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SlMEJVATTIIG 

In dit verslag wordt een systeea besproken om aet behulp 
van onder andere een micro-computer, een console device en een 
grafische display, ontwerptekeningen te aaken voor print-layout 
IC-lay-oat, logische scheaa•s, elektrische scheaa•s, flovdiagraa
aen en allerlei andere voraen wan tekeningen, vaarbij uitgangs
pant wan het systeem is, dat een tekening te splitsen is in een 
aantal deeltekeningen op verschillende niveaus (levels). Alle 
lijnen van een tekening die 1!§!~! een onderdeel voraea van 
een groter geheel, worden ~g§i!!ä als onderdeel van die teke
ning opgeslagen in het geheugen van de micro-coaputer, zoals in 
het volgende voorbeeld: 

HUIS-----BIRIEIIUBEJ----SLllPlliEB-----BBD 
I I 
I I-KEUKEN---------KOELKAST 
I I I 
I I J-GASPOBHUIS 
I I 
I 1-IOOIIAMER------SALOITAFEL 
I I 
I I-BANKSTEL 
I I 
I I-EETHOEK 
t-PUIDEBING------IELDEB 
I 
1-BUITENMUUR-----DEUR-----------DEUBBlA! 

I I 
I 1-DBURKIOP 
I 
1-Rllft 

De tekening "huis" is op deze wijze gesplitst in een aan
tal kleinere •tekeningen• of •labels•, vaarbij er in dit 
voorbeeld vier •levels• (in horizontale richtlag gaande) zijn 
te onderscheiden. 

Er wordt op interaktieve wijze gekoaauniceerd aet de aicro
kompater, hetgeen inhoudt dat de toapater reageert op een gegeven 
koaaando ,waarna de gebruiker een Yolgend koaaando kan geven. 

Het door aij uitgevoerde afstadeerwerk vorat eea Ditbrei
ding van een eerder beschreven systeem. (zie lit.Sr) 

Bet behulp van het huidige systeem, kannen tekeningen vol
gens het hierboven beschreven principe worden gegenereerd op 
een Tektronix 611 display, en kannen alle gewenste aodifica
ties worden aangebracht in de tekeningen. 
oot kannen ponsbanden gegenereerd worden voor aa.asturing 
(later) van een CALCOBP-druaplotter. 

Binnen afzieabare tijd zal gebruik gemaakt kannen worden 
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wan eea floppy-disk uuit. Teneinde deze unit in te schake-
len in het systee• ,bijvoorbeeld voor data-opslag en bibliotheek 
zal het noodzakelijk zijn de softvare uit te breiden •et hiervoor 
aangepasete DISK-routines. 



4 

lJUJO!U~ 
blz. 

SAMENVATTIJG 2 

TREFVOORDEN 6 

IJLBIDliG tot bet systeea 1 

HOOPDSTOI 1 9 
Operating systea rond de IITEL 8080 aicro-processor 

HOOFDSTOK 2 
Het Interactief Grafisch Systeea 

Uitgangspanten 
Systeeaconfiguratie 

HOOPDSTOK 3 
De ~ekeningenstructuar (labelstructour) 

Labelstructour 
Opbouw van ~ label 
Identiteit van een label 

HOOPDSTUK 4 
De Geheugenorganisatie 

Celstructuur 
Opbouw van een HOOPDeel 
voornaaaste buffers 

HOOFDSTOK 5 
oorsprongdefinities en getalrepresentatie 

BOOPDS!UI 6 
De construcie van een coabinatie van 
acties, uit te voeren op een label en 
al dleas sablabels. 

HOOFDSTUK 7 
vettorgenerator en Joystick iaforaatie. 
Interrupts 

BOOPDSTOI 8 
Koaaando's 

Introdaktie 
Jtoaaandoset 
beschrijving vaa de toaaando's 

BOOPDSTOI 9 
De Zoekprocedure in de structuur 

Inleiding 
SEACftD,SEAC!DSB,SElBCH 
CREATE-coaaand subroutine 
CHARTRFR 
CO!PABE 

12 

15 

20 

23 

25 

28 

34 

46 



5 

HOOFDSTOl 10 55 
De YIIST!Iroatine 

Inleiding 
Yensterbeschrijving 

LOCALISATIE 
SELECTIE 
SNIJPONTberekening 

Flow-diagraa lilDOl-routine 

HOOFDSTUK 11 70 
Bet 'opieren van een SUBBOOB naar een ander gedeelte 
van de booa 

HOOFDSTOK 12 
Het aanvijzen van een punt aet de CURSOR. 

ZOOl! 
lilt 

IAIBIYBLIIGBI 

76 

82 

LITERATUUR 83 
APPElDil 88 

I. laaen van die routines welke veranderd zijn·t.o.Y.de 
listing uit lit.57. 

II.LISTIIG SOFTilRB. 
- koaaandodecoder 2 
- sa::een/cursor rou ti nes I 2 
- labellist 21 
- arithaetic routines 58 
- general purpose routines. 68 
- vindov-rootines 83 
- stackroutines 102 
- free-list routines IU 
- · Yektorgenera torroutines 109 



6 

TREFWOOBDEII: 

- ICS 8080 aonitor. 
- aicro-toaputer 
- interaktief grafisch systeea 
- coapater a14ed desiga 
- gehe11gea display 
- joystick 
- Yektorgenerator 
- free-linted-list 
- interrupts 
- cursor-besturing 
- print layout 
- bibliotheek 
- stacJu:oatines 



7 

liLliDliG 

Yoor mensen, die te maten hebben met het ontwerpen van 
I.C./print lay-cut tekeningen, het maken van een elektrisch 
scheaa, het maken van flow-diagrammen, het maken van logische 
scheaa•s of het aakea van andere soorten van tekeningen, zoo 
het eenvoudig zijn, vanneer zij zoaden kunnen beschikken over 
een systeem, dat hen in staat stelt vlagger,overzichtelijker 
en bovendien INTERACTIEP hun ontwerp te maken. 

Zo een systeem moet dan naast enige standaard-geimple
menteerde configuraties, ook de aogelijkheid bieden, om vol
komen willekeurige tekeningen te kunnen maken. 
Bet moet dan ook aogelijk zijn om bepaalde gedeeltes vaa zo 
een tekening te verwijderen ea aadere toe te voegen. 
zo eeD systeem zou opgebouwd kunaen worden met behulp vaa 
een aicra-:coaputer met daarbij de nodige I/a-apparaten. 
Yoor het geven van de commando's wordt hierbij gedacht aan 
een ~eletype of een Joystick. Deze laatste is eea soort 
staurknuppel, die een denkbeeldig puat(cursor)over een bepaald 
vlak van een tekening kan latea ~adelen. 
Teneinde de aogelijkheid te hebben om bepaalde gedeelten van 
een tekening te verwijderen alvorens van die teteaiag een 
HABD COPt gemaakt wordt, is het noodzakelijk dat op een andere 
wijze het ontwerp zichtbaar geaaatt wordt. Dit kan geschie
den door aiddel van een geheugenoscilloscoop. 

Om de teteaingen, vaarvoor de opdrachten gegeven via 
Teletype of Joystick, te kunnen opslaan, aoeten we de pan
ten die zo een tekening bepalen,vastleggen in het geheugen 
van de aicro-coapater. 

Bet interactief grafisch tekensysteea is gebaseerd op het 
principe van opsplitsing van een tekening in zinvolle deelteke
ningen die op verschillende aiveaas liggen. Concreet betekent 
dit dat bijvoorbeeld de tekenlag van de voorgevel van een hais 
wordt opgesplitst ia •BUIS, BlAft, DBUR DBUBRlAB, DEORKJOP, 111ft 
2• als volgt: 

BOIS:.----RAAB1 
I 
IRAAft2 
I 
~DEOR------DEURKROP 

I 
LDIURB.Alft 

Wanneer we op deze aaaier te werk gaan kunnen ve het raam 1 
ia het oatwerp van de voorgevel eenvoadig verplaatsen, door de 
relatieve coordinaten die het •label•BllB1 heeft ten opzichte 
van het •label•BUIS te veranderen. Voordeel hiervan is dat 
niet de hele tekening opnieuw behoeft te worden gecreeerd. 
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Voor de realisatie Yan een dergelijke aaD.ier van ontwerpen 
gaan ve uit Yan : 
a. Jen 8080 aicJ:o-processor aet PBO!I,Ilii,I/0-aodules, en 

een daarbij outvittelel OPIBITIIG 5!5TB!(zie lit.56). 
B. Een TIKTROIII 611 display,velte in Store en Jon-store 

aode bedreYen kan voEden, en die wordt aangestuurd via een 
•ectorgenerator,(zie lit.59),die erYoor sorgt,dat tussen 
tvee opgegevea coordiaaten een rechte lija wordt getrokken. 

C. Ben COI50LE DEVICE, bijvoorbeeld een Teletype. 
D. Ben Joystick. 
E. Een disk-unit. 

Er zijn dan verschillende stadia te onderscheiden,te veten: 
- "picture acquisition" opbouven Yan een tekening 
- •pictu:re display" zichtbaar aaten wan de tekening 
- •picture storage" dataopslag 

In het au volgende verslag volgt een ,vaar nodig gedetail
leerde, beschrijYing van bet systeea zoals dat resulterend is 
opgebou.vd. Hierbij toaea oader aadere de .. Yolgeade onderwerpen 
aan de orde: 
A. Bet Oparating systea Yan de 5158080 aicro-coaputer 
b. Het Interactief Grafiscla SJsteea. 
c. De tekeningen structuar. (LlBBLstructuur) 
d. De geheugenorganisatie voor bet grafisch systeem. 
E. Iets over de Yectorgenerator ea de joystick(stuurknappel) 
P. OorsprongdefiaiUes e:a getalrepresentaties 
G. De toaaandodeloder. 

Bet owedge deel YaD het •erslag aal handelen over uitbreiding 
ewan het systeea aet eztra faciliteiten. 
Tenslotte vcrden nog aaabeweliagea gedaan yoor verdere ait

breidiagen. 
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8001'DSTOI 1. 

Bij de vatgroep DIGITlLB SISTBREI van de afdeling der 
!lektrotecbniet aan de T.B.Eindboven, is rond de 8080 ai
croprocessor eeD OP!BlTIIG SISTBS ODtvitteld. Het is een 
'rea~ tiae• systeea,zodat gegeveas onaiddellijk verwerkt vordeD. 
Dit OPBII~IIG SJSTEB (zie literatuar 56) bestaat zowel uit 
BlRDilRB als uit SOlTiliB. 

De hardvare van het oparating systea: 

De hardvare vaa het operatiag systea is opgebouwd uit een 
aantal aodules, te veten: 
1. CPO aodule 
2. PBOB-aodales 
3. Blll-aodules 
11. I/0-aodules, voor tJa iaput;outpat van en naar verscllil-

lende apparaten. 
5. COISOLE-aodale 
6. SBBCOB-aodule 
7. COI!ROL-aodale 
8. D!l-aodule. 

Het aia:oprocessorsJsteea is byte georienteerd en beYat een 
aultilevel interrupt &JSteea. De aogelijlheid voor •direct 
aeaory access• is aaavezig. De ao4ales zijn onderling verbondea 
aitJdels eea universele bas, gebaseerd op tristate aansturing. 
De bus bestaat uit 4rie tJelea, te veten: 

- een 16 bits adresbus 
- een 8 bits datahos 
- eeD control-bus aet zowel bestorings- als statusli~nen. 

DE CPO !IODOL! 

Deze aodale is opge.boavd rond de 8080 aicroprocessor. Dit is 
een 8 bit CPU voor gebruik ia digitale coapatersJsteaen voor 
algeaene doeleitlden. Bet is geaaakt op een enkele LSI chip 
aet 11 0 s techDologie. De instructJ;ecrclas is 2 aicroseconden. 
De 8080 beYat zes 8 bit DlTl BEGIST:BIS, een 8 bit ACCUBULlTOR 
Yier 8 .bit 11 teaporary• registers, vier testbare flag bits, en 
een 8 bit parallelle binaire rekenkundige eenheid. Ook 16 bit 
rekenkundige operaties en •iamediate• operaties zijD aogelijt. 
De 8080 heeft een STICK opboav, waarvoor elk deel van het 
externe geheugen gebruikt kan worden, zodanig dat de inforaatie 
die het laatste de stack ingegaanis er veer het eerste eruit 
koat(last in first out). De complete systeemstatus kan varden be
waard ia de stack hetgeen voor het afhandelen van interrupts 
Yan groot belang is. Voor de adressering van de ezterne stack 
is er een 16 bit STACK-POIBTER aanwezig. 
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DE GIBBUGBJSODOLES 

Zavel de PBC! kaart als de RI! kaart bevatten ieder 2 t byte 
gelaeageaplaatsen. De 8080 kan aaziual 64 k byte gelae11C]enplaat
sen adresserea. 

DB I/0 IODULE 

Deze ao4ale bewat 2 input- en 4 oatputpoorten, elk 8 bit 
breed. lea periferieapparaat taa worden aangesloten op een 
connector aan de voorzijde van de aodule. 

DE COlSOLI IODULE 

De coasole aodule geeft de toestaad van de processor veer 
en bie4t de aogelijkheid tot het ge•ea van een interrupt en 
het single step doorlopen van eea prograaaa. 

HET COlTBOL PAIEL 

!et het controle-paneel kan aan in de softvare gedefi
nieerde faacties doen uitvoerea en controle functies zichtbaar 
aak en. 

DE SERCO! !ODOLE 

Dit is een I/0 aodule velte geschikt is voor asynchrone 
seriecoaaunicatie. De bitrata is aatoaatiscla instelbaar. 

DE DIA IAIRT 

Deze kan een zeer snelle coaaunicatie tussen geheugen en 
I/0 verzorgen. 

De softvare van laet oparating systea bestaat Qi t I/0 
routines(lower level en higher level) en een aonitor, die via 
een console device (teletype) coaauniceert aet de gebruiker. 

De I/0 routines zorgea ervoor dat coaaunicatie tau plaats vinden aet: 
- teletype 
- high speed reader 
- laigb speed punch 
- liae printer 

card reatler 
disk unit/ cassette recorder. 

De aonitor kan worden gezien als dat gedeelte van het systeea 
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dat coa•ando•s accepteert van de gebrniker. De aonitorrou
tines kunnen worden gebruikt voor onder andere •debuggea•. 
De basis Yoor dit debuggen wordt gevormd door de •BBEAKPOIJT• 
constructie. 

Een breakpoint kan worden geset op elke instructieplaats 
Als de prograaaateller dit breakpoint bereikt , wordt het 
prograaaa onderbroken. De aogelijkheid tot doorstarten is aan
wezig. (•go"). 

Eea geset breakpoint taa worden gareset of door dit ex
pliciet te zeggea(delete breakpoint) of door een 
nieaw bmeatpclnt te settea. 

laast de routines •oor het debuggen bevat de aonitor ook 
de coaaandodecoder van het OPERITIIG SISTE!. 

De systea 8080 monitor verzorgt Yerder de Yolgende "file-
service•: 

- het lezen van een inputfile vanuit een !illt.!!!iS device 
- het schrijven van een outputfile op een JilJ:ti!Ki!l device 
- llet lezen en schrijven Yan files van en naar direct aan-

geroepen devices. 

In bet grafisch systeea voEdt gebruik geaaakt van deze ser
vice in verband aet het reflecteren van gegeYen toaaando's 
(ASCII-files) op een willekeurig device, zodat later dezelfde 
toaaando-volgorde kan worden ingelezen oa eventueel •editing• 
aogelijt te aaken. 

Als systea-input device wordt het ~~~ genoaen 
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HOOFDSTUK 2 

HET INTERACTIEP GBlPISCH S!STEEft. 

Elke gebruiker kan boveastaand OPERATING SISTE! uit 
breideD Daar zijD eigen wensen, zoals bijvoorbeeld voor het 
IITERlCTXIP GBlPISCB SYSTIE!. 
Yoor dit systeea zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd 

1. Optiaaal bedieaingscoafort. (ergonoaisch aspect). 
2. Interactieve aens-aacbine relatie. (vraag/antwoord) 
3. Stand-aloae systeea. (niet gekoppeld aan host-coaputers) 
4. llgeaene toepassingsgebieden, hoevel in hoofdzaak 

het systeea zal worden gebruikt voor print-layout ontwerpen. 
5. Systeeaconfiguratie: 

De systeeacoafigaratie voor het grafisch systeea zou 
kunnen zijn, zoals op de volgende bladzijde is aangegeven. 

Als geheugenruiate is ainiaaal noodzakelijk: 
- voor bet eperating systea: 13 k byte geheugen. 
- voor het grafisch systeea: 9 k byte geheugen. 

Totaal: 22 k byte geheugen, iaclu-
sief stackruiate ,bufferruiate en aadere vortspace. 
voor de geheugencellen(zie hoofdstak over geheugenorganisatie) 
blijft dan over: aaxiaaal 42 k byte geheugen. 

