT DE DATAPOINTER OVEREEHKOMEND MET */
1* EEN VERPLAATSING VAH DE CURSOR OVER 'COUNT' POSITIES .1

J* NAAR RECHTS */
PROCEDURE)
DO I = 1 TO COUNT;

/* DATAPOINTER MAG VERAHDEREN MITS CURSOR BINNEN DE REGEL IS .,
IF NOT OUTSOFiLINE
THEN 1)0;

CALL ONESRIGHT;
/* SKIP EVEHTUEEL CONTROLEBLOK */

CALL RIGHTiSCAN;
/* IS EINDE VAN DE REGEL BEREIKT? */

IF BUFFER(I)ATAPOIHTER) = ETX
THEN DO;

OUT$OFSLINE = TRUE;
/* CURSOR 1 PLAATS BUITEN TEKST */

OVERSHOOT = 1;
END;

END;
ELSE DO)

/* ALS CURSOR AL BUITEN REGEL WAS, DAN HOG VERDER ERU!T */
OVERSHOOT = OVERSHOOT + 1)
END;

END;
END COUHT$DOIaIN)

/* START OF REAL JOB IS HERE */

PTRiBASE = .CRTSPB;
BUFFERiBASE = 0;

/* IF UNKNOWN
THEN DO;

*/
/* HET VOLGENDE STUKJE BEPAALT HET NUMMER VAN DE IN GEBRUIK *1
/* 2IJHDE POINTER UIT CRTPB */

H = 0)



1 1 ? 5
1 1 B 5
1 19 5

1 2(' .;

1 2~ 5
123 5
1 :24 4

'- 1 ..} t: 5_.J

j 2 b 5

1 ., ., 5.:. t

12'~ G
130 I)
.. ..,-; I)L .., •

- 132 t:
..J

134 5

- 135 4
136 3

137 4

R""--~i;m--.; kd Jk ARR~A~V!l!!51!11.lIIIIll~--------------

PTRiFOUHD = FRLSE; 170
DO WHILE (PTR(N).BECIN <> OFFFFH)

AND (PTR(N).OFFSET <> OFFFFH)
AND HOT PTR$FOUND)

IF (PTR(N).BEGIH (= DATAPOIHTER)
AHD (PTRCH).BECIN + PTR(N).OFFSET }= DATAPOINTER)
THEN DO)

UNKNOWN = FALSE)
PTR$FOUND = TRUE)
END;

ELSE N = N + 1;
END;'!'.!

EN{);

ALS GEBRUIKTE POINTER BEKEND IS DAN VERDER *!
IF PTRiFOUNI)
THEt4 DO;

EERSTE GEVAL: CURSOR NAAR RECNTS *!
IF DIRECTION = RIGHT
THEN DO;

/* A "'"IS CURSOR NET BUITEN REGEL? */
IF BUFFER{DATAPOIHTER) = ETX

EN YETEN WE DAT HOG NIET *1
AND NOT OUT$OF$LINE
THEN DO;

/. DAN IS HET NU BEKEND *1
OUT$OF$LINE = TRUE;
OVERSHOOT = 1;
END;

/* UPDATE OVERSHOOT ALS CURSOR BUITEN REGEL IS *1
IF OUUOF$LINE
THEN DO;

OVERSHOOT = OVERSHOOT + 1;
END)

ELSE DO;
!* uRTAPOINTER NAAR EERSTVOLGENDE LETTER LRTEH WIJZEH *!

CALL ONE$RICHT)
!* SKIP EVEHTUEEL CONTROLEBLOK *!

CALL RIGHT$SCAN)
!* ZIJH ME HU AAN HET EINDE YAN DE REGEL? */

IF BUFFER (OATA$POINTER) = ETX
THEN DO;

OUT$OF$LINE = TRUE;
OYERSHOOT = 1;
END;

/* IS BEKEND OAT CURSOR HIET RAN BEGIN VAN DE REGEL STAAT? */
IF BUFFER(DATAPOINTER) <> SEPARATOR
THEN BEGIN.OF$LINE = FALSE;
END;

END;
ELSE DO;

/* TYEEDE MOGELIJKHEID: CURSOR NAAR LINKS *1
IF DIRECTION = LEFT
THEN DO;

1* B */
1* OAT KRH ALLEEN ALS HIJ NIET AAN HET BEGIN YAN DE REGEL STAAT"
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5

1 41 E·

I 4~
.,

~ ..... ,

1 45 S£

1 4~ 8

1 4- R..
1 48 "'.I

1 4~ 7
15C 7
1 ':51 t.

1 52 ?

1 53 ('

1 5 ': ('

1 56 B
1 5: "

.t 'JB ..
lo~ €.

1 60 5
1 ' • 4t' £

1 ~ ., 5tiL

IF HOT BEGIN$OFfLINE
THEN 00;

;~ IS CURSOR BUITEH DE REGEL? *1
IF OUT$OFHINE
THEN DO;

It ~I 5 OVERSHOOT .. 1 EN CURSOR MOET ~IAAR LINKS .. *1
IF OVERSHOOT =: 1
THEN DO,:

/~ DAN CURSOR WEER IN DE REGEL *1
OUT$OFHiHE =: FAiSE,;
CALL OHE$LEF'1,

I:t. UPDATE DATAPOIHTER EN SKIP EVEHTUEEL COHTROLlBLOK *1
GAIl. LFFT:i!':r.Ar:;
EHD;

;* ALS CURSOR HOG BUITEH REGEL: *1
ELSE OVERSHOOT = OVERSHOOT - 1;
EN[l)

ELSE DO,:
;:t. CURSOR NOG BINNEN REGEL DUS UPDATE DATAPOIHTfR *1

CALL OHl:HEFT;
,I >I< EH SKI f' t: Ii r Ii T 1,1 f: ELeo N1 P. n I EBL I)" *,..

c8L L L EFT H CA~i ;
1* STAAT CURSOR NU AAN HET BEGIN VAH DE REGEL? *1

IF BUFFERCDA1~P01HTFR) =
SEPAfU,TDri

THEH 1>0;
BFr;IIHOF:fi Plf- ,.. TRUF:
END:

END;
END ,:

END ,:
ELSE DO,:

;. DERPF MOGELIJKHEiD: CURSOR OMHOOG *1
IF (iIF?F1IDN:: LIP
THEN 1>0.:

171

1 6~,

166

167

6

7
7

1* C */
1* STAAT CURSOR BUITEN DE REGEL *1

If OIJTfOFfLINE
1* DAN KRIJGT COUNT DE OVERSHOOT ALS BEGINWAARDf */

TH~H COUHT - OVER~HOU1;

1* ANDERS WORDl COUNT = 0 *1
ELSE COU~lT = 0;

1* ZOEK BEGIN YAN DE REGEL *1
DO WHILE BUFFER(DATAPOIHTER) <>

SEPARATOR;
1* HOOG COUNT OP *1

COUNT ~ COUNT + 1;
IF OUUOF$LHIE

1* IS CURSOR HOG BUITEN REGEL *1
THEN DO)

1* OF NET HIET MEER *t
1 .., I

13( "

1 7 " 0
'.' '.'

1 74 S

IF OVERSHOOT = 1
THEN OUT$Of$LINE = FALSE;

1* WERK DAN OVERSHOOT BIJ *;
ELSE OVERSHOOT = OVERSHOOT - 1;
END;
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/* HOOG COUHT 1 OP */

/* ANDERS COUNT = 0 *1

COUHT = COUHT + 1)
1* EH ALS CURSOR BUITEN DE REGEL STAAT *1

IF OUHOFHINE

ELSE COUNT = OJ
/* ZOEK BEGIH YAN DE REGEL *1

DO WHILE BUFFER<DATAPOIHTER) <>
SEPARATOR;

172

TE"P$PTR = DATAPOINTER:
/* SAYE NU""ER GEBRUIKTE POIHTER */

TEKP$N = H)
/* YINDT BEGIN YAN DE REGEL *1

IF OUUOFH IHE
/* ALS CURSOR AL BUITEN REGEL STOHD DAN COUNT = OYERSHOOT */

THEN COUHT OYERSHOOT;

END;
/* YINDT BEGIN YAH DEZE REGEL OP DEZELFDE WIJZE, ALLEEN COUNT NU COHSTANT HOUDEN +1

DO WHILE BUFFER(DATAPOINTER) <>
SEPARATOR;

CALL OHEHEFT)
CALL LEFUSCAN:

EHD;
1* TEL YAHAF HET BEGIH YAH DE REGEL COUNT POSITIES HAAR RECHTS AF */

CALL COUHT$DOWH)
/* KIJK OF CURSOR AAH HET BEGIN YAN DE REGEL STAAT */

IF BUFFER(DATAPOINTER) () SEPARATOR
THEN BEGIN$OF$LINE = FALSE:
END:

ELSE DO)
/* LAATSTE "OGELIJKNEID: CURSOR HAAR BENEDEN */

/* 0 +/
/* SAYE DATAPOINTER */

EL SE DO)
/* ALS CURSOR BIHNEN REGEL WERK DAH DATAPOIHTER BIJ *1

CALL ONEHEFTJ
CALL LEF1$SCAN;
END;

END;
ELSE DO)

/* NO KORE POINTERS */
/* OATABUFFER "OET ROTEREN */

END:

END;
/* PROBEER EINDE YAN DE YORIGE REGEL TE YINDEN *1

OATAPOINTER = DATAPOINTER - 4:
/* YALT OAT NOG BINNEN HET GELDIGHEIDSGEBIED YAN DE MOMENTANE POINTER? *1

IF NOT «PTR(N).BEGIN + PTIHN).OFFSET i=
DATAPO INTER)
AHD (PTRon.BEGIN ,= DATAPOIHTERP

THEN DO)
1* ZO NIET, ZOEK POIHTER DIE ER WEL BIJ PAST *1

IF N ) 0
THEN DO;

N = N - II
DATAPOINTER PTR(N).BEGIN +

PTROD.OFFSET;

175 "7,

176 8
- 177 8

178 e
1 7~ 7

1 eo 6

181 6

183 7

I 8~ e
18r. e

187 e
- 188 7

_ 18~ 8
1 ~O 7

1 ~ 1 6

1 ~2 7
1 ~3 7

.- 1 H 7

1 ~5 6

1% 6

1~8 6
-IH 5

200 6

201 6

202 6

204 6

~ os 6

- 206 7

~ 07
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n'- ,

20c;l e

2 I 1 e
212 e

__ 2 13 7

214 e

215 e
216 8
217

218 '.:0

_ 2U 6

220 6
221 7

- 222
223 (

- 224 6

225 6

227 (

_ 22c;l e

230 e
231 ~

232 "
233 e

- 234 e
235 7

236 e
237 7
239 6

2H 7
240 7

241 6

242 6

244 6

THEH DO; 173
1* WERK DAN OVERSHOOT EN/OF OUT'OF$LI~E BIJ *;

IF OVERSHOOT = 1
THEH OUT$OF$LINE ~ FALSE;
ELSE OVERSHOOT = OVERSHOOT - I)
EHD;

ELSE DO;
/* ALS CURSOR BIHNEH REGEL, WERK DAH DATAPOIHTER BIJ ./

CALL OHEHEF T;
/* SKIP EVEHTUEEL CONTROLEBLOK */

CALL LEFTfSCAH;
EH [);

END;
1* RESTORE DATAPOIHTER EH HUKKER VAH GEBRUIKTE POIHTER NU BEKEN[) IS *;

DATAPOIHTER = TEKP$PTR;
1* HOEVEEL POSITIES CURSOR VAHAF EIHDE VAH DE REGEL STAAT '1

H = TEKP$H;
1* ZOEK NU HET EIHDE VAH DE REGEL */

DO WHILE BUFFER(DATAPOINTER) {> ETX;
CALL ONEH< IGHT;
CALL RIGHT$SCAN;

END;
/* HOOG DATAPOIHTER VOORZICHTIG HOG EEN OP */

DATAPOIHTER = DATAPOIHTER + 1)
/* VALT HIJ NU BUITEN GELDIGHEIDSGEBIED GEBRUIKTE CRTPB POINTER? *;

IF HOT (PTR(H) BEGIH + PTR(H) OFFSET >=
DATAPOINTER
AHD PTR(N).BEGIH <= DATAPOIHTER)

/* ZOEK DAN DE POIHTER DIE ER BIJ PAST */
THEH DO;

/* ALS DIE ER IS */
IF N ( NR$OF$PTRS
THEH DO;

N = N + I;
/* SLA POINTERS ZONDER BETEKENIS OVER */

DO ItJHILE PTR( N) OFFSET
H = N + 1;

END;
I' PROBEER BEGIN VOLGEHDE REGEL TE VINDEH */

DATAPOIHTER = PTR(H),BEGIH + 3;
HlDl

ElSE DO;
/* DATABUFFER "OET ROTEREN ./

/* NO "ORE POINTERS *;
END;

END;
ELSE DO;

/* PROBEER BEGIN VOLGENDE REGEL TE VINDEH */
DATAPOIHTER = DATAPOIHTER + 3;
EHD I

/* IS OAT BEKEHD, WERK DAH DATAPOINTER BIJ OVEREEHKO"END "ET VERPLAATSIHG *;
CALL COUHUDOWN;

/* VAN CURSOR OVER COUNT POSITIES HAAR RECHTS */
IF BUFFER(DATAPOIHTER) <> SEPARATOR

/* WERK EvEHTUEEL BEGIH$OF.LINE BIJ */
THEN BEGIH.OF.LIHE = FALSE;
EHD;
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$ E·JECT
"iii

175

..,
243

250 2
251

.,- ..
252 2

2~3 2
254

.,..
255 2

256 3
257 ':'....

253 2
259 2

- 260 2
2~1 ::3
262 3

._. 263 :3
2';4 3
265 :3

2H 2
267 2

SHIFTPTR SCHUIFT DE POIHTERS BINHEN EEN ARRAY VAHAr DE PDiHTER
AAHGEDUID MET HU"MER "IHDEX" EEN AAHTAL PLAATSEH "OFFSET" OP.
SHIFTPTR DIEHT HET ADRES YAN HEr ARRAY TE K~lJG[H IN PT~BA~E

DEZE ROUTINE WORDT GEBRUIKT YOOR HET OPSCHUIYEN VAH DE POIH1ERS
I H HE T CIH pe

ER IS GEEH CONTROLE OP TE GROOT WORDEN YAH HET ARRAY, DAT ~iENT

DE PROCRA"MATUUR TE DOEN DIE SHIFTPTR AANROEPT.

*i
SHIFTPTRl

PROCEDURE (IHDEX,OFFSET,PTRBASE) PUBLIC;
DECLARE (IHDEX,OFFsET) BHE!
DECLARE PTRBASE ADDRESS;
DECLARE (PTR BASED PTRBASE) (1) STRUCTURE
(BEGIN ADDRESS,OFFSET ADDRESS);
DECLARE (IHDEXTMP, I HDEXD IF) enE;
INOEXTMP = INDEX;

I~ ZOEK EINOE YAN ARRAY OP; LAATSTE POINTER IS FFFF FFFF *1
DO WHILE (PTR( INDEX,"P).BEGIN (> OFFFFH)

AtlD (PTR(INDEXTMP).OFFSET (> OFFFFH);
INOEXTMP = INDEXTMP + 1;

END;
I~ BEPAAL AANTAL POINTERS DAT HOET WORDEN VERSCHOVEH *1

INOEXOIF = INDEXTHP - INDEX + 1;
INDEXTMP = INDEXTHP + OFFSET;

1* EN VOER HET lilT *1
00 WHILE INDEXDIF > 0;

PTR( iNDEXTMP).BEGIN = PTR(INDEXTMP - OFFSET) BEGIN;
PTR(INOEinMP).OFFSET = PTR(UWEXTHP - OFFSET> OFFSET;
INDEXTMP = INDEXTMP - 1;
INDEXDIF = IHDEXDIF - 1;

END;
i* UPDATE VARIABELE DIE AAHTAL POINTERS AAHGEEFT *1

HR$OF$PTRS = NR$OF$PTRS + OFFSET;
EHD SHIFTPTlU
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S EJECT
/'"

DE ROUTltH f'!-UH MArin EEN STUK DATA IN HET GEHEUGEH
VAN HET SYS1LEM OHWEWK2AAM DOOR HET MODIFICEREN YAH DL
POI N1 ERS ! H HETC ~: 1 f' Ii n f' :"' 0 DAH I GE '" I J ZED AT B I J H[ ,
LEZEN VAN DE DATA IN HfT GEHEUGEN AAN DE HAND VAN Dj~

POINTERS HET DELETE STUK HIET MEER MEEGELEZEN WORDT,

HET ADREB VAN HET EERSTE BYTE VAN HET IE DELETEH STUK
MOET GEGEvEN WORDEN IN BEGINSPOS, HET ADRES YAN HET
LAATSTE TE DELE TEN BYTE MOET GEGEYEN WORDEN IN ENDSPOS,

EYENTUELE FOUTEN WORDEN GESIGNALEERD EN EEN CODE YOOR
DE BETREFFENDE FOUT WORDT DOOR DE ROUTINE OP HET IN
STATUS GEGEYEN ADRES OPGESLACEN.

1]6

2 fB

_..
269 2
270 ,.,

"-

2 71 ,..
"-

272 2

273 :2

..
274 ,.,

"-

276 3
,- 277 3

27B 3

279 3

280 4

282 5

283 5
284 5
285 4

286 "oJ

288 6

289 6
2 '30 ,-

c

291 5
292 6
293 b

294 5

*1
DELETE:

PROCEDURE (BEGIHSPOS,ENDSPOS,STATUS) PUBLIC;
DECLARE (BEGINsPOS,ENDSPOS,STATUS) ADDRESS;
DECLARE (PTRsBASE,TEMPsBECIN,TEMPSOFFSET) ADDRESS;
DECLARE (N, TEMPSN, PTRHOUND, PI. P2, ERROR) BYTE;
DECLARE (PTR BASED PTRUASE) (1) STRUCTURE

(BEGIN ADDRESS,OFFSET ADDRESS);
DECLARE ERRORCODE BASED STATUS ADDRESS:

1* DELETE ALLEEN ALS BEGIN () EINDE. ANDERS GEE" DELETE *!
IF BEGINsPOS ~> EHO$POS
THEN DO;

PTRsBASE = .CRTsPB;
PTRsFOUHD,ERROR = FALSE;
N " 0;

1* VIN~T POINTER DIE GEBIED ONVAT WAARIN BEGIHsPOS LIGT *1
DO WHILE (PTR(N).BEGIN <) OFFFFH)

AND (PTR(N).OFFSET () OFFFFH)
AND NOT PTR$FOUND;
IF PTR(N),BEGIN " BEGINSPOS

1* BEGINSPOS TOEvALLIG GELIJK AAN EERSTE DOOR POINTER AANGEGEVEN POSlTIE '"
THEN DO;

PTRsFOUND • TRUE;
1* IN DIT GEVAL WORDT P1 = 0 "'I

P 1 " 0 J
EN D;

ELSE DO;
1* OF LIGT BEGINSPOS IN HET GELDIGHEIDSGEBIED VAN DE POINTER *1

IF (PTR(N>.BEGIN + PTR(N),OFFSET
):0 BEGINHOS)

AND (PTR(H).BEGIN < BEGINSPOS)
THEN DO;

PTRsFOUHD " TRUE;
1* DAN WORDT P1 = 1 *1

PI = 1;
END;

ELSE DO;
N" N + 1;
END;

END;



306 5

J 08 6

309 6
.. :.: 10 6

3 11 5
312 b

2~5 4

2 '~b 3

H8 4
i. '1~ 4
300 4

~ 0 1 3

303 4
304 4

3 OS 4

-- 3 14
315

7
7

11
EHD;

1* RLS DE POINTER DIE BEGINtPOS O"YAT NIET GEYONDEN KAN WORDEN: ERROR *1
IF NOT PTRHOlJND
THEN DO;

ERROR'" TRUE;
ERRORCODE = NOtBEGIN;
END;

!~ ALLEEN ~ERDER ALS POINTER GEYONDEN IS *1
IF NOT ERROR
THEti DO;

1* SAVE POINTERHUMMER ~!