6. Software: 
Het coaplete softvarepakket heeft tot taak: 
a. Bet invoeren,reflecteren, en testen van de coaaando•s 
b. Bet laten verschijnen van tekeningen in STORE en JOJ 

STORE aode op het achera van de geheugendisplay. 
c. Bet tijhoade.n wan een adainistra tie voor de geereerde 

tekeningen en •standaardbibliotheekfiguren•. 
D. Het kunnen oproepen, modificeren, en aanwalleD vaa de 

gegevens wan de tekeningen. 
B. Bet staren van de benodigde data vanuit bet geheugen 
naar een BlllD COPY unit, eventueel aet tussenkaast van 

een ponsband. 
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COIITBOL DATA ADRES 
BUS BUS BUS 
I/ I 1/ I 1////// 

I a 1/1 1/1 1////// 
I 8080 I + I t • >1////// 
I PBOCBSSOl I< -+-+ -- ->1/J 11/1111 
I I< >I/ I 1/1 1////// 
L J I /I 1/1 1////// 

1/1 I/I 1////// 
r 1/1 1/1 1////// 
I 1- - I +- I I >1////// 
I • I< t-+---->1/1 1////// 
I 1<-->1/1 1/1 1111111 
L-- I 1/1 1/1 1////// 

I/ I 1/1 1////// 
I I I 1/1 1//////1 

ICOISOLE I I · f . I I ->l/11/111 
I DEVICE I< . -t-+--->1/1 1//////1 
I I< >t/1 1/ I 1//////1 
I .I I/I 1/1 1//////1 

1/1 1/1 1//////t -, I/I I/I 1////// 
I 1-- ---+-... -·---+-1 >1.111111 
I JOYSTICK 1<-· + I ---->1/1 1/11111 
I I< >1/1 1/1 1////// 
' . I I/ I 1/ I 1////// 

I I t • I /I 1/1 1////// 
l DISPLAY I I Yl!lCTOB- I 1-1 ·-+-+. ->1111111 
I UNIT 1-IGBIEilTOI 1<- I I >I/I 1////// 
I I I I< >1/1 1/1 1////// 
I .. • I I/ I 1/1 1////// 

1/1 1/1 1////// 
1/ I I/I lillil 

I FLOPPY DISI- - . +-t +-t > 1//111 
I 1<-- f-1 ->I/I 111111 
IClSS.REC. I <------>1/ I 1/ I lillil 

I /I 1/1 11/111 
I/I 1/ I 111111 

r . l I I I 1/1 11/1111 
I READER I 1-t- .. ++- > //////1 
I 1<----+-+ - . >1/1 /1/1111 
JCRDREADER I< >I/ I I/I lillil 
L ----' I /I 1/1 11/111 

I/I t/1 lillil 

' I I /I 1/1 11111/ 
I PRINTER I t .. t .. t-+- >1////// 
I I< -+-+ ->1/1 1111111 
I PUNCH I< >I/ I I/I 1111//1 ..__ I /I 1/1 1////// 

I/ I 1/1 1111111 
r 1/1 l/1 1////// 
I HARD I I • I I ->1111111 
ICOPY I< - +-I ·>1/1 1////// 
I UBIT I< >I/I I/I 1//////l 
L ... I I I 1/1 1//////1 
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Het oparating systea is voor bet geven van coaaando•s toegan
kelijk via, in hoofdzaat , de teletype. Daarnaast is het ook 
aogelijk oa via een COlTROL card een Joystick aan te sluiten 
op het systeea, vaarmee d.m.v.schakelaars een punt op bet 
scherm (de cursor), kan worden gestuurd. 
oa snel over te kunnen schakelen van toetsenbord op joystick 
en oagekeerd, aoet de koppeling op interuptbasis geschieden. 

Bet coaplete softwarepakket oa interaktief tekeningen te kunnen 
vervaardigen, is te splitsen in de volgende onderdelen: 
a. Bekenroutines en algeaeen toepashare routines. 
B. Stackroutines, die verken op een extra gecreeerde label-

stack.(niet te vervarren met de systeea stact). 
c. Coaaandodecoder. 
D. Scbera en cursor routines. 
E. Pree-list routines. 
l. Labellist routines. 
G. Vectorgenerator routines. 

De tektronix display beeft een scherm van 760•102Q ponten 
(respectievelijk in I en Y richting),die adresseerbaar zijn. 
Op zo een display kan in principe zowel in STORE aode als 
in NOH-STORE aode worden geschreven. Wanneer de display in ION 
STOBE aode wordt bedreven, dient het beeld oade 30 a 50 asec.te 
worden gerefreshed 
Wanneer de display in STORE aode wordt bedreven,blijven de 
punten enige uren zichtbaar. 
De Tektronix display ontvangt zijn inforaatie van een vector
generator, die ervoor zorgt dat tussen een opgegeven begin
en eindpunt een lijn wordt gegenereerd. 
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HOOFDSTUK 3. 

DE TEKBWIIGENSTRUCTUOB. 

Bij het aaken van een tekening wordt geeist dat de teke
ning reproduceerbaar is, dat bepaalde gedeelten ervan wegge
laten konen worden en dat eerder gemaakte tekeningen kun
nen worden toegevoegd aan de tekening vaar aen op dat aoaent 
aee bezig is. Bovendien aoet gebraik geaaakt kunnen worden 
van bibliotheektekeningen. 
Ie kunnen dit realiseren door een tekening een unieke naaa 

te geven(de zogenaaade labelnaaa), en een identiteit, zodat een 
tekeaing ia het geheugen bestaat uit een NAAK,een IDENTITEIT 
en bijbehorende tATA. 

Bovendien aoet een verband aangegeven kunnen worden aet 
andere geaaakte of teaaten "labels"(tekeningen),en moet het 
aogelijk zijD om een vroeger gecreeerd label terug te zoeken. 

Er is daartoe een structuur bedacht, die de verschillende 
tekeningen en bijbehorende deeltekeningen aan elkaar verbindt; 
we noeaen dit de ItADils~%B.!lCllllli· 
In de literatuur wordt dit beschreven onder het onderwerp 
DATA STBOCTUBEI en LIST PBOCESSIIG. (zie literatuur: 
7,8,9,16,19,20,22,29,30,31,32,33,45,53.) 

Voor het interactief grafisch systeea werd gekozen voor een 
structuur die is opgebouwd uit ONE-VAY LISTS. 

De labels worden gedacht te zitten op de 'knooppunten• van 
de booastructuur, tervijl het verband tussen de labels wordt 
aangegeven door aiddel van de takken(Engels:nodes en branches). 
Uitgaande van een bepaald label kunnen we kiezen tussen TWEE 
richtingen: de SUB-richting(naar rechts in figuur) en de 
NEXT-richting(naar beneden). De afstand in SUB-richting 
ten opzichte van de START OP LIST wordt aangegeven aet COUBTCUK, 
(het "level" of niveau). 

De structuur in de booa kunnen ve als volgt benoeaen: 
(zie volgende bladzijde): 

2 is het BOEDERlabel voor 3 en 6. 
3 en 6 zijn SUBlabels van 2. 
6 is lElT label van 3. 
3 is PBEVIOUS label van 6. 
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t • , • I ' I -, .----, 
I STUT I I 1 I I 2 I I 3 I I q I ...___, I I ..___, I ' 

I 
I 

I 1 ,.--, r -, 
I 5 I I 6 I I 131 
l J I ,.J I ' 

I I .----, r---. r ' I 7 I I 8 1--1 9 1--1 1 o I ..___, ,_ J '---' I • -.J 

I 
I 

I 1 

I 111 
' -J 

I 
I 

.----, 
I 121 
I I 

I I I I I I 
I I I I I I 

LEYEL 0 1 2 3 4 5 

Bij de creatie van een nieuwe tekening,vordt,uitgaande 
van het •level• vaar men zich op dat moaent bevindt,een SUB
label gecreeerd. Indien het label vaar aen vas(het !Jn~ing 
label) reeds SUBlabels had, dan worden deze SUBlabels ge
plakt QIRI! het nieuw gecreeerde sublabel en wordt het 
sublabel dat op het eerstvolgende niveau al zat NEXT label 
van het nieuwe SUBLABEL. 
(zie figaar) 

oorspronkelijke situatie: 

I -, I 1 r- 1 

I!AIIIY I--ISUB11--ISUB21 
I I t I L- J 

nieuwe situatle: 

j -, • , 

I lUBliJ 1--IRIEUVSUBI 
L -.1 I .J 

I 
I NEXT 
I 

I • I ,.----, 

I SUBli--l SUB21 
I J I .I 
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De eerste figuur van dit hoofdstuk kan dus op de volgende 
aanier geconstrueerd worden: 
(voor toaaando-beschrijving zie hoofdstuk 8) 

START OF LIST 
CREAT! 7 
CREATB 8 
CRBATE 12 
GA BAAR IIA!!!!Y 
CREATE 11 
GA lAAR IIAI!I!Y 
CREATE 9 
CRBATB 10 
GA BAAR START OP LIST 
CBElTB 5 
GAllAB !A!!Y(= GA NAAR START OP LIST) 
CREATE 1 
CREATE 2 
CRElTE 6 
CBEATE 13 
GA lAAR I!AfU!Y 
GA BAAR 1!11!1!1 
CBEAT! 3 
CRBATB 4 
end 

Op een plaats in bet geheugen welk gereserveerd wordt voor 
het opslaan van de gegevens toaen de volgende kenmerken te 
staan: 

- de unieke naaa 8byte 
- de identiteit 1 byte 
-adres van het lElT label(link) 2byte 
- adres van het SUBlabel (link) 2 byte 
-absolute coordinaat van bet label(I) 2byte 
- absolute coordinaat van het label (I) 2byte 
- data 

zoals uit bovenstaande blijkt, koat ~ het BOEDERlabel
adres in het label zelf te staan. Om toch een zoekprocedure 
aogelijk te aaken, en om bet mogelijk te aaken, dat ook de 
weg terug naar START OF LIST bekend is op elke plaats in de 
booastructuur, wordt een zogenaamde LIBIL~I!~I bijgehouden. 
In de labelstact staat voor elk label dat men dieper in SUB 

richting is gegaan: 
(iedere regel stelt 1 byte voor) 
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LABELADRES low order part 
LABELADRES high order part 
ABSOLUTE COORDINAAT X l.o.p. 
ABSOLUTE COORDIIAAT X b.o.p. 
ABSCLOTE COOBDIBAAT Y l.o.p. 
ABSOLUTE COORDIIAAT Y h.o.p. <-----labelstackpointer. 

Wanneer aen zich in START OP LIST bevindt, is de labelstaclt 
leeg. Bij de creatie van een tekening(label) wordt onder an
dere deze labelstact opgebouvd,door bet labeladres en de bij
beborende absolute coordinaten van bet label op te slaan. 
Bij de creatie van een sublabel biervan komen onder deze 

eerste zes byte in de labelstact de gegevens van dit nieuwe 
label en wordt de stackpointer verlaagd. Tevens wordt de va
riabele die bet "level" aangeeft (countcua) veranderd. 

waaneer aen naar bet aoederlabel van het running label gaat, 
wordt de labelstactpointer met zes verhoogd en vanneer aen dan 
een nieuw sublabel wenst te creeren, tomen in de labelstact 
de gegevens van het sublabel vat aen dan gaat maken. De oude 
inforaatie in die labelstact vordt op die manier overschreven. 

Uit bovenstaande gegevens over de labelstact zal bet dui
delijk zijn, dat in deze stact de DIRECTE weg staat vanaf 
START OP LIST naar het running label. Per level staat er dus 
slechts !!~ label in de labelstact. 

I ' I ,----, I 1 • I 

IS!ABTI I 1 I I 2 I I 3 I 
• .J ' J .___ .. I .. 

I 
I 

I 1 I "1 

I 4 I I 5 I 
• I L . ' 

Janneer label 5 bet running label is, dan staat in de 
labelstact : 

2 bytes labeladres 1 
4 bytes absolute coordinaat 1 
2 bytes labeladres 4 
4 bytes absolute coordinaat 4 
2 bytes labeladres 5 
4 bytes absolute coordinaat 5 ---stactpointer 

Wanneer we uitgaande van label 3 naar label 5 gaan moet bet 
volgende gebeuren: 
- verhoog de stackpointer aet 6. Kijk vat het labeladres van 2 

is. 
- stap nu over naar dit labeladres en kijk vat er 9 bytes verder 

in bet geheugen staat( zie ook volgend hoofdstuk). Daar kan men 
bet adres vinden van het BEXT label van 2, dus bet adres 

van 4. 
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- dit IEIT labeladres en de bijbehorende absolute coordinaat 
worden in de labelstact gezet(stackpointer aet 6 verlagen). 

- uitgaande van dit labeladres kijken vat er 11 plaatsen verder 
in het label staat. Daar vindt aen het SUBlabeladres van 4. 

- dit SUBlabeladres en de bijbehorende absolute coordinaten 
worden in de labelstact geplaatst en de stackpointer wordt 
weer aet 6 verlaagd. 

De volgorde in de stack was 1--2--3, 
en is nu geworden: 1--4--5. 

De Identity-byte. 

In de labelbaad is ook plaats gereserveerd oa het label een 
eigen identiteit aee te geven. ie kunnen aet deze extra byte 
verschillende aspecten aee geven aan zo een tekening(label), zo
als bv. 

- display dit label in een bepaalde kleur 
- dit label is een bibliotheeklabel 
- dit label is toegevoegd aan de structuur vanuit een ander 

gedeelte van de structuur 
dit label is een label dat niet in beide vorige kate
gorieeen valt (een gewoon label) 

- de data van dit label staan op disk 
etcetera. 

Het gebruik van deze identity-byte biedt dus extra aogelijk
heden. 
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HOOPDSTUI 4 

In de literatuur staan verschillende aetbodes bescbreven 
oa het geheugen in te delen:STORIGB lLLOCATION.Hierbij is 
aeestal sprake van variabele blokken van geheugencellen. De 
beschreven aetboden, zoals het BUDDY SISTE!, bet IEIGHTED 
BUDDY SISTE!, bet PIBOHlCCY systea, hebben alleaaal tot doel 
dat interne geheugenversnippering (t!I9!!D!~!2A) wordt ver
ainderd. (literatuur: 12,13,20,27,28,29,32). 

Daar in de •eeste gevallen een tekening een willekeurig 
aantal punten moet kannen bevatten, zonder dat van te voren be
kend is ~2!~ data zo•n label zal bevatten en vaaraan boven
dien nog data toegevoegd aoeten kunnen worden, is in eerste 
opzet uitgegaan van opsplitsing van bet besteade geheugen in 
geheugencellen aet een VJ§t§_g!22!!§· 

De grootte van dergelijke cellen kan ,indien gewenst, vrij 
gekozen worden. 

Een nieuw label wordt in een lege cel geplaatst. Bocht 
zo een cel volraken, dan wordt aan die eerste cel een andere 
nieuwe cel toegevoegd, vaarbij in de eerste cel staat aan
gegeven vaar die nieuwe cel zich in het geheugen bevindt. zo 
ontstaan er twee soorten cellen: 

- boofdcellen, aet een celbead, labelgegevens en data 
- vervolgcellen aet alleen celhead en data. 

In de cel zelf wordt aangegeven of hij geheel of gedeeltelijk 
gevuld is. 

Op de een of andere aanter aoet bekend zijn vaar zich nog 
lege cellen bevinden. Dit gebeurt met behulp van een zogenaaade 
FREE LIST.,en vel een LillED LIST. In iedere vrije cel 
staat bet adres van de volgende vrije cel, tervijl een vaste 
startcel naar de eerste vrije cel vijst. Het einde van de list 
wordt aangegeven door een niet gebruikt geheugenadres(bijv.OOOO). 

Ru de structuur duidelijk geaaakt is, kunnen we als voor
beeld een HOOPDeel neaen van een label. Dit ziet er als volgt 
uit: 
(elk vakje stelt 1 byte voor) 

1-------------~~------
celadres celbead 

1-------~-~---~-------
celhead 

1---------------------
labeladr.t 

1-------------~~------
na a a 

(---------------------
na a a 

1---------~----~------
na a• 

1------------------~--



21 

na a a 

naaa 

na a a 

naaa 

identity 
---------------------l.o.p.adres lElTlabel 

h.o.p.adres lElTlabel 

l.o.p.adres SUBlabel 

h.o.p.adres SUBlabel 

relatieve ooord.x lop 

relatieve ooord.x hop 

relatieve coord.y lop 

relatieve coord.y hop 

data 

In de CELHElD staat 
a. Manneer de cel nog niet vol is in de eerste byte de byte

count, die aangeeft hoeveel byte van de cel bezet zijn. Bij 
initialisatie staat deze teller op twee, oadat de eerste 
twee byte worden gebruikt als CELHE1D. 
De tweede byte is dan opgevuld aet nullen. 

B. Wanneer de cel vol is, staat in de celhead het adres van de 
volgcel;het high order part van de celhead is dan ongelijk 
aan nul. ftet een test voor de tweede byte kunnen we nagaan 
of de cel al of niet vol is. 

Door deze organisatie is het eindadres van de data voor 
een bepaald label ook bekend •• 

De LABEL en CELadainistratie zijn volkoaen gescheiden. 
De CELadainistratie wordt bijgehouden door de FREE-LIST rou
tines, tervijl de LlBELadainistra~e wordt bijgehouden door 
de LABELLISTroutines. 

De PREElist kan worden altgebreid aet het definieren van 
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nieuv geheugen als celgeheugen, of door het 1 delete• coaaando. 
De labelstack(zie vorig hoofdstuk) heeft een hulpregister 

COUITCU!, dat aangeeft in velk niveau aen zich bevindt in 
de booastructuur, a.a.v.hoeveel labels zich in de labelstact 
bevinden. Bij de START OP LIST is de labelstact leeg en COOBT
COft is dan nul. 

Resuaerend kannen ve zeggen dat ve te aaken hebben aet 
a. CBLLEI,als het vare PlGES ait het werkgeheugen. 
B. LABELS, die zijn opgeslagen in de cellen. 
c. PBBE-LIST;een lijst van vrije cellen. 
D. Een BOORSTROCTUOB;een coabinatie van one-vay lists. 
E. COUNTCO!, die het level(niveaa)aangeeft vaar aen zich bevindt. 
r. De LABELSTACK, waarin de sequence staat oa vanuit START OP 

LIST te koaen naar het running label. 

In de subroutines worden verschillende BOFPERS gebruikt. 
De belangrijkste hiervan zijn: 
ASCBOP :buffer waarin de ASCIIcoaaandoregel staat 132 byte 
COltBOP :coa•adobuffer 255 byte 
DATBOP : databuffer.dit is de in-en uitgang van data 

naar of van een label 256 byte 
JOYBOP : joystick buffer,vaarin de data koaen uit-

SBUP 
liSBOP 
ISBOPBC 

gezonden door de joystick. 
: store buffer 
: non-store boffer 
: non-store boffer cursorroo• 

60 byte 
60 byte 
12 byte 

Bovendien zijn er naast de noraale labelstact nog tvee 
extra stacts (stack b en stack c ) gecreeerd,aet de zelfde 
rui•te als de oorspronkelijke labelstack. De STlCKROOTIIES 
verken echter alleen op de oorspronkelijke labelstack,. 

De functie van stack c is de volgende: Ba een zoekactie is 
de labelstact gevuld •et een bepaalde volgorde in de booa. 
Een nieuwe zoetactie kopieert stack a(de labelstack) in stack 
c ,terwijl bovendien de STACKPOIITER en COOBTCU! gekopieerd 
worden. laaneer de zoekactie slaagt wordt stack c verder gene
geerd. Ben niet geslaagde zoekactie echter herstelt de oorspron
kelijke situatie door het kopieren van stack c in de oorspron
kelijke labelstack(stack a) 

De functie van stack b : bij het ereeren of continueren van 
een label wordt stack a gekopieerd in stack b, tervijl tevens 
de CRBationflag geset vordt. Stack a is dan vrij o• er een 
andere volgorde van de booa in te zetten. Zodra er zich punten 
in de DATABOlPER bevinden constateert de subroutine DATABOLA 
(datatransport van buffer naar label) door de CREflag, dat deze 
punten aan het label toegevoegd aoeten worden. Door stact a 
en stack b te verwisselen, is het label bekend vaar de punten 
aan toegevoegd aoeten worden. Wanneer de panten zijn toege 
voegd wordt stack a en stack b terugvervisseld. 

Op deze aanier kan •en bepaalde bestaande subbomen toevoe
gen aan een label. (zie ook hoofdstok 11). 
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De vectorgenerator genereert tussen twee opgegeven coordi
naten een lijn. Als referentiepunt voor deze generator werd 
gekozen voor een vaste instelling, naaenlijk de linkerbeneden
hoek van het beeldscbera. De vectorgenerator aoet dan altijd aet 
positieve getallen aangestuurd worden. 

De vectorgenerator heeft zowel voor X als voor Y een binair 
getal van 10 bits nodig. Intern in het SISTE!! 8080 wordt 
gewerkt aet 16 bits per coordinaat. Biervan is 1 bit gereser
veerd voor het teken(tvo•s coapleaent) en bij de t-coordinaat 
is een bit gereserveerd voor PEB DP/DOVB. In de I-coordinaat 
is dit bit nog ongebruikt (0) • 

Een coordinatenpaar heeft de volgende representatie: (8080) 

byte 1: x6 
byte 2:sign 
byte 3: y6 
byte 4:sign 

xS x4 x3 
x13 x12 x11 
yS y4 y3 
y13 y12 y11 

s2 x1 
x10 x9 
y2 y1 
y10 J9 

xO 
I8 
yO 
ya 

0 
x7 
PEB 
y7 

We noeaen dit :•noraal data• of •internal foraat•. 

De aaasturing van de vectorgenerator vereist 3 byte,aet 
volgende representatie: 

byte 1 : s7 x6 xS x4 x3 x2 I1 xO 
byte 2: y7 y6 yS y4 y3 y2 f1 yO 
byte 3: x9 x8 y9 ya pen,erase,store/nonstore,data 

We noeaen dit:•coapressed • data. 

de 

valid 

De oazetting van •noraale• data naar •coapressed• data vereist 
een speciale conversieroatine.(zie lit.57) 

Het beeldachera van het display aoet worden gezien als een 
venster vaardoorheen aea op de totale tekening kan kijken. oa 
de totale tekening te kannen verifieren aoet aen dit schera 
over de tekening kunnen verschuiven, of de tekening aeer van 
een afstand te bekijken, dus verkleind weergeven. (AWA!-koaaando) 

we noeaen het punt vaar de •noraale" data 0,0 is de ABSOLUTE 
OOBSPBOIG (A.O.). Het punt vaar de linkerbenedenhoek van het 
achera zich bevindt heet de SCHBB!OOBSPBOBG (S.O.). 

Elke tekening die aen aaakt krijgt ook een COOBDIBAAT toe
gevezen, de zogenaaade R!Ll!IBYB COOBDIBllT en dit is die 
coordinaat die het label(de tekening) heeft ten opzichte van 
het aoederlabel. Door deze defi-
nitie is het aogelijk oa ook een coordinaat van het label tea 
opzichte van de absolute oorsprong te definieren, de zogenaaa
de ABSOLUTE COOBDIBlAT. Deze absolute coordinaat wordt tel
kens opgeslagen in de labelstack(zie vorig hoofdstuk). 

Yoor het vastleggen van de absolute coordinaat van het label 



(en dus ook de relatieve coordinaat),is de plaats van een 
punt dat zich op bet schera bevindt (een kruisje of lichtpuntje) 
bepalend (de CURSOR) • Deze cursor is bestuurbaar 

a.door coaaando•s via de teletype, 
b.aet de Joystick. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

s.o. 

1 0 

, 
I 

+ I 
c I 

I 
I - _ .. 

Voordat opdracht wordt gegeven tot het ereeren van een label 
wordt de cursor op een bepaalde plaats gezet. Dientengevolge is 
de absolute coordinaat van het label vastgelegd op de cursor
vaarde. 

De relatieve coordinaat wordt als volgt berekend: 
relatieve coordinaat= cursorvaarde - abs.coord. Roederlabel 

Een punt uit bet label wordt geplot na het algoritae: 
coordinaat:= opgeslagen coord.+ absol.coord.van het label 

- scberaoorsprong. 

Opgeslagen coordinaten zijn data in het label. Deze zijn relatief 
ten opzichte van de coordinaat van het label. 
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HOOfDSTOK 6 

DE COlSTRUCTIE YIN EEN ACTIESTRIIG. 

Yaak aoeten verschillende beverkingen worden uitgevoerd op 
de punten van een label en op de punten van diens sublabels. 
Deze beverkingen worden allen uitge•oerd door subroutines. 
Door de ClLLs naar die subroutines op een geschikte aanier 
te rangschikken ontstaat er een •actiestring•, die op alle punten 
van het label en zijn sublabels aoete worden uitgevoerd. 

De routine die ervoor zorgt dat alle sublabels aan de beurt 
koaen heet: BUNACT (run actions). 
zo een actiestring kan dan de volgende opbouw hebben: 
CALL ROBlCT. 
ClLL DlTlLlBU 
ClLL lDDORG 
CILL bewerking 

plaats punten in de databuffer 
cursorvaarde en absolute coord.van het label optellen. 

ClLL SUBSCR trek de acheraoorsprong er van af. 
ClLL COlTS conversie aaar vektorgeneratorforaaat + displayen 
ClLL RUIACTE einde actiestring. 

Dit bovenstaand voorbeeld zorgt voor het displayen van het 
aoederlabel en al haar sablabels. 

ROBACT vorat saaen aet BUNlCTE de oahallende voor een actie
string. Het voornaaaste verk van deze roatine is het plaatsen 
van de juiste labels in de labelstact. Bet beeindigingscriteriua 
wordt bepaald aet COUITIBI. Deze variabele vordt geïnitia-
liseerd op nal en wordt tegelijk aet COOITCOft (level) verhoogd 
en verlaagd •• Zodra COOITIII veer nul geworden is. is de actie
string op alle gewenste labels uitgevoerd en vervolgt het prograa
aa aet de eerste instructie na CILL RUNlCTE. 
De lengte van de actiestring is variabel. 

Het aantal panten van een label kan groter zijn dan de DATI
BOFFEB kan bevatten(256 byte). Dit wordt aangegeven aet een 
speciale flag:de ROifLlG •• die door de routine DlTlLlBO 
wordt ge set. 
Dan wordt LlZYlCT geladen aet het returnadres van DlTALlBU. 
De actiestring wordt uitgevoerd tot RUNlCTE. Deze constateert 
de RUIPLAG en springt naar het adres in LAZ!lCT.DATltABO 
plaatst hierop nieuwe punten in de databuffer en de actie
string wordt ook op de resterende punten uitgevoerd. 

Op de volgende bladzijde volgen de flovdiagraaaen van RUNACT 
en RUNACTE. 
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PLOIDIAGRA!: BUN ACTIOIS. 
I RUIACT I RUNACTA 
I I 

COUITIII:=OO COUNTINI:=01 
RESET RUIPLIG· <------------ -----J' 

I 
1 JA 

COUITCU!=O ?--------->PLAATS EERSTE LABEL IR DE S!lCJt 
I BIE I 
V V 
r----------<---------------------·-----<----------, 
V 

RORACTL:BIBEI!Il ADRES V.D.EERSTE ACTIE 
El SAVE DIT ADRES 

I 
J!P llAI !EISTE ACTIE El PLAATS 
BEil COJBJCT RET.ADIIS IR DE STACK 

• 
• 
• 

BUIACTB:BEREIEI 
I 
I 

ADRES V.D.VOLGEIDE ACTIE 

lEB 
ROIPLAG=O 1----------------->LllD "LAZ!ACTION" 

I I! ET ADRES .ADRES: =ADRE5-3 
I JA JBP lAAI •tAZY ACTIOJ• 

RITOBI 

vervolg van BOIACTLna de return vanaf ROIACTE 
• 
I Jl 

IS ER EEN SUBLABEL ?--------->PLAATS SUBLABEL Il STICK 
I IICRB!ERT COUBTCU! 
I NEE IICR!!EIT COUJTIBI ---> 

..->I 
I JA Y 

r-f--COUITIRI=OO? 
I I I 
V I I NEE 
I I V JA 
I I IS ER IEIT LABBL?----------->YERWISSEL IN STICK 
I I I HET LABEL BET HEIT LABEL ~ 

I I I lEE 
I I Y 

COOITCO!I 
COUBTIII 

I I DECBIBBIT 
I I DECBE!BBT 
I L(-Gl lAAR !OEDBB LIBEL IB DE STICK 
I 
Lnn-) LllD B!T ADRES Yll DE VOLGENDE 

JOI!P NAAR VOLGENDE ACTIE 
ACTIE 
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Oa oot variabele lengtes en saaenstellingen aan te tonnen 
is er een CO!ftliDOBUFFEB gereserveerd. Hierin tunnen(aet 
behulp Yan de subroutine C!DClLL) ClLLs naar versebillende 
routines worden geplaatst. lls hierin alle acties aet bun pa
raaeters geplaatst zijn, wordt de actiestring gestart en uitge
voerd door een CltL !IECUTE. 

Het ge•olg is dat er !i,~JII! een koaplete actiestring staat 
op de plaats van ClLL BXBCUT!. 
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HOOFDSTOK 1 

Enkele gegevens van de vektorgenerator. 

De vettorgenerator is een digitaal apparaat dat op een dis
playaediaa, uitgaande van een beginpunt, een rechte lijn trekt 
naar een eiadpaat. De rechte lijn wordt door een aantal zeer 
kleiDe distrete stappen benaderd. 

De vettorgenerator biedt een oplossend varaogen van 1024 • 
1024 beeldpunten. De posities van de beeldpanten zijn binair 
gecodeerd. Deze vettorgenerator is geschikt voor aansturing van 
het Type 611 Stoxage Display van Tektronix en een 1-!- re
corder zoals BOSBLEI typen 2D-2;2D-2l EN 2D-3. 
Er is een eenvoudige TTL interface van de kant van het stu
rend apparaat (8080 aicro-processor) • 

Er wordt een nieuw beeldpunt geschreven zodra een oud beeld
punt bereikt of gepasseerd is. De coordinaten van het beeldpunt 
dat va schrijven worden door dubbelzijdige afronding bepaald. De 
lijnintensiteit is hoaogeen verdeeld. 

De vettorgenerator wordt aangestuurd via tvee 50-polige con
nectoren. Bet een OOT 22 instractie wordt het control-byte 
naar de vettorgenerator gestuurd; aet OUT 24 wordt X-LOl uit 
gestuurd en aet OUT 26 !-LOl. 

De READY van de vettorgenerator wordt ontvangen aet IB 20 
(bit 0). 

Enkele gegevens van de joystick. 

De joystick is een •stuurknuppel• bestaande uit de •knuppel• 
zelf vaaraee 4 schakelaars kaaaea worden bediend, drie drukknop
pen,, en een aaatal LED's. Deze •stuurknuppel" wordt via een 
COlTBOL ClRD aangesloten op het systeea. Een verandering in de 
schakelaarstanden (IJI,II!,DCI,DC!,OKAY,PIBE,EBD)genereert een 
interrupt. De schakelaarstanden worden hardvare bewaard en kun
nen op ieder aoaent uitgelezen worden. De LED's worden gebruikt 
eaerzijds oa aan te geven velt koaaando is uitgestuurd en ander
zijds oa na het uitlezen van de schakelaarstand deze stand te 
reflekteren, zodat een indikatie wordt gegeven of het koaaando 
korrekt is overgenoaen. 
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Poortendefini tie: 

Ili oe H bit 0: ready 
bit 1: iocreaent cursor x 
bit 2: decreaent carsor x 
bit 3: increaent cursor y 
bit 4: decreaent cursor 1 
bit 5: okay 
bit 6: fire 
bit 7: end 

OOT 2C B Beset poort. Bit 0 vor 4t gebruikt voor het resetten 
van het RE•Dt-bit. 

OUT 3C B: Aansturing van de LED's. 
Dezelf4e bitdefinitie als de IN poort. 

Aansluiting van de joystick aet de AftPBENOL-connector. 

lBPBBIOL-aansluiting: 

1. EIID RIPLECT 
2. IIII RIPL!CT 
3. BElDt 
4,5,6,7. AARDE 
8 T/B 22: +5 VOLT 
23. CLOSED DCI 
211. OPEN DCI 
25. CLOSED IJl 
26. DCt REPL!CT 
27. PIBE BEPLECT 
28. Ollt REPLECT 
29. Ilt REPLBCT 
30. DCI REPLBCT 
31. EIID CBD-LBD 
32. DCt CBD-LED 

33. DCX CBD-LBD 
311. 011! CIIJD-LED 
35. INt CBD-LED 
36. IIX CJ!D-LED 
37. PIBE CBD-LED 
38. lOT COINECTED 
39. lOT COIIECTED. 
40. CLOSED PIRB 
41 OPEI OKlY 
42. CLOSED OKAY 
43. OPEI EID 
44. CLOSED END 
45. OPEI DCY. 
46. OPBI PIRE. 
47. CLOSED DCY 
48. OPB.I Ilt 
49. CLOSED IBt 
50. OPEN IIX. 

Alvorens in te gaan op de interrupts binnen het interaktief 
garfisch systeea, volgt hieronder een beknopte beschrijving 
van de structuur van een interrupt-systeea. 

Bij het ontwerpen van een aicroprocessorsysteea aoet reke-
ning gehouden worden aet de eis dat IlO-apparaten zoals Keyboard 
Display en dergelijke op een zo efficient aogelijke wijze 
door het aicroprocessorsysteea behandeld worden. De aeest ge
bruikte methode is de POLtiJG benadering. Hierbij aoet de 
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processor ieder apparaat afzonderlijk testen en als het vare 
"vragen• of zij behandeld aoeten worden. Bet is duidelijk 
dat een groot deel van het hoofdprograaaa bestaat uit het 
"scannen• van de IlO-apparaten en dat een dergelijke aetho-
de nadelige invloed heeft op systeem "througput"-eigenschappen. 
Beter zou een aethode zijn die de aicro-processor toestaat 

aet zijn hoofdprograaaa door te gaan en alleen tot stoppen 
zou dwingen oa periferieapparaten te behandelen vanneer deze 
apparaten daar IS!! oa vragen. Deze aethode levert een 
externe asynchrone input die de processor in kennis stelt van 
bet feit dat hij eerst zijn lopende instructie af aag aaken 
en daarna naar een nieuwe routine aoet springen, die de aan
vraag van het vragende apparaat zal afhandelen. Nadat deze 
afhandeling gereed is aoet de processor nog precies veten 
vaar hij uit zijn hoofdprograaaa was gesprongen. 

Deze laatst beschreven aethode heet: IHTEBBUPT. 

In ae aicro-koaputer opgebouwd rond de BOBo-processor 
is een Priority Interrupt Control u•it (PICO) toegepast. 
(IBTIL 8214). Deze PICO accepteert interrupt aanvragen van de 
periferie apparaten, bepaalt of de binnentoaende aanvraag van 
groter belang is dan de aanvraag die op dat aoaent behandeld 
wordt en levert afhankelijk van de conclusie een Interrupt 
naar de c. P.o. 
Voor ieder periferieapparaat zit er in het prograaaa een 

internptservice-routine. De PICO aoet, nadat hij de inter
rupt Jaeeft gegenereerd aan de processor, inforaatie aeesturen 
naar die C.P.o., welke de prograaaateller doet vijzen naar 
de service-routine voor het interraaperende apparaat. 

De B214 PICO. 
De 8214 PICO kan acbt werschillende interrupt aanvragen 

accepteren. Bij beslist dan welke de hoogste prioriteit heeft. 
Vervolgeus vergelijkt hij dat interraptniveau aet een softvare 
bewaard •current status register• en teaslotte levert hij een 
interrupt, gebaseerd op deze vergelijking, tervijl hij tevens 
•inforaatie" verstrekt oatrent de plaats van de service 
routine. De processor voert daarop een BESTART instructie uit 
en daardoor koat de prograaaateller op de ingang van de 
interrupt-service-routine. 

A. Teneinde de Tektronix Display in NON-STOBE aode te 
bedrijven, zal het huidige systeea aoeten worden uitge
breid aet een HARDWARE SYSTEEMKLOI, welke oa de 30 a 50 
aillisekonden een puls geeft aet het doel de cursor te 
displayen of oa een tekening in RON-STOBI aode op het 
schera te brengen. 

B. Het systeea is uitgerust aet een vettorgenerator welke een 
BEADY geaereert vaaneer hij gereed is oa een nieuw punt 
te ontvangen. 

c. Het systeea is uitgerust aet een Joystick, welke koaaando's 
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kali aitstu:en naar het systeea. De control-card waarop hij 
is aaagesloten, genereert, aadat een schakelaarstand gewij
zigd is een interrupt •• 

Ie beschouwen de koaaandodecoder aet de toaaandoservice
routines als zijnde het BOOPDPROGBA!BA. Er dienen daarnaast ook 
interrupt-service-routines te zijD, en vel: 

- een interrapt-service routine voor de hardvare systeeatlok. 
- eeD iaterrupt-service rout.ine voor de Yelttrogener a tor. 
- een iDterrupt-service routine voor de Joystick 

De interraaperende periferieapparaten kunnen echter alleen 
een interrupt geven vanDeer op de I/0-kaart(aodule) de 
interrapt-request lijD lloog staat. ftet een OUT(a+1) instructie 
kannen we deze interrupt-request beïnvloeden door bit 6 
1 of 0 te aaken. Als deze bit op 1 staat aag het desbetreffen
de apparaat interruaperen. Vanneer deze bit evenvel nul is 
aag het hoofdprograaaa niet door dat betreffende apparaat ge
interruapeerd worden. Bet kaD voortoaen dat het ongewenst .is 
dat aen bijvoorbeeld altijd aet de Joystick de cursorvaarde 
aag beïnvloeden. Vanneer dit Di!! aag aoeten we de interrupt 
request bit op de I/0-kaart van de Jorstick tijdelijk op 
nul zetten. 