TEIH'$!i '" H:
PTR$FOUHD = FALSE;

1* 20EK POINTER DIE CEBIED O"YAT WAARIN ENDtPOS LICT *1
DO WHILE (PTR(H).BEGIN (> OFFFFH)

AND (PTR(N),OFFSET <> OFFFFH)
AND NOT PTRtFOUND;

1* ALS BEGIN GELDIGHEIDSGEBIED POINTER TOEYAlLIG END$POS *1
IF PTR(N).BEGIH = ENDtPOS
THEN DO;

PTRtFOUHD = TRUE;
1* DAN WORDT P2 = :2 *1

P2 = 2)
END;

ELSE DO;
IF (PTR(N).BEGIN + PTR(N).OFFSET

> EHDHOS)
AND (PTR(N).8~GIN ( ENDtPOS)

1* ALS ENDtPOS BINNEN GELDIGHEIDSGEBIED YAN EEN POINTER: .1
THEN DO;

PTRtFOUND = TRUE;
IF N = TEI1PtN

1* P2 = 0 ALS POINTER ZOWEL BEGINtPOS AlS ENDtPOS O"YAT *1
THEN P2 = 0;

1* ANDERS P2 = 2 */
317 ..,
31 a ..,

r

319 6
320 7
321 "r

322 b

323 "..J

:124 4

326 5
327 5- 328 5

ElSE P2 2;
END;

ELSE DO;
N .. N + 1 ;
END;

ENDl
ENDl

1* ALS HET GELDIGHEIDSGEBIED WAARBINNEN ENDtPOS LIGT NIET GEYOHDEH IS: ERRO
I F NOT PTRHOUND
THEN DO;

ERROR = TRUE)
ERRORCODE D HOtEND;
END;
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3~8
.,
r

3 A~l 7
3 ~o 6

/*
351

.,
r

1'1<

32'3 4

331 S

332 S
~33 6
334 .,

- Z 35
.,
I

336
.,
r

337
.,,

339 7
- 3 3~f

.,,
340 6
341

.,
r

_ 342 .,
r

343
.,
r

344 7
345

.,
I

346 7
- 347

.,
r

$ EJECT
l1f:

1--------1-------1----------1
1<0 0> I

I <1 0> I
1<0 2) I
1<0 <: >1
1(0 2) I

I <1 2> I
r<1 2) I

*)

1*
HET BEGIN VAH HET TE DELETEN STUK DOET PI DE YAARDE ° OF 1
KRIJGEN, HET EINDE VAH HET TE DELETEN STUK DOET P2 DE
WAARDE 0 OF 2 KRIJGEN, IN BEIDE GEVALLEN IS HET TOEKENNEN
VAN EEN ~HHRDE AFHRNKELIJK VAH DE POSITIE VAN BEGIN- RESP.
EINDPUNT
*/
/~ DE MOGELIJKE YAARDEH VOOR PI EN P2 21JH TERUG TE VIHDEH IN ~EZE FIGUUR ~

1* IN TOTAAL ONDERSCHEIDEI~ WE DUS VIER GEYALLEN VOOR PI + P2 = 0,1,2,3 */
IF HOT ERROR
THEN DO;

/* ALLES OK" '1'1
ERRORCODE ~ NO$ERROR;

1* HAAK TE DELETEH STUK OHYERK2AAM DOOR MODIFICEREN VAN DE BETREFFEHDE POIN~

DO CASE PI + P2;
DO;

TEMPtBEGIN .. PTR(N) BEGIN;
TEHP$OFFSET .. PTR(N).OFFSET;
PTR(N).BEGIN .. END$POS + 1;
PTR(N).OFFSET = TEMP$BEGIN

+ TEMP$OFFSET
- ENDtPOS - 1;

!* SET OATAPOINTER OP EERSTE PLAATS NA GEDELETE STUK *!
DATAPOIHTER = PTR(H).BECIN;

END;
DO;

TEMP$BEGIN • PTR(N).BEGIN;
TEMP$OFFSET • PTR(N).OFFSET;
PTR(N).OFFSET .. BEGIN.POS

- PTROI> SEGIN;
1* IN OIT GEYAL EXTRA POINTER BENODIGD: HAAK PLAATS *!

CALL SHIFTPTR(N,I, .CRT.PS);
N .. N + 1;
PTR(N).BEGIH .. END$POS + 1;
PTR(N).OFFSET .. TEMP.BEGIN

-I- TEMP.OFFSET
- ENDtPOS - 1;

1* SET OATAPOINTER OP EERSTE POSITIE NA DELETE STUK */
DATAPOIHTER ~ PTR(N).BECINi

END;
00;

TOEVALSTREFFER: PRECIES EEN POINTER ZIJN GELDIGHEIDSGEBIEO ERUIT */
PTR(TEHP$N).OFFSET .. 0;

KIJK OF ER HOG MEER HOET GEBEUREN *!
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:52 7

353 :'

..
354 8
355 8
356 0v

357 Po

;3 58 8

360 ~

~: 61 10
362 1 0
363 ~

J ~4 8

~ 65 7
366 7
367 6
368 7
36' 7
HO 7

371 7
_ 372 7

373 7
374 7

:5 75 7
- 376 "1

He e
37' ,
360 '3
:3 8 1 8

- 382 7
383 6
384 5

- 385 4
386 3
387 2

J 88
38'3
HO

.. HI

IF TEMP$H () H THEH
DO;

;* ZO JA, DOE HET DAN NU *;
TEMPfBEGIN = PTR(H).BEGIN;
TEMP'OFFSET = PTR(N) OFFSET)
PTR(N).BEGIN = ENDHOS + 1:
PTR(N) OFFSET = TEMP$BEGIH

+ TEI1PfOFf'·L I
- EHDHOS - 1;

IF H > TEMP$H + I
THEN DO;

DO J = TEMP$N + 1 TO H - 1;
PTR(J).OFFSET = 0;

END;
EHD;

EHD;
;* SET DATAPOIHTER OP EERSTE POSITIE NA GEDELETE STUK *1

DATAPOINTER PTR(H).BEGIH;
END;
DO)

TEMPUEGIN" PTR(TEMPfH) BEGIN;
TEMP$OFFSET " PTR(TEMPfH) OFFSET;
PTR(TEI1P.H).OFFSET = TEMP$BEGIH

+ TEMP.OFFSET
- BEGINHOSl

TEMP$BEGIH = PTR(H).BEGIN;
TEMP$OFFSET " PTR(N).OFFSET;
PTR(N).BEGIH" ENDfPOS + 1;
PTR(H).OFFSET " TEMP$BEGIN

+ TEI1P.OFFSET
- EHDfPOS - I.l

;. SET DATAPOINTER OP EERSTE POSITIE NA GEDELETE STUK .;
DATAPOIHTER " PTR(H).BEGIN;
IF N > TEI1P$N + I
THEH DO;

I. WERK EVENTUEEL TUSSENLICCEHDE POIHTERS WEC; D.W.Z. MAAK ZE BETEKEHINGSLO
DO J " TEMPfH + 1 TO 1'1 - 1.:

PTR(J ).OFFSET = 0;
EHD;
EHD;

EHD;
END;
END;

E ~ID ;
E1'10;

ELSE DO;
;* ALS HELEHAAL GEEH DELETE KON GEBEUREH, DAH WORDT DIT OOK GEMELD .1

ERROR" TRUE:
ERRORCODE c HO$DELETE;
E HD;

nlD DELETE;
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180

$ EJECT
I~

DEZE ROUTINE BERGT EEN CODE OP IN HET GEHEUGEN.
DE BEHODIGDE VARIABELEN ZIJH:

CHAR;
PTRiNR:

BU~~ERBASE:

PTRiBASE:

BEYAT DE CODE DIE OPGESLAGEN MOET WORDEN
BEY AT HET HUMMER YAH DE POINTER IN CRTPB
DIE MOMEHTAAN IN GEBRUIK IS
BEYAT HET ADRES ~AAROP HET BUFFER BEGINT
WAARIH HET BVTE OPGESLAGEN MOET WORDEN.
BEYAT HET ADRES WAAROP HET CRTPB BEGINT.

3~2

393 ~,
394 ~,

- 3~~
~,

396 2

397 2

3~a 2

3~9 2

- 400 2

40: ~,

40~ 2
403 ~

~

STORE:
PROCEDURE (CHAR/PTRiNR/BUFFERBASE/PTRtBASE) PUBLIC;
DECLARE (CHAR,PTRiHR) BVTE/(BUFFERBASE/PTRiBASE) ADDRESS;
DECLARE (BUFFER BASED BUFFERBASE) (1) BYTE;
DECLARE INDEX ADDRESS;
DECLARE (PTR BASED PTRtBASE) (1) STRUCTURE

(BEGIN ADDRESS/OFFSET ADDRESS);
/* BEREKEN POSITIE BINNEN BUFFER */

INDEX = FIRSTiFREEiLOC - BUFFERBASE;
1* SLA CHAR OP */

BUFFER (INDEX) = CHAR;
I~ MAAK O~FSET DEEL YAN BETRE~FEHDE POINTER EEN GROTER */

PTR(PTRiNR).OFFSET = PTR(PTRiNR).OFFSET + 1; i
/* LAAT DATAPOINTER NAAR ZOJUIST OPGESLAGEN CHRR WIJZEN *7

DATAPOIHTER = FIRSTiFREEiLOC;
;* LAATST GEBRUIKTE LOCATIE NU BEKEND */

LASTiUSEDiLOC = FIRSTiFREEtLOC;
;* DUS EERSTVOLGENDE YRIJE LOCATIE IS EEN VERDER *;

FIRSTiFREEiLOC = FIRST$FREEiLOC + 1;
END STORE;



404

405
406

- 407

408
- 401)

410
4 II

2
2
2

2
2
2
2

181
$ EJECT
READBUFFER:
/-

DEZE ROUTIHE LEEST EEH OPCECEYEH AAHTAL BYTES YAH HET DOKU"EHT
AAH DE HAHD VAH DE POIHTERS IH HET CRTPB
DE ROUTIHE BEHODICT DE YOLCEHDE VARIABELEH:

PTR'POSITIOH: BEYAT HET ADRES IH HET CEHEUCEH WAAR "ET LEZEH
"OET WORDEH BECOHHEH.

DESTIHATIOH: BEYAT HET ADRES YAH DE EERSTE PLAATS IH EEH
BUFFER WAAR DE CELEZEH BYTES HAAR TOE "OETEH.

CNTI IS HET AAHTAL TE LEZEH BYTES.
ACT'CNt' BEYAT EEH ADRES WAAR DE ROUTIHE EEH WAARDE IH

KAH OPSLAAH DIE HET AAHTAL CELEZEH BYTES
YERTECEHWOORDICD.

ER WORDT HIET CETEST OP OVERFLOW YAH HET DESTIHATIOH BUFFER

PROCEDURE (PTR'POSITIOH,DESTIHATIOH,CHT,ACT'CHT) PUBLIC'
DECLARE (PTR'POSITIOH,DESTIHATIOH,ACT'CHT) ADDRESS'
DEC~ARE CHT BYTE'
DECLARE BUFFERBASE ADDRESS,

EHD'OF'PTRS BYTE.
I BYTE,
IHDEX ADDRESS,
H BYTE,
POIHTER ADDRESS,
PTR'BASE ADDRESS,
PTR'FOUHD BYTE.
RE"AIHDER ADDRESS'

DECLARE (BUFFER BASED BUFFERBASE) (1) BYTE)
DECLARE (BYTES'READ BASED ACT'CHT) ADDRESS)
DECLARE (DESBUF BASED DEST IHAT! OH) (1) BYTE'
DECLARE (PTR BASED PTRSBASE) (1) STRUCTURE

(BECIH ADDRESS,OFFSET ADDRESS»)

/- BECIH OF DATATRAHSFER PROCEDURE -/

412 2

- ~ 13 2
414 2

415 2
116 2

- 417 :3

_ 41 I) 3
~20 :3

~ 21 2

/- SET UP PTR'BASE -/
PTR'BASE • ,CRT'PBl

/- EH BUFFERBASE ./
BUFFERBASE = DATABUFFER)
I.H = 0'

/. ZOEK IH CRTPB HAAR POIHTER DIE PUHT O"YAT WAAR "ET LEZEH HOET WORDEH BECOHHEH _;
PTR'FOUHD • FALSE)
DO WHILE (PTR(H) BECIH () OFFFFH)

AHD (PTR(H).OFFSET () OFFFFH)
AHD HOT PTR'FOUHD)

IF (PTR(H).BECIH (. PTRSPOSITIOH)
AHD (PTR(H).BECIH + PTR(H).OFFSET i= PTR'POSITION)
THEN PTR'FOUHD • TRUE)
EL SE H • H + 1)

EHD)
/. IS DIE ER? -/

IF PTUFOUND



423 3

424 3
42:5 3
426 3

- 427 3

428 4

42' 4

430 4

_. 431 4

433 5

434 5
435 6

.- 436 6

437 5

43' 6
440 6- 441 S

442 6

443 6
444 6
44:5 5
446 4

-·447 5
448 5
44' 4

4 :50 3

452 3
453 3

_. 454 2

4:5:5 3

4:56 J
417 2

182

/. ZO JAI ./
THEtl DO;

/. HOEYEEL BYTES KUNNEN WE NOC AAN DE HAND YAN DIE POINTER LEZEN7 ./
RE"AINDER .. PTR(N),BECIN + PTR(N).OFFSET

- PTRHOSITIOtl;
/. "AAK RELATIEYE POINTER YOOR BUFFER WAARIN GELEZEN "OET WORDEN */

POINTER: PTR$POSITION - BUFFERBASE;
I .. OJ
END'OF'PTRS .. FALSE;

/. PROBEER HET OPGEGEYEN AANTAL BYTES (CNT) TE LEZEN */
DO WHILE I < CNT

/. ZOLANG HET EINDE YAH CRTPB NIET IN ZICHT IS ./
~ND NOT END$OF$PTRS;

/. tRA~S'ER ~VTE HAAR OPGEGEYEN BUFFER ./
DESBUF( I) II BUFFER(POINTER);

/. POINT TO NEXT ./
I .. I + I;

/. NOG "EER TE LEZEN AAN DE HAND YAN DE "OMEHTAHE POINTER? ./
RE"AINDER II REMAINDER - II

/. ZO NEEI ./
IF REMAINDER II 0
THEN DO)

/. KIJK OF ER NOG "EER GELEZEN MOET WORDEN AAN DE HAND YAN YOLGENDE POltlTER(S) ~/

N=N+lI
/. YINDT EERSTYOLGENDE POINTER IN CRTPB MET BETEKENIS ./

DO WHILE PTR(N),OFFSET .. 0;
N .. N + 1;

END;
/. EINDE CRTPB BEREIKT? ./

IF PTR(N).BECIN .. OFFFFH
AND PTR(N),OFFSET .. OFFFFH
THEN DO;

END'OF'PTRS .. TRUE)
ENDJ

ELSE DO I
/. SET UP 0" TE KUNNEN LEZEN AAN DE HAND YAN EERSTYOLGENDE POINTER ./

POINTER II PTR(N),BECIN
- BUFFERBASE;

/. HOEYEEL BYTES MOCEN ER AAN DE NAND YAN DEZE POIHTER WORDEN CELEZENI ./
REMAINDER = PTR(N),OFFSETI
END)

END;
ELSE DOl

/. WIJS NAAR EERSTYOLCENDE PLAATS IN TE LEZEN BUFFER */
POINTER" POINTER + II
ENOl

ENDI
/. EINDE YAN CRTPB BEREIKT? ./

IF ENDfOFSPTRS
/. GEEF DAN OP HOEYEEL BYTES ER GELEZEN ZIJN ./

THEN BYTES'READ II II
/. ZO NIET, DAN IS ALLES WAT GEYRAACD WAS OOK CELEZEH ./

ELSE BYTES'READ = eNTI
ENDI

ELSE DO;
/. ALS HET NIET CELUKT IS ORDAT DATA OP IS, DAN WORDT DAT OOK OPCEGEYEN */

BYTEUREAD .. 0 I

ENDI
END READBUFFEIlJ
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458

183
f EJECT
"DFYPTR I

1*
DEZE ROUTINE "ODIFICEERT DE POINTERS IN EEN OPGEGEYEH ARRAY,
"EESTAL CRTPB, ZODAHIG DAT INDIEH ER BIJ NET LEZEN YAN DATA
AAN DE HAND YAN DEZE POINTERS DE POSITIE "POINTER" WORDT
BEREIKT, HET LEZEN YAN DE DATA WORDT YOORTGEZET OP DE POSI
TIE AANGEGEYEN DOOR "INSPTRe
DEZE ROUTINE DOET DUS NET BELANCRIJKSTE WERK TIJDENS HET
UITYOEREN YAN EEN INSERT.

DEZE ROUTINE BENODIGT ~E YOLGENDE YARIABELENI

POINTER:

INSPTR:

PTRBASE:

BEYAT HET ADRES YAN DE BYTE IN HET GEHEUGEN WAAR
TIJDENS LEZEN AAN DE HAND YAN DE POINTERS OYERGE
GAAN "OET WORDEN NAAR DE YOLGENDE POINTER
BEYAT HET ADRES WAAR HET LEZEN YOLGENS DEZE POIN
TER "OET BEGINNEN.
BEYAT HET ADRES WAAR HET CRTPB BEGINT

459 2
_ 460 2

461 2
462 2

- 4U 2
464 2

- 465 2

466 3

- 468 4

469 4

470 4
471 4
472 4
473 3

476 S
477 S
478 S

- 479 S
480 S
481 S

PROCEDURE (POINTER.INSPTR.PTRBASE) BYTE PUBLIC;
DECLARE (POINTER,INSPTR,PTRBASE) ADDRESSI
DECLARE (PTR BASED PTRBASE) (1) STRUCTURE
(BEGIN ADDRESS,OFFSET ADDRESS)1
DECLARE TE"P ADDRESSI
DECLARE (N.PTRfFOUND) BYTEI
PTRfFOUND .. FALSE;
H .. 01

1* ZOEK POINTER IN ARRAY WAARBINNEN "POINTER" LIGT *1
00 WHILE (PTR(N).BEGIN <) OFFFFH)

AND (PTR(N).OFFSET <) OFFFFH)
AND NOT PTRfFOUNDJ

1* IS ·POINTER" TOEYALLIG GELIJK AAN EERSTE DOOR POINTER AAHGEGEVEN POSITIE? ~I

IF PTR(N).BEGIN • POINTER
THEN DOl

1* NAAK PLAATS DAN YOOR EEN EXTRA POINTER .1
CALL SNIFTPTR (N.1.PTRBASE)1

I' YUL DElE INI BEGINDEEL EERST .1
PTR(N).BECIN • INSPTRI

1* OFFSET DEEL IS NOG 0 ZOLANC ER GEEN DATA IS INGEYOERD .1
PTR(N).OFFSET • OJ
PTRfFOUHD • TRUEJ
END;

ELSE DOl
I. YA~T INGERTPOBITIE 81NNIN Q£lDIGHEJD8QEBJED YAN EEN POINTER, .1

IF 1 1'111< HI IIGIN ( flOINTlili1
AND (Pt.(M).IIOIN • PtR(H).otrstl ~ ~OINtEN)

THEN DOl
I' BEREKEN DAN DE WIJZIGINCEN '1

TE"P • PTR(N).OFFSETI
PTR(N).OFFSET" POINTER - PTR(N).BEGIH;
N • H + 1J

I' EN NAAK PLAATS YOOR TWEE .1
CALL SNIFTPTR (N,2.PTRBASE)1
PTR(N).BEGIN • INSPTRI
PTR(N).OFFSET .. 01



- .. - - - -

482 5
483 5

484 5
- 485 5

486 4
487 3
488 3
499 2

.- 491 3
492 3
493 3

_ 494 3

495 :2
496 2

lR4

/. IN9ER troll I 'I E NU INGEYUlb '/
PTR(N+1).BEGIN = POINTER + I;
PTR(N+I) .OFFSET = PTR(N-I) BEGIN + TEMP

- POINTER;
/. EN NU OOK DE REST YAN HET GELDIGHEIDSGEBIED YAN DE OORSPROHKELIJKE POINTER ./

PTR$FOUND = TRUE;
ENOl

END;
N .. N + I;
END J

IF NOT PTRHOUIID
THEN DO;

/. Al9 ER Not GEEH POINTER IS YAARBINNEN INSERTPOSITIE LIGT, HAAk !R EEII BIJ ~/

CALL SHIFTPTR (N,l,PTRBASE);
PfR(N).BEGIN • INSPTRI
PTR(II).OFFSET ·01
EIID;

/. GEEF HET NUHHER YAH DE POINTER WAAR NU HEE GEWERKT WORDT ./
RETURN N;

END MDFYPTRI
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- 497

498 2
_ 4<J<J 2

500 2
501 I

- 502 2
503 2
504 2

.- 50S I

~O"
507 2
508 2
S09 I

- 510 2
5 II 2
512 2

_ 513 I

514 2
515 2

- 51' 2
517 I

- 518 2

_519 2
520 2
521 I

- 522 2
523 2
524 2

- 525 2
52'

527 2
528 2
529 2

- 530 I

_ 531 2
S32 2
533 2
534 I

53S 2

• EJECT

/. NU YOLGEN WAT KORTE ROUTINES; EERST 5 YOOR CURSORHANIPULATIE */
CURSOR.UP;

PROCEDURE PUBLIC;
CALL DISPLAV (ESCAPE)I
CALL DI SPLAV (' A' )1

END CURSOUUP;
CURSORiI'>OWN I

PROCEDURE PUBLIC;
CRLL 1)ISPLAV (ESCAPE);
tALL DI SPLAV (' B' )1

END CURSOR.C>OIlNI
CURSORUIGHT;

PROCEDURE PUBLICi
tALL 1I111t'LAV I. UICI\H Ij
CALL DI SPLAV (' C' )1

END CURSOR.RIGHTI
CURSORHEFT I

PROCEDURE PUBLIC;
CALL DISPLAV (ESCAPE);
CALL DI SPLAV (' D' )1

EHD CURSOR.LEFTI
CURSORSHOHE I

PROCEDURE PUBLIC;
CALL DI SPLAV (ESCAPE)I
CALL DI SPLAV (' H' )1

END CURSOUHOHE;
IHSERUCURSOR;

PROCEDURE PUBLIC;
CALL DI SPLAV (ESCAPE)I

/. DEZE ROUTIHE ZET CURSOR OP POSITIE OP HET SCHERH WAAR GESCNREYEN WORDT ./
/. ZIE 1200 HAHUAL ./

CALL DI SPLAY (' T' )1
EHD IHSERT.CURSORI
CLEARfSCREEH I

PROCEDURE PUBLIC;
CALL DI SPLilV (ESCAPE»)
CALL DISPLAV (' K')I
CALL TIHE (DELAV)I

EHD CLEAR'SCREEN;
LOCKiKBD I

/. DEZE PROCEDURE HAAKT ALLE DATA-IHYOER YIA HET KEVBOARD OHMOGELIJK ./
PROCEDURE PUBLIC;