Zodra een interrupt,aitgestuurd door de PICU wordt 
gehonoreerd door de processor , dan wordt een BESTABT 
instractie uitgevoerd. Bet laagste prioriteitenniveau(level 0} 
genereert een BESTABT 1 instructie. Bet hoogste niveau 
genereert een BESTlB! o. 
Elke interrupt-service-routine aoet zorgen dat de inforaatie 

vaaraee de service-routine binnegetoaen wordt, wordt opge-
slagen zodat deze inforaatie veer kan worden opgehaald alvorens de 
service-routine wordt verlaten en het hoofdprograaaa wordt 
vervolgd. Bet adres vaar het hoofdprograaaa werd onderbroken wordt 
in de stack gezet, vergelijkbaar aet een ClLL-instructie. 
Vervolgens worden de registers BL,DE,BC,PSW in de stack gezet. 
Ook wordt het "priority statas register" in de PICU gevuld aet 
het niveau van de interrapt (OUT 004Q). De prioritystack 
wordt gevuld en daarna volgt een CALL naar de interrupt
service-routine. Wanneer deze routine beeindigd is wordt het 
status register van de PICU gevuld aet de status zoals die 
bestond voor de interrupt. 
Tenslotte worden de oade vaarden wan de registers opgehaald 

uit de stack en volgt een BJTUBJ naar het onderbroken 
hoofdprograaaa. 

Joystick-interrupt-service-routine: 

De JOJStick geeft te kennen dat: 
a. De cursor verplaatst aoet worden, 

of b.het OKI.! of PIRE koaaando gegeven wordt. 
De ser•ice-roatine dient te kijken welke schatelaar Yeranderd is 
en aoet tevens zorg dragen voor uitvoering van de opdracht. 
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Dit houdt in dat - de gewijzigde cursorvaarden ia de HOISTORE 
buffer koaen te staan, 

- dat de cursorwaarde in POINT! opgesla
gen wordt, 
dat die corsorvaarde in POIBTB wordt opge
slagen en tevens dat POIHTA en POINTB in de 
101-STOBE boffer koaen te staan. (liRE). 

Yektorgenerator-interrupt-service-routine. 

De vettorgenerator heeft de volgende specificaties: 
a. De reactietijd t op het hoog worden van DATA YALID is 

afhankelijk van het vorige koaaando.: 

= klaar 
era se 
pen up 
pen down 

!_•i!i!lil 

200 DS 

200 DS 
200 ns 
200 ns 

b. De schrijftijd/interpolatietijd: 

!_•lli!AA! 

300 ns 
0,5 seconde 
100 aicroseconde 
30 aillisecoade 

STORE 
101 STORE 

205 tot (26 * aantal beeldpunten) aicroseconden 
205 tot (7 * aanatal beeldpunten) aicroseconden 

oa een nuttiger gebruik te aaken van de processortijd 
krijgt de vettorgenerator de mogelijkheid oa een interrupt 
te geven zodra hij BEADY is 
Het is echter nattig te onderzoeken vanneer deze structuur 
inderdaad zinvol is. Het lijkt erop dat alleen een interrupt 
gegenereerd aag worden vanneer de vettorgenerator in STORE
aode aet PEl DOWJ iets op het schera geschreven heeft. Dit 
zou inhouden dat de interrupts van de generator geaasteerd aoeten 
kunnen worden. 

Het tekenprograaaa werkt in principe aet 3 buffers oa data 
uit te sturen naar de vettorgenerator: 

- lOl-STORB buffer 
- JOB-STORB cursorrooa 
- STORE buffer. 

Het lijkt het aeest zinvol oa alleen de STORE-buffer te 
legen op interruptbasis en dan bij het uitsturen van data 
uit de beide andere buffers de READY aet een IN-instructie 
te detecteren, daar dit vaarschijnlijk vlugger zal gaan dan 
het •opbergen•,•servicen• en •restoren• vat de interrupt-service
routine aoet doen. 

Systeeatlok-interrupt•service-routine. 

Teneinde een label in 101-STOBE aode te displayen wordt vereist 
dat de beeldpanten oa de 30 a 50 ailliseconde opnieuw worden 
geschreven. ie gebruiten daartoe een systeeatlok die oa de 
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30 a 50 ailliseconde een interrupt genereert, ten gevolge 
vaarvan de 101-STOBE buffers geleegd aoeten worden en de 
coordinaten daaruit naar de vettorgenerator gestaard aoeten worden. 
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BOOPDSTUI 8. 

Dit hoofdstuk is gesplitst in 
- de koaaandodecoder 
- de volledige koaaandoset 
- uitvoerige beschrijving van de koaaando•s 

KO!!AIDOD!CODIB. 

De koaaando•s koaen per regel (ASCII) binnen vanaf het 
KEIBOARD of vanuit een (willekeurige} inputfile •• Zo een toaaan
doregel wordt in zijn geheel opgeslagen in de ASC-buffer. Bet 
gegeven koaaando wordt vergeleken aet bepaalde konkrete koaaando•s 
in een tabel. Vanuit die tabel wordt, vanneer het koaaando ge
vonden is, gesprongen aaar de desbetreffende service-routine, 
die voor uitvoering van de opdracht zorgt. 

Bet is aogelijk oa de ASCBUF te reflecteren, na afloop 
van de service routine, via een outputfile op een willekeurig 
outputdevice •• De toaaando's die de in- en outputfiles besturen 
foute koaaando•s en enkele speciale toaaando's worden nooit 
gereflecteerd op het outputdevice. 
Enkele service-routines eindigen aet een JU!P naar C!DEVD/ 

C!DERR, teneinde het gegeven koaaando eventueel te kannen re
flecteren. De resterende service-routines eindigen rechtstreeks 
aet een BETUBI instructie • 

De koaaandodecoder krijgt dan voor te reflecteren toaaando's 
de volgende konstructie: 

ClLt CBDD!C 

C!DDEC J!P service routine 

serv.rout esec.coaaand 
J!P C!DEID/ERB 

CIDEND 

C!DERR 

reflect coaaand 
RET 

BET 

De in- en outpatfiles worden bewaakt aet speciale flags. De 
inputfile aet IIPPILEF. Wanneer deze flag nul is, is er geen 
file geopend. Als de ainst significante bit 1 is, is er een 
file geopend en vanneer tevens de aeest significante bit 1 is 
wordt er zelfs van deze file gelezen. De outputfile wordt be
waakt aet OUTPIL!F. 

In het volgende flov-diagraa volgt een overzicht vaa de 
koaaandodecoder. 
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I 
IIITI!EB DBSIGI PBOGBA!:TIPSY 

I 
>LEIS REGEL YAIAf KEYBOARD 

I I 
I LAAD D! !ET CflDTAB1 LAAD DE !ET C!DTAB2<--, 
I I I I 
I I 
I V I 
I ClLL CflDD!C I 
I I I 
I V I 

JflP EIICUTB CO! lUID RUN FILE I 
I I I 
I POOT. I '1 I 
I V I I I I 
I , JA BEPLECT I LEES VAN FILE-I 
I I FILE? 1--, CO!fllBD I I 
I ' .I I I I I END OP FILE 
I IIEE Y V I V 
I I BET BET I PBIBT MESSAGE 
I BBT BET I I I I 
I I I I I I RET 
I I I I I I I 

I I 

I I J!P 
I I 
V V 

De koaaandoset is te splitsen in tvee ni~eaus. De toaaando's 
~an bet eerste niweau voEden niet geEeflecteerd op een output
de~ice,tervijl de toaaando's ~an bet tweede niveau wel gereflec
teerd worden •• 

.bn!L.D.llü!· 

CEL= celdefinitie (geheugenverdeling). 
COF= close output file. 
DEB= debuggen 
EBA= erase screen= scheE• wissen. 
JO!= joystickhandling 
LAB= print labelnaaa,identity,level,rel.coordinaten. 
LIB= list bibliotheek. 
LIS= list labellist 
LOC= print locations (screen,cursor,abs.coord.) 
!SC= aove screen to cursor. 
MSB= aove screen boae 
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!SI== aove screen increaental;deltaK,deltay; 
BSL== aove screen to label origin. 
!SP== aove seteen to point : x,y; 
BOB= jap to aonitor 
OIP= open input file 
OOP= open outputfile. 
PON= punch label (genereex ponsband). 
BOO= rood=red printing coapater(tty) 
BON= run inputfile. 
iii= vindov=vensterdefiaitie:xain,yain;xaax,yaax; 
Zil= zwart= hlack printing coaputer (tty) 

Koaaando•s die gereflecteerd worden vanneer een ootputfile geo
pend is. 

lAl= 
ADD= 
AllA= 
BIB= 
COl= 
CBE= 
COB= 
DEC= 
DEL= 
DLI= 
DLL= 
DBl= 
EID= 
GET= 
B!I= 
!1!1= 
BOV= 
PBI= 
BEl= 
BET= 
BOT= 
SEl= 
STA= 
STO= 
ZOO= 

test koaaando 
voeg konstante toe aan labeldata 
avay= diplay verkleind;punt aanvijzen. 
voeg toe aan bibliotheek. 
continue: vervolg de creatie van een label. 
create=labelcreatie. 
jap naar cursorroutines. 
coaputer interpreteert coordinaten deciaaal. 
delete label=vervijdeJ: label uit labelstructaur. 

delete line froa label 
delete last line. lapty 101-STOBE buffer. 
drav=trek een lijn tussen opgegeven coordinaten. 
end of creation. 
kopieer subbooa naar running label 
coaputer interpreteert coordinaten hexadeciaaal. 
ga naar aoeder label. 
verplaats labe 1. 
print label= display op display-device 
renaae label. 
end of creation ,goto aaaay 
roteer label 
zoekactie naar label 

ga naar start of list 
store alle 101-STOIB inforaatie 

zooa= display vergroot;punt aanvijzen. 

Tot bet tweede niveau behoren ook de cursorkoaaando•s. 

BCH= aove cursor hoae 
ftCI= aove cursoJ: increaental:deltax,deltay; 
!CP: aove cursor to point 
!CS= move cursor to the aiddle of tke screen. 
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!Cl= aove cursor increaental: deltas 
!Ct= aove cursor inereaental deltay 
OKA= okay= store cursor-vaarde (beginpunt) 
PIR= fire line=tret lijn van beginpunt to DIT punt. 

Alvorens over te gaan tot het beschrijven van de koaaando•s, 
volgen hieronder enkele gegevens: 

- vanneer bij de beschrijving sprake is van een LABEL dan 
wordt bedoeld de a!J• van de tekening. Deze naaa bestaat 
uit aaxiaaal acht characters(lSCII). Naaen aet aioder dan 
acht karakters worden intera aangevuld aet blants. 
Bet is oot aogelijk oa achter de labelnaaa de labelidenti
teit op te geven. Dit kan geschieden door na de labelnaaa 
eerst een koaaa te typen en vervolgens de identiteit ~g~ 
sillil op te geven. 
7enslotte is bet ook aogelijk, oa aeerdere labelnaaen, even 
tueel gevolgd door een identiteit, op te geven. Daardoor 
worden alle opgegevea labels opgezocht. 

Getallen worden voorgesteld door "lOBBER•. Zo een getal aag 
voorafgegaan worden door "+" of •-• teken. Wanneer geen teken 
wordt gebruikt wordt aangenoaen dat bet getal positief is. 
Wanneer de coaputer op deciaaal is ingesteld is de getal
grootte aaziaaal: 16383. Bij hezadeciaale input is de getal
grootte aasiaaal:3PPP. 
Vanneer het getal •o• aoet worden ingelezen; kan dit ver
vangen worden door de nul ni~! te typen,aaar de deliaiter 
direkt te gebruiken. ( • ,• of "; ") • 

- fouten in de koaaando•s resulteren aeestal in een foutael-
ding, waarna aen opnieuw toaaando's kan geven via bet keyboard. 

- aen verandert in de lJ~!~§\!!S~gur alleen van plaats vanneer 
aen daartoe toaaando's geeft. Dit betekent dus in vertelijk
beid dat de LlBELSTACKinboud alleen verandert t.g.v.een 
koaaando. 

- bij bet inlezen van coordinaten wordt het eerste getal als 
J-coordinaat besebauvd en het tweede als Y-coordinaat. 
De coordinaten aogen ook buiten het scherm liggen, aaar aoe
ten binnen de hierboven veraelde aaziaale vaarde blijven. 
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1!{1.1i! I!!Yel!!• 
Deze toaaando's worden nooit op een outputdevice gereflecteerd: 

CEL: 

COP 

DEBUG 

ERA SE 

JOl 

LABEL 

LIS 

LIB 

Poraat: CEL: hexadres hexadres 
Bet opgegeven geheugengebied wordt opgedeeld in cellen 
aet vaste grootte. De celgrootte wordt bepaald door het 
prograaaa. wanneer het geheugengebied te klein is voor 
een cel of vanneer de hexadressen verwisseld worden 
gebeurt er niets. 
Ieder toaaando dat het opslaan van ponten tot geYolg 
heeft doet regelaatig een beroep op de PREE-LIST Yan 
lege cellen. launeer er geen vrije cellen aeer zijn, 
wordt het oorprontelijk koaaando bewaard en volgt de 
aelding: 
EftPTt PREE LIST, DJPIIE REl t. 
Het prograaaa gaat dan verder aet het oorprontelijk 
gageYen koaaan4o, zodra tenainste 1 nieuwe cel is toege
voegd. Elkaar oYerlappende geheugendefinities geven on
yoorspelbare resultaten en geen foutaelding. 

Close output file: afsluiten van de lopende outputfile 

Debugging 
Er volgt een ClLL ftOBITOR voor debugging doeleinden. 
Bet GO-toaaando in de aonitor geeft een terugkeer 
naar bet prograaaa aet de aededeling:DESIGR PROGRAS 
BUIS. alle inforaatie blijft behouden. 

Erase screen. lissen van het scherm. 

Joystick:ga over op Joystick input. Als bet systeea op 
interruptbasis verkt zal dit toaaando tonnen verYallen. 

Achtereenvolgens wordt op het console device geprint: 
- leYel waarop het label zich beYindt(niveau) 
- naaa van het label. Baxiaaal 8 characters). 
- identiteit van het label (hexadecimaal) 
- relatieYe coordinaten van het label ((hexa)deciaaal). 
Wanneer aen zich in het startlabel bevindt wordt afge
drukt: START OP LIST. 

De labellist wordt afgedrukt in het foraaat als bij 
het LlBEL-Jtoaaando en vel te beginnen in het label 
vaar aen zich bevindt. Alle sublabels worden behandeld. 
Tenslotte volgt nog een LOClTIOIJtoaaando. 

Nadat dit toaaando gegeYen is wordt op het console
device een listing gegeYen van de bibliotheeklabels, 
analoog aan het LIS-koaaando 



LOC 

!SB 

!SP 

!SC 

!SI 

!ISL 

!OI 

OIP 
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lls de bibliotheek leeg is volgt de aelding: 
J!IP'I'! LlBil'l! 
Ra afloop wordt bet LOCatioa koaaaado uitgevoerd. 

Location: de acheraoorsprong en de cursorvaarde worden 
afgedrukt. Daarna worden de absolute coordiaaten •an 
het label afgedrukt. Tenslotte •olgt hetzelfde als bij 
bet LIB!Lkoaaando. 

(ao'fe screen hoae) 
Jerschui•en •an de scberaoorsprong naar (0,0). 
Besultaat: s.o.:= o,o 
Ook bet •enster(window) wordt hierdoor geset. 

(ao'fe screen to point) 
foraat:!SP:nuaber,nuaber; 
Yerschui't'en •an de acheraoorsprong naar (nuaber,nuaber). 
Resultaat: s.o.:= nuaber,aaaber; 
Ook het venster(window) wordt bierdoor geset. 
Janneer het displaJschera zodanig wordt verscbo't'en dat 
dit scbera geheel of gedeeltelijk buiten het vlak •an 
tekening valt, wordt het toaaando geweigerd en volgt: 
THlf IS ACBOSS !BE BORDER. 

(ao•e screen to cursor) 
Jerscbuiven •aa de scberaoorsprong zodanig dat resul
terend de cursor in bet aidden van bet scbera staat. 
tenslotte wordt bet venster geset. 

(aove screen iacreaental) 
foraat: !YS:nuaberx,nuahery; 
De acheraoorsprong wordt verscbo't'en over een afstand 
die gege•en wordt door de getallen nuaberx en nuabery. 
Resultaat: s.o.:=sox•nuaberx,soy+ nuabery. 
Het 'Venster wordt geaet. 

(aove screen to label) 
!Sl(LAB!L( ••• (LABEL). 
De schermoorsprong ondergaat een zodanige translatie 
dat de lahelcoordinaat in het ao-idden van bet scbera 
toat. De ainst signi.ficante bit wordt 0 geaaakt, daar 
dit anders coapleaentering van pen bits bij displayen 
van de data tot gevolg zal hebben. 
S.O.:= lBS.COOJD. - 1/2 * SCBE!ISIZE. 
Bet •enster wordt geset. 

ftonitor: bet prograaaa wordt afgebroken door bet op
drukten van een RST 0, zodat een SISTE! RESET volgt 
Een geopende outpatfile wordt afgesloten. 
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PON 

PBI 

ROOD 

ZWART 

RUN 

Open input file: De 8080 aonitor print: 
IJl PUT: 
waarna een inputdevice aoet worden opgegeven,waarvan de 
input aftoastig zal zijn. Afsluitend aoet : •;• worden 
ingetypt. 
De file wordt hierdoor geopend. op koaaando worden 
eventueel verdere akties ondernoaen (b.v.BUN- koaaando) 

open outputfile. De aonitor 8080 print: 
OUTPUT: 
waarna het outpatdevice aoet worden opgegeven, afgeslo 
ten aet n;•. 
Wanneer er een outpatfile geopend was, wordt deze eerst 
afgesloten. 

PUBCB(LlBEL(LABEL( ••• (LABEL) 
eerst volgt een zoekactie naar het laatst opgegeven 
label. larvolgens wordt een ponsband gegenereerd aet 
het volgende foraaat: 
blanks,start of text 
labelnaaa,identiteit 
per lijD 8 bJte voor de data. 
End of text, blanks 
De laatst opgegeven labelnaaa koat op de band,terwijl 
tevens de identiteit wordt geponst. Daarna koaen AJl§ 
data op de band die komen uit dat label en Al zijn 
sublabels. De labelnaaen van de sublabels worden niet 
geponst. 

PBIBT(LlBEL( ••• (LABBL) 
Eerst start een zoekactie naar het gewenste label, 
waarna de data van het label en al diens sublabels, op 
het schera worden gedispl&Jed. 

Bij daartoe geschikte Teletypes kan met dit koaaando 
het rode lint worden geaktiveerd voor berichten welke 
de koaputer zend naar de Teletype. 

Aktivatie van zwart lint bij berichten toaend van de 
koaputer. Bij opstarten wordt de COLOURflag in de 
stand •zwart• gezet. 