CALL DISPLAV (ESCAPE);
CALL DI SPLAV (' (' );

END LOCUKBD;
UHLOCl(iKBD:
/. DEZE PROCEDURE HAAKT DATA-IHYOER YIA HET KEVBOARD WEER HOGELIJK ./

PROCEDURE PUBLIC;
CALL DI SPLAV (ESCAPE)I
CALL DI SPLAY (' )' )1

EHD UNLOCKUBDI
CURSOUPOS I

/. DEZE ROUTINE LEYERT EEN l' BIT IIAARDE AF ./
PROCEDURE ADDRESS PUBLICI
DECLARE (ROW,COLUHN) ADDRESSI
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536 2
5 J7 2

538 2
539 2

- 640 2
341 2
542 1

543 2
544 2

345 2
546 2

_ 547 2

548 2
:14, 2,.,0 2
551 2
552 2
:; 53 2

- 534 1

5115 2

- 556 2
537 2
538 2

-55' 2
560 2
561 2
H2 2
:in 2
564 2
'565 2

-566 2
567 2
"'8 2

_ 5" 2
:570 2
571 2
572 2

- 573 2
574 2

- 573 2

H6 2

578 2

CALL DISPLAY (ESCAPE»)
CALL DI SPLAY (' Z' »)

1* HIERIN IS DE POSITIE YAK DE CURSOR OP HET SCHERII GECODEERD *'
ROW = CI AND 07FH)
COLUIlN = CI AND 07FH,

1* YOLGENSl (ZIE OWL 1200 "ANUAL) *1
RETURN SNL(ROW - 20H,8) + COLUIlN - 20H)

END CURSOUPOS,
SEUCURSOR I

1* DEZE ROUTINE WORDT GEBRUIKT Oil DE CURSOR OP EEN GEGEYEN POSITIE TE PLAATSEN *'
PROCEDURE (CURSOR$POS) PUBLIC)
DECLARE CURSOR$POS ADDRESS'
DECLARE (ROW,COLU"N) BYTE)

1* YOOR WIJZE YAN CODEREN YAN CURSORPOSITIEI ZIE ROUTINE CURSORfPOS BOYENSTAAND *1
ROW = HIGN(CURSOR'POS) + 20H)
COLU"N • LOW(CURSOR$POS) + 20H)
CALL DISPLAY (ESCAPE):
CALL DISPLAY ('1('»)
CALL DISPLAY (ROW)'
CALL DISPLAY (ESCAPE»)
CALL DISPLAY ('Y'),
CALL DISPLAY (COLU"H»)

END SEUCURSOR)
SEUATTRIBUTES:
/* NIET DEFINITIEYE PROCEDURE Oil SCREEN ATTRIBUTES OP SCHERII YAN 1200 TE ZETTEN *'

PROCEDURE (START$LINE ,START$COLU"H,STOPfLINE,
STOP$COLU"H,"ODE) PUBLIC:

DECLARE (START'LIHE,START$COLUIlN,STOP$LINE,
STOP'COLUIlH,ftODE) BYTE)

/. YRAAG CURSORPOSITIE OP EH 'EWAAR DIE IH SCREEH$POS */
SCREEH'POS • CURSOR'POS:
CALL DISPLAY (ESCAPE»)
CALL DISPLAY ('1(')'
CALL DISPLAY (START'LINE nOD 25 + 0IFH»)
CALL DISPLAY (ESCAPE),
CALL DISPLAY ('Y'»)
CALL DISPLAY (START'COLU"N "00 81 + 0IFH)1
CALL DISPLAY (ESCAPE),
CALL DISPLAY (' I')'
CALL DISPLAY ("ODE»)
CALL DISPLAY (ESCAPE),
CALL DISPLAY ('K')I
CALL DISPLAY (STOP$LIME nOD 25 + 0IFH);
CALL DISPLAY (ESCAPE),
CALL DISPLAY ('Y'),
CALL DISPLAY (STOP'COLU"H "OD 81 + 0IFH):
CALL DISPLAY (ESCAPE),
CALL DISPLAY (' ,'»)
CALL DISPLAY (NOR"AL)/

/* ZET CURSOR WEER TERUG */
CALL SET'CURSOR (SCREEN$POS),

/* ATTRIBUTES IN CONTROLEREGELS? */
IF START$LINE = 23

/* ZET DAN ATTRIBUTE CHARACTER OP OYEREEffKOIlSTIGE PLAATS IN CTRL$LINE IN GEHEUGEN *'
THEN CTRL'LINEI (START'COLU"N -1)
• ATTRIUCHAR)
IF STOP'LINE = 23
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590 2

S94 2
S9S I

- S96 2
S97 2

S 99 2
599 2

-591 3
592 3
593 3

_ 594 3
595 3
5% 3

-597 3
599 4

- 600 4
601 5
602 5

_ 603 4

604 3
605 3

- 606 2

607 3

609 4
610 4
b II 4
612 4
613 4
614 4

- 615 4
bib 5

_ 619 5
61') 6
620 6
621 5

- 622 4
623 4
624 3
625 2

THEN CTRl.lINEI (STOP.COlUMN -I)
• ATTRIB.CHARI
IF START'lINE " 24
THEN CTRl.lINE2 (START.COlU"N -I)
" ATTRIB'CHARJ
I~ lllllnllll~ ;0 iii
IIIH 11~1.llij~. t~tlll!.IIIIIIHII I'
• AIf " llU I'll d I

END SET.ATTRIBUTES;
"'R I TE.CTRlfL I NE;
I. DEZE PQGCEDURE COPIEERT DE INHOUD YAN CTRl.lINEI EN CTRl.lINE2 IN HET *1

PROCEDURE (LINE.NR) PUBLICI
1* GEHEUGEN NAAR DE CONTROlREGElS OP HET SCHERM *1

DECLARE lINE.NR BVTEI
DECLARE (NUMSER,RO"',COlUMN) BYTEI

1* YRAAG POSITIE CURSOR OP *1
SCREEN.POS " CURSOR.POSI
IF LINEfNR " I
THEN DOl

1* ZET CURSOR OP JUISTE PlAATS *1
CAll DISPLAY (ESCAPE);
CAll DISPlAV (' X' );
CAll DISPlAV (23 + OIFN);
CAll DISPlAV (ESCAPE);
CAll DISPlAV ('V')I
CAll DISPlAV (01 + OIFH);

1* SCHRIJF REGEL; PAS OP YOOR ATTRIBUTE CHARACTERS, OYERSCHRIJF ZE NIET *1
DO NUMBER. ° TO 791

IF CTRl.lINEI (NUMBER) <> ATTRIB'CHAR
THEN CALL DISPLAV (CTRL.LINEI (NUMBER»I
ElSE DOl

CAll CURSOR'RIGHTI
ENOl

END;
I. ZET CURSOR WEER TERUG WAAR NIJ STOND BIJ AANROEP .1

CALL SET.CURSOR (SCREEN.POS);
ENOl

ELSE DOl
I. HETZElFDE GELDT YOOR DE TWEEDE COHTROLEREGEl .1

IF LINEfNR " 2
THEN DOl

CALL DISPLAV (ESCAPE);
CAlL DI SPLAY (. X' )1
CALL DISPLAV (24 + OIFH)1
CALL OISPlAV (ESCAPE)I
CAll 01 SPLAY (' V' )1
CALL DISPLAV (01 + 01FH)1

DO NUMBER • ° TO 791
IF CTRL.LINE2 (NUMBER) <> ATTRIB'CHAR
THEN CALL DISPlAV (CTRl'LINE2 (NUMBER»;
ElSE 001

CALL CURSOR.RIGHTI
ENOl

ENOl
CALL SET.CURSOR (SCREEN.POS)I
ENDI
ENOl

END WRITE'CTIlL.LINEI
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626

627 2
628 2
629 2
.;, 30 2
631 2

'632 2

633 2

6 3~ 2

635 2
6 3~ 2

$ EJECT
CLOSE$LINE:

PROCEDURE PUBLIC;
/* DEZE PROCEDURE SLUIT EEN REGEL AF ALS OAT NOODZAKELIJK IS ./
/* EN N lET INDIREKT DOOR DE OPERATEUR 15 GEOAAN ./

CALL STORE(ETX,O, .EXTRA$BUFFER, .CRT$PB);
CALL STORE(LSB,O, .EXTRA$BUFFER, .CRT$PB);
CALL STORE(CSB,O, .EXTRA$SUFFER, .CRT$PB)J
CALL STORE(MSB,O, .EXTRA$BUFFER, .CRT$PB)J
CALL STORE(SEPARATOR,O,.EXTRA$BUFFER, .cRUpe)]
DATAPOIHTER = DATAPOINTER - 4;

/* DAH STAAT DE CURSOR BUITEH DE REGEL ./
OUT$OF$LIHE = TRUE;

/* EN DATAPOIHTER WIJST NAAR ETX */
OVERSHOOT = 1;

;* MAAR REGEL NU AFGESLOTEN ! ./
LINE$CLOSEO = TRUE;

END CLOSE$LIHE;
/.*** ••••**.*********•• ** ••• ***.**•• *••• ** ••••••••••• **/
/.

OIT EERSTE STUKJE TEST HET SETTEN YAH ENKElE SCREEN ATTRIBUTES,
DAARNA YERWACHT HET EEN AANTAL INGESLAGEN LETTERS, GEYOLGO DOOR
EEN CARRIAGE RETURN DIE DAN IN DE EERSTE CONTROLEREGEL WORDEN
GEZET.

DAAR HET SETTEN YAH SCREEN ATTRIBUTES HET SCROLLEN YAN DE 1200
TERMINAL ONMOGELIJK "AAKT IS DIT STUK BUITEN BEORIJF GESTELO.

N.B. DIT IS EEN TEST DEEL YAN HET PROGRAMMA

DO H = 0 TO 7';
CTRL$LINEI (N),CTRL$lINE2 (N) = 0;

END;
CALL SfT$ATTRIBUTES (23,2,23,20,LOW$INT OR INVERSE);
CALL SET$ATTRIBUTES (24,10,24,40,BLINK OR INYERSE);
CALL SET$ATTRIBUTES (23,25,23,45,BLINK);
CALL SET$ATTRIBUTES (23,50,23,7',LOW$IHT);
TEI'IP = 0;
H = 0;
DO WHILE TEI'IP <> CR;

TEI'IP = KBD$INPUT;
IF CTRL$LINEI (N) <> ATTRIB$CHAR

THEN CTRL$LINEI (H) a TEI'IP;
ELSE DO;

H=N+lJ
IF TEI'IP <> ODH THEH
CTRL$LINEI (H) = TEMP;
END;

~t = N + I;
END;
CALL WRITEHTRL$LIHE (1);
./

/*

TENEINDE DE DIYERSE ROUTIHES TE KUHNEN TESTEN OP EEN JUISTE
WERKING WERD EEN HOOFDPROGRA""A ONTWIKKELD WAARI'IEE OIT 1'10-
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637 1
638 1

6H 1
640 1
641 1

._. 642 1

643 1
64~ 1

645 1
6 '4 ti 1

- 647 1
6~·e 1
64~ 1

- 650 1
'551 1

:~~
1
1

6~~ 1
6155 1- ,

!

GELIJK \~AS.

GEBRUIK MAKENDE VAH DIT PROGRAMMA KAH TEKST IH HET GEHEUGEN
WORDEN OPGESLAGEH VOLGEHS DE OHTWORPEN STRUKTUUR.
REGELHUMMERS WORDEN NOG NIET INGEVULD, DE BYTES DIE ER VOOR GE
BRUIKT MOETEN WORDEN ZIJN HOG GEVULD MET fEN CONSTANTE WAARDE.

HET PROGRAHMA KENT DE VOLGENDE FUNCTIETOETS TOEWIJZIHGENI

Fl = CU~SDR DOWN
F2 = CURSOR UP
F3 = CURSOR RIGHT
F4 = CURSOR LEFT MITS NIET AAN BEGIN YAH DE REGEL
FS = COPIEER INHOUD EXTRA BUFFER NAAR CRT *** TEST ROUTINE ***
F6 = LEES EXTRA BUFFER AAN DE HAND VAN CRTPS EN GEEF DIT OP

CRT WEER *** TEST ROUTINE ***
F? = SET DELETE HODE *** TEST ROUTINE ***

DE MET *** TEST ROUTINE .** AAHGEGEYEN FUNCTIES DIENEN
OM EEN EN ANDER TE KUNNEH UITPROBEREN.

HA HET AANSLAAN VAN F7 HOET DE CURSOR OP RESP. BEGIN EN
EINDE VAN EEN TE DELETEN STUK DATA WORDEN GEPLAATST, M.B.V.
Fl TIM F4.
NA HET BEREIKEN VAN SEGJN RESP. EIHDPOSITIE MOET @ WORDEN
AANGESLAGEN OM HET SVSTEEH DE POSITIE TE LATEN VASTHOUDEN.

ALS BEGIH EN EINPOSITIE BEKEND ZIJN WORDT HET TUSSENLIGGENDE
DEEL GEDELETED.

DEZE ROUTINE IS RUIHSCHOOTS GETEST MAAR NOG NIET GEGARANOEERD
ZONDER FOUTEN.

*l
CALL CLEARfSCREEN;
IHSERTfMODE = FALSE;
1* INITIALISATIE VAN DIVERSE VARIABELEN *1
LINEfCLOSED = FALSE;
UNKNOWN '" TRUE;
CRTfPB(O).BEGIN = .EXTRAfBUFFERJ
CRTfPB(O).OFFSET = 0;
1* "AAK AFSLUITPOINTER .1
CRTfPB( 1 ). BEG IN '" OFFFFH:
CRTfPB( 1), OFFSET'" OFFFFH;
1* 1 POINTER IN CRTPS (AFGEZIEN YAN AFSLUITPOINTER) GUS: *1
HRfOFfPTRS = 1;

OUTfOFfLINE = FALSE:
DELETEf"ODE = FALSE:
BEGINfSET = FALSE;
ENDfSET = FALSE!
FIRSTfFREE$LOC '" .EXTRAfBUFFERl
LA5TfUSEDfLOC '" .EXTRAfBUFFER:
DATAPOINTER,LA5TfCHAR '" 0)
I1SB,CSB,LSS = '*')
1* SLA REGELNU"HER EH SEPARATOR OP *1

CALL STORE( LSB, 0, . EXTRAfBUFFER, . CRUPB»)
CALL STORE(C5B,O,.EXTRAfBUFFER, .CRUPB):
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656
657

- 658

659

660

662 2

664 2
665 2

666 I
667 2
668 2
669 2
670 2
671 2

- 672 2
673 2
674 2

_ 675 2
676 3

678 4
-671 4

- 680 4
681 4
682 4

_ 68J 4
684 4
685 3
686 4

- 687 4
688 3
689 2

- 690 3
691 2
691 3
694 2
695 2
696 2

- 697 3
698 3
699 3

_ 700 3
701 3

702 3
- 703 3

704 3

190
CALL STORE( "SB,O,. ElCTRU8UFFER •. CRUPB»)
CALL STORE( SEPARATOR. 0•. ElCTRUBUFFER •. CRUPB);

I. CURSOR AAN BEGIN YAN DE REGEL; DATAPOINTER WIJST NAAR SEPARATOR DUS: .1
BEGIN.OF.LINE = TRUE)

I • ••••••••••• BEGIN OF MAIN TEST PROGRAM ••••••••••••• • 1
START:
TEMP,INPUUCHAR = KBD.INPUT)
IF INPUT.CHAR > 01FH
THEN DO;

IF INPUT.CHAR • 07FH
THEN TEHP = 021H)
ELSE TEMP = 020N;
£111) l

I. BRENG INPUTCHARACTERS ONDER IN 34 YERSCHILLENDE SO ORTEN .1
DO CASE TEMP;
J I.OOH.I

1.01H.1
I.02H.1
1.03H.1
I.04H.1
1.05H.1
1.06H.1
1.07H.1

DO J 1.08H.1
IF NOT BEGIN.OF.LINE
THEN DO)

CALL UPDATE.PTR (LEFT»)
PTR(N).OFFSET • DATAPOINTER - PTR(N).BEGIN + 1)

I. N.B. DIT YERANDEREN YAN PTR(N).OFFSET MAG ALLEEN. ALS DEZE
NI~T GELIJK AAN 0 WAS) NIEROP HOET WORDEN GETEST .1

CALL LEFUSCAN)
CALL CURSOR.LEFT)
CALL DISPLAV ( •• »)
CALL CURSOR.LEFT)
END;

ELSE DO)
CALL DISPLAV (BELL»)
END)

END;
DO; I.09H.1
END;
DO) I.OAH./)
END;
J I.OBH.I

I.OCH.I
DO; I.ODH.I
I. CARRIAGE RETURN: SLUIT REGEL AF. BEGIN NIEUWE REGEL .1

CALL STORE( ETlC, 0, ElCTRUBUFFER •. CRUPB);
CALL STORE( LSB, 0, . ElCTRAtBUFFER •. CRUPB) J
CALL STORE( CSB, 0 •. ElCTRUBUFFER •. CRUPB);
CALL STORE( MSB ,0 •. ElCTRUBUFFER •. CRUPB»)
CALL STORE( SEPARATOR. O•. ElCTRA.BUFFER •. CRUPB»)

I. DISPLAV CARRIAGE RETURN EN LINE FEED) NIET IN GEHEUGEN OPGESLAGEN !!! .1
CALL DISPLAV(CR)l
CALL DISPLAV(LF»)

I. REGEL NU DUS AFGESLOTENI .1
LINE.CLOSED • TRUE)
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705 3
706 3
707 2

- '08 2
709 2
710 2

-711 2
712 2
713 2
714 2
tl5 2
?16 2
717 2

,- 718 2
719 2
720 2

721 3
122 3

724 4
725 4

- 727 5
-729 5
731 5

733 6

_ 734 6

135 5
;' 3' "137 7

738 7
.- 739 7

l'40 ,
;'41 7

742 7
'/43 7
;'44 "

IF HOT BEGIN.OF.LINE
THEN DOl

CALL CURSOR.RIGHTl
ENDJ

/.OEH./
/.OFH./
/.10H*/
/.l1H*/
/.12H./
/.13H./
/.14H./
/.15H./
/.16H./
/.17H./
/,n&H.,..
/.19H./
/.IAH./

DOl /.18H./
/. ESCAPE AAHGESLAGEII. ZOU KUHHEH BETEKEHEH DAT EEH FUHCTIETOETS WERD AAHGESLAGEN ./

TEMP = KBD.IHPUTJ
IF TEMP = 'R'
THEH DOJ

/. WAS HET EEN FUNCTIETOETS ? ./
TEMp· KBD.IHPUTJ
IF «TEMP) 40H AHD TEMP ( 51H)

OR (TEMP) 60N AHD TEMP ( 71H»
/. ZO IIIET. DAH WAS HET EEH SLECHTE IMITATIE ./

THEH DOJ
IF TEMP> 60H THEH TEMP = TEMP - 51H)
IF TEMP) 40H THEH TEMP. TEMP - 41HI
IF HOT LIHE.CLOSED
THEH DOJ

/. IS REGEL HOG HIET AFGESLOTEN ? DOE DAT DAN NU ./
CALL CLOSULIHEJ

/. AHDERS IS HET EIHDE YAN DIE REGEL ONYIHDBAAR GEWORDEN ./
ENDJ

/. YOER EEN YAH DE OPGEDRAGEH FUNCTIES UITI ./
DO CASE TEMP J

DOl / •• RA./
CALL UPDATE.PTR (DOWH»)

/. CURSOR YERPLAATSEN ALS UPDATE DATAPOINTER IS GELUKT ./
CALL CURSOR.DOWNJ

EHD J
DOJ / •• Rh/

CALL UPDATE.PTR (UP)J
/. CURSOR YERPLAATSEH ALS UPDATE DATAPOINTER IS GELUKT ./

CALL CURSOUUPJ
ENDI
DOl / •• RC./

/. ALS BE~IH.OF.LINE • TRUE. DAH STAAT DATAPOINTER NAAR SEPARATOR TE
WIJZEN.
SEPARATOR WORDT HIET GEDISPLAYED DUS CURSOR KAN ER HIET OP STAAN.
YAHDAAR OAT CURSOR NIET EEN POSITIE NAAR RECNTS HOET WORDEN GESTUURD
ALS BEGIH.OF.LINE TRUE IS
./

745

747
748

7

9
9

BEGIH.OF.LIHE ~ TRUE)
EIID)

191
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ENOl
EHDI
READ.PTR • READ.PTR + 11
CALL REAOBUFFER (READtPTR., BUFFER. I.