De toaaando's worden nu van de vooraf(aet behulp van 
OIP)gespecificeerde inputfile gelezen. Een lopende 
inputfile kan met dit koaaado ook worden doorgestart. 
Wanneer er geen inputfile geopend is volgt: NO INPUT
FILE AYAILlBLE. Bij een fout in de inputfile wordt de 
foutaelding afgedrukt benevens het •gewraakte• koaaando 
en de aelding: PIL! BBROB. 
Bet koaaando zelf is dan uiteraard niet uitgevoerd. Er 
wordt nu actie vervacht via het keyboard. Doorstarten 
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van de file is mogelijk, ook na het invoeren van aeer
dere keyboard-komaando's 

Foraat: 1iiiiD01il: nuaber, nuaber ;nua.ber,nuaber; 
ftet dit koaaando kan het venster onafhankelijk van het 
scherm worden geaaakt. De grenzen zijn:IDOIIftii, 
IDOitftii en VDOII!AI,IDOWtftll. 
vanneer een BIJ-waarde kleiner opgegeven wordt dan 
een BIB-vaarde, volgt de aelding: 
YEIS!ERGREIZEI 'ERKEEBD. JO YEISTEB=SCHEBft. 
lilaaraee wordt aangegeven dat de venstergrenzen saaen
vallen aet de scheragrenzen. 

1.!~!ä!_l;!i!fJIJ• 
Koaaando•s welke zowel door het console device als via een 

inputfile gegeven kunnen worden. Al deze toaaando's kunnen wor
den gerefletteerd via een gespecificeerde outputfile, hetgeen 
inhoudt dat de ASCIIbuffer wordt gekopieerd naar het output
device. 

lilt 

BIB 

COl 

CRE 

foraat: lllt:<avayfactor>. 
<avayfactor>= 2,4,8,16,32.(deciaaal). 
Bet running label wordt verkleind veergegeven en vel 
zodanig dat de cursor na afloop in het aidden van het 
sckera staat. De verkleiningsfactor wordt opgegeven aet 
<avayfactor>. zowel in x-richting als in !-richting 
wordt deze verkleiningsfactor toegepast. ladat het ver
kleinde beeld aet de cursor in het aidden is gedisplayed, 
kunnen cursor aanipolaties worden verricht via het consolede
vice of via de joystick. Tenslotte wordt het label veer 
op noraale grootte weergegeven, vaarbij de cursor op-
nieuw in het aidden staat van het schera. 

Voeg toe aan de bibliotheek. 

COI!IHOE(LIBEL( ••• (LABEL) 
Er volgt een zoekprocedure naar het laatst opgegeven 
label,waarbij de daarvoor opgegeven labels kunnen die
nen als bulp bij het zoeken. Wanneer dit label gevonden 
is wordt de CBJATIOHflag geset. 

CREATE (LABEL( ••• (LIBEL) • 
zorgt voor creatie van een nieuw label aet de gewenste 
naaa. Dit label wordt gecreeerd als sublabel van bet 
label vaar aen zich bevond, en hierbij wordt als iden
titeit aangenoaen: 00 a. 
Bet creeeren van twee labels in de booa met dezelfde 



DEC 

REX 

DEL 

DLI 

DLL 

DBAI 

naam !! dezelfde identiteit heeft tot ge•olg dat 
de actie niet wordt uitgevoerd en dat er wordt gemeld: 
DOUBLE llftE. Alleen bij het GET-komaando is het mo-
gelijk om dubbele labelnaaen en -identiteiten te creeeren. 
Van dit nieuwe label worden de absolute coordinaten 
(ten opzichte van (O,O)),velke worden opgeslagen in de 
lahelstack, vastgelegd door aiddel van de CORSORvaarde 
van dat aoaent. Vervolgens worden de relatieve coor
dlnaten berekend door van deze cursorvaarde de absolu-
te coordinaten van het moederlabel af te trekken. Deze 
relatieve coordinaten worden in het label zelf ge
plaatst. Tenslotte wordt de CRElTIOiflag geset. 

DECiftlL: de ingevoerde getallen vorden,na dit koa
aando decimaal geïnterpreteerd. Ook de outpat wordt nu 
decimaal afgegeven. De vlag die bekijkt of de computer 
hezadeciaaal of deciaaal reageert heet BU!BFLAG en 
wordt bij initialisatie op decimaal geset. 

HEJlDECiftllL: de getallen worden, na dit komaando 
h.exadeciaaal geinterpreteerd. Ook de output wordt hexa
decimaal afgegeven. JU!BPLlG koat dan op nal te staan. 

DELETE(LlBEL( ••• (LlBEL). 
Er volgt een zoekprocedure naar het laatst opgegeven 
label, waarna dit label en al zijn sublabels uit de booa 
verwijderd worden. Bet vrijkomende geheugengebied 
wordt veer toegevoegd aan de FBEE-LIST. 
la het delete komaando bevindt aen zich in het moeder
label van het pas verwijderde label. Om de gebruiker 
hieraan te herinneren wordt automatisch een LOCation 
kommando uitgevoerd. 

delete line. 

DELETE LAST LIIE. 
Alle inforaatie uit de non-store buffer wordt verwij
derd. 

format: DRlV:numberx,numbery;numberx,nuabery; 
Er wordt een lijn getrokken tussen de opgegeven pun
ten. Deze punten zijn ~!2l!Y! ten opzichte van de 
absolute oorsprong. Vanneer de CREATIONflag geset is 
worden de punten ook toegevoegd aan het desbetreffende 
label. 
De laatst opgegeven lijn wordt nog niet aan het label 
toegevoegd en ook nog niet op het schera in STORE 
mode aangebracht, maar wordt eerst in de 101-STOBE 
buffer geplaatst. 
Een nieuwe DRAI opdracht zet eerst alle informatie 
uit de ION-STORE buffer in de STORE buffer en het 



ERD 

GET 

!U! 

t!OY 

R!li 

RBT 

label. tit kan ook gebeuren door laet S'I'OBE-toaaando, 
ea e-veatueel ook cloor laet PBiflT.koaaando. 
Bet afkeuren -van een laatst gecreeerde lijD gesciateelt 
door laet DLL-koaaando. 

End of creation. De CRBA'I'IOBflag wordt gereset. 

G!T(LABJL(LlBBL( ••• (I.ABBL). 
Dit toaaando kan aen geven vanneer aen bezig is aet 
laet creeeren van een label. Bet gevolg is dat het 
gedeelte van de booastructuur dat als EliTRY-label 
het laatst opgege-ven label heeft, tesaaen aet al diens 
sublabels wordt gekopieerd, aet structuur en al, naar 
het label vat men aan het creeeren was. 
Wanneer aen niet aan het creeeren was volgt de ael
dilg:"CREA'lB"OB"COflTINOB"LIBBL FIRST 1 TBEB 11 GET". 
De data van laet entry-label worden toege-voegd aan het 
RUilliG label, tervijl de sublabels -van het entry
label worden gekopieerd in lilBUl GBCREEERDB sub-
labels -van het running label •• Van deze sublabels wordt 
de naam dezelfde als in de entry-subbooa, aaar ze krij
gen een andere ideatiteit. (nl. OP he:r:ad.). 
De volgorde der BElT-labels wordt verwisseld ten op
zichte van de entry-subbooa, maar dit heeft geen gevol
gen Yoor de structuur. 
Tenslotte aeldt het console de'tice: CORRECT COIRBC
TIOR, en wordt het LlBBL-toaaando uitgevoerd. 

!aaay: ga 1 niYaeu oahoog in de booa,das naar het 
aoederlahel. laaneer STIBT OF LIST is bereikt is ver 
der stijgen on•ogelijk en volgt een aededeling. 

!OVE (LIBEL( ••• (LIBEL}. auaber, nuaber; 
Eerst Yolgt een zoekactie naar het gewenste label, 
waarna het label over de opgegeven afstand verschoven 
wordt. Bet resultaat is: 
relatieve coord.:=rel.coord.+naaber 
absol.coord.:=absol.coord.+naaber. 
Als deze coordinaten groter worden dan het •noraale" 
foraaat toestaat volgt de aelding:TBAT IS ACHOSS !BB 
BOilDIB". De relatieve coordinaten zijn dan nog niet 
veranderd, •aar oadat de absolute coordinaten wel 
anders kunnen zijn geworden volgt er een Bl.f!Bf op
dracht en een LABEL- koaaando. 

REIIBE(LABEI.{ ••• (LIBEL):IAl!; 
Eerst volgt een zoekactie naar het label dat een an 
dere naaa krijgt. iervolgens wordt diens labelnaaa 
vervangen door de achter •:• opgegeven naaa van aaxi 
aaal 8 characters. De identiteit wordt .!!!.!! Yeranderd. 
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RE!ORH: gekoabineerde actie van het ENDkoaaando 
(einde creatie) en het !AB!Y-koaaando(naar aoeder). 

S!lBCB(LlBBL( ••• (LABEL) 
Bet laatst opgegeven label wordt opgezocht. De zoek
actie start vanaf het niveau vaar aen zich bevindt. Het 
bereiken van het laatste label levert het bericht: 
FOOID. Janneer een der opgegeven labels niet gevon
den wordt aeldt het console-device:BOT POUND, tervijl 
aen zich in het uitgangslabel bevindt, vanvaaruit de 
eerste zoekactie startte. 

START: nit koa•ando zorgt ervoor dat aen in START 
OF LIST tereebt kost, door herhaald het BA!BY koa•an
do uit te voeren. Wanneer aen in start is aangekomen 
aeldt bet console device: START OF LISTs 

Alle informatie uit de 101-STOBE buffer wordt ge
plaatst in de STORE-buffer. wanneer de CREATIOI
flag geset is wordt de inforaatie ook toegevoegd aan 
bet betreffende label. 

foraat:ZOO!:<zooafactor>. 
<zooafactor>= 2,4,8,16,32. (deciaaal). 
Het running label en al diens sublabels worden ver
groot veergegeven en vel zodanig dat de cursor na afloop 
in het aidden van het schera staat. De vergratingsfactor 
wordt aangegeven in het koaaando d.a.v. De zooafactor. 
zowel in x- al in I-richting wordt de vergoting toe
gepast. Nadat het vergrote beeld aet de cursor in het 
aidden is gedisplayed, kunnen cursoraanipulaties worden 
verricht via het console device of via de joystick, 
bijvoorbeeld oa een punt aan te vijzen •• Dit punt 
wordt bewaard, en tenslotte wordt het label veer op oor 
sprankelijk formaat gedisplayed, vaarbij ook nu veer de 
cursor in het aidden koat te staan. 

~J{§2!i211!Ddo'!• 

BCH 

!Cl 

Move cursor hoae: de cursor wordt naar de absolate 
oorsprong verschoven. Resultaat: c:= (0,0). 

Bove cursor increaental:nuaberx,nuabery; 
De cursor wordt verschoven over een afstand die 
wordt aangegeven door nuaberx en naabery. 
Resultaat: cx:=Cx+nuaberx 
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Cy:=Cy+nuabery • 
la iedere cursorverplaatsing wordt getest of deze zich 
buiten het beeldschera be~indt. Dit is vel toegestaan 
aaar er volgt een aelding:BE!OID SCREEN LiftiTS. 
wanneer de cursor verder wordt verseboven dan het 
normale coordinatenforaaat toelaat wordt de actie ge
weigerd en volgt: THAT IS ACBOSS TBE BOARDER. 

foraat:!CP:nuaberx,nuabery; 
ftove cursor to point (nuaberx,nuabery). 
De cursor wordt verplaatst naar bet opgegeven punt. 
Dezelfde aededelingen als bij het !CI-koaaando. 

Move cursor to screen. 
De cursor wordt verschoven naar het aidden van het 
schera. Resultaat: 
cx:=S.O.x+ 1/2 • screensizex 
cy:=S.O.y+ 1/2 • screensizey 

!CI:nuaber; 
Move cursor increaenteel in x-richting. De cursor 
wordt verschoven in I-richting over een afstand die 
wordt gegeven aet nuaber. 
Resultaat: cx:=Cx+ nuaber. 
Meldingen als bij !CI-koaaando. 

ftC!:naaber. 

OKAY 

PIRE 

ftove cursor increaenteel in !-richting. 
De cursor wordt verschawen in !-richting, over een 
afstand die gegeven wordt door : nuaber. 
Resultaat: Cy:=Cy+ naaber. 
Bededelingen als bij ftCI-koaaando. 

De (absolute) vaarde wan de cursor wordt onthouden. 
(POIITAI en POIJTA!). Bij aeerdere OKAY-opdrach
ten wordt alleen de laatste onthouden. 

Trek een lijn tussen het laatst onthouden OKAY-punt 
en de huidige coordinaten van de cursor. Deze lijn ver
schijnt in JOl-STOBI aode op het scbera. De huidige 
cursorvaarde wordt onthouden in POIITA voor een even
tuele nieuwe PIBE-opdracht. 
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HOOFDSTUK 9 

DE ZOEKPROCEDURE. 

Het aoet aogelijk zijn, oa, uitgaande van de bestaande 
structuuropbouw en naamgeving, een zoekprocedure te ontwikkelen 
vellte de gebruiker in staat stelt rechtstreeks zijn gewens-
te label op te zoeten, zonder dat hij zich de labelstructuur 
volledig hoeft te kunnen herinneren. De opdracht die verwerkt 
moet kunnen varden is: SEARCH(LlBEL) ,of:SEARCH(LABEL,ID(LIBEL 
,ID ( •••• (LABEl, IDENTITEIT) 

oa in een bestaande booastructuur te gaan zoeken, zijn 
verschillende aogelijkheden in de literatuur beschreven, aaar 
deze gaan er allemaal van uit, dat het knooppant(label), dat 
gezocht aoet varden in een booastractuur, al op een bepaalde wijze 
voorgecodeerd is, zodat terugzoeken op eenvoudige vijze kan 
geschieden. 

In ons geval hebben we te aaken aet de configuratie,dat 
in de hoofdcel van het label de labelnaaa staat, bestaande 
uit aaxiaaal 8 letters (ascii characters). Aan deze naaa is 
geen beperking opgelegd,of deze naaa is niet aan voorvaar
den gebonden,in die zin dat een sublabelnaaa verband beeft 
aet de labelnaaa van zijn moeder, zodat de naaa van een label 
op zich nog geen indikatie geeft over de plaats vaar een be
paald label zich zou kunnen bevinden. 

Daarom is het niet mogelijk oa zoekprocedures toe te pas
sen, die zijn gebaseerd op die welke veel in de literatuur 
zijn te vinden(zoals bijv .a.b.v. BlSH-codering), aaar krijgen 
we altijd te aaken aet het vergelijken van de labelnaaa in de 
hoofdcel van ket label,aet de naaa van het op te zoeken label. 

We kunnen dit op verschillende aanleren doen, te veten: 

a) aet vast ingangstnooppunt(entry-node), 
b) aet eea variabel ingangsknooppant. 

Bovendien kunnen we, uitgaande van dit ingangstnooppunt 
de zoekprocedure voortzetten: 

a) door eerst in SUB-richting te gaan.(naar rechts), 
b) door eerst in REIT-richting te gaan(naar beneden). 

Bij de procedure, zoals die verderop zal worden besproken 
is er van uitgegaan, dat de kans, dat het label vat aen zoekt 
~!g_t~!la!J!! heeft aet het label vaar aen zich op dat mo
aent bevindt, groter is dan de kans dat het label er heleaaal 
Bi~!§ aee te maken beeft. 

We gaan dus uit van een variabel priaair ingangsknooppunt 
(te veten, bet knooppunt, vaar aen zich bevindt bij aanroep), 
en gaan dan eerst in SUB-richting kijken. 



Bocht het label geen SUB-label zijn van het label vaar aen 
zich bevindt, dan springen we naar de START OF LIST,een 
vast secundair ingangsknooppant, en gaan vandaaruit verder 
zoeken, en vel vederoa in SUB-richting eerst. 

Bij de verwezenlijking van deze zoekprocedure kunnen we 
daarom gebruik aaken van de routine "RUN ACTIONS". 
Deze wordt onder andere gebruikt voor het updaten van de labelstack. 

~i-I2!kB,OS!Air!• 

Het coaaando dat de gebruiter geeft oa een label op te 
laten zoeten, is het volgende: SDBCB(labelnaaa). 

De routine zoals die nu is opgezet, verwerkt deze camaando
regel als volgt: 
Wanneer eet de TT! het coaaando SEIRCH(labelnaaa) gegeven 
wordt, dan wordt vanuit de coaaandotabel gesprongen naar de 
routine SEAC!D. 
Deze routine roept ee.n subroutine aan (SlUCI!IDSR) ,die een carry 
=1 levert vanneer er een fout in het gegeven coaaando is ge
slopen, en een carry = O, vanneer het label gevonden is. 
Afhankelijk van desa carry wordt danPORBIT ERROR getypt en 
een nieuw •••-teken gegeven op de TTY,zodat een nieuwe opdracht 
aoet worden gegeven, of er wordt geaeld via de TT!: FOUID. 

De subroutine SEACI!IDSR die aangeroepen kan worden: 
a. Yanuit SIICI!ID of 
b. Vanuit andere coaaando•s, zoals bijvoorbeeld het PBII'.f

coaaando, 
doet na aanroep het volgende: 

er wordt in de ASCII-buffer (coaaandoregel) gekeken of 
er een "("haakje staat. zo niet, danwordt geaeld:LABEL 
SPECIFIClTIOI EIPECTED. 
- vervolgens wordt de coaaandobuffer COI!IBUF gevuld aet 

a.een ClLL-opdracht(CD) 
b.adres van de routine SBARCB 
c. 8 characters van de labelnaaa(a.b.v.de routine:CBABTRFR) 
d.de identiteit van het te zoeken label. Indien niets 

opgegeven wordt wordt verondersteld dat het op te zoe
ken label de identiteit 00 B heeft 

e.haakje ")",als er geen sublabels gezocht aoeten worden 
f.haatje 11 (" vanneer er nog een sublabel gezocht aoet 

worden. Daarna herhaalt het voorgaande zich vanaf c. 
wanneer hierbij een fout wordt gemaakt volgt:PORI!IAT ERROR. 
- nu wordt de prograaaateller op de ingang van de coaaando
buffer geplaatst, waarna deze coaaando buffer wordt uitgevoerd. 