, NR.READ) I

EN DI
ELSE DO I

1* ZOHIET; MAAK DAT EXTRA BEKEHD .1
CALL DISPLAV (BELL)I
END;

EHDI
DATAPOINTER • LAST.U8ED.LOCI
BEGIN.OF.LINE • TRUEI
EHDI
DO; 1 •• Rhl

DELETE. MODE • TRUEI
1* TEST ROUTINE FOR DELETE MODE .1

CALL DISPLAV(BELL);

192

1 •• Rhl
CALL CLEAR.SCREENI
READ.PTR • ,EHTRA.BUFFER;
CALL READBUFFER (READ.PTR. ,BUFFER.1. ,NR.READ»)
DO WHILE NR.REAO () 01

DO 1 • 0 TO NR.READ - 11
1F BUFFERCI) () '.'
THEH 001

IF BUFFER( 1) • ETl<
THEN DOl

CALL DISPLAV(CR)I
CALL DISPLAV(LF);
EHD;

ELSE DO I
CALL DISPLAV (BUFFERCI»)
EHDI

01
DATAPOINTER
- , ElCTRUBUFFER

DO READ.PTR • 0 TO CURSOR.CHARI
CALL DISPLAV (EKTRA.BUFFER(READ$PTR»I

ENDI
EHD;
DO I

ENDI
DOl 1 •• Rhl

1* TESTROUTIHES .1
CALL CLEAR.SCREEHI
IF DATAPOIHTER • 0
THEN CURSOR. CHAR •
ELSE CURSOR. CHAR •

CALL UPDATE.PTR (RIGHT)I
EHDI
DOl I •• RD.I

IF HOT BEGIN.OF.LINE
THEH DOl

CALL UPDATE.PTR (LEFT)I I. UPDATE$PTR KAN DE .1
IF NOT BEGIN.OF.LINE I. WAARDE YAH BEGIN$OF *1
THEN DO; I. LINE YERANDEREH !, .1

I. CURSOR ALLEEN HAAR LIHKS ALS HId HIET AAH HET BEGIN YAH DE REGEL STAAT *1
CALL CURSOR.LEFT;
ENDI

749 7
750 7
751 ii

-752 7

754 9
_ 755 Q

757 9.- 758 9
759 8
7iiO 7

7 ii 1 8
7ii2 8
7ii3 7
764 Ii

7" 7
- 7" 7

7'8 7

7'9 7
770 8
771 9
772 7
773 ,
774 7

- 775 7
77' 7
777 7

_ 778 8
779 9

791 10

783 11
784 11

- 785 11
78' 10
787 1 1
788 1 1
789 10
790 9
791 9

- 792 8

793 9
_ 794 7

795 7
7911 7
797 ,

- 798 7

799 7
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800 7 BEGINfSET,ENO$SET FRLSE; 193
=

801 7 END;
802 6 00; /*$Rt*/

- 803 7 END;
804 .; 00; /*$R@*/
805 7 END;

- 806 6 DO; /*$R'./
807 7 END;
808 .; DO; /*$RI*/
809 7 END;
'310 6 DO; /*$R'*/
811 7 END;
012 6 DO; /UR@*/

- 813 7 END;
814 6 DO; /*$R@*/
1315 7 END;

_. 816 6 00; /*$RI*/
;17 7 END;
e18 (; 00; /*fRI*/
819 7 END;

/* ALLE"AAL NOG IN TE YULLEH FUNCTIES */
l~ 20 6 00; /*$Rt*/
e21 7 END;

- e22 6 DO; /*$R'*/
El23 7 END;
&24 6 00; /*$RI./
825 7 END;
a26 6 00; /*$RI*/
El27 7 END;
~28 6 DO; /*$RI*/

- 82e;, 7 END;
a 30 6 00; /*fRI*/
831 7 END;

_ 832 6 DO; /*$IU·/
833 '7 END;f

834 6 00 J /*$RI*/
835 7 END J
836 6 00 ; /*$Re*/
a 37 7 END;
&38 6 00; /URf*/

- 83' 7 END;
il40 6 00; /URe·/
841 7 END;
942 6 00; /*$Re*/
843 7 END;
844 6 DO; /*$R'*/
845 7 END;

- 846 6 00; /*$R'./
847 7 END;
848 6 00; /·$R'./

.- 84e;, 7 END;
650 6 [) 0 ; /*$Re./
851 7 END;
e~2 6 END;
13 !; 3 5 END;
954 4 END;
8S5 '7 ENDCASE$lB:"
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856 2
837 2

- 8!l8 2
85' 2
86O 2

861 3

863 4
-864 4

865 4
866 4

-867 4
868 4
869 4
87O 4
871 3

872 4

874 5

876 (,

877 (,

878 (,

- 87. 5
880 (,

882 7
883 7

884 7
885 7

- 886 7
888 7
889 6

- 8'0 5
8'1 4
8'2 3
8'3 2

894 3

- 896 4
8'7 4

8'8 4
8" 4
'00 4

- '01 4
'02 4
'03 3

/.ICH./
/.IDH·/
/.IEH./
/.IFH./

DO; /.20H TO 7EH./
/. BERG LETTER IH GEHEUGEH OP ALS DELETE"ODE FALSE IS ./

IF HOT DELETE'"ODE
THEH Oil:

UHKHOWH os TRUE:
LIHE,CLOSED os FALSE:
IEGIH'OF'LIHE .. FALSE;
CALL DISPLAY (IHPUUCHAR);
CALL STORE (IHPUT'CHAR,O,.EKTRA'BUFFER, .CRT'PB);
IF DATAPOIHTER > LAST'CHAR THEH
LAST'CHAR .. DATAPOIHTER;
EHD:

ELSE DO:
/. AHDERS WACHTEH OP 2 "AAL • OP LIEFST VERSCHILLEHDE POSITIES YAH CURSOR ./

IF IHPUT'CHAR .. ','
THEH DO;

IF HOT BEGIH'SET
THEH DO;

/. BEGIH GEGEVEH ./
BEGIH'8ET .. TRUE;
BEGIH'OD .. DATAPOIHTER:
EHD;

ELSE DO;
IF HOT EHDUET
THEH DO;

EHUSET II TRUE;
EHD'OD .. DATAPOIHTER;

/. DELETE VAH BEGIH TOT EHD ./
CALL DELETE(BEGIH'OD,EHD'OD, .STATUS);
DELETE'"ODE II FAL8EI

/. HIET GELUKT7 LAAT EVEH WETEH */
IF STATUS (> ° THEH CALL DISPLAY(BELL»)
EHD;

EHD;
EHD;

EHD;
EHD;
DO: /.7FH./
/. DELETE TOETS AAHGESLAGEHI YERWIJDERT LAATST IHGESLAGEH LETTER ./

IF HOT 8EGIH'OF'LIHE
THEH DO:

CALL UPDATE'PTR (LEFT);
PTR(H).OFFSET .. DATAPOIHTER - PTR(H).BEGIH + 1:

/. H.B. DIT YERAHDEREH YAH PTR(H).OFFSET "AG ALLEEH, ALS DEZE
HIET GELIJK AAH ° WAS; HIEROP "OET WORDEH GETEST ./

CAll LEFUSCAH I
CALL CURSOR'LEFT;
CALL DISPLAY (. '):
CALL CURSOR'LEFT:
EHD:

ELSE DO;



'04 4
'05 4
'06 3

.- '07 2
'08 1

- '0'

'10

'11
'12
'13

- '14
'15
'16

_ '17
918
919
'20
'21
'22

- ')23 2
'24 2
'25 2

_ '26 2
'27 1
'28 1
'2' 1

- '30 1

195
CALL DI5PLAY(8ElL»)
END;

END;
END;

SCREEN.POS a CURSOR.POS)
I. DEZE LAATSTE STATEMENTS ZORGEN ER YOOR DAT ENKELE YARIA8ELEN HEXADECIMAAL *1

CALL LOCKU8D;
I. OP HET SCHERM ~AN DE TERMINAL WORDEN WEERGEGEYEN .1

CALL SETCURSOR (1600H»)
I. DIT BESPAART LANGDURIG MOEIZAAM DEBUGGEN .1

CALL PRINTHEX (8EGIN.OF.LINE»)
CALL PRINTHEX (OUT$OF.LINE);
tALL PIUMTHEIC (OYERSHOOT»)
CALL PRINTHEIC (DATAPOINTER»)
CALL PRINTHEX (FIRST.FREE'LOC);
CALL SET'CURSOR (1700H»)
CALL PRINTHEX (LINE.CLOSED);
CALL PRINTHEX (UNKNOWN»)
CALL PRINTHEX (STATUS»)
PTU8ASE a .CRUP8)
K a 0;
DO WHILE (PTR(K).8EGIN () OFFFFH

AND PTR(K).OFFSET () OFFFFH);
CALL PRINTHEX (PTR(K).BEGIN»)
CALL PRINTHEX (PTR(K).OFFSET)1
K a K + 1)

END;
CALL SET'CURSOR (SCREEH.POS);
CALL UNLOCKUBI>I

GO TO START;
END INPUT.PROGRAM;

MOI>ULE INFORMATION:

CODE AREA SIZE = 1840H
YARIA8LE AREA SIZE = 4221H
MAXIMUM STACK SIZE = 0008H
1620 LINES READ° PROGRAM ERROR(S)

NI> OF PL/M-BO COMPILATION

620BI>
16')2'0

80
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;515-11 PL/M-eO V3.0 COMPILATIOH OF I'IODULE "AIHPROCDRAWFROI'ICI 196
~o OBJECT MODULE REQUESTED

Ol'lPILER INVOKED BY: PLM80 :Fll"AIH.PL" HOOBJECT

1
2
3
4
5
6
7
8,

10
11
12

t3
14
15
16
17
18

- 1~

~O

21

22
23

24
25

26

27

28
2~

1
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2

t
2
2
2
2
2
1
2
1

1
1

1
1

1
1

1
1

"AIN$PROG$DRAW$FRO"$CI: DO}
DECLARE CO LABEL EXTERNAL}
CII PROCEDURE BYTE EXTERHAL;
EHD cn
QU" IHT: PROCEDURE EXTERNAL:
EHD QUI'IIHT;
PLOT: PROCEDURE EXTERNAL;
END PLOT;
PRIHT: PROCEDURE(CHAR);

DECLARE CHAR BYTE;
GO TO co;

EHD PRIHT;
Ii<
DE PROCEDURE COHY YERI'IEHICYULDIGT FACTOR I'IET (HR AND OFHi
EN TELT DAAR COORD BIJ OP.

DEZE ROUTINE WORDT GEBRUIKT 01'1 EEN BIHAIR CETAL TE HAKEH
YAH DRIE ACHTEREENYOLGEHD OP DE TERI'IIHAL AAHGESLAGEH
TEKEHS.

ER IS GEEH CONTROLE OF DIT WEL ASCII CIJFERS ZIJH; DE
CIRKELTEKEH PROGRA""ATUUR UITGAAHDE YAN DATA AFKOI'ISTIG
YAH DE TERI'IIHAL IS OOK ALLEEH ALS DE"OHSTRATIE BEDOELD.

*1
COHY: PROCEDURE(HR,FACTOR,COORD) ADDRESS;

DECLARE (HR,FACTOR) BYTE;
DECLARE COORD ADDRESS;
CALL PRIHT(HR);
RETURH (HR AHD OFH)*FACTOR+COORD;

END CONY;
ROTATE: PROCEDURE EXTERNAl}
EHD ROTATE;
DECLARE SELECT LITERALLY '111111108',

LIFT LITERALLY'11101111B',
CHSTB LITERALLY '111111018';

DECLARE I'IODE BYTE EXTERNAL;
DECLARE (TE"P,CR,LF,CHW,CHA,CHI,CHT,CH5C,BLAHK,CH5) BYTE

INITIAL (0, ODH,OAH, 'W', I A', I I I, 'T',', I, 20H,' 5');
DECLARE (XREL,YREL,POSOX,POSOY,AHGLE) ADDRESS EXTERNAL:
DECLARE (AUX1,AUX2,AUX3) ADDRESS;
1* IHITIALISEER QU"E PRINTER *'

CALL QUI'IIHT;
1* START OF PROGRAM *1
BEGIH:

XREL,YREL=O;
CALL PRINT(CR»)
CALL PRIHT(LF);

1* DISPLAY? *1
CALL PRIHT( '?');
CALL PRINT(BLAHK);
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32

33
34
35
36.,-
.J (

38

3~

40
41
42
43
44
45

46
47
48
4~

50
51
52
53

54
55
50
57
58
5~

60

61
62
63
64
65
66
67

68
6~

70
71
72
73

74
75

77 1, ,
76 2
80 2

/* WACHT OP INGAYE 3 TEKEN5 */
TEI1P=CI;
/* XREL = 100 * EER5TE TEKEN + 10 * TWEEDE TEKEN + DERDE TEKEN *1

XREL=COHY(TEI1P,100,XREL);
TEI1P=CI;

XREL=CONY(TEI1P,010,XREL);
TEI1P=CI;

XREL=CONY(TEI1P,OOl,XREL»)
CALL PRINT(CHSC);
/* YREL = 100 * EERSTE TEKEH + 10 * TWEEDE TEKEH + DERDE TEKEH */
TEMP=CI;

YREL=COHY(TEI1P,100,YREL»)
TOIP=CI;

YREL=COHY(TEI1P,010,YREL»)
TEI1P=CI;

\'REL=CONY( TEMP, 001, YREL);

/* POSITIE OORSPROHG = XREL,YREL = 0,0 HA IHITIALISATIE VAN QUME *1
POSOX = XRELl
POSOY = YREL;

XRELYREL,AUXLAUX2,AUX3 = 0)

CALL PRIHT(CHSC);

TEI1P=CI;
;* AUX3 = 100 • EERSTE TEKEN + 10 • TWEEDE TEKEH + DERDE TEKEN */

AUX3=CONY(TEI1P,100,AUX3»)
TEI1P=CI;

AUX3=COHY(TEMP,OiO,AUX3);
TEMP=CI;

AUX3=COHY(TEI1P,OOl,AUX3);
CALL PRINT(CHSC»)
TEMP=CIJ
1* AUXl = 100 • EERSTE TEKEN + 10 * TWEEDE TEKEN + DERDE TEKEN */

AUX1=CONY(TEI1P,100,AUXl»)
TEMP=CI;

AUX1=CONY(TEI1P,010,AUX1»)
TEI1P=CI;

AUX 1=COHY( TEMP, 001, AUXl »)
CALL PRIHT(CHSC);
TEI1P=CI;
;* AUX2 = 100 * EERSTE TEKEH + 10 * TWEEDE TEKEN + DERDE TEKEH *1

AUX2=CONY(TEI1P,100,AUX2);
TEMP=CI;

AUX2=COHY(TEMP,010,AUX2»)
TEI1P=CI.:

AUX2=CONY(TEI1P,001,AUX2);
UHKNOWH:

CALL PRIHT( BLAHK»)
;* KIJK OF LETTER W (WRITE) OF S(SKIP) WORDT AAHGESLAGEH *1
TEI1P=CI AND 07FH;
IF TEMP=CHW THEH HODE-SELECT AHD LIFT AHD CHSTB)
/* SET 110DE FOR WRITE OR SKIP *1

ELSE DO;
IF TEI1P=CHS THEN 110DE=SELECT;

ELSE DO;
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8 !
,", ··0
oe.
;}3

84
fi5
86

8?
8g
IH
'10

',' I

95
'~b

97
'18
99

3
3
3

1
2
2

2
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CALL PRINT('?');

GO TO UNKNOWN;
END;

EHD;
Ull..L PI< I HT( TEMP);
CALL PRINT(BLANK);
/* PRINT "WAIT" OP CONSOLE *!
CALL PRINT(CHW);
CALL PRINTtCHA);
CALL PRINTt,CHI);
CALL PPIHTICIH);

/* TEKEH C!RKELBOOG VAN AUXI GRADEN TOT AUX2 GRADEN *1
DO ANGLE=AUXI TO AUX2 HOD 3bO BV 1)

XREL=AUX3;
CALL ROTATE;

!* Nil ROTATE IS EINDPUNT BEKEND EN KAN LIJNSTUK WORDEN GEPLOT *!
CALL PLOT;

E"'D;

GO TO BEGIN;
END MAIH$PROG$DRAW$FROM$CII

10DULE INFORMATION:

CODE AREA SIZE
VARIABLE AREA SIZE
MAXIMUM STACK SIZE
130 LI NES READ
o PROGRAM ERROR(S)

0286H
= 0015H

0004H

b46D
21D

4D

JND OF PL/M-80 COMPILATION
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ISIS-II PL/I1-80 V3.0 COMPILATION OF 110DULE COSLOOKUPPRGRM
~Q OBJECT MODULE REQUESTED
~OMPILER INVOKED BY: PLH90 IF1:COS.PLM NOOBJECT

...
Co

3
4
5

6
7
a
~

10

2
2
1

1

....
L

2

COStLOOk$UP$PRGRM, DO;
SINI PROCEDURE (ANGLE) ADDRESS EXTERNALI

~~CLARE ANGLE ADDRESS;
Eli£> SIN;
DECLRRE ANGLE ADDRESS E~TERHALi

/.
DE PROCEDURE COS LEVERT EEN 16 BIT BINAIR GETAL AF,
YOORSTELLENDE DE WAARDE YAH DE COSINUS VAN EEN OPGE
GEVEH HOEK.

Of WAARDE VAN DEZE HOEK MOET VOLDOEN AAN:

1 <= HOEK (= 89 GRADEN IN STAPPEH VAN 1 GRAAD

DE ROUTINE MAAKT GEBRUIK ~AN DE SINUS PROCEDURE

*1
cos: PROCEDURE (ANGLE) RDDRESS PUBLIC;

DECLARE ANGLE ADDRESS;
RETURN SIN (90 - ANGLE);

EHD COS;
END COS$LOOKtUP$PRGRM;

MODULE INFORMATION:

CODE AREA SIZE
V~RIABLE AREA SIZE
MAXIMUM STACK SIZE
22 LINES READ
o PROGRAM ERROR(S)

= 0014H
= 0002H
= 0002H

20D
2D
2D

~~D OF PL/M-SO COMPILATION
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:SIS-II PL/M-SO V3.0 COMPILATION OF MODULE INTERPOLATIONPRGRH
~O OBJECT MODULE REQUESTED
~OMPiLER INVOKED BV: PLMBO IF1IPLOT.PLM NOOBJECT

IHTERPOLATION$PRGRM: DOi

Ilfl
DIT PROGRAMMA KAH WORDEN GEBRUIKT ALS INTERPOLATIEROUTINE
OM TUSSEN T~F.E PUHTEN EEN LIJNINTERPOLATIE UIT TE VOEREN.

HET PROGRAMMA IS EEN IN PL/M HERSCHREYEN YERSIE YAN DE
REEDS IN Booa ASSEMBLERTAAL BESTAANDE INTERPOLATIEROUTINE.

VOOR EEN GEDETAILLEERDE BESCHRIJYING ERVAN WORDT VERWEZEN
NAAR HET STAGEYERSLAG:

PLOTTEN MET DE QU"E Q4S PRINTER
ONDER BESTURING YAN EEN Mes - a
REKEHI'IACHINE.

:2
~ 2
4 1
5 1

I) 1
""I 1,
S 2
9 :2

- 1C 2
1 i :2
12 2
13 2

*1
QUME: PROCEDURE EXTERNAL;
EHD QUI'IEi
DECLARE (XREL,VREL,XSTEP,VSTEP,POSX,POSV) ADDRESS EXTERNAL;
DECLARE (~"'IH,XMAX,POSox,POSOV,DESX,DESV,

DLTAX,DLTAV,COUNT,XADD,VADD) ADDRESS PUBLIC
INITIAL (0,12001),0,0,0,0,0,0,0,0,0);

DECLARE (CARRVtX,CARRvtV) BVTE PUBLIC i
PLOT: PROCEDURE PUBLIC;
DECLARE (XVECTOR,VYECTOR,LASTtXADD,LAST$VADD) ADDRESS;

COUNT=OFFFFH;
XADD,'(ADD=SOOOH;
CARRYiX,CARRViV=Oi

DESX IS DE POSITIE IN X - RICHTING WAAR DE LIJH NAARTOE
GETROKKEH MOET WORDEN.

DESV IS DE POSITIE IN V - RICHTING WAAP. DE L!JN HAARTOE
GETROKKEN MOET WORDEN.

XREL IS DE RELAT!EVE VERPLAATSING T .O.Y. DE OORSPRONG
Iii X - RICHTING

YREL is DE RELATIE~E VERPLRATSIHG T.O.Y. DE OORSPROHG
It-! Y- RICHTIHG

POSO~,POSQY GEYEN DE MOMENTAHE POSITIE VAH DE OORSPRONG
POSXJPOSV GEVEN vE MOHEHTAHE POSITIE VAN DE PRINTKOP

XYECTOR EN '(VECTOR ZIJN DE STAPJES IN RESP. X - EN V 
RICHTING DIE DE QUME "PLOTTER" KAN UITYOEREN.
DEZE KUHNEN RESP. + 1/120 OF - 1/120 INCH 8EDRAGEN
(GEHODIFICEERDE QUME PRINTER)

*l
1* 8EREKEN DESTINATION *1
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14 2
15 2

H '")
"-

18 2
20 3
22 3
23 3
24 .,:1

25 2
26 :3
2'3 "1

.J

.-. 25 3
30 3

31 2

33 '")

'"
35 2

36 2
"'l'C ;:oJ ....'

3~ 2

40 2
41 :3
42 3
43 3
44 3

- 45 2
46 2

47 '")- '"

48 ~.:,

49 3.- '51) 3
52 4
54 5

- 55 5
% 5
57 5
58 5
5~ 4
60 4
61 3
62 :3
63 ..=.

6S 4
- 67 5

68 5
69 5
70 5
71 5
72 4
73 4

DE5X=POSOX+XRELJ
DESY=POSOY+YREL;

1* ALS DESTINATION • POSITION: GEEN WERK AAN DE WINKEL *1
IF (DESX=POSX) AND (DESY=POSY) THEN GO TO EXIT;
it. ZOEK HU UIT WELK PAAR RICHTINGSYECTOREH HODIG IS *1
IF DESX>POSX THEH DO;

IF DESY>POSY THEN YYECTOR=OOOIH;
ELSE YVECTOR=OFFFFH;

XYEGTOR=OOOIH;
EHD;

ELSE DO;
IF DESY>POSY THEN YYECTOR=OOOOIHJ

ELSE YYECTOR=OFFFFH;
XYECTOR=OFFFFH;

EHD;
1* TEST OP MOGELIJK OYERSCHRIJDEN YAN DE PAPIERGREHZEN *;
IF (DESX>XMAX) OR (DESX<XMIN) THEN GO TO ERROR$EXIT;
1* BEREKEH AF TE LECGEH AFSTAHD IN X - *1
IF DESK>POSX THEN DLTAX=DESX-POSX;

ELSE DLTAX=POSX-DESX;
1* EH Y - RICHTIHG EN NEEM DAARYAN DE ABSOLUTE WAARDE *1
IF DESY)POSY THEH DLTAY=DESY-POSY;

ELSE DLTAY=POSY-DESY;

i* SCHUIF DLTAX EN DLTAY NAAR RECHT5 .1
DO WHILE (DLTAX<8000H) AND (DLTAY<SOOOH);

DLTAX=SHL<DLTAX, I);
DLTAY=5HL<DLTAY, I);
COUNT=5HR(COUNT, I);

E~I D;

COUNT=COUtH+ 1;
;* BEGIN INTERPOLATIE (ZIE GENOE"D YERSLAG YOOR DETAILS) *;
INTERPOLATIONfLOOP:
DO ~HILE COUNT>O;

LAST:SXADI>=XADD;
XAD[l=XADO +DLTAX;
IF XADD<LASTfXADD THEN DO;

IF CARRY'X=I THEH DO;
XSTEP=XYECTOR;
YSTEP=OOOOH;
CALL QUME;
CARRY$X=I:
EHD:

ELSE CARRY$X=l;
EHD;

LAST'YADD=YADD;
YADD=YADD+DLTAY;
IF YADD<LASTfYADD THEN DO;

IF CARRY'Y=I THEN DO;
XSTEP=OOOOH;
Y5TEP=VYECTOR;
CALL QUftE;
CARRY,Y=I;
EHD;

ELSE CARRY,V-I;
EHD;
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74
i'6
77

- 78
79
so

.. S i
92
93
95
Sf
8i'
89

- 89
91
'~2

_ 93

94
95

3
4
4
4
4
4
3
3

3
3
3
3
2
3

3
3
2

1

IF (CARRV$X=1> AND (CARRV$'(=1) THEN DO;
XSTEP=XYECTOR;
'(STEP='(YECTOR;
CALL QUI1E;
CARRV$X,CARRV$'(=O;
END;

COUNT=COUNT-l ;
END INTERPOLATION$LOOP;
IF CARRV.~=l THEN DO;

XSTEP=)(YECTOR;
YSTEP=OOOOH;
CALL QUI'IE;
ENI);

IF CARRY$'(=1 THEN DO;
XSTEP=OOOOH;
VSTEP=VYECTOR;
CALL QUI1E;
END;

ERROR$EX IT:
EXIT: END PLOT;
END INTERPOLATION$PRGRl'Il

202

MODULE INFORMATION:

CODE AREA SIZE
VARIABLE AREA SIZE
MAXIMUM STACK SIZE
143 LINES REAl>
o PROGRAM ERROR<S>

= 023BH
= 0020H
= 0004H

S71D
321>

41>

:NI) OF PL/M-BO COMPILATION
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-1515-11 PL/"-80 Y3.0 CO"PILATION OF "ODULE ROTATIONPRGR"
~O OBJECT "ODULE REQUESTED
:O"PILER INYOKED BY: PL"80 IFI:ROT.PL" NOOBJECT

I
2
3
4
5
6
7
8
~

10
11
12

I
2
2
I
2
2
1
2
2
I
I

ROTATION$PRGR": DOl
"LTPLY: PROCEDURE <COORD,FACTOR) ADDRESS EXTERNAL I

DECLARE (COORD,FACTOR) ADDRESS;
END UTPLY:
SIH: PROCEDURE <ANGLE) ADDRESS EXTERNAL'

DECLARE ANGLE ADDRESS;
EHD SINI
COS: PROCEDURE <ANGLE) ADDRESS EXTERNAL:

DECLARE AHGLE ADDRESS:
EHD COS; .
DECLARE <XREL.VREL) ADDRESS EXTERHALI
DECLARE AHGLE ADDRESS PUBLIC IHITIAL <D»)
1*

DE PROCEDURE ROTATE YERZORGT HET ROTEREH YAN EEH OPGEGEYEN
YERPLAATSING OYER EEH BEPAALDE HOEK.
DEZE HOEK "AG LIGGEN TUSSEN 0 EM 2 ** 16 - I GRADEN IN STAP
PEN YAN I GRAAD.

DE WAARDE YAN DE HOEK IS GEGEYEN IH DE GEHEUGENPLAATS AHGLEJ
DE WAARDE YAH DE GEHEUGENPLAATSEN XREL EN YREL WORDT &E"ODI
FICEERD.

13 I
14 2
15 2
16 2

17 2
18 3
I~ 3

20 2
22 2

23 2
24 2
25 3
26 3
27 3

- 28 3
2~ :3
30 2

31 2
32 2
33 3
34 3
35 3
36 3

*1
ROTATE: PROCEDURE PUBLIC;

DECLARE <NEW$X$I,HEW$X$2,NEW$Y$I.NEW$V$2.COS$YALUE,SIN$VALUE,ANGLE$TEftP) ADDRESS:
DECLARE QUADRANT BYTE;

;* BRENG HOEK TERUG TOT WAARDE TUSSEN 0 EN 360 GRADEN *1
DO WHILE ANGLE) 360;

ANGLE" ANGLE - 360;
END;
1* ROTATIE OVER 0 OF 360 GRADEN IS ZINLOOS *1
IF (ANGLE" 0) OR (ANGLE" 360) THEN COTO EXIT;

1* ROTATIE OYER '0 GRADEN: CEEN REKENWERK NOODZAKELIJK *1
IF ANGLE " ~O THEN

DO;
HEW$X$I " XRELl
XREL " - YREL'
YREL " HEII'XU;
GOTO EXIT:
END:

1* ROTATIE OYER 180 GRADENI GEEN REKEHIIERK HOOOZAKELIJK *1
IF ANGLE" 180 THEN

DO:
NEIIU$1 " XREL:
NElI$Y$1 " VREL'
XREL" - HEW$X$IJ
YREL" - NEII$Y$I;
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37 :'3
38 3
39 2

40 2
41 2
42 3
43 3
44 3
4S 3
46 3
47 2
48 2
49 2

SO 2
51 3
52 3
S3 3
54 2

55 2
5f, 3
57 3
58 4
5' 4
60 4
61 3
62 4
63 4
64 4
6S 3
6E- 4
67 4
68 4
')9 3
70 4
71 4
72 4
73 3
74 2

75 2
76 ..,

Co

77 2
78 .,

Co

73 2
80 2
l3.l :3
82 3
~'":' 4• oJ

84 4
8'5 4
86 3
87 4
SS 4
89 4

GOTO EXIT;
EHD;

/* ROTATIE OVER 270 GRADEH: GEEN REKENWERK NOODZAKELIJK *1
IF ANGLE = 270 THEN

DO;
NEW$X$1 = XREL;
XREL = YREL;
YREL = - NEW$Xfl;
GOTO EXIT;
END;

AHGLE$TE"P = ANGLE;
QUADRANT = 1;
1* BEPAAL QUADRAHT WAARIN DE ROTATIEHOEK LIGT */
DO WHILE AHGLE$TEMP > '0;

ANGLEfTEMP = ANGLE$TE"P - '0;
QUADRANT = QUADRANT + 1;

EHD;

1* AFHAHKELIJK YAN QUADRANT 4 YERSCHILLEHDE GEVALLENI */
DO CASE QUADRAHT;
;/* DU""Y STATE"ENT */

DO;
SINfVALUE = SIN (AHGLE);
COS$YALUE = COS (AHGLE);
END;
DO:
SIH$YALUE = SIH (180 - AHGLE);
COS$VALUE = COS (180 - AHGLE);
END;
DO;
SIN$VALUE = SIH (AHGLE - 180);
COS$VALUE = COS (ANGLE - 180);
EHD;
DO;
SIN$YALUE = SIN (360 - AHGLE);
COS$YALUE = COS (360 - AHGLE);
END;

END;

/* BEREKEN DE NIEUWE XREL ERH YREL YIA EHKELE TUSSEHSTADIA */
NEW$X$1 = MLTPLY (XREL,COS$YALUE);
HEW$)($2 = MLTPLY (YREL,SIN$YALUE);
HEWfY$1 = MLTPLY (XREL,SINtVALUE);
HEW$¥$2 = MLTPLY (YREL,COS$VALUE);

DO CASE QUADRANT;
;t* DUtHl Y STATE"ENT */

DO;
XREL = HEW$XU - NEW$X$2;
YREL = HEW$YU + HEW$V$2;
END;
DO;
XREL = - HEW$XU - HEW$X$2;
YREL = HEW$YU - NEI,UV$2 ;
END;
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~o 3 DO;
')1 4 XREL == - HEWfXU + HEWfXf2 ;
CJ2 4 VREL == - HEWfVU - HEWfVf2;
'3 4 END J
'34 3 DO;
~5 4 XREL == HEWfXU + HEWfXf2;
~6 4 VREL = - HEWfYU + NEW_Vf2;
'H 4 ENI>;
~8 3 ENDJ

" 2 EXIT: END ROTATE;
1 (10 1 END ROTATIONfPRGR";

MODULE INFORMATION:

CODE AREA SIZE = 0250H 5'2D
VARIABLE AREA SIZE = 0011H 171>
"AXIMUM STACK SIZE = 0004H 4D
119 LINES READ
o PROGRAM ERROR<S)

:ND OF PL/M-80 CO"PILATION
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LOC OBJ SEQ SOURCE STATEMENT

DIT YERMENIGYULDIGEN KAN NIET IN PL/H
GEBEUREN OMDAT PL/M VARIABELEN MAXIMAAL
16 BIT GROOT KUNNEN ZIJN

I>EZE ROUTINE WORDT GEBRUIKT OM TVEE 16
BIT GETALLEN MET ELKAAR TE YERMENIGYULDIGEN
TOT EEN 32 BIT RESULTAAT.

DE TYEE GETALLEN ZIJN RESP. EEN COORDINAAT
EN EEN WAARDE YAN SINUS OF COSINUS «1)
ZODAT YAN HET ANTWOORI> MAAR TWEE BYTES
BEHOEYEN TE WORDEN GEBRUIKT

0001

0000 79
0001 320000
001)4 7~

OOO~ OE02
ODOr O£OB
OQO~ 210000
OOOC 29
OOOD 17
OOOE 1>21400
0011 19
0012 CEOO
00 U OS
0015 C20COO
OOf.S 00
0019 CA2600
001C ES
001D 6C
001E 67
001 F E5
0020 3AOOOO
0023 C30700
0026 1>1
0027 19
0028 CEoa
002A 1>1
0028 be
002(; 67
0021> C9

U£lLIC S'(MBOLS
LTPL'I' C 0000

XTERHAL SYMBOLS

SER SYMBOLS

I>

C

C

C

I>
C

1
2
3
4
5
6
7
S
9

10
11
12
13
14
15 AX 1 I

1£
17 MLTPL'!':
1 S
19
20
21
22 PASS2:
23
24 LOOP:
25
2£
27
28
29 DEC:
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 DONEI
40
41
42
43
44
45
46

DS EG
DS
CSEG
PUBLIC
MOY
STA
MOY
MY I
MVI
LXI
DAI>
RAL
JNC
I>AD
AC I
I>CR
JNZ
DCR
JZ
PUSH
MOY
MOY
PUSH
LI> A
JMP
POP
DAD
AC I
POP
MOY
MOY
RET
END

1

MLTPLY
A,B
AXI
A,C
C/2
B,8
H,O
H

I>EC
I>
o
B
LOOP
C
DONE
H
L/H
H/A
H
AXI
PASS2
D
D
o
I>
L.H
H,A
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LOC OBJ SE Q

2

SOURCE STATEI'IENT

NAI'IE GCTRl

B o .. D 128
B 1 = D 256
B 2 • D 512
B 3 .. D 1024
B 4 .. D 204B
B 5 .. NIET GEBRUIKT
B 6 .. NIET GEBRUIKT
B 7 .. HIET GEBRUIKT

B 0 .. SEL ECT
B 1 .. CHARACTER STROBE
B 2 - CARRIAGE STROBE
B 3 .. PAPER STROBE
B 4 .. RIBBON LIFT
B 5 .. TOP OF FOR"
B 6 • RESTORE
B 7 .. HIET GEBRUIKT

OUT 24.-=•.•
B 0 .. D 0.5
B 1 .. D 1
B 2 III D 2
B 3 .. D 4
B 4 .. D 8
B 5 .. D 16
B 6 .. D 32
B 7 .. D 64

OUT 24......

3
4 GEBRUIKTE ROUTINE YOOR AANSTURING VAN ~E GUME
5 PRINTER.
6 VOOR DETAILS ZIE AFSTUDEERYERSlAG YAN
7 1'1. VAH WAGEYOORT
8
~ ROUTINE KO"T NlET "EER VOOR GEBRUIK IN AANMERKING

10 DAAR ER (BETERE) ROUTINES IN Pl/M BESTAAN
11 GESCHREVEH DOOR J. KOlSTEREN
12
13 DEZE ROUTINE GEBRUIKT OUT 22, OUT 24 EN OUT 26
14 VOOR OUTPUT NAAR DE QUME PRINTER EN INP 22
15 YOOR INPUT VAN DE QUME PRINTER.
l'
17 DE YERDElING VAN DE SIGHALEN OYER DEZE POORTEN
18 IS AlS VOlGTI
19
20 OUT 22
21 ===_.=
22
23
24
25
H
27
2B
H
30
31
32
33
34
35
36
37
39
3'3
40
41
42
43
44
45
46 J

47
48
49
50
51
52
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LaC OBJ

0000 00

0001
0001

0001
00 a1

0001
0001

0001
0001

0001
0001

0001
0001

OOFE
OOFD

SE Q

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
79
80
81
92
83
84 QERR:
85 XREL:
86 XRELLI
87 XRELH:
88 YREL:
89 YRELL:
90 '(RELH I

91 POSX:
92 POSXL:
93 POSXH:
94 POSY:
95 POSH:
96 POSYHI
97 XSTEPI
98 XSTPL:
99 XSTPH:

100 '{STEP:
101 YSTPL:
102 YSTPH:
103
104
105
106 SELECT
107 CHST9

SOURCE STATEMENT

INP 22

9 0 m CHARACTER READY
9 1 = CARRIAGE READY
9 2 = PAPER READY
9 3 = PRINTER READY
S 4 m CHECK
B 5 • PAPER OUT
9 6 • NIET GEBRUIKT
B 7 • NIEJ GEBRUIKT

YOOR DE QUKE PRINTER GELDTI

HOOG NIYEAU m LOGISCHE 0
LAAG NIYEAU • LOGISCHE 1

DE IN- EN OUTPUTPOORTEN HEBBEN IN HET PROGRAMMA
DE NAKEN CONTROL. DATAL, £lATAH EN STATO

DE YERPLAATSINGEN WELKE DE QUKE PRINTER MOET UIT
YOEREN WORDEN GEGEYEN IN XSTEP EN YSTEP, YAN HET
CHARACTER DAT GEPRINT MOET WORDEN MOET DE ASCII
CODE IN CHAR STAAN.

RESULTAAT IS HET GEPRINTE CHARACTER PLUS EEN
BIJWERKING YAN POSX EN POSY WELKE DE POSITIE
YAN DE PRINTKOP AANGEYEN

DSEG
DB 0

DS
DS

DS
DS

DS
DS

OS
OS

I)S

DS

OS
OS

PU9LIC XREL,YREL,XSTEP,YSTEP,POSX,POSV

EQU 11111110B
EQU 111111019



:51S-11 BOBO/SOB5 MACRO ASSEHBLER, Y2.0 QCTRL PAGE 3 210

LOC OBJ SEQ SOURCE STATEMENT

OOFB lOB CRS TS EGU 111110118
00F7 1 O'~ PP8TB EGU 11110111B
OOH 110 Ll FT EGU 11101111B
wODF 1 i 1 TOF EGU 11011111B
OOBF 1 12 RESTORE EGU 10111111B

1 13
11 4 PUBLIC SELECT,CHSTB,CRSTB,PPsTB,LIFT,TOF,RESTORE
115

0000 2E lHi CHAR: DB 2EH
OOOE EC 11 7 I'IODE: D8 CHSTB AND SELECT AND LIFT

119
1 19 PUBLI C HOOE.CHAR
120

0022 12 1 COHTROL EGU 22H
0022 122 STATQ EQU 22H
0024 123 DATAL EQU 24H
0026 124 DATAH EGU 26H

125
126 CSEG
127 QUI'IE:
129
129 PUBLI C QUHE
130

0000 E5 131 PUSH H
0001 C5 132 PUSH B

.- 0002 D5 133 PUSH 0
0003 210000 D 134 un H, QE RR
0006 3600 135 I'IY I ",000
0008 3EH 13b HY I A,SELECT ANO LIFT
OOOA D322 137 OUT CONTROL
OOOC DB22 138 IN STATQ
OOOE 47 139 MOY B,A
OOOF £610 140 AN I 10H
0011 C21COO C 14 1 JNZ Q1
0014 210000 D 142 LXI H,QERR
0017 3665 143 HY I ".101
0019 C32501 C 144 JHP STOP
001C DB22 145 Q1 : IN STATQ
00 IE HOF 146 AN I OFH
0020 C21COO C 147 JNZ Q1
0023 AF 149 XR A A
0024 2A0900 D 149 LHLO l(STEP

.- 0027 EB 150 XCHG
0029 2A0500 D 151 LHLO POSX
0028 '7B 152 HOY A,E

- 002C B2 153 ORA 0
0020 CA9500 C 154 JZ 97
0030 19 155 OAD 0
0031 220500 D 156 SHLD POSX
0034 7A 157 Q2 : HOY A,I)
0035 87 158 ORA A
0036 F25COO C 159 JP 93
0039 D5 HiO PUSH D
003A E5 161 PUSH H
0038 7C 162 HOY A,H
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LOC OBJ SEQ SOURCE STATEMENT

003C 87 163 ORA A
003D F24800 C 164 JP Q2A
0040 210000 D 165 LXI H.QERR
G043 3666 1" MI,'l ". 102
0?45 C32501 C 1~? J"P STOP
0048 El 168 a2A: POP H
0049 Dl 169 POP D
on4A EB 170 XCHG

-- 0049 CDFCOO C 171 CALL INYHL
Q04E EB 172 XCHG
0')41=' 19 173 MOl,' A. E

- 0050 2F 174 C"A
OoJ51 D324 175 OUT DATAL
0053 7A 176 MOl,' A. D
0054 F6F8 177 OR I OF8H-- JOS6 2F 179 CMA
0057 D326 179 OU T DATAH
0059 C37600 C 180 JMP 95

- 005e AF 181 a3: XRA A
0051> 3E25 182 MI,'l A.25H
005F 95 193 SUB L
0060 3E06 194 MI,'l A,OGH
0062 9C 195 SBB H
0063 F26EOO C 18G JP Q4
::'066 210000 D 187 LX I H.QERR

- 0069 3667 188 MI,'l ".103
0068 C32501 C 18~ HIP STOP
:.l06E 7B 190 a41 MOl,' A,E
lJOH 2f 191 CMA
0070 D324 192 OUT DATAL
0072 7A 193 MOl,' A,D
0073 2F 194 CMA
0074 1>326 195 OUT DATAH
0076 3EEA 196 G5: MI,'l AI LI FT AND SELECT AND CRSTB
C078 0322 197 OUT CONTROL

- 007A DB22 198 a6: IN STATQ
007C IF 199 RAR
0(\ 71> IF 200 RAR
007E D27AOO C 201 JNC 96
0081 3EEE 202 MI,'l A.SELECT ANI> LIFT
0083 1>322 203 OUT CONTROL
G085 2A0800 0 204 Q71 LHLD VSTEP

- 0088 EB 205 XCHG
0099 2A0700 D 20' LHLI> POSY
OOSC 78 207 MOl,' AlE

-- 0090 82 208 ORA 0
OOSE CAC700 C 209 JZ 912
OC 91 19 210 DAD I>
0092 220700 D 211 SHLD POSY
0095 7A 212 9S: MOl,' A,D
0096 97 213 ORA A
0097 F2ABOO C 214 JP 910

-- Cia 9A EB 215 XCHG
0098 CDFCOO C 216 CALL INYHL
C09E 29 217 DAD H
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LOC OBJ SEQ SOURCE STATEMENT

009F EB 219 XCHG
- {lOAO 7B 219 MOV A,E

O\) A1 2F 220 CHA
OOA2 0324 22t OUT OATAL
1l0A4 7A 222 HOV A,O
OOA5 2F 223 CHA
OGA6 0326 224 OUT OATAH
OOAS C3SS00 C 225 JHP Q 11