Bet andere voorden: er volgt een CALL naar de routine SEARCH. 
Als het label g~vonden is volgt een RBTURH naar de plaats 
vanvaaruit de subroutine SElC!DSB wera aangeroepen. 

laaneer de routine SEARCH via de coaaandobuffer wordt 
aangeroepen,staan in de stack van ae 8080 de volgende adressen: 
(zie listing) 
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1-------------~--------------~---~--------------------------l 
adres waaEna wordt teruggeteerd na afloop van het zoeten 1 

1-----------------------------------------------------------t returnadres van ClLL IIECUTB(SEACliDSR) 
t-----------------------------------------------------------1 sp-t adres van het eerste character in de COKBUP 
1-----~-------------------~--~---------~--------------------l 

1----~------------------------------------------------------l 

Wanneer we gebruik •aken van BUNACTIONS vindt de zoekpro
cedure als volgt plaats:(zie ook hoofdstuk 5) 
Eerst wordt gekeken of er vel labels gecreeerd varen. 
Als het •level• ongelijk is aan O(COUKTCUB ongelijk O),dus van
neer zich een label in de stack bevindt, wordt allereerst deze 
labelnaaa veEgeleken aet de naaa van het op te zoeken label. 

Bij aanroep van SElCäDSR vanuit SEICftD wordt de SEARCH 
flag geset. Bij aanroep vanuit CBECBDS wordt deze flag gereset 
Wanneer de flag geset is, wordt , nadat de naaen vergeleken 
zijn oot de identity-byte vergeleken aet de opgegeven identity •• 
Als het label gevonden is volgt terugkeer naar het returnadres 
vanwaaruit de CALL naar SEACBDSB plaatsvond. 
Vervolgens wordt, totdat het label gevonden is, het eerst

volgende sublabel in de stack gezet, en diens naaa vergeleken 
aet de •coftBUPnaa••· 
Wanneer er verder geen sublabel is, wordt eerst gekeken of 
er een MEIT-label is. Daarna wordt teruggegaan in de stact 
naar liA!liY en wordt gekeken of ftA!ftY een NEXT-label heeft. 
Wanneer dit NElT-label op zijn beurt veer SUB-labels heeft 
komen deze nu aan de beurt. 
Totdat COUNTINI nol is, wordt teruggegaan in de labelstack, 
en zo koaen alle SUB-labels van het label waar •en zich 
bevond aan de beurt. 

• • ISTAB'II 
l I 

r---.,, ,---, ,---, t • - a r---.. ,---, 
1--1 1 1--1 2 1--1 3 1--1 q 1--1 5 I 

L--.J ' I l .J '---.J • J ..____, 

I 
I 

,----, I 1 ,..---, ,..---, I I ,..---, 

I • I I I I 6 1--1 7 1-1 8 1-1 9 I 
• J l- ..____. L-~ ..____. L---J 

I 
I 

I 
I 

I ' 1 r--'1 ,.---., t I I 1 I I 

I I I 1-1 I 110 1-111 1-112 I 
L--.J I J I I l--J L.--1 ....___. 

I 
I 

r , 
113 I 
• • 
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In boyenstaande structuur is de volgorde aangegeven van het 
zoeken,zoals dit aet BUJlC'l'IOJS gebeurt, uitgaande van label 1 
wanneer ve het label aangege•en aet * villen zoeken en ve 
bevinden ons in 1, dan aoet, nadat bovenstaande procedure is 
gevolgd(1tot en aet 13),dezelfde procedure nogaaais worden 
gevolgd, aaar dan uitgaande van START OF LIST,de vaste ingang. 
Dit houdt in, dat de kans bestaat dat het gedeelte Yan de 

booa vat eerst vas afgezocht, nq vederoa wordt afgezocht. 
Hieronder wolgt vat er gebeurt nadat naar de START OF LIST 
is geprongen. 

r· I 

I STAR'! I 
.J 

i .. , ,---, ' ' ,.---, ,..---, ,---, 
I 1 I-I 2 I-I 3 1--1 4 1-1 5 1-1 6 I 
L I 

t .• , 
118 
' 

. ' 119 I 
' _.J 

I .J ' .I L-.1 L-.1 L-.1 

I 
I 

I 1 ,..---, r---"1 I -, ,----, 

115 I 
L-.1 

I 7 1-1 8 1-1 9 1-110 I 
I I I • &......---' L- ••. .J 

I ~ 1 I '1 

116 1-117 I 
' . ' ' 

I 
I 

I I r---'1 r---1 

111 1-112 1-113 I 
L-.1 ..___. L-.1 

I 
I 
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Er volgt nu een aoaentopnaae van de 8080-stack-inhoud 
en vel op het •oaent, dat vanuit de routine "RONACT" 
(zie SEARCH) de call gepleegd is naar de routine COSPARE. 

J---------------------------------------------------·-------1 adres waarna wordt teruggekeerd,na afloop van het zoeken 1 
t-------~~--~---~--~-----------------~----------------------1 

adres volgend op ClLL EIECUTE 
1-----------------------------------------------------------l 
f adres van het eerste character van de COSBOP 
----~------------------------------------------------------1 
returnadres na CALL RUNACT 

---------------------~-------------------------------------1 
returnadres na CALL JSPIHD 

-------------------------------------.--------------~-------1 
sp- returnadres na CALL COSPARE = adres CALL RUHACTE I 

-----------------------------------------------------------1 
------------~--~~---~-~--~---------------------------------1 

I 
-------------------~---------------------------------------1 

Teneinde het iDzicht in de coaaandoververkinq van het 
coaaando "SEABCB~aae)" te vergroten, volgt hieronder het 
PLOI-DIAGRAft vaD de routines die voor het zoeken ontwikkeld 
zijn. 
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FLOI-DilGRAIIJ VAI1 DE BOU'fiBE SEAC!DSB 

SEACBDSB. 

I 
V 

I 
ISAVE ASCBUPPOIITERrDE, I 
!KOPIEER LABELSTICK I 

r------------------------, 
IZOEK •("II ASCBUP I 
IZET CALL SEARCH IN COftBUF I 
~--------------r------~ 

r 1 
t ->IZET BlAft IB COBBYF I 
I IZET IDEITITY IN CO!BOFI 
I 
I 
I , , 
L-JA -I!EER LABELS ZOEKEN 1 I 

NEE 

LOAD CftBPADDR !ET PLAATg 
VAl BET EERSTE LABELCHARACTER 

IN CO ft BUl'. 

I 
I 

CALL EXECOTE< 
I 
• 

' lEEr 1 JA:GEYONDEI 
-----ICABRY=O? 1-----, 
I • · -J I 

GA BAAR START OF LIST CHECK SUBPLAG 
I 

CALL EIECUTEI<-, 
. I 
. I 
• L~-------·------NEE , 

~BY=O? j---JA:GEVONDBN; SUBPLAG=O? 
' NEE I JA 

PRIIT:"NOT POUND" KLAAR 
LABELSTICK TERUGKOPIEREN 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 



EXECOTE 

I 

' 
IHL:= CO~BUPADBESI 

I 
PCHL = CALL SEABCH 

• 
SEABCH 

I 
V 
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JA r------------- JA 
1 TOP OF STACK? 1-ISTABTLIS==ETI? 1--..... 
I L. ~ I 

I 
I lEE 
V 

r-·------
ICAlL BUIACT 
ICALL CO!PAIB 
IClLL BOilCTE 

I 
BETBOB IITB CARRY 
RAAR RETUBI ADRES VAN 
CAJ.L BJECUTE 

I NEE 

' I 
I 

I 
V 

BET 
iiiTB 
CARRY lAAR 

RETORIUDBES VAN 
CALL EXECUTE 
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I 
V 
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r----------------IPOSH LlB!LlDRIS 

I 
V 

HL:=CMBPADDR=ADR.EEBSTE CRlR. 
I 
V 

-1 

I1ERGELIJK KARAKTERS I<---------
I 

I I 
I IHEE 

r-- V ,JA r a .---------~~--------
1 GELIJK?I~t VOLGElfDE 1--~~ liAS LAATSTE KAB.? 
L -1 

I 
NEE V 

I 
NIET G!lORDEH<--.., 

I 
+ 
I 

POPE 
STC 
RET rRUJACTE, 

I 
I 
I 
... 

I JA 
. I 

I JA 
VERG. IDENTITEIT 

I 
JEE ~ 

-fGELIJ ? I 
I JA 
I 

V 

' lt-~i:E 
I 
I 
I 
I 
I 

' 
SUBLABELS TO SEARCH 

I JA 
1--. REE 

I 
LOAD CBBFADDB.I!BT lDB. I 

VOLGEIDE RAl! I 
I "' SET SUBPLAG RESET SUBPLAG 
I I 
I I 
L ._ -· __ __,..._,.....,...J-~-F------1 

I 
RETURN 
NAAR ADRES NA 
CALL EIECUTE 
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CHIBTBFB 
I 

TELLER:= 9 
I 

KOPIEER 1 BYTE VAM 
IICBE!EHT POINTERS 
VERLAAG TELLER 

rDE,NliBrHL,<------------~ 

JA ,JA r i . , 
l:=OOH <------------11= 1 } 1 71<-ITELLER=O?I 
~DECRE!IEIT l .J ' I 

I DESTIIIPOII!EB 
~ ~Z!T 1 Il ID!JT. 
I I IRCB.DEST.P. 
I I RESE'f CliBI 
t ~ ZET 1 ) 1 II DEST. 
I I IICR.DEST.POINT. 
I I BET 

I lEE 
I 

1 -,NEE 
IA=','?I-, 
I- J I 

JJA STC 
I BET 

I lEE 
I 

..--- 1 JA 
IA=CR?I-- STC--RET 
L---.J 

I MEE 
I 

I 
I 
I 
~ 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I • I 

I I r- , 
I LEES IDE'ITITY I 
I UI'f ISCBU l I 

1 -, NEE 1 - ,&EEa ,REE I 
11='}'?1 IA=','?I-11='{'?1---" L-f- < 

I '-- .I ,I L t 

I tJA fJA IJl 
4 r-- 1 r. 1 I I 

I l'fUL OP I fVUL OP I l'fUL OP I 
I lftET BLIKSI I !IET BLIKSI I liET BLIKSI 
I I J .. I L I 

I I I 
·~---------<-----------------1:=008 

ILEES IDEI'l'ITYI 
I UIT ASCBUF I 
I ZET IN DESTIN I 

r----· _: ..._1~~:____,:~~-: 

A:= OOH 
ZET A IN 
INCB. HL 
ZET '('IN 
ZET A Il 
INCR. HL 
STC 

DES'l'IRY 

~~-, 
DEST. I 

I 

ILEES VOLGElD CHABICTEB IN BET ~ 
I 

JA J 
I SUBLABEL FOLLOIIIG? 1------:)+-----

tREE 
RESET CARRY 
ZET ') 1 IN DESTINt 
IRCB. RL 
BETURN 
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HOOl'DSTUK 10 

Wanneer ve de ingelezen labelinforaatie villen gaan overbren
gen op bijvoorbeeld een display, hebben we te aaken aet het feit 
dat het achera kleiner is dan het totale ••lak van tekeaiag•. 
Een groot gedeelte van een tekening (bestaande uit een af te drukken 
label en zijn bijbehorende sublabels) kan buiten het schera koaen 
te liggea. 

De lijnen vaaruit de labels zijnopgebouvd, staan in het Yol-
gende foraaat ia het geheugen: 

begiapunt x lov 1 byte 
beginpunt x high 1 byte 
beginpunt f lov 1 byte 
beginpunt y high 1 byte 
eindpunt x lov 1 byte 
eiadpunt x high 1 byte 
eindpunt J lov 1 byte 
eindpunt y high 1 byte 

Benx-coordinaat ziet er dus als volgt uit:(16 bit) 

sign x13 x12 x11 x10 x9 x8 x7 x6 xS x4 x3 x2 x1 xO nol 

Een y-coordinaat ziet er als volgt uit: 

sign y13 y12 y11 y10 y9 y8 y7 y6 yS y4 y3 y2 y1 yO pen 

Bet totale vlak 'fan te.keaing (interne representatie) bedraagt 
2••15 bij 2••15 bit. verder is gegeYen dat de Ye.ktorgenerator 
coordinaten kan accepteren set een lengte van 10 bit , welke 
positief zijn. Dit vetende zijn er een aantal redenen oa een 
vensterroutine te aaken: 

a. oa het schera te beschouwen als een venster waar men door 
kan kijken oa het vlak Yan tekening te bestuderen 

b. laaneer we een BABD COPI aa.ken Yan een bepaald label villen 
ve meestal een bepaalde uitsnede hebben van het vlak van 
tekening. Bovendien hebben ve ook hier te maken aet een 
aaxiaaal acceptabele voordlaagte van de betreffende unit. 

c. Wanneer ve een bepaald gedeelte van een tekening villen uit
Yergroten,aoeten ve, villen ve geen bitverlies krijgen, 
eerst zorgen dat alle coordinaten voldoende klein zijn. 

D. Tenslotte kan het gewenst zijn dat er binnen het scherm een 
bepaald kader wordt aangevezen, vau:buiten geen lijnen aa

gen varden getekend, aaar vaar vel letters aogen verschijnen. 
(Yievport) • 
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Uit bovenstaande kannen ve de conclusie trekken dat bet YBISTER 
onafhankelijk aoet varden gezien van het schera. 
Alleen bij de initialisatie kannen we stellen dat de schara
en venstergrenzen samenvallen. Bet een extra coaaando kunnen ve 
het venster dan later onafhankelijk bedienen van bet scherm. 

Qü.L§i!!ll!i!· 
Bij de oorspronkelijke softvare werd gedisplayed zonder dat 

er een vensterbeJ:ekening had plaatsgevonden. Tijdens de conver
sie van intern foraaat naar vektorgeneratorformaat verden de 
•eest significante bits afgetapt van de rest van de toordinaat. 
Dit resterende deel zorgde in die gevallen dat de afgekapte bits 
ongelijk nul varen ervoor dat de aeest vilde lijnen tonden 
ontstaan op het schera. 

ResaaeJ:end heeft de vensterroutine bet volgende doel: 
De routine dient ervooJ: te zorgen dat alleen die gedeelten 

van een tekening worden uitgezonden naar vettorgenerator of 
hard copy unit, die ook vertelijk binaen de venstergrenzen zijn 
gelegen. Daarbij dient het venster alle aogelijke rechthoeki
ge voraen aan te kannen neaen: 

a.binnen het schera (speciale toepassingen) 
b.gelijk aan het scher• (noraale stare-aode van het display) 
c.groter dan het scbera (bard copy unit) 

Bet lijkt het aeest zinvol de vensterroutine uit te voeren op 
de data uit de databuffer, en deze na bewerking terug te zetten 

in de databaffer. 

We hebben te aaken aet bet feit dat een lijn 
a.gebeel binnen het venster kan liggen 
b.gedeeltelijk binnen het venster kan liggen 
c.geheel buiten bet venster kan liggen. 

In het eerste geval kannen de punten onveranderd varden uitgestuurd. 
In bet tweede geval zijn er twee aogelijlbeden: 

- begin- of eindpunt binnen bet venster(lsnijpunt aet bet kader) 
- begin- noch eindpunt binnen het kader: (twee snijpunten) • 

In bet derde geval aogen de punten niet varden uitgestuurd. 
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I I I I 
I -I + - I 
I I I I 
I IDOIIPIAI I I 
I t 
I I I 
I 1--.1 
I I I 
I I I 
I r•l +--
I I I 
I 
I IDOIYIIII I I 
I I l 
I IDOIIIIIB IDOII!AI 
I I I 

Er zijn nu twee aogelijtheden om de zaak aan te pakken. 
A. Ie beretenen tltijjde snijpunten aet de Yenstergrenzen, 

tijken daarna vaar 4e (eYentuele)snijpunten zich beYinden, 
en beslissen daarna of er al dan niet iets aoet worden 
uitgestuurd. 

B. Eerst localiseren ve het begin- en eindpunt, selecteren dan 
vanaeer we een snijpunt aoeten gaan berekenen, en daarna 
sturen ve al of aiet de punten uit •• 

AlYorens we ons verpen op de Yraag welke aethode de beste is, 
beschoavea we eerst het algorithae oa een snijpunt te bereke
nen van een lijn aet eea grenslijn. 
Beschouw hierbij de volgende figuur: 

0 .,XB,IB 
I I 11 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I S/ I 
I I I I 
f I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 

~ 
I I 
I I 
I .J 

IA,YJ BI p 

I 
I 

I DO II 
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'foor berekening van het snijpunt aet een .:x-grenslijn wordt 
de :x-coordiaaat van het snijpunt vervangen àoor de vaarde van 
de :x-grenslijn •• Alleen dey-coordinaat aoet berekend worden. 
In de figuur zien we dat de driehoeken l R s en A P B 
gelijkvoraig zijn. Dus geldt voor de lijnstukken: 

lR/AP = SR/BP. Ofwel: 

(iDOVJ - 11)/(XB-XA) = (!SNIJPOBT - YA)/(YB-YA) 

zodat: 

YSBJPIT = YA + (VDOIJ-11) (JB-YA)/(XB-XA) 

Analoog geldt voor berekening van het snijpunt aet een y-grenslijn 
dat de :r-coordinaat van bet snijpunt vervangen kan worden door 
de vaarde vaa de y-grenslijn, en dat voor de x-coordinaat geldt: 

ISIIJPOIT= IA+ (IDOI!-!l) (18-Xl)/(!B-YA). 

We zien hieruit dat we voor die berekeningen gebruik moeten 
aaken vaa routines welke het veraenigvuldigen en delen van twee 
getallen verzorgen. Deze routines kosten nogal vat aan 
executietijd. 

No kunnen ve ons verpen op bet probleea, welke van de twee 
voorgestelde aethoden de aeest tijd-economische is. 

!ethode a biedt voordelen vanneer de aeeste labellijnen goed
bruikbare snijpunten opleveren aet de vensterlijnen. Hier worden 
onnodig veel snijpunten berekend indien de aeeste lijnen geen 
correcte snijpunten opleveren aet de venstergrenzen, of beleaaal 
geen snijpunten leveren aet de grenzen. De routine voor het 
berekenen van het snijpunt wordt extra ingewikkeld vanneer 
er geen snijpunt aocht zijn. 

eetbode b biedt voordeel vanneer de aeeste labellijnen 
binnen het venster liggen, of buiten het venster liggen. De rou
tine voor het berekenen van het snijpunt wordt dan niet onno
dig gebruikt en wordt niet extra ingewikkeld, oadat hij alleen 
wordt aangeroepen vanneer er zeker een snijpunt aoet zijn. Bet 
enige Dadeel is hierbij, dat aen eerst bet begin- en eindpont 
dient te localiseren. 