- OOAB EB 226 Gl0: XCHG
OCAC 29 227 OAO H
OOAO EB 229 XCHG
OOAE 7B 229 MOV A,E
Ol!AF 2F 230 CHA
(luBO 0324 231 OUT OATAL
IlOB2 7A 232 HOV A,O.- 00B3 F6 F9 233 OR I OFBH
00B5 2F 234 CHA
0l)B6 0326 235 OUT OATAH

.. OCB8 3EE6 236 Q11 : MVI A,SELECT AND PPSTB ANO LIFT
OCBA 0322 237 OUT CONTROL
OOBC OB22 239 Q9 : IN STATQ
OOBE E604 239 AN I 04H
OOCO CABCOO C 240 JZ Q9

241 CHRPRT:
242
243 PUBLIC CHRPRT
244

OClC3 3EEE 245 HVI A,SELECT AND LIFT
OOi:5 0322 246 OUT CONTROL
00C7 3AOl>00 0 247 Q12: LOA CHAR
OOCA E67F 248 ANI 7FH
ooec F£ 21 249 CP I 21H- OOCE FA0600 e 250 JH Q12A
0001 F£7F 251 CPI 7FH
0003 FAOBOO C 252 JH Q 128

- 00D6 3E2E 253 Q12Al HVI A,2EH
0008 17 254 Q128: RAL
0009 2F 255 CHA
OOI>A 0324 256 OUT DATAL
OODC 210EOO D 257 un H/MOD£
;JOOF 7E 259 HOV A,M
OOEO 1>322 259 OUT CONTROL- 00E2 I>B22 260 Q13: IN STATQ
00:::4 IF 261 RAR
OOES 02E200 C 262 JNC Q13

- OOES 3EEE 263 Q14: MVI A,SELECT ANO LIFT
OO£A 0322 264 OUT CONTROL
OOEe 3E 64 265 OELAY: MVI A, 10O
on EE C6 01 266 DE L1: AD I 1
00 :-0 e2££00 C 267 JNZ D£ L1
OOF3 C601 269 DEL 2: AD I 1
001='5 C2F300 C 269 JNZ DEL2

- OOFS 01 270 POP 0
OOF9 Cl 271 POP 8
OOFA El 272 POP H
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I LtlC OB.! SEQ SOURCE STI!!TEMEHT

I ..HiFB C9 273 RET
274

CUlFC 7C 275 IN YIII ~ MOY I!! , N

I
COI'l> 21' 276 CHI!!
00 FE 67 277 MOY H,I!!
Q!!FF 71> 278 MOY I!!,l

I
ClOD 21' 279 CHI!!
:)101 (iF 280 MOY L.I!!
0102 23 281 INX H
Gl03 C9 282 RET

I 283
284 QUltINT:
285

I
28G PUBLIC 9UHINT
287

IH04 E5 288 PUSH H
G10S lEBE 289 MY I I!!,RESTORE I!!NO SELECT,9107 0322 290 OUT CONTROL
CI09 OB22 291 QUM I 1 ; IN STAU
GlOB E610 292 AN I 10M

I GlOO CAOto 1 C 293 JZ QUHI 1
Q110 3EFE 294 MY I A,SELECT
Gi!2 1>322 295 OUT CONTROL

I
~114 210000 296 lX I H,O
0117 220500 I> 297 SHll> POSK
Gl1A 220700 I> 298 SHll> POS't
Gitl> 220100 I> 299 SHll> UEL

I IH 20 220300 0 300 SNlO 'tREl
8123 El 301 POP H
11124 C9 302 RE T

I 303
(;:25 76 304 STOP: HLY

305
306 END

Lei-Ic SYI!!!OlS
CHa~ D 0000 CHRPRT C 00C3 CHSTB I!! OOFD CRSTB A 001'. l IF T \ A OOEF NaDE D OOOE POSK D 0005
tGl:'; t- on07 PPSTB I!! 001'7 9UHE C 0000 QUllINT C 0104 RESTO~ A 00 BF SELECT A DOH TOF R OODF
.RE.. D 0001 XSTEP D 0009 'tREL D 0003 'tSTEP D DOllS

rHRNAl S'tIlBOlS

USH S'l'HBOLStil ~~ D DODD CHRPRT C 00C3 CHSTB A OOFD CONTRO A 00 CRSTB OOFB DATAH A DOH DUU A 0024.!'t_
E' , C OOEE DEL2 C 001'3 DELA't C OOEe INYHl C 00 lIFT 00 EF llOOE D 000£ POSII \) 0005

PO-;"'H \) aDO" posn \) 0005 F' 0S'l' I> 0007 POSYH ~, 00 POSH QOO? PPSTB A OOFf 81 e 001C

fO C OOI!!B Gil C oOBf! G12 C 00C7 G121!! C 00 G12!! 00 fJa 913 c 00E2 Q14 e 00£9
2 e 0034 Q2A C 0048 Q3 e DOse G4 C 00 GS 007t: 96 C 007i; 97 e 0085
8 C 0095 99 C OOBe QERR \) 0000 Q UI1E C 00 GUll I i (j109 9UllINT C Oi04 RESTOR R OOBF

fELECT I!! OOH STATQ A 0022 STOP C 0125 TOF I!! 00 XREL 0001 XRELH D 0002 >CREll D 0001
STEP 0 0009 IlSTPH D OOU XSTPl 0 0009 'tREL D 00 'l'REL H 0004 'l'R El l D 0003 YSTEP D OOOB
SHIl D OOOC 'tSTPl I> OOOB

flSS£ftBl Y COltPLETE , 110 ERR 0a~
I



ISIS-II PL/M-80 Y3.0 COMPILATION OF MODULE SINLOOKUPPRGRM
~O OBJECT MODULE REQUESTED
;OMPILER INVOKED BV: PLM90 IF1ISIN.PLM NOOBJECT

/. DEZE ROUTINE LEYERT EEN 16 BIT BINAIRE WAARDE AF,
VOORSTELLENDE DE YAARDE YAN DE SINUS VAN EEN OPGE
GiYEN HOEK.
DE WAARDE DAARYAN MOET YOLDOEN AAN DE YOLGENDE YOOR
WAARDEI

1 <= HOEK <= eg GRADEN IN STAPPEH YAN 1 GRAAD

DE ROUTINE MAAKT GEBRUIK VAN EEN SINUSTABEL

214

1
2
3
4
5
b
~
I

S
9

1
1
2
2
2
2
2
1

*1
SINtLOOKtUPtPRGRM; DO;
DECLARE (ANGLE,TABLE) ADDRESS E~TERNAL;

SIN: PROCEDURE (ANGLE) ADDRESS PUBLIC;
DECLARE (ANGLE,X) ADDRESS;
DECLARE VALUE BASED X ADDRESS;
X = (2 * ANGLE - 2) + .TABLE;
RETURN SHL(LOW(YALUE),S) + HIGH(YALUE);

END SIN;
END SINtLOOKtUPtPRGRM;

~ODULE INFORMATION:

CODE AREA SI2E
YARIABLE AREA SIZE
MAXIMUM STACK SIZE
19 LINES READ
o PROGRAM ERROR(S)

= 0024H
= 0004H
= 0002H

36D
4D
2D

ND OF PL/M-SO COMPILATION
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.SIS-II 8080/9085 MACRO ASSEMBLER, '12.0 MODULE PAGE

- LOC OBd SEQ SOURCE STATEMENT

1 DSEG
2 DEZE TABEL BEYAT DE WAARDEN 'IAN DE SINUS
3 'IAN ALLE HOEKEN 'IAN 1 TIM 99 GRADEN IN
4 STAPJES 'IAN 1 GRAAD.
5
6 HET EERSTE BYTE IS HET MEEST SIGNIFICANTE
7 9'1' TE i HEY HIEEDE BVTE I S HE T MINST SIGNI-
9 FICANTE BYTE
9

10 TABLE; PUBLIC TABLE
11000 04 1 1 DB 004Q
1)001 77 12 DB 167Q- 0002 08 13 DB 010Q
0003 EF 14 DB 357Q
0004 OD 15 DB 015Q

- 0005 26 16 DB 046Q
0006 11 17 DB 021 Q
0007 DB 18 DB 333Q
~008 16 19 DB 02'Q
0009 4F 20 DB 117Q
OOOA lA 21 DB 032Q
OOOB C2 22 DB 302Q

- (lOOC IF 23 DB 037Q
0001) 32 24 DB 062Q
OOOE 23 25 DB 043Q
uOOF AO 26 DB 240Q
0010 28 27 DB 050Q
0011 OC 28 DB 014Q
0012 2C 29 DB 054Q

- 0013 74 30 DB 164Q
0014 30 31 DB O'OQ
0015 DB 32 DB 330Q

- 0016 35 33 DB 0'5Q
0017 39 34 DB 071Q
001B 39 35 DB 071Q
(1019 96 3' DB 22'Q
001A 3D 37 DB 075Q
001B EF 38 DB 357Q
ODIC 42 39 DB 102Q

- 001D 42 40 DB 102Q
(lOlE 4' 41 DB 106Q
001F 90 42 DB 220Q

- 0020 4A 43 DB 112Q
0021 DB 44 DB 330Q
0022 4F 45 DB 117Q
0023 lC 46 D9 034Q

- 0024 53 47 DB 123Q
0025 58 48 DB 130Q
0026 57 49 DB 127Q

- OD27 9E 50 DB 21'Q
OJ) 28 5B 51 DB 133Q
0029 BE 52 DB 27'Q
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- LOC OBJ SEQ SOURCE STATEMENT

002A SF 53 DB 137Q
002B Eft 54 DB 346Q
002C 64 55 DB 144Q
0020 07 56 DB 0079
002E 68 57 DB 150Q
002F 20 58 DB 040Q
0030 6C 59 DB 154Q
0031 31 60 DB 061 Q

- 0032 70 61 DB HOQ
0033 39 62 DB 071Q
0034 74 63 DB 164Q
0035 39 64 DB 071Q
0036 78 65 DB 170Q
0037 2F 66 DB 057Q
0038 7C 67 DB 174Q- 0039 lC 68 DB 034Q
003A eo 69 DB 200Q
003B 00 70 DB OOOQ

-- 003C 83 71 DB 203Q
003t> 09 72 DB 331Q
003E 87 73 DB 207Q
003F Ae 74 DB 250Q
0040 8a 75 DB 213Q
0041 60 7b DB 155Q
0042 8F 77 DB 217Q.- 0043 27 78 DB 047Q
0044 92 79 DB 222Q
0045 06 eo DB 326Q

- 0046 96 91 DB 2269
0047 79 92 DB 171Q
0048 9A 93 DB 232Q
0049 10 84 DB 020Q
004A 90 95 DB 235Q
004B 9C 86 DB 234Q
004C Al 87 DB 241Q

- 0040 IB 98 DB 033Q
004E A4 89 DB 2449
004F 8E 90 DB 216Q
0050 A7 91 DB 247Q
0051 F3 92 DB 363Q
0052 AB 93 DB 253Q
0053 4C 94 DB 114Q-- 0054 AE 95 DB 256Q
0055 97 96 DB 227Q
0056 91 97 DB 261Q

- 0057 05 99 DB 325Q
0058 B5 99 DB 265Q
0059 05 100 DB 005Q
005A 99 101 DB 270Q
0059 26 102 DB 046Q
005C SB 103 DB 273Q
005D 3A 104 DB 072Q

- 005E BE 105 DB 276Q
005F 3F 106 DB 077Q
0060 Cl 107 DB 3019
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LOC OBJ SEQ SOURCE STATE"EHT

00'1 34 109 DB 0'49
00'2 C4 10~ DB 304Q
00'3 18 110 DB 033Q
00'4 Cll ttl DB 30'Q
00'5 F3 112 DB 3'3Q
00" C9 113 DB 3119
006;' BB 114 DB 273Q
0068 CC 115 DB 3149
00'9 73 11 , DB 163Q
OO'A CF 11 7 DB 317Q
OO'B lC 118 DB 0349
OO'C Dl 119 DB 3219
0061> 94 120 DB 2649
OO'E 1>4 121 DB 324Q
OO'F 3C 122 DB 0749.. 0070 D' 123 DB 326Q
0071 93 124 DB 2639
0072 D9 125 DB 3319
0073 19 12' DB 031Q
0074 DB 127 DB 333Q
0075 bF 129 DB 157Q
007' DD 129 DB 335Q
0077 B4 130 DB 264Q
0078 DF 131 DB 337Q
0079 E7 132 DB 347Q

- 007A E2 133 DB 342Q
0078 09 134 DB 0119
007C E4 135 DB 344Q
007D 19 136 DB 031Q
007E E' 137 DB 34'Q
007F 17 139 DB 0279
0080 E9 139 DB 350Q- 0081 04 140 DB 004Q
0082 E9 141 DB 351Q
0093 DE 142 DB 336",- 0094 EB 143 DB 353Q
0085 A' 144 DB 246Q
ooe, ED 145 DB 355Q
0087 5C 146 DB 134Q
0089 EE 147 DB 356Q
0099 FF 149 DB 377Q
OOeA FO 149 DB 3'OQ
009B 90 150 DB 220Q
ooec F2 151 DB 362Q
008D OD 152 DB 015Q

~ 009E F3 153 DB 3'3Q
OOeF 79 154 DB 170Q
0090 F4 155 DB 364Q
0091 DO 156 DB 320Q
0092 Fb 157 DB 3669
0093 15 159 DB 025Q
0094 F7 159 DB 367Q

- 0095 47 160 DB 107Q
009' Fe 1'1 DB 370Q
0097 '5 162 DB 145Q
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- LaC OBJ SEQ SOU RCE STATEI1EHT

0099 F'1 163 DB 371Q
0099 70 164 DB 160Q
009A FA 165 DB 372Q
0099 69 166 DB 150Q
009C FB 167 DB 373Q
009D 4C 168 DB 114Q
009E FC 169 DB 3749
009F iC 170 DB 0349

- OOAO Fe 171 DB 374Q
00 Al 09 172 DB 331Q
00A2 FD 173 DB 375Q
00A3 82 174 DB 2029
00A4 FE 175 DB 376Q
00A5 19 176 DB 030Q
00A6 FE 177 DB 376Q
00A7 99 17S DB 231Q
OOAS FF 179 DB 3779
00A9 07 ISO DB 007Q
OOAA FF 1S1 DB 377Q
OOAB 60 lS2 DB 140Q
OOAe FF lS3 DB 377Q
OOAD A6 194 DB 246Q
OOAE FF 195 DB 377Q
OOAF DS lS6 DB 3309
OOBO .FF lS7 DB 377Q
OOBI F6 ISS DB 3669

lS9 EHD

_' UBL I C SYMBOLS
7ABLE o 0000

'XTERNAL SYMBOLS

ISER SYMBOLS
.., ABLE o 0000

,SSEI1BLV COMPLETE. HO ERRORS
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Wot is tekstverwerking?

Teneinde dit
ling 01'1 eerst

begrip te kvnnen toelichten verdient het Qonpeve
in het kort noder in te goon op de vrQog:

" Wot Is te kst en is het do e 1 erlll1n ?

Een van d" vele l'logelijke definities van tekst is gegeven in
het woordenboek en luidt ols vo19t1 *)

" Tekst is het geheel van bewoordingen woorin een geschrift,
een toesprook, enz. is vervot •

Hieruit blijkL dot tekst zowel 5chrifhlijk ols Plondeling kon
",orden weerg"geven en het zal dvidel iJk ziJn dot het doel van een
tekst de overdrocht van inforl'lotie is, waarbij het vostleggen von
tekst in een geschrift de PlogellJkheid biedt 0'1 tekst te verstu
ren, te bewaren, enz.

Tevens wordt door het vostleggen von tekst de l'logel ijkheid ge
boden 01'1 de teksten op een bepaolde l'Ianier te rongschikken.

Een sluitende definitie von het begrip tekstverwerking is dus
nlet gePlokkelijk te geven.

In ploots von een dergellJke definitie wordt dooroPl vook een
oPlschrijving von het begrip tekstverwerking gebruikt zools bij
voorbeeld:

a Tekstverwerking is de SOPl von alle hondelingen, gel'loeid !'let
Yost te leggen, don wel Plet vostgelegde tekst, l'Iet ols doel de
tekstcol'll'lunlcotie.

Echter een dergelijke oPlschrijving is niet goed genoeg 01'1 het
begrlp tekstverwerklng zools het in dit verslog gebruikt zol wor
den toe te lichten, wont oldv. oPlschreven OPlvot het begrip tekst
verwerklng een z.er groot gebied.

In dit verslog zol het antwerp worden beschreven von een tekst
verwerkende Plochine, Pl.O.W. een Plochine die (een deel von) de
tekstverwerkende handel ingen vit de gegeven oAschrijving voor
zijn rekening kon nePlen.

01'1 oan te kunnen geven welke hondelingen dit zijn, Plet het doel
01'1 oan te kunnen g.ven waar deze tekstverwerkende l'Iachine in de
gege"t'n oPlschrijving past, Is het noodzokel ijk Opl een onderverde
ling van de tekstverwerking in verschillende deelgebieden te Pla
ken, daor een jUiste interpretatie von het begrip tekstverwerken
de l'lachine, zools deze in dit verslog beschreven zal worden, nlet
Plogel ijk is ols uitsluitend oon de eerder gegeven oPlschrijving
wordt vostgehouden .

• ) I'I.J. Koenen en J. Endepols
Verklarend hondwoordenboek der Mederlandse taol
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Een VQn de "ogel ijke indelingen VQn de tekstverwerking in deel
gebieden is bijvoorbeeld de volgend., WQQrin blnn.n tek.tverwer
king onderscheid wordt ge"QQkt tUllen de deelgebieden der:

- tekstcreQtle
- tekstproductl.
- tekstreproductle
- tekstdistributie
- t~kstarchivering

Deze indeling biedt nu de "ogel ijkheid 0" binnen enkele VQn de
deelgebieden tekstverwerkende handel ingen aan te geven die ervoor
in aan"erking ko~en 0" door een "Qchine te worden uitgevoerd, %0

~ls uit de volgende beschouwingen der deelgebieden "oge bl ijken.

DE TEKSTCREATIE

DQar volgens de gegeven o~schriJYing de verwerking VQn tekst ge
schiedt "et Qls doe 1 de tekstco""unicQtie, dQn ZQl het dUidelijk
ziJn d~t de creatie van tekst noodzakelijk is o"dat zonder dQt
geen overdracht van infor~atie kan plQatSYinden.

De creatie VQn tekst z~l door de auteur van de tekst worden ge
daan; hier is dus geen plaats voor "Qchines.

DE TEKSTPRODUCTIE

Indien de tekst
schrift te worden
steld te worden.

Hiertoe ziJn globaal twee "ethoden aQn te geven.
De eerste "ethode is die, waQrbij de tekst geheel "et de hQnd

geschreven wordt, de tweede "ethode is die WQQrbiJ de tekst op
schrift wordt gesteld "et behulp van een of Qnder apparQQt.

In het kader van dit verslag is nu aIleen VQn belang de lQQtste
"ogel ijkheid, Waarbij dQn nog aIleen die gevallen worden bedoeid
WQarin het op schrift stellen plQats vlndt "et behulp van een
schriJf"Qchine of soortgeliJk apparQQt.

De Qndere Aogel ijkheid, waQrbij een handgeschreven tekst het
uiteindelijke geschrift is, wordt bUiten beschouwing gelQten,
evenals de tussenvor" wQarln het handgeschreven concept wordt ge
brulkt aQn de hQnd waQrvan het uiteindeliJke geschrift wordt Yit
getypt.

Een nadere beschouwing van de gekozen vorA VQn tekstproductie
leert hit volgende l

In de prQktljk blijkt proefondervindelljk, dQt de tekstproduc
tie geschiedt "et een ge"iddelde snelheid VQn ongeveer 70 tekens
per "inuut.
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Indien er v~n uit wordt geg~~n, dat tr zes uur productief ge
typt wordt per d~g, d~t het concept niet altijd even goed lees
baar is, dat e~ p~pierhandel ingen nodig Zijn en dat er correcties
~oeten plaats hebben, dan ~ag een ge~iddelde snelheid van 130 te
kens per ~inuut worden verwacht.

Hierbij is voo~ de opgeleide typist(e) een ge~iddelde snetheid
van 300 tekens per Minuut a~ngenoMen.

Een vraQg die nu ul direkt rijst is, of nier nu niet de produc
tiviteit verhoogd k~n worden of ook weI of hier nu niet de hande~

lingen 1 iggen die door een ~~chine uitgevoerd kunnen worden, daar
de werkelijke snelheid en de te verw~chten snelheid zo ver Uit
elkaar liggen.

Oft deze vra~g

worden wa~r de
~~te veroorz~ken.

Deze Zijn bijVOorbeeld:

- De directe correctie.
In de praktijk blijkt ge~iddeld een op de zeshonderd aanslagen
van de geoefende typist(e) foutief te 2ijn.
In 97 % v~n de gevallen vlndt direct. correctie van de foutie
ve aanslag pl~ats, tchter elke correctlt verlaagt de geAiddel
de snelh'id.

In de praktijk blijkt d~t Q~n het eind. v~n een pagina langza
Mer getypt ga~t worden.
Mogel ijk geschiedt dit OM fouten te voorkoMen, een reit is ecn
ter, d~t hierdoor de geRiddelde snelheid ook wee~ ~~nMerkelijk

wordt verMinderd.