Bet antwoord op de vraag welke routine de voordeligste is, 
is sterk afhankelijk van de toepassing van het grafisch
ontwerp systeea. Een belangrijke toepassing is het ontwerpen 
van print lay-out •• Wanneer hierbij gewerkt wordt aet een verhouding 
van 1:1, dan valt, vanneer de venstergrenzen saaenvallen aet de 
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de scberagrenzen(vat niet hoeft} de gehele tekening binnen bet 
kader en verdient de metbode b de voorkeur. Wanneer op bet 
schera een tekening vordt afgebeeld aet een verhouding van 2:1 
dan zal een gedeeldte binnen bet scherm koaen en een gedeelte er 
buiten. Het antwoord op de vraag velke aethode dan beter is, 
zal dan veer afhankelijk zija van .bet ontwerp vaar aen aee 
bezig is. Bij nog grotere afbeeldingen van een printontverp, 
zal een steeds groter gedeelte buiten het venster koaen te 
liggen. 

Ie kuanendaaroa toch de coaclasie trekken dat aethode b 
de voorkear verdient boven aethode a. 

we gaaa nu de methode beschouwen welke 
a. Berst eindpunten localiseert, 
b. Yer'tolgens selecteert 
c. En tenslotte snijpanten berekent(indien nodig). 

In het "vlak van tekening• kannen we 9 gebieden onderscheiden: 

- 1 linksboven het kader 
- 2 aiddenhoven het kader 
- 3 rechtsboven het kader 
- 4 linkstussen bet kader 
- 5 het kader zelf 
- 6 rechtstussen bet kader. 
- 7 linksonder het kader 
- 8 aidden onder het kader 
- 9 rechtsonder het kader. 

Lil IS !IIDDEII BBCHTS 

I I I 
I I I 

BOVBI I 1 2 I 3 I 
I I I 
I I I 
I I IDOIJ!ll 
I I I 
I I I 

TUSSEN I 4 KIDEB=5 I 6 I 
I I I 
I I I 
I I IDOIY!Ili 
I I I I 
I I I I 

OIDIB I 7 I 8 I 9 I 
I I I I 
I I I I 

IDOIX!II IDOWX!AX 
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LOCALISATIE. 

ie definieren 4 variabelen: xx,yy,aa,bb 
xx heeft betrekking op beide x-coordinaten(van begin-en eindpunt) 
JJ heeft betrekking op beide y-coordinaten(van begin-en eindpunt) 
aa heeft betrekking op het beginpunt, 
bb heeft betrekking op het eindpunt. 

teze variabelen krijgen , afhankelijk van de plaats van begin
en eindpunt een vaarde. Beschouwen we als voorbeeld: xx. 
Eerst wordt de locatie van xa ten opzichte van de beide 

x-grenzen bepaald. Dit levert op: 
kleiner dan wdowxain: 
Vdovxain < xa < wdovxaax 
Groter dan wdowxaax 

XX 
XX 
XI 

·-.- 1 • 
:= 2. 
·-.- 4. 

Vervolgens wordt de locatie van xb ten opzichte van de beide 
x-grenzen bepaald. Dit levert: 

kleiner dan wdowxain 
wdovxain < xb < vdowxaax 
Groter dan wdovxaax 

De totale xx kan nu de vaarde hebben: 
9,10,12,17,18,20,33,34,36. 

xx:= xx + 8 
xx:= xx + 16. 
xx:= xx + 32. 

Vanneer xx bijvoorbeeld 9 is dan veten we dat beide x-coordi
naten links van het venster liggen en dan hoeven de punten niet 
te worden uitgestuurd naar bijvooorbeeld de vectorgenerator. 
In onderstaande tabellen volgt een coapleet overzicht: 

LIIKS BIDDER BBCHTS OIDEB TUSSEN , BOVEB 

XA YA 
---;-·--····-·-· -------· •.. ----· _,_"., . ._.,._...,_._ 

AA I:= 1 2 4 AA I:= AAt8 
XX,:= 1 2 4 !Y' := 1 

I 
I -' -

I! 
' l 

BB·:= 1 2 i4 BIL := BBt8 
xx;=xxta +16 t32 TJ;=YYt8 

Dit levert 4 tabellen: 

voor aa en bb dezelfde tabel: 

AA 
XA=LIIKS 

YA=BOVEI 33 
TUSSEN 17 

ONDER 9 

IUDDEl 
34 
18 
10 

RECHTS 
36 
20 
12 

BB 
XB=LIIKS 

YB=BOVEB 33 
TUSSEN 17 

OHDEB 9 

t16 
2 

!B 

t16 
+16 

+32 
4 -

+32 
+32 

ftiDDEH 
34 
18 
10 

RECHTS 
36 
20 
12 



voor xx en yy dezelfde tabel: 

XI 
XA=LINKS 

IB=LIJKS 9 
MIDDEN 17 
RECHTS 33 

ftiDD!N 
10 
18 
34 

RECHTS 
12 
20 
36 
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JY 
YA= ONDER 

YB=OliDER 9 
TUSSEN 17 

BOVEN 33 

TUSSEN 
10 
18 
34 

BOVEli 
12 
20 
36 

Afhankelijk van de vaarden van deze variabelen wordt beslist 
of er al of niet iets uitgezonden moet worden en of er vel of 
geen snijpuntberekening aoet volgen. 

SELECTIE. 

A.JI!Uieti li.!F Diet§ .. uit~§nden_l• 
Er hoeft absoluut niets te worden uitgestuurd wanneer: 

a.beide panten lilll van het kader liggen(xx=9) 
of b.beide panten ~i! van bet tader liggen(xx=36). 
Of c.beide punten sov~Jbet kader liggen.(yy=36) 
of d.beide punten ~~j§~ bet kader liggen(yy=9) 

b. )IDDI!i . .IZ!SJiJI=t» tiDdRPl-ID~-S!.I.U.!!.Uili!-ll.itzgJd!n ? • 
Alleen vanneer zowel begin- als eindpont binnen het venster 

vallen aoeten deze ponten OIGEVIJZIGD worden uitgezonden. Dit 
is vanneer zowel xx=18 als yy=18. 

C.~.ll!D.!aêri!_&!~I-l-Ri!1-QD9e!!j&!g~get_!2!~!D-!Ïl: 
9!Zqlt!!!• 

Dit zijn die gevallen, vaarbij het beginpunt binnen het kader 
ligt (aa=18) en daarbij het eindpunt b•iten bet kader, of die 
lijnen vaarbij het oagekeerde het geval is ((bb=18). 

Ju resteren nog die lijnstukken vaarbij beide punten buiten 
bet kader liggen, aaar die toch nog gedeeltelijk door bet kader 
iJinn§.n gaan. 
Hierbij onderscheiden ve de volgende gevallen: 

a.lijnstukken met xx=18 of yy=18 (maar niet zowel xx als yy=18) 
hierbij aoeten twee snijpunten aet het kader worden berekend 

b.lijnstukken aet beginpunt linkstussen,aiddenboven,rechtstossen 
of aiddenonder. (niet geval a) •• 

C.lijnstukken aet beginpont linksboven,rechtsboven,lintsonder, 
rechtsonder en eindpunt zodanig dat er aisschien een correct 

snijpont geleverd AIA worden. 

Het bovenstaande wordt bekeken door de routine !I!nQ! 
Deze routine "VIIDOV" aaakt gebruik van subroutines: 

LOCATIE : bepaalt de plaats van een coordinaat ten op
zichte van een boven en ondergrens. 

KLEIIER : bepaalt of een coordinaat kleiner is dan een grens 
GBOTER : bepaalt of een coordinaat groter is dan een grens 
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SIJPIGR : berekent bet snijpont van een lijn aet een x-grenslijn. 
SIYPJGR : berekent het snijpunt van een lijn aet een y-grenslijn. 

Hierna volgen de flov-diagraaaan die de routines beschrijven: 

i IN DOl: 
LOAt HL !ET DATBOP-BEGINADRES 
LOAD DE !ET DA!BOP-BEGIIADRES 

I 
I -----> CALL IIIDOISB 

I I 
I I 
I y 
I S1t! DlTBOPOOTPOINTBB 
I r- 1 JA 
I IC1BBY=1 1 I ,VOL XA,XB,Il,YB !ET OOH 
I I 
I I NEE t 
I I ~ 

I I 
I t 

ZET Il,Yl,XB,YB, TEBUG IN DATABOfFEB 
I I 
I t 
I NEEr-----------------------, 
-------)BUFFER GEHEEL BEH1NDELD71 

I JA 

' BET 

- -· 



IIIIDOVSR 

11:=1 
AA:=1 

I 
I 

I JA 
I 
I 
I 
I 
I 
V 
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r ..•• ----
IIA KLEIIER DAB IDOWXIUN 

---
' NEE 

---
lil GROTER DAN IDOWX!ll 

-··· 
I lEE 
V 

11:=2 
AA:=2 

I 
< ...:,. - -l 

• I 
• 

-, 
?I 

I 

• 
ra~~~-----IIB KLEIMER DAli IDOIX!IN I 
I JA ~---------------------4 I NEE 

JA 
I 
I 
V 

XX:= q 
lA:= q 

I -.. •• 

I 
I 
I 
I 
I 
V 

JIB GROTER Dil IDOiXflll ? 1--..,, JA 

IX:=IIt8 
BB:=1 

I 

~----------------------J 
I JEE 

' II:=XXt16 
BB:=2 

I 
~---------~- I ~ 

Jt 
I -·1 

rr~~~-----1!1 KLEIIER DAl IDOiYKIN I 
I JA ~----------------------J 
I 
I 
I 
I 
I 
V 

!1:=1 
AA:=IAt8 

I 
I ,.. 

I JA 
I 
I 
I 
I 
I 
V 

Yt:=ttt8 
BB:=EBt8 

IIA 

IYB 

IYB 

I NEB 

GBOTER DAl iDOiY!AX ?I ---4 
I lEE 

' tt:=2 
Al:=Alt16 

I 
+--- 4: * 

~ .. 
KLEIIER DAl IDOV!f!IR I 

* J 

I JEE 
~ 

GROTER DIJ iDOiltfllX ?I------ ' I 

I IIEE 
V 

t!:=ttt16 
BB:=BBt16 

I 
I 
V 

XX:=XIt32 
BB:=4 

I 
I 

,JA 
I 
I 
V 

tY:=B 
AA:=lAt32 

I 

.,JA 
I 
I 

' Yt:=ttt32 
BB:=BBt32 
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V ABtlEER ZEKER NIETS DITZENDEN ? 
JA r - ·----· 1 

1XI=9 ? I 
I • • 
I NEE 
1 JA r -. 1 

I I 11=36 ? I 
I I .. ..J 

I I NEE 
I I JA r I 

I I I t! = 9 ?I 
I I ·-1 I NEE 
I I JA r --, 
I I I !Y= 36?1 
I I I ___, 
I I I JEE 

' V ' ' ' BIETS DITZENDER VEL IETS DITZENDEN 

WUiNEER OBG!IIJZIGD UITZEIDEl ? 
lEE r- I 

' ·( -I XX = 18?1 
I .. 
I JA 
I lEE I' ---. 
I < I !I = 18?1 
I L I 

I I Jl 

' ' JftP:l PUIT BEIDE PONTER OIGEWIJZIGD UITZEBDEB. 

VANBBBR 1 PUNT ONGEIIJZIGD UITZEIDEl 1 
JA 

··----
~ 

ll!A 
ONGEWIJZIGD 
UITZENDEl 

NIEUWE 
I BIE 

BE BE KEREl 

Al = 18?1 
·.J 

JEE 
JA 

BB = 18?1~XB!B ONGEWIJZIGD 
OI!ZE.NDEN 

I 
~ 

BEIDE PITlil 

NIEUWE 11!1 
BEREKEJIEN 

OPBIED i 
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BEGINPUIT Il VEISTEB: EIIDPUJ'f OPJIIEUW BEBEIEJIEB. 
JA 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

' J!P 
lUNCBGD 1 

r - , 
I lUIDPIT OIDEB?I 

' .J 
I NEE , 

IEIIDPJT BOYEN?I-
--I 

I Jf!E 

' JIIP 
lOJCBGD 2 

AUICHGD 1 

r .• t. -, 
IBEBEKEI SIYPONTI 
IIIET IDOII!II I 

: i I 

JA 
-, 

I 
I 

' J!!P 
AOICBGD 

IXSIIPIT KLEIIEBI 
..-----IIDOIIPJII? 1----, 
Ï' JA ~------------.J NEE t 

----, 

3 

IBER!IEB SI!PIT I 
IIIBT IDOII!II I 

IXSIYPONT GROTEBI 
1 - ~ --1 WDOIXftll ? I 
I HEB '- 1 1 L .. 

I I y Jl 
l I r·- -, 
I I IBEBEKEN SBYPUITI 
I • I!BT IDOII!AX I 
I I 
I I 
-----------~· • ·'"" __.J 

NEE 
f

POOT!ELDIIG 

BIE UWE IBY B 

lUICHGD 2 
I 
~ IB 

er----·--,, JA 
I BB=17 1-~ 
..... ___ __... .--------., 

' JEE IBEBEKEN SNYPONTI 
.-, -------., I !ET VDOVlftll 
I BB = 20 l L ___.. 

I I 

IBEBEIEI SIYPUNTI 
I!ET IDOIJ!AI I 

,., 
NIEUWE IBYB 

"' NIEUIE IBYB 
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AOBCHGD 3 
..-----'----, 
IBEREKEB SIYPUBTI 
IMET IDOitBll I 

: : : ~~-----=: 
IISIYPIT KLEIIERI 

--------IDAI WDOIXBII ? I 

IBEBE~!:ASIIPOI;I r--- I BBE-~ , 
I8E7 WDOIX8IN I IISNYPIT GROTER I 
"-------.1 IDAJ IDOWI!IAI ( 

I L-- --.1--NEE:NI!UWE XBYB 
BIEUWE IBYB I JA 

,----
IBEREKEI SBYPNT I 
IMBT IDOIXMAI I 
t , • • I 

I 
NIEUWE XBYB 

EINDPUNT IN lEMSTER: BEGilPUNT OPNIEUW BEREKENEN. 
I 

-----, 
I lEBWISSEL I 
IIAYA IBYBI 

r 1 
I lEB liSSE L I 
lAl EN BB I 
'------.l 

' 1 I CALL I 
I AUICBGD I 
• 

I TERUGlERIISSELEI I 
I IA!l El IBYB I 
I AA El BB t - __ , 
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ZOWEL BEGIN-ALS EIRDPOHT VEBIIBOWEI • 
I Il 

r- --. Jl r · 1 

I XX= 1----IBEBEIEN SNYPONTI 
I IIIDDEIIUDDIII I !ET WDOIIXBIN I 
I I IEl IDOWIBAI I 

I lEE / 
JA r-------.., 

I YY = 1----IBEREKEI SNYPOITI 
ITUSSEITUSSEH I IIIET WDOitBII I 

IEl IDOWY!Al I 
NEE 

r-----------, JAr--------------
1 lA = 1----IBEB!IEI SNYPNT I 
ILINKSTOSSEI ?J liET WDOIXIIII I 

I lEE 
I 
I 

I BB ::: 
IBIDDBIB0911 

JA 
1-, 
I I 

I .J 1--------~ 
I 

i' 
I 

I NEE I IYSIYPIT GBOTEB I 
,.--------.1 I I DAN iDOitlUI I~Jl: BIETS UITZ. 
I BB= I___. '---------' 
IBECBTSBOYEI I I NEE .. _ .. 

IBEGIIPUNT IOBDTI 
I SNIJPUIT I 
IBEREKEN SNYPBT I 
IBET IDOIYIIAX I 
, I - • 

BO'lH1l~,.-------, 
ISBtPUNT GROTER NEE EIIDPUIT:= 
IDAI IDOII!AX ~ SIIJPUIT.= 

BO'lH1B 
JA 

I BB = 1---. 
I!IDDBIOIDEB?I I 

t JA 

JBEREKER SllPONTI 
I!ET IDOWI!AX I 
I EINDPUNT := I 
I SNIJPUIT I ..__ ______ _, 

.. I 1-..--- "1 JA:NIETS UITZ. 
I JEE I JSNYPUNT ILEIIERI~ 

JAI IDAI IDOIY!II? 
I llB = 1--' __.. 
IRECHTSOIDER?I 
' •• .J 

I IE.E 
POUTII!LDIHG 

~ lEE 
.-------, 
IBEGIIPUIT := 
I SliJPUIT I 
I BEREKEI SliPUIT I 
I ftET IDOI!!II I 
..____ . -· - . 

JO!P: 
BAAR BOTB1A 
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• BOTB 2 , 
I Al = I Jl 
lftiDDENBOVEII----IlllLOOG FLOWDIAGRAS ftET BOTH 1 
I •• -I 

I NEE 
W BOTH 3 

f , 

I Al = I JA 
IRECBTSTOSSEJ----IAIALOOG FLOWDilGRAft !ET BOTH 1 

I NEE 
\1, BOTB 4 , 

I lA = I JA 
lftiDDEIOIDERI----IliiLOOG FLOWDilGRAft liET BOTH 1 

I JEE 
'V BOTH 5 , 

I AA = I JA 
ILINKSBOVElf 1---,..--------., 

IBEREKEI SBlPUMTI 
NEE lftET WDOilftiN I 

J 

I '1 
I YSNYPNT KLEINER I J l 
IDAII IDOIIY!IN I -=)-IIIETS UITZENDEl 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

"' 

~--------------~ 
I NEE 

--------, 
IYSIIJPIT GBOTER I JAr-------------
IDlll IDOV!ftAI I~IBEREKEN SIYPUBTI 

lftET VDOV!ftli I 
IIEE • I ----------, J 

IBEGIIPUIT := 1<-r · ., 
I SNIJPUIT I WEE IIS!IYPIT GBOTBR ~JA: NIETS 
'---------J IDAI IDOII!AX I 

I I 
IBBRBKEI SIYPUNTI 
lftET WDOWX!AX I 

L---- I 

IYSIYPBT KLEIIERI JA,..-----------.._.~ 
IDAI VDOWY!IB I !BEREKEN SIYPBT 
'· ,.--I liET VDOWY!II 

I NEE L----------' 
tL----...;;.~ ..... -· ---+-~-J 

~ ~ 
tEINDPUNT := SliPUIT 
L-------

'1 

I 

UITZ. 
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I 
\)' BOTB 6 . -, 

I AA = I JA 
IBECHTSOIDEBI-1 AllLOOG :PLOiDIAGRA! f!ET BOTH 5 
.. .I 

I JEE 
~ BOTH 1 , 

I AA = I JA 
IBECBTSBOVEII-1 ANALOOG FLOiDIAGRllt liET BOTH 5 ...__ _____ .. 