Er is taMelijk veel tekst die reeds in correcte vorA aanwezig
is, ~aar die OM .en of andere reden een of Meerdere ft~len nog
~aals Aoet worden getypt.

Y~n deze drie punt.n geeft voor~l de l~atste reden te veronder
stellen dat de produktiviteit verhoogd k~n worden door het gebruik
v~n speciale ~pparatuur.

Dit la~tste punt brengt ons tevens op het gebied van

DE TEKSTREPRODUCTIE

Yoor de reproduktie v~n teksten op schrift staan onder Mee~ de
volgende volgende reproduktie technieken ter beschikkingl het ko
pieren, het ver~enigvuldlgen (stenci 1 , offset) en het zetten
(drukken).
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N~tuurl ijk fII~g hier niet vergeten worden te verl'\elden, d~t 11001"

het een gering ~~nt~1 1'\~len reprodueeren \I~n een tekst op SChrift
het ook I'\ogel ijk is Oft de originele tekst nogft~nls uit te (doen)
typen en wet net zo 1I~~k ~ls er originelen gereprodueeerd dienen
te worden.

Deze reproduKtleteehnieken Zijn bijn~ ~lle h~ndel ingen die door
een ~~ehine uitgelloerd kunnen worden, uitg~~nde lI~n een of ~nder

Aediuft ~~~rop of w~~rin de tekst lI~n het originele gesehrift i$
opgeslngen.

In de pr~kt.ijk blijkt de ontwikkeling lI~n tekstreprodukt.ie door
t.kstverwerkende ,,~ehin.s zieh te ontwikkelen in (glob~~l) twee
hoofdtnkken, nl. de grnfisehe tekstreproduetie Wnnrbij de druk
kunst ~ls reproduktie~iddel wordt toeg.p~st en de tekstreproduk
tie wn~rbij het opnieuw ulttypen v~n het origineel wordt toege
pnst.

Het lIolgende deelgebied binnen de tek5t.verwerking is

DE TEKSTDISTRIBUTIE

Tekstdistributie is de feitelljke overdrneht \Inn de lI~stgelegde

tekst, W~~rbij ~ldus de uiteindelijke uitwi5seling linn inforf'\~t.ie

wordt bereikt.
Als ftiddelen '11001" de distributie v~n tekst kunnen o.e. worden

genoeAd de PTT. telex, fllesiAi Ie teehniekttn, enz.
Het znl dUidttlijk Zijn, dnt op het gebied linn de tekstdistribu

tie ook lIele hnndelingen Zijn die door een fIInehine lIerl"ieht zou
den kunnen worden.

In het k~der linn dit versing znl eehter het fIIerendeel linn deze
hnndelingen bUiten besehouwing worden gel~ten.

Het l~ntste deelgebied binnen de tekst\lerwerking is

DE TEKSTARCHIYERIHG

Het ~rehiveren v~n tekst Is noodz~kelijk Of'\ .en nndere vorft vnn
inforf'\ntie overdrneht te kunnen doen pln~ts vinden, nl. die 1101"'"

lI~n inforf'\~tie overdrneht wa~rbij door de inforf'\atie niet een ef
stand f'\~nr een tijd wordt overbrugd.

Wi 1 lun dit l<unnen doen, do.n is het noodz~kelijk Ofll de tekst
zodnnig op te slaen d~t deze op het gewenst.e fII0fllent weer terug
te lIinden is.

Dit noefllt Men tekst~rehi\lering.

Het bespreken ven de diverse I'\ethoden die gekozen kunnen worden
teneinde de ~rehillering v~n tekst zodenig te doen plaetsllinden
d~t op een wi 11ekeurig tijdstip een willekeurige tekst binnen het
~rehief zo snel f'logelijk gevonden k~n worden licit bUiten het ka
del" lI~n dit versleg.



223

Wei ~~g word.n ver~.ld, ddt ook nier .en groot deel v~n de han
delingen verrlcht k~n worden door een ~dchine.

Uit deze beschouwingen ov.r de deelgebieden Vdn de tekstver
werking zljn vtrschillende soorten hdndelingen naar voren g.ko~en

Wddrvan kdn ~orden gesteld ddt deze ge~dkkelijk en ~Isschl.n dan
ook weI beter door een ftdchine kunnen worden uitgevoe~d.

Yoor Softftige Vdn deze hdndelingen, of COftbindties erVdn, Zijn
in de loop der tijd reeds ftdCnines ontwikkeld en deze ontwikke
lingen vinden nog steeds voortgdng.

Een Vdn deze ontwikkelingen betreft een ftaChine voor het ver
werken van g.t~pte tekst en het is wellicht interessdnt O~ op de
ze ontwikkeling Wdt ndder in te gddn dddr de tekstverwerkende ~Q

chine die in het kader van h.t dfstude.rprojekt adn de Technische
Hogeschool Eindhoven ontworpen werd ergens in deze reeks Vdn ont
wikkelingen Vdn derg.lijke t.kstv.rwerkende dppdrdtuur thuishoort.

Oe ontwikkel ing Vdn de tekstv.rwerkend. dppardtuur voor getypte
tekst is begonnen ~.t de uitvinding Vdn de SChrijf~achine.

Oeze ftdchine ontwikkelde zicn dl snel Vdn gehee1 handbediend tot
SChrijfftdChine ftet elektrische ddnsldg, echter Vdn tekstverwerking
door de ftdchine kon nog geen sprdke zijn, ddar elk stuk tekst dat
Vid de SChrijfftdChine ge(r.)produceerd werd in Zijn geheel door de
typist(e) ~oest worden getypt.

Oikwijls diende dit typen hernadld te geschieden Oftddt bijVOOr
beeld achterdf gebleken WdS ddt er stukken tekst ftoesten worden

toegevoegd, geschrdpt of gtWijZigd.
Ddn ftoest "e,stdl ook ddt Wdt reeds goed was herhadld getypt

worden Wdt weer kans gdt op extra fouten nl. in die gedeelten v~n

de tekst die reeds goed waren.
Met het oog op dit herhddld typen van teksten werd toen de auto

ftdtische SChrijfftdChine ontwikk.ld.
Dit is .en prinCipe een .l.ktrische schrijf~achine, die gekop

peld is ftet appdratuur welke is voorzien van .en of Qnder vastleg
gingsftediUft wadrop of WdQrin ddtgene wdt op de schrijfRachine
wordt ddngesldgen wordt vQstgel.gd.

Door het vdstleggen vdn dez. tekst wordt het ftogelijk de verSie
zoals deze in laatste vorft is ingetypt identiek te reproduceren,
dus incluSief eventuele fout.n.

Echter, er ftoet op het vdstl.ggingSftediUft gecorrlgeerd kunnen
worden en niet dlleen op het ftoft.nt Vdn d. foutieve danslag, Raar
ook (en voordl) achterdf dadr de fteeste fouten eerst gesignaleerd
worden ndddt de tekst vandf het vastleggingSftediUM Via de SCh~ijf

ftdChine werd oftgezet in een l.esbdar geschrift.
Tevens ftoet het ftogelijk Zijn Oft kleine en grote stukken tekst

te laten vervdllen of desgewenst toe te voegen.
Wdt dus zeer beldng~ijk is biJ deze vor~ van tekstverwerking is,

ddt hetgeen foutloos is vdstgelegd, foutloos blijft zodat het nQ
kijken op fouten Vdn dat stuk tekst overbodig wordt.

Bovendien wordt nu niet ftfer het rislco gelopen dat bij een ge
WijZigde versie van een getypt geschrift er fouten kunnen ontstQan
in die gedeelten die reeds goed waren.
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De Zojuist genoeAde functies v~n de ~utoA~tische schrijfAnchine,
te weten:

- De Aogelijkheid OA te corrigeren
- De Aogel.Jkhlld O~ tyssen te voegen en
- De AogetiJkheld O~ tekst te t~ten venltdlen

zijn de b~siseigensch~ppen van deze soort v~n tek5tverwerkend~

~ppl1rntlJur.

De voorn~~"ste reden voor het ontwlkkelen van de autO"~ti5che

schrijfAnchine was het herhanld typen v~n teksten wnnrbij dus lJit
gegnan werd v~n het principe d~t de foutloze delen vnn een s~lJk

tekst bewnnrd konden worden voor Inter gebrulk.
In de pr~ktijk blljkt d~t ~lle vor"en vnn opnieuw typen in een

vnn de volgende rubrieken kunnen worden ingedeeld l

- Het correctietypen
- Het verbeteren v~n typfouten

Het toevoegen of doen weglnten v~n kleine stukken tekst

- Het revisiet~pwerk

Het aanbrengen v~n grot. veranderingen in een stuk tekst
Het verschil ""t de vorige rubriek is, dat Meestal een
gereviseerd stuk nog v~ker za\ "oeten worden bewerkt
zodat de "achine nlet ~lleen de oude "nar ook de nieuwe,
gereviseerde versie van dit stuk zat Moeten kunnen opstnan.

- Stnndaardcorrespondentle
Het vervaardlgen van vele Ain of "eer identieke brieven

- Bouwsteencorrespondentie
- Het vervaardigen v~n brieven uit stQndnarddelen

Uit deze rubrleken znl duldelijk ziJn d~t de Quto"ntische
schriJf"achine Q~n de wensen voldeed voor zover het het nutoMn
tisch hertypen van teksten betrof.

"Ilar uiternard heeft ook de auto~ntische schrijfAnchine een
ontwikkeling doorge"ankt.

Een vnn de eerste nuto"atische schriJfAnchines wns een pneu
Antisch werkend nppQrnnt, w~~rv~n de besturing werd geregeld door
een vrij brede rol pnp'er w~arln gnten wnren aQngebracht.

Deze werd geleid over e.n anntQl zulg"ondJes waQrnn, afhQnke
lijk VQn de vrnng of er op een bepnatde plnnts een gQt nQnwezig
was en dU5 lucht kon pllsseren, de nnn.lng tot st~nd kWQM.

Deze Mnchine werd nl snel opgevolgd door de ponsbnnd schrijf
Allchine.
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Oit WdS .en .l.ktrisch. SChrijfftachin. die g.koppeld WdS ddn
.en ponsbdndlez.r .n een ponsbQndponser en ft.t de uitvinding v~n

dez. Adchin. is d. t.kstv.rw.rklng door ftdchin.s begonnen getuige
het volgend. voorbe.ld:

Bij dez. AQchln. w.rd d. wagenterugloop ddn het .ind. VQn een
r.gel niet fteer dis code in d. ponsbdnd opg.nOA.n ~4Qr In .en,
Q~n de rechterZijde VQn het pQpier in t. st.llen, rdndzone wera
een SpQtie tuss.n tw.e woorden QutoAQtisch geinterpreteerd dis
.e~ wQg.nt.rugloop coftAQndo.

Hierdoor w.rd het ftogelijk Oft in .en regel tekst woorden tus
sen te vo.g.n, dQn ",.1 woorden te 14ten vervallen, zonder d4t de
erop volgende wdgenteruglopen op e.n v.rk.erd ftoft.nt kW4Aen.

D. ontwikkeling V4n d. t.kstverw.rkende "~Chines die op deze
po"sb~ndg.stuurde SChrijfftdChine volgden kdn 41s volgt worden
beschreven, indi.n •• n ond.r.ch.ld wordt g.ft44kt tuss.n de ont
Wikktlingen V4ft de s4ft.nlt,11ende d.len v~n de A4chine 4fzonder
1 i j k :

- D. ontwikkeling V4n het SChrijfft.chanlsft.

w4ren d. SChrijfftQchineS uitgerust A.t
w.rd dit h.t type-bolletje of het print-

instanti'
n4derhQnd

In e.rste
typ'-4rft.n,
III Ie l.
E.n printwi.l is e.n schijfje, voorzi.n V4n spdken WQ4rOp 44n
h.t .Ind. d. l.ttert.k.ns zljn 44ngebrdcht.
Een op h.t jUiste ftoft.nt n4Qr voren Schi.t.nd hQA.rtj' br.ngt
Vid .en lint de lett.rs tot 4fdruk.
O. keuz. V4n .en 5chrijfA.chQniSAe is 4fhQnk.1 ijk vdn h.t doel
W44rvoor de ftQchin. wordt g.bruikt.
Y~st St~4t, dQt h.t v.r4nd.ren V4n e.n of .nkele lettertekens
bij de ft4chln.5 ultg.rust Alt typ'-4rA'n •• n .envoudig. Z44k
is, bij h.t bolletj' of h.t printwi.l Is dez. ingre.p zeer
p'oeiliJk.
DQ4r.nteg.n h.bben ft4chin.s A.t type-4rA.n h.t n4d•• l dQt er
tijdens h.t uittypen VQn ••n stuk t.kst niet kortstondlg V4n
l.ttertyp. k4n word.n v.randerd.
D. ftod.rnste ontwlkk.ling is de z9. ink-jet printer.
Hierbij wordt een uiterst fijn strd41tj' V4n inktdeeltjes zo
d4nig 4fgebog.n op Zijn weg nQQr het pQpier dQt er lettertekens
ontst4Qn.

- De ontwikkeling V4n de besturlng

Bij de .erst. ftQChin •• kon nog n4UWelijks gesproken worden VQn
een .chte besturing.
Deze beperkt. zich tot st4rt- en stopcoftftQndo's in de ponsb~nd

.n werd lQter ultg.breid ftet ~ogelijkh.den tot het overschQke
len V4n een eerste op .en twe.de ponsbQndlezer of -ponser.
Het zou te ver voeren OA d. coftpl.t. ontwikk.l ing V4n de bestu
ring te beschrijVen.
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Ats voorbeeld v~n het resutt~~t v~n deze ontwikketlng Roge ech
ter dlenen, d~t er reeds Rachine. zlJn die k~ns zitn OR Q~n t~

geven bij wetke woorden v~n de In het geheugen opgest~gen tekst
er probteRen zutten optreden bij het uitt~pen in verband ~et de
noodzaak tot afbreken van het betreffende woord ~an het einde
van een regel.
Dit ~ttes biJ gegeven regettengte en achter"arge.

- De ontwikketing van de inforRatiedrager

BiJ de eerste Rachines was sprake van een ponsband ats seriete
infor"~tiedr~ger.

Het z~t dUideliJk zijn, dat zotang de "achlne nog niet "It le~

direkt toeganket iJk geheugen was ultgerust de wijziglngen die
in een tekst Roesten worden aangebracht direkt in de ponsband
Moesten worden uitgevoerd.
Ook teldde biJvoorbeetd de bouwsteencorrespondentle tot veet
vutdlg zoeken in de Invoerband.
De intrede van de R~gneetbandc~ssette bracht verbetering in de
ze toestand door de toena"e van de opslagcapaciteit en de ver
werkingssnetheid in cORblnatie "et de afnaRe van de kwetsbaar
held van het opst~g~ediu~.

Echter nog steeds was er Iprake van een seriete inforRatiedra
ger zod~t (retatlef) tangdurige zoekprocessen veetvutdlg voor
kW~Ren.

Deze zoeksnetheden vleten vriJwet weg biJ de intrede van de
"agneetschijf ats opstagRedluR voor deze apparatuur.
De wlttekeurige toeganketljkheid van een M~gn.etschijf biedt
vete Rogetijkheden en het zat dan ook geen verbazing wekken
dat vete Roderne tekstverwerkende R~chines erRee Zijn uitge
rust.

De zojuist beschreven ontwikkelingen resutteerden in verschi 1
tende t~pen app~r~tuur wetke als votgt in enkele ~fzonderlijke

t~pen kan worden ingedeetd l

- aSt~nd-~tonen apparatuur op balis van schriJfRachine
aSt~nd-atonen apparatuur op basis van een Video scherR en
toetsenbord
App~r~tuur bestaande uit Re.rdere randappar~ten gegroepeerd

rond een kleine COMputer
Appar~tuur ~angesloten op een grote cORputer in eigen huis

volgens het zg. atiRe-sharing a principe.
App~r~tuur aangesloten op een grote cORputer van een servlce

bureau volgens h.t atIRe-sh~rlnga principe.
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D.
een
de
een
von
voor

ofstud'tropdrncht bttror htt on~w,rp ,n dt ontwikk.l ing von
tekstverwtrktnde "ochlnt von het twttdt type uit bovtnstQan

reeks, opgebouwd uit e,n video terftinol, .en Microco"puter,
of "eerderl flexibel, ft~gnletschiJfQpporoten voor de opslo9
de tekst gegevens en ~ls lootst. een speciQle typ"Qchine

het uit'indel ijk op schrift zetten von d, tekst.
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I-

Nodat de dntastruktuur was vastgelegd en een clefinitie was ge
seven van de mogelijke controledata die in de data van een doku
ment kan voorkomen,kon de ontwikkeling van uitprintprogrammatuur
ter hand worden genomen.

Op het moment van schrijven van dit verslag was deze ontwikke
ling zover gevorderd, dot een groot aantal van de gedefinieerde
commando's door deze programmatuur kon worden verwerkt.

Enige voorbeelden van tekst, zoals die door het tekstverwerken
de systeem kan worden uitgeprint zijn opgenomen op de eerstvolgen
de pagina's

\let eerste voorbeeld betreft een stuk tekst, dot is uitgeprint
gebruik~ makend van de volgende waarden voor sys;eemvariabelen:
Letterafstand 10/120 inch; proportionele spatiering toegepast;
uitlijnen over aIle tekens in een regel.

Het tweede voorbeeld verschilt van het eerste, doordat door
de uitlijning is verkregen door uitsluitend de afstanden tussen
de woorden aan te passen.

flet derde voorbeeld is geprint gebruik makend van dezelfde
letterafstand als het eerste, echter er is nu g66n proportioneel
schrift toegepast; uitlijnmng is weer verkregen door de Bits"_
afstand tussen aIle letters van een regel aan te passen.

Het vierde voorbeeld voIgt hieruit door het uitlijnen weer
"iat te effectueren door uitsluitend de afstanden tussen de woorden
aan te passen.

Het vijfde en zesde voorbeeld behoren resp. bij het eerste
en tweede poor voorbeelden en zijn hieruit verkregen door het
uitlijnen inactief te maken.

Duidelijk zij~ nu de optr dende ongelijke regellengtes.

Het laatste voorbeeld betreft een recente ontwikkeling, waar
door hot gebruik van regelnummers mogelijk wordt gemaakt.

Er is gebruik gemaakt van proportioneel schrift; de uitlijn
ing is verkregen door aIle letterafstanden aan te passen.

Duidelijk blijkt de systeemopzet om regels in eerste instantie
met een onderling verschil van 1000 te nwmmeren.
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llprocl!l'n, ai.lnkollwten en veIl' andere zijn hier gebcurtenissl'n. Ilc'ze :4elleurtc'
nlSSl'1I vl.nden na c'lkila r plaats en tussell 1lC'1I in verloopt l'ell zl'kct"l' tLJd, dl'
z.~'" Intl'r-i\r1-1val T1me. I>eze I.A.T. heeft een bcpaaldc kansvl'rd<'ling. I>ezl'
kan~;verdl'llng zal nIl lwpaald worden voor cen l'oisson-verdellng Van de oproepcn.
Stel A(t) '" P{.1.<=t}.
Iliervoor kan men schrijven A(t) = l-p{!?t}. Deze P{t>t} is echter dc kans dat
er ,;edurendc de tijd t gecn enkele oproep arriveert, m.a.\oJ. P{O;t}. lIieruit
volgt de kansverdelinl; voor de I.A.T.:

A(t) = l-exp(-lt) t>=O

Oit is de wclbekende exponcntiUle kansdichtheidsverdeling. Een kansdlchthc ids
verdelin!j zullcn \Je in het vervolg afkortcn met pdf (probability density
function) en de verdeling van de cumulatieve kans met PDF.

Oe cXlJonentilHe distributie heeft een eigenschap die men aanduidt met het
wourd ")jeheugenloos". Oit betekellt dat het verleden van de stochastische
var iabelen geen rol speelt voor de toekomst. Stel dat \H! t=O stellen op het
1,lOl:lent Van ccn bepaalde aankomst. Nu kunnen we de kans bcrekcnen dat de tijd
tnt de eerstvolgcnde aankolllst <-t is. Nadat enige tiJd verstreken lli, zeg to
seconden, een tiJd waarin er geen aankomst is geweest, dan kllnnen wij ons
a[vraC\en wat nil de kans is op een aankamst binnen t seconden. Nu blijkt dat
ondanks het feit dat er reeds to seconden verlopen waren, de kans op een aan
komst tijdens de t seconden daarna even groot is als het moment \oJaarop \oJe met
onze waarneming begonne~

ge
men

P{.l>to } = !>{O;tO} = e -lto
geeft:

e-ltO(l-e-lt)

p{AIB} = l'{t<=t +tlr>t } = --------------- 0 0 -h
e 0

ltddt:

l\l'~,'ijs: Btel f\ dt' gebeurtenis dat de 1.A.T• .l<=tO+t,
II de gebeurtenis dat de I.A.T. t>tO'

I)e a-priori kans op:
.!:.>to&t<=tO+t tius 01' .l=tO+nt met (O<n<= 1)

to+t
I'{MlI} = 1'{t>tOI:..l<=tO+t} = h,-ltdt = e-ltO(L_e-lt)

to
Bekend is de formule van Bayes p{AIH} = P{A&B}/P{ B}.
De gebeurtenis g stelt voor, dat de I.A.T. grater is dan to. AlB stelt de
beurteuis A Your, al5 de gebeurtenis B heeft plaatsgevonden, m.a.w. dat
weet dat de I.A.T.>tO is.
Ilat is nil de kans 01' gebeurtenis g'l
I)ezc kans wordt gegeven door:

P{B} =
lleze beide resultaten ingevuld

Ill' zien dat vana[ het moment t waarop vastgesteld is dat gedurende de tiJd
t u ~j(,l'n aankO[:l~>t iJi.lnwczig \/(IS, de kuns Olll ill het tiJdvak t e('11 nieuI>le aan
kOI.lst te krijgen even l',I;out is als de kans 01' het punt van uitgang.

Dc ~',cmiddelde 1.A.1'.:
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Uprol'pell, aankumstl'n ell vell' andere zijn hier gebeurtenissL'n. Ill'ze gebcurtc
nissL'n vinden na clka.ar plaats en tussen hen in verluupt cell zekcre tijd, de
Z.1.;. Inter-Arrival Time. Deze I.A.T. lteeft een bepaalde kansverdeling. Ilezc
kansverdcling zal nu bepaa.ld worden voor een Puissun-verdeling van de uproepen.
~itel A(t) .. P{!.<o:t}.
!liervuur kah IUell schrijvcn A(t) = I-P{pt}. Dezc P{t>t} is cchter de kans dat
cr gedurende de tijd t geen enkele uproep arriveert, m.a.w. l'{O;t}. Ilieruit
vol.gt de kansverdeling vuor de I.A. T.:

A(t) 0: l-exp(-lt) t>=O

Uit is de welbekende exponentil!le kansdichtheidsverdeling. Een kansdichtheids
verdeling zullen we in het vervolg afkorten met pdf (probability density
function) en de verdeling van de cumulatieve kans met PDF.

Oe cxponentil!le distributie heeft een eigenschap die men aanduidt met het
wuurd " ge heugenlous". I>it betekent dat het verleden van de stochastische
variabelen geen rul speelt voor de toekumst. Stel dat we to:O stellen op het
moment van cen bepaaldc aankoIIIst. Nu kunnen we de kans berekenen dat de tiJd
tot de cerstvol./',enue aankolllst <.. t is. Nadat enige tijd verstrcken is, zeg to
secunden, eell tijd waarin er geen aankuUlst is geweest, dan kunnen wij UllS
afvragen wat n1l de kans is op een aankomst binnen t seconden. Nu blijkt dat
undanks het feit dat er reeds to seconden 'verlopen waren, de kans op een aan
komst tijdens de t seconden daarna even groot is als het moment waarop we met
onze waarneming begonnen.

ge
men

P{pto } = l'{O;tO} 0: e -lto
geeft:

e-ltO(l_e-lt)

p{AIB} = P{!.<=tO+t~>tO} = -------------- = l_e-lt
e-ltO

dat vana[ het moment t waarop vastgcsteld is dat gedurende de tijd
aankomst ilimwe:G!e was, de kans 0111 in het tijdvak t cen nieulr/e aan
krljf~en evell groot is als de kWH; op het punt vall uitgang.

luidt:

\,Je zien

t u I',('ell
kOl:lst tl'

Ilewijs: stel i\ de gebeurtenis dat de I.A.T. !.<=to+t,
H de gebeurtenis dat de I.A.T. t>tO.

Oe a-priuri kans op:
!.>to&t<=tO+t dus op !.=to+nt met (O<n<"1)

to+t
P{A&H} = P{ptO&.!.<=t()+t} = le-1tdt = e-ltO(l-e-lt)

to
Ilekelld is de [orll1uLL~ vall I!aye~ P{A!B} 0: l'{A&B}/P{B}.
De !',cbeurtenis II ~telt voor, dat de 1.A:1'. groter is dan to. Aln stelt de
bcurtenis A vuur, als de gebeurtenis B heeft plaatsgevonden, m.a.w. dat
wect dat de I.A.T.>to is.
iJat is nu de kans up gebeurtenis I$'i

lJezl' kallS wurdt gl't',even dour:
P{B} =

lJezc beide resultaten illgevuld

1)1' '~l'lIl idde1ue I.A.T.:
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Upl"uel'l.'lI, .1<.lII!;UIIWll·1\ l'lI vl~ll.' andere <:ijn liier gebeurlel\issclI. Ilc<:e l;ebeul"ll'
nil:ll:len vinde11 11a elkaar plaats en tussen hen in verloopt een <:ekere tijd, de
<:.g. Inter-Arrival Time. Deze I.A.T. heeft een bepaalde kansverdeling. Ueze
kallsverdeling zal III I bepaald worden voor een Poisson-verdeling van de oproepen.
Stel A(t) - p{~<.. t}.
lliervoor Mn men I:H.:lirijven A(t) .. I-P{~>t}. Ueze P{t>t} il:l echter de kanl:l dat
er ::;edurende de tijd t geen enkele oproep arriveert, m.a.w. P{O;t}. I!ieruit
vol~t de kansverdeling voor de I.A.T.:

A(t) .. l-exp(-lt) t>-O

Dit is de welbekendc exponentilHe kansdichtheidsverdeling. Een kansdichtheids
verdeling zullen we in het vervolg afkorten met pdf (probability density
function) en de verdeling van de cumulatieve kans met PDF.

De exponentilHe distributie hee(t een eigenschap die men aanduidt met het
\'!Oord "~~clieugenloos". Dit betekent dat het verleden van de stochastische
variabclcn geen rol speelt voor de toekomst. Stel dat we t=O stellen 01' het
I:JOT:\cnt van een bepaalde aankomst. Nu kunnen we de knns berekenen dat de tijd
tot: de eerstvolp,ende aankolllst <at il:l. Nadat enige tijd verstreken is, zeg to
seconden, een tiJd waarin er gecn aankomst is geweest, dan kunnen wiJ ons
a[vra~en wat nu de kuns is 01' een aankomst binnen t seconden. Nu blijkt dat
ulldanks het feit dat er reeds to seconden verlopen waren, de kans 01' een aan
kOr.1l:lt tijdens de t seconden daarna even groot is als het moment waarop we met
ol1<:e waarneming be~onnel1.

Uewijs: stel A de gebeurtenis dat de I.A.T. ~<.. tO+t,
II de gebeurtcnis dat de LA. T. t>tO.

Ue a-priori kuns op:
-!,.>tU&t<=tU+t dus op .!.=to+nt met (O<n<=I)

to+t
luidt: P{A&B} = l'{.l.>tO&~<.. tO+t}.. le-Itdt .. e-ItO(l_e-1t )

t
Bekend is de formule van Bayes P{AYU} = P{A&B}/P{B}.
De gcbeurtenis n stelt voor, dat de I.A.T. groter is dan to. AlB stelt de ge
beurtenis A voor, als de gebeurtel1is B heeft plaatsgevonden, m.a.w. dat men
weet dat de I.A.T.>tO is.
Wat il:l nu de kans op gebeurtenis 8?
De<:e kans wordt I'eoeven door:

.> e' P{I\} .. P{.!.>tO}" P{O;tO}'" e-Ito
Ucze beide resultatell ingevuld geeft:

e-1tO(l-e-It )
p{Aln} = P{t<=t +tlt>t)} = -------------- = l_e-1t

- 0 - ( e-ltO

\,.'e zien dat vanaf het moment t waarop vastgesteld is dat gedurende de tijd
to ~een aankomst aanwezig was, de kans om in Ilet tijdvuk teen nieuwe aan
komst te kriJgen even groot is als de kans op het punt van uitgang.

De l~cmiddelde 1.A.T.:
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...'
!

I

uprocpen, aankul1lsten en vele andere ZlJn hier gebeurtcnissen. Deze gebeurte
nissen vinden na elkaar plaats en tussell hell in verluopt een zckere tijd, de
Z.,!',. Illter-Arrival Timp. Deze I.A.T. hee(t cen bcpaalde ki1nsvcrd('lim~. ll('zp
1<.11l~;VI.·nh'1 inl; ":;11 1111 oepil;lid worden voor cen l'oil:;ljun-verdeJ Lnt.; van de oprUepl!n.
Stet !\(t) = l'{.t<=t}.
llicrvoor kal! men schrijven A(t) = I-P{.t>t}. Deze P{.t>t} is echtet de kans dat
er gedurende de tijd t geen enkele opruep arriveert, m.a.w. P{O;t}. lIieruit
vul,\l de kanl:;verdeling voor de I.A.T.:

A(t) = l-exp(-lt) t>=U

ulL il:; Ile welbekende exponentilHe kansdichtheidsverdeling. Len kansdichtheids
verdeling zuIIen we in ltet vervoll~ afkorten met pdf (probability density
[unction) en de verdeling van de cwnulatieve kans met PDF.

De expllnentilHe distributle Iweft een eigenschap die men aanduidt met het
woord "!'.ehl~ug('nlooH". Oil betekent dat het verieden van de stochastiHc\w
variabell?n geen rol speeit voor de toekomst. Stel dat we t=U stellen op het
Inument van een bepaalde aankomst. Nu kunnen we de kans berekenen dat de tijd
tol de eerstvolgendc aankomst <=t is. Nadat enige tijd verstreken is, zeg to
seconden, een tijd waarin er geen aankomst is geweest, dan kunnen wij ons
afvragen wat uu de kuns is op een aankomst binnen t seconden. Nu blijkt dat
ondanks het [cil dOlt er reeds to second en verI open waren, de kans op een aan
kom~;t l i jdens de l seconden daarna even groat is als het mument waarop we met
LlI1Ze \Ja;! rnemi nq IH-~g()nnell.

I;('\dj s: stel 1\ de gebeurtenis dat de 1. A. T • .t<ztO+t,

R de gebeurtenis dat de I.A.T. t>tO.
lJl' a-priori kans up:

1,>ll)o.t<=tU+t dus op .l=tO+nt met (O<n<=I)
to+t

luidt: P{A&Il} = P{.l>tO&.t<=tOH} = lc-ltdt = e-ltU( l-e-lt )
t

~ekend is de formull' van Hayes P{AYS} = P{A&8}/P{B}.
De gebeurtenis il slell voor, dat de I.A.T. groter is dan to. AlB stelt de ge
beurtenis A voor, als de gebeurtenis II Imeft plaatsgevonden, m.a.w. dat men
weel dat de 1.A.T.>tu is.
Udt is nu de kans op gebeurtenis 8?
Ueze kans wordt pcveVcn door:

,'-, P{g} = P{.t>t
O

} = P{O;t
U

} = e-ltO

I)ezl.' be ide resul ta len ingevuld geef t:
e- l tu (1-e-1 t)

p{AIH} = P{1.<=t()H/.t>tU} "" -------------- = l_e-It

e-ltO

\!e zieu dat vanaf het moment t waarup vastgesteld is dat gedurende de tijd

to ~een aankomst aanwezig was, de kans om in het tijdvak teen nieuwe aan
komst te krijgen even groot is als de kans op het punt van uitgang.

Ill' ::eniiddeide I.A.T.:
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UI,rlll'p"'l, .L;lllklllll:;lcil L'II veIl' illldere .liJn hier ~\ebeurlelllBSl.'l\. I)L'Z" .·.~.l·bl·urLL·

n.issen vindcn na eH~aar plaats en tussen hen in verloopt een zekere tijd, de
Z.,;. liller-Arrival Tilllc. Dcze I.A.T. heeft een bepaalde kansverJeling. Deze
k<lllSverJeling zal nu bepaald worden voor een Poisson-verdeling, van de oproepen.
~;td A(t) = P{l<=t}.
lliervoor kiln men schrijvcll A(t) = I-P{Q>t}. Deze P{l>t} is echtct de kans dat
er ..;edurcLHle de lijd t Ijeen enkele oproep arriveert, m.a.w. P{U;t}. Ilieruit
vol;;t dc kansverdcling voor de I.A.I.:

A(t) .. I-exp(-lt) t>=U

llil is de welbekende expunentilHe kanstlichtheidsverdl'.ling. Een kansdichtheids
verdeling zullen \H~ in het vervolg afkorten met pdf (probability density
function) en de verdeling van de cumulatieve kans met PDF.

i)e exponentil!le distributie heeft een eigenschap die men aanduidt met het
\~oord '\eheugenloos". Dit betekent dat het verleden van de stochastische
vilriilb,,'len gecll rol ~;peelt voor de toekomst. Stel dat we t=O stellen op hel
moment van een bcpaalde aankomst. Nu kunnen \-le. de kans berekenen dat de tijd
tul de eerstvolgende aankolllst <=t is. Nadat enige tijd verstreken is, zeg to
seconden. een ti.ld \'Jaarin er geen aankomst is geweest. dan kunnell wij ons
a[vrage[1 Hat nu de kans is up cen aankomst binnen t seconden. Nu blijkt dat
ondanks het [('it dat er reeds to seconden verlopen waren. de kans op een aan
LOlllst tlJdens de t seconden daarna even grout is als h(~t moment \Jaarop we met
lllIZ,! waarllellllllg bcgunnen.

tijd
aan-

l'{l>tu} = P{O;tO} .. e-ltO
geeft:

A de 1.;ebeurtell.is dat de I.A.T. !.<=to+t.
Ij de gebeurtenis dat de I.A.T. t>tU•
kans op:
uw:! op .!:.=tlJ+nt llIet (O<n<=1)

tU+t .
le-Itdt = e-ItO(l_e-It)Iuidt:

1\E'\Jij::,: stel

P{A&IJ} = P(~>tO&!.<=tU+t} =

to
Bekend is de [ormule van Bayes p{Alll} .. P{A&B}/P{B}.
De gebeurtellis B stelt voor. dat de I.A.T. grater .is dan to. AlB steIt de ge
beurtenis A voor. aIs de gebeurtenis B heeft plaatsgevonden. m.a.w. dat men
Iveet dat de 1.1\.T.>tU is.
liat is IHI de kilns up gebeurtenis In
Ill'ze k:llW Ivonll Ije;'~l~vell door:

1'{1\} ..

Ueze bl!lde resultaten lIl.:.~evultl

e-ItO(l-e-It)

p{AIII} '" P{l.<=t()+tlptu} = -------.:i~----- .. l_e-1t

e 0
lie ziell dat v.:lna[ het 1:lOment t waarop vastge.steld is dat gedurende de
t u ",cen aankullIst i.lan\vezig was. de kans om in het tijdvak t cell nieuwe
kOlast te krijgen even gruot is als de kans op he.t punt van uitgang.

De a-priori
!:.>tlJl.l<=ll)+t

De ,~er:Liddelde I.A. T.:
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--~"----- .... ~, ..,

UproepCll, ilanko:llslell ell veIl' andere z~Jn hier gebeurtenissen. Dcze gebeurte-
««<'"''"·<''i-l-iti..'i~!lVinLlcn nil clkaar plaats en tussen hen in verloopt cen zekere tijLl, de

Z.i;. l~l<tcr::-;n·r±v.tH-J:.i!lle~.Dcze I.A.T. Iweft een bepaalde kansverdcling. lJezc
kallsverdel ing zal nu b~;;aT(TwOTl:tea-:V"QQX eeo Poisson-verdeling van de oprocpeo.
~)tel A(t) = P{t<=t}.--····_~·_--" _

Iliervoor kiln m~1l Hchrljven A(t) = L-P(pt}. Deze P{!.>t} ~~"'ecliter-de-k.:l.I~1t
('I: ~~edllrelldc tic lfjd l gl'cn enkele oproep arriveert, 111.<1.\". P{lJ;t}. lIicrllit ---
voJ :",l de kallsvl'rde lIng voor de r .A. T.:

A(t) = l-cxp(-It) l>=O

ilil i.H de wcIIH'ken<!c l·xpllnel1t1.Ule kansdichthcidsverdclill~~.Een kansdicilLlll'icls
vcrdeling zull<.'11 \"e In het vervolg arkortcn met pdf (probability density
function) en tie verdcJing van de cumulatieve kans met PDF.

I)e (~xponentiUle Llistributie heeft ecn eigenschap die men aanduidt met het
\vuord "geheul',cnloos". /lit betekent dat het verledcn van de stochastisclw
v~riabelcn geen rol speelt voor de toekomst. Stel dat we t=U stellen op Ilet
L10JHelll van eell bep.wlde aankomst. Nu ktmnen \,re de kans berekencn dat de tijcJ
lol de l'l'rstvoIV,cncll! a;lnkoffist <""t is. Nadat enige tijd verstreken iH, 7.t!~', to
sl'condl'll, eCll lljd \Jallrin er !jccn aankomst is geweest, dan kunnen wij ons
arvragen wat llU de kans is op een aankolllst binncn t seconden. Nu blijkt dat
ondallks het feit dat er reeds t u seconden verlopen \Jarcn, de kans op cen aan
komst tijdens de t secondcn daarna even groat is als het moment waarop \ole met
Ullze \1.1a rllCLii i llF, begonlwn.

Ikwijs: stt·1 A cll' !',l'bl'urLcn1s dat dc 1.A.T. !.<=lO+l,
1\ de l'.ebcurtcllJs d,Jt de I.A.T. t>lU'

Ile a-priori kans op:

!.>tUo.t<=tU+t dlls op J:.=tO+nt met (0<0<=1)
to+t

luidt: P{M.B} = l'{!.>t U&!.<=tO+t} = le-Itdt = e-ItO(l_e-It )
t

~ekend is de formule van oayes P{A?B} = P{A&B}/P{B}.

Ue gebeurtcnis " stelt voor, dat de I.A.T. groter is dan to' AlB stelt de ge
bcurtenis A voor, als de gebeurtenis B heeft plaatsgevonden, m.a.w. dat men
weet dat de I.A.r.>to is.
\/a l is nu de kans op gebeur tenis B?
ile2(' krlns wordt 1'.t'!\('ven door:

I'{B} "" P{!.>tO} = I'{O;tO} .. e- Ito

Deze beide resullaten ingl~vuld p.ceft:
£~-ltO(I-('-lt)

p{AIR} .. P{t<-t +tlt>t } .. -------------- .. l_c-1t
- 0 - 0 e-ltO

1:(' zien dat vanar het moment t waarop vastgesteld is dat gedurende de tijd

t u geell <Iankomst aanwezig was, de kans om in het tijdvak teen nieuwe aan
kOlllst te krijgen even groot is als de kana op het punt van uitgang.

Ile gemiddelde I.A.T.:
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De gemiddelde I.A.T.:

Dit is de welbekende exponentil!le kansdichtheidsverdeling. Een kansdichtheids
verdeling zullen we in het vervolg afkorten met pdf (probability density
fl,1nction) en de verdeling van de cumulatieve kans met PDF.

ge
men

• P{O;tO} - e-ltO

e-ltO(l-e-lt)

p{AIB} .. P\!<-tO+t~>tO} - -------------- - l_e-lt
e-ltO

Ive zien dat vanaf het moment t waarop vastgesteld is dat gedurende de tijd
to geen aankomst aanwezig was, de kans om in het tijdvak teen nieuwe aan
komst te krijgen even groot is als de kans op het punt van uitgang.

luidt:

. exponenti~le distributie heeft een eigenschap die men aanduidt met het
woo rd t~eheugenloos". Dit betekent dat het verleden van de stochastische
varia .'. J,~n geen rol speelt voor de toekomst. Stel dat we t=O stellen op het

r..':":It
mom~an cen bepaalde aankomst. Nu kunnen we de kans berekenen dat de tijd
tot eerstvolgende aankomst <at is. Nadat enige tijd verstreken is, zeg to
seconden, een tijd waarin er geen aankomst is geweest, dan kunnen wij ons
afvragen wat nu de kans is op een aankomst binnen t seconden. Nu blijkt dat
ondanks het feit dat er reeds to seconden verlopen waren, de kans op een aan
kOr:lst tijdens de t seconden daarna even groot is ala het moment waarop we met
onze waarneming begonnen.

OlJ rOcpCI1, aankol1lstclI en vcle andere :djn hier gcbeurten:Wo<:lu. Deze gebcurte
nissen vlnden na elkaar plaats en tussen hen in verloopt een zekere tijd, de
z.g. Inter-Arrival Time. Deze I.A.T. heeft een bepaalde kansverdel1ng. Deze
kansvcrdeling zal nu bepaald worden voor eeo Poisson-verdeling van de oproepen.
Stel A(t) .. P\i<-t}•
lliervoor kan men schrijven A(t) - !-P<'pt}. Deze P\i>t} is echter de kans dat
er gedurende de tijd t geen enkele oproep arriveert, m.a.w. P{O;t}. llieruit
volgt de kansverdeling voor de 1.A.T.:

A(t) - l-exp(-lt) t>-O

Jlewijs: stel A de gebeurtenis dat de 1.A.T• .t.<-tO+t,
II de gebeurtenis dat de I.A.T. t>tO'

De a-priori kans op:
!.>tUli.t<=tO+t dus op !.=to+nt met (O<n<-l)

to+t
P{A&B} .. P\i>tO&.t.<-tO+t} .. le-ltdt - e-ltO(l_e-1t)

. to
Bekend is de formule van Bayes p{AIB} - P{A&B}/P{B}.
De ge~elJrtenis B stelt voor, dat de 1.A.T. groter is dan to' AlB stelt de
beurtenis A voor, als de gebeurtenis B heeft plaatsgevonden, m.a.w. dat
weet dat de LA.T.>tO is.
Hat is nu de kans op gebeurten1s B1
Deze kana wordt 3cgeven door:

P{B} - P\i>tO}
Deze be1de resultaten ingevuld geeft:
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