I NEE 
~ BOTH 8 , 

I Al = I JA 
fLINKSOlDER 1----1 ANALOOG !LOiDIAGBAft !ET BOTH 5 ...__ _____ .. 

'1/ NEE 
POOTI!IELDIIG. 
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BOOPDSTUK 11 

BET K.OPiliBEI VU1 EEl' SUBBOO!t UIT DE LABELSTRUCTUUR 
JAAR BET RUNJIJIG LABEL. 

Inleiding. 

Wanneer aen zich een ontwerper van print-layout voorstelt, 
die ergens in zijn labelstructuur de gegevens voor een 16 pins 
IC-voetje beeft opgeslagen en hij vil daaraee een print ontwerp 
aaken, dan zal hij .moeten .kunnen beschikken over die gegevens 
op een andere plaats in de labelstructuur. 

Bij aanduiding van de plaats van IC's op een print aaakt 
aen vaak gebruik van letters en cijfers om de plaats van IC 1 s 
op de print aan te geven. Horizontaal worden de letters A tot 
en aet I gebruikt en verticaal de cijfers 1 tot en aet 4. 
De IC-aansluitingen zijn op hun beurt genummerd van 1 tot en 
aet het aantal aansloitingen. 

wanneer de ontwerper dan een ve.rbinding .vil leggen van 11,12 
naar C4, 10 , dan aoet hij veten vaar deze punten zich bevin
den. De aethode die dan gevolgd kan worden is de volgende: 

a. ereeer het IC-voetje (entry-label op level 1) 
De aansluitingen worden op een level dieper gecreeerd. 

B. ereeer "PBINT". Dit entry-label bevat gegevens voor de 
rand van de printkaart. 

c. Vervolgens worden gecreeerd: 
A1 tot en aet 14; allen NEXT-labels van elkaar,dus op 
hetzelfde level). 

D. Daarna wordt de subboom "IC-VOETJE gekopieerd naar de 
labels 11 tot en aet 14. 

Besult.erend is een booast.ruct.uur verkregen aet. de juiste teke
ningenopbouw en de juiste levelverdeling. Ook zijn precies de 
aansluitingen voor de IC's bekend. De werbindingen kunnen nu 
gecreeerd worden ia S!J label. 

De mogelijkbeid tot bet. kopieren van een subbooa voorkoat 
dat de gebruiker zelf vaak dezelfde tekening opnieuw aoet 
creeeren. 

We geven het. koaaando "GET" tijdens creatie van een label. 
In de labelstact staat dan de weg naar het. running label, ter
vijl dezelfde weg oot staat in stack B (zie CREATE) • 
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stel dat 11 het laatst gecreeerde label is en ve villen au 
dat de sobbooa DIL 14 wordt gekopieerd naar dit gecreeerde 
label. 

r--t f .. I ,.-, 

IINI----IDIL141----111 
L--.J l I l-.J 

I 
I ,.-, 
I 121 
I l-.J 

I • 
I • 
I • 
I ,....--, 
I J 14 I 
I 

.__.. 
I 1 
INEIT I .. _ 

... .J 

Ie aoeten dos DIL111 en al diens sublabels kopieren, aaar 
geen IU~IT-labels van DIL14 

Bet koaaando "GE'l'"(DIL14) heeft dan tot gevolg dat 
DIL111 en al zijn sublabels worden gekopieerd, aaar geen 
HEIT-labels van DIL14, naar het RUNNING label,dus 11. 
Dit gebeurt echter alleen als de CREATIOiflag geset is, dus 
vanneer nog niet het EJD of creation koaaando gegeven is, of 
na het komaando COITIIU.I (11). Bet running label 11 k!D al 
een IEX'l' label (bv A2) hebben en ook sublabels. Biermee dient 
rekenlag te varden gehouden, zodanig dat deze niet "vergeten• 
worden. De routine is nu zo van opzet, dat: 
a. Van het subboom EITRY-1abel(DIL111) worden alleen de 
DATA toegevoegd aan het running label A1. De entry-naaa wordt 
niet overgenoaen,evenain als de identiteit. 
B. De andere subbooalabels worden in nieuv te creeeren subla
bels 'lan het running label gezet,inclasief hun naara, aaar aet 
een andere identiteit, naaelijk de identiteit :•gekopieerd label•. 

Het ligt voor de hand dat ve, vanneer gesproken wordt va.n 
nieuw te creeeren labels, gebruik vensen te aaken van besteaode 
subroutines, in dit geval : CREATB. 

wanneer we die rou.tine CREATE nader beschouwen, dan gebeurt 
daarin het volgende: 
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CRIATB 
I 

VRAAG BIEUWE CEL 
I 
V 

IIITIALISEBB BYTETELLER IB DE CEL 
ZET DE lAAft VAl HET LABEL IM DB CEL 
LAAD DE IDEJTITBI'f VAl HET LABEL !ET 00 

I 
I 

r- a JEE 
I L!YEL =0? 1-------, 
L IJ ftO!DERLABEL: 

I JA SUBLAB.ADR .PLAATS: =ADR .BIE Uil! 
STARTLIS:=ADR.JI!Dil CEL Il WIEUi LABEL: 
Il RIBUil LABEL: JEJTLABEL:=ODDE SUBLAB.ADR. 
JEITLABEL:=ADBES STARTLIS VAl ROEDER 
SUBLABEL:= ETI SUBLABEL := .ETX 
ZET LA.BELADRES IJ LAB.StlCK BAAL ABSOL.COORD.I!OEDBR OP 
lBSOL.COORD. :=CUBSORWAAIDE ZET LABELADRES IN LABELSTICK 
RELAT.COORD. :-=CURSORWAARDE ZET IIEOWE lBS.COO.BD. rCURSOB, 

I IJ LABELSTICK 
ZET lBSOL.COORD.II LABELSTICK BEREKEI REL.COORD.T.O.V.I!OEDER 
ZET REL.COOBD.II LABEL ZET REL.COORD. IN LABEL. 

I I 

' t L------~+----v-~---~~----·-·-· 

VERBOOG LEVELCOOlTER rCOUITCUI!, 
KOPIEER LlBELSTACK IJ STACK B. 

BET. 

Wanneer ve deze routine villen gebruiken voor ons doel,dan 
aoet: 

a. De naaa ergens klaar staan 
b. De cu.rsor een zodanige vaarde hebben dat de juiste 

re la tieYe coordinaat in het label koat. 
c. Ja aanroepen vaa de routine aoet de identiteit van het 

label veranderd worden. 

Alle sublabels van het entry-label aoeten aan de beurt ko•en 
das is het noodzakelijk dat tegelijkertijd aet het aftasten van 
de subbooa de running booa vordt opgebouwd. Bierbij zal de la
belstack vaat gekopieerd •oeten worden o• een andere stack(b of 
c) in de labelstact te plaatsen •• 

Wanneer we gebxaik •aken van CREATB blijft autoaatisch het 
•running sublabel• op hetzelfde level aanwezig,aet coxrecte 
pointers enzovoorts. 

CEL 
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Bu volgen de flowdiagrassen van de routines:GETC!!D,GETLIB, 
DlTALALA. 

GETC!D 
I 

ZOEK EHTR! LABEL 
I 

r-----... 
I GJVOHDEH? I---REE 
I • ' 

I Jl 
'V 

R ES.ET CO DITIBI 
I 

DITlTRliSPORT VAN 
EHTRY BAAR BOBIIIG 

I 
1 

: POUTBELDIBG 

r--------~<~--------1 
r- 1 'V I 

rr---~ I HEEF! BOOliLlB. I NEE r --, JA I 
I I EEN SUBLIBEL? 1-·-----1 COUNTINI=O? I--KLAAR ~ 

11\ "--------.J '-- I 
I I I I 
I ~ Jl \) I 
I -----·-----·--,. r--- , I 
I ,,_--•I 'VERBOOG COUITIBI I IYERLAAG CODITIII I I 
I I IY!RHOOG LE'VELCNT I JGl 1 LE'VEL TERUG I I 
I I IZ!T LIBEL XI BOOBI fiN BOOBSTCK EB I I 
J\ I I STICK I I ROBrUIG STICK I I 
I I '------------------ 4 
I 1' "' t I I I ClLL GITLAB r-------- I 
I I ~ liS ER EEI IEITI I 
l. .... ---ti---E(--1 I LABEL ? 1-BEE--.J 

I '----------·---.J 
I '-"JA 
1...--------------------~~~------------~-J 

zoals uit bovenstaand flovdiagraa blijkt, wordt bij het GET
ko••ando gebruik geRaakt van de routine : GETLAB. Deze zullen 

ve nu bespreken: 
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GBTLlB: IBPUT: LABBLSTACK BEVAT DE WEG NAAR DE SUBBOO!=BOOSSTACK 
STACK B BEVAT WEG JAAR RUNNING LABEL=BUNNIBG STAC 
~IN 

STACK C := BOOSSTICK 
STICK l := BUIHING STICK 

I 
V 

LOAD CURSOR 
(=lBSOL. COORD. SOEDEB RUNNIBG + REL.COORD.SUB BOOS) 

I 
I 

VUL RA!EFIELD=GETFIZLD 
I 

CAtt CBEATB 
I 

VEBANDIB IDBBTITEIT 
I 
V 

STACK A:=BOOI!!STACK 
I 

Cltt DlTltltl=DATA KOPIEREN 
I 
V 

RET 

oa de data te transporteren van het ene label naar het andere 
wordt gebruik geaaakt van de routines:DATALABU en DATABULA. 
!et behulp van RONlCTE wordt gekeken of er aeer data in het 
label waren dan de databuffer in eerste instantie kan bevatten. 

Datalala: 
I in 
I 

datatransport van booalabel naar buffer 
laad runtlag als buffer te klein 

I 
I 

eventueel bewerking toe te passen 
I 
I 

datatransport van buffer naar running label 
I 

check ruaflag: 
als rooflag =1 jap naar datalabel-buffer 

Bet gevolg van het feit dat ve de routine CREATE gebruiken 
oa nieuwe cellen te creeeren, is dat de volgorde der REIT-la
bels in de subbooa verwisseld is weergegeven in de runaing booa. 
Dit heeft echter geen consequenties voor de labelstructuur, daar 
de juiste sublabels aan de juiste moeders blijven hangen en dat 
de "level"opbouv niet verandert. 
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In het voorbeeld is dos de volgorde van de aansluitingen van 
het IC DIL-114 Yerandert Yan 1 t/a 14 in de subbooa,naar 
14 t/• 1 in de running boom 

De identity byte Yan de gekopieerde labels in de running boo• 
die dus ontstaan zijn na kopieren van andere labels, wordt gezet · 
op 00001111 (binair) of te vel"Of'tthexadeciaaal. 
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HOOFDSTUK 12 

HET AAIWIJZEN llB EEN PUNT ftET BEHULP 
lAN DE CURSOR. 

Oadat het aogelijk moet zijn oa,zoals vaak voor zal koaen bij 
het print-ontwerpen, een lijn te trekken vanaf een punt vat in 
store mode op het display staat, naar een ander punt,dat nog 
niet eens op het scher• hoeft te staan maar er bijvoorbeeld net 
buiten, aoet de coaputer dit punt kennen, en vanneer de coaputer 
het niet kent, aoet de gebruiker, die zelf ook de juiste koordi
naten niet kent, maar vel de cursor naar dit punt kan bewegen, 
dit punt bekend maken aan de computer. 

Uitgangspunt hierbij is dat het punt pre~!~§ bepaald moet 
worden, zodat een verbinding met een IC-aansluitingspunt ook 
vertelijk tontakt zal •aken na etsing van de print. 

Er zijn enige aethoden, die zich voor dit vert lenen, te ve
ten: 

- het "vergroot" invoeren van alle coordinaten in het geheugen, 
zodat bijvoorbeeld altijd een factor 8 wordt vergroot. 

Tijdens het displayen worden de coordinaten niet veer ver
kleind, maar veergegeven zoals ze in het geheugen staan, dus 
vergroot ten opzichte van het •normale" formaat. 

De cursor wordt mede vergroot ingevoerd en op deze wijze kun
nen ve met de ainst significante bits van de cursor zodanig 
manipuleren dat na afronding van die ainst significante bits 
het juiste punt betend wordt aan de toapater. 
Hierbij kan als nadeel worden genoemd dat het vlak van teke
ning wordt verkleind van het huidige foraaat naar een 64 maal 
zo klein formaat. 

- ie voeren de punten op normale wijze in het geheugen in 
en alleen tijdens het displayen geven ve de tekening naar 
wens Yergroot veer. Het "rasterpatroon (het denkbeeldig pa
troon vat ve krijgen als ve per bit een horizontale en een 
verticale lijn gedacht denken), wordt dan zodanig dat in 
plaats van ~~n rasterlijn per bi1, een rasterlijn per A~h! 
bits optreed, vanneer de coordinaten 8 maal vergroot worden 
weergegeven. 

Hierbij dienen ve vel te bedenken dat ve eerst een venster
routine aoeten toepassen met een venstergrootte welke 8 maal 
kleiner is dan het "normale• venster, oadat anders de meest 
significante bits verdwijnen en er daardoor de meest vilde lij
nen veer kunnen worden gegenereerd. 
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Het aanwijzen van een in store-mode geschreven punt 
IJ!-RJÀIJR_JA~-9S-S9!§2!___ _________________________ _ 

Eerst wordt de tekening waarop we een pont villen aanwijzen 
in store-aode op het schera gebracht. Dit gebeurt aet het 
koaaando : PRIIT(LlBEL). 
Vervolgens plaatsen we de cursor zo goed aogelijk in de buurt 
van het desbetreffende punt en geven we het koaaando: 

ZOO!:<zooafactor>; 

Het resultaat is dat het deel van de tekening rondoa de cursor 
vergroot wordt weergegeven en de cursor koat hierbij in het 
aidden van het schera te staan. 

We kunnen na zien of de cursor op het juiste punt staat of 
niet. In het laatste geval aoeten we, hetzij aet de Teletype, 
hetzij aet de Joystick, de cursor adjusteren, en wel zodanig 
dat hij zo dicht aogelijt staat bij het aan te wijzen punt. 
De coaputer rond dan die cursorwaarde af, zodat de cursor saaen
valt aet het rasterpant dat identiek is aet het aan te vijzen 
punt •• Yervolgens wordt nogaaals de tekening op het noraale for
aaat gedisplayed. Aan het eind van de routine is dan de cursor
waa:r:de bekend. 

StelleD we ons het koaplete. vlak van tekening voor, dan bevind 
zich daarin die tekening die we vergroot weergegeven willen zien 
teneinde de cursor daarna de juiste vaarde te kunnen geven. 

Ie passen dan eerst de vensterroutine toe,aet een venster
grootte die gegeven wordt door:SCBEEISIZE/ZOOftPACTOB. 

De vensteroorsprong volgt op zijn beurt uit de voorwaarde dat 
de cursor in het aidden van het scbera aoet koaen •• 
Iu plaatsen we het schera zodanig, dat de acheraoorsprong en de 
vensteroorsprong saaen gaan vallen. Virtueel zien we dus: 

I 
I 
I 
r 
I 
I 
I 

liltDOl 

S.O.=YERS1EROORSPB. 

SCREEII 

J 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Vervolgens verschuiven we het stuk van de tekening binnen vens 
tergrenzen naar de absolute oorsprong. (0, 0} 
Hu gaan we vergroten ten opzichte van de absolute oorsprong 
door de data telkens 1 bit naar links te verschuiven,net zolang 
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totdat de zooafactor bereikt is. Tenslotte wordt de tekening in 
beeld gebracht, vaarbij .blijkt dat heel het schera wordt gevold. 
Dezelfde transformatie ondergaat de cursor •• 

Radat de cursor is verplaatst naar het juiste pont,althans in 
de buurt daarvan, wordt de cusorvaarde afgerond, wordt deze ge
deeld door de zooafactor, en wordt de schermoorsprong er vederoa 
bij opgeteld. Deze cursorvaarde die resulterend verkregen is, is 
de gewenste. 
Tenslotte wordt het toa•ando gegeven:aove screen to cursor, 
vaardoor de cursor bij het displayen op noraaal foraaat, in het 
aidden van bet schera koat.;bet scherm wordt gevist;bet venster 
wordt opnieuw geset, en bet displayen vindt plaats. 

De subroutine •zooa•, welke wordt gebruikt voor het 
Yeraenigvuldigen van de data in de databoffer is gesplitst in 
twee deleD, te weten in het veraenigYuldigen van de x-coordi
naten en het veraenigvuldigen der t-coordinaten. Deze tvee 
laatstgenoemde subroutines kunnen worden gebruikt om de I- en 
de J-coordinaten afzonderlijk te kunnen YermenigYuldigen 
hetgeen met de koamando's!UI,!UY kan geschieden. 



PLOIDIAGRAM: ZOOBCMD 
I 
I IN 
I 
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LEES ZOOMFACTOR IN 
CHECK ZOOftPACTOR 

I 
V 

BEREKEI NIEUWE SCBERMOORSPRONGr=VERSTEROORPRORG, 
FORBOLE: S .0.: :OUDE CURSOR-SCBEERSIZE/ (2•ZOO!IPACT). 

I 
I 

SET iiiDOI=VEISTER 
SET SCHERft 

I 
V 

BEPAAL VERGROTE CURSOR 
POB!ULE:COBSOB:=ZOO!IPACT. (OUDE CURSOR-NIEUWE S.O.) 

I 
V 

r- , 
IOVEBFLOi? 1-JA-FOOTKELDING:CKDEBB 
.. __ __.J 

I NEE 
DISPLAY IIGEZOOMDE BEELD= RUNACT 

I 

" TTY 

DATA NAAR DATABOPFEB 
ABS.COORD.OPTELLEJ 
VERKLEIND-VEISTER BOOT. 
SCHERftOORSPRONG AFTBEKKEI 
CONVERSIE + DISPLAY 
RUNACTE=EIIDE ACTIESTRING 

!JOYSTICK OR TTY ? 1--~~PBINT"+" EN LEES REGEL 
L __.J ftCI:DELTAI,DELTAY 

I JOYSTICK I 
CALL JOYCBD ' 

GEBRUIKEB:ADJOST CUBSORI Y 
OKAY I 
ENt I 

t_ _____ ~~-~~-----~J 1 < 

il 
CURSOR AFRONDEN 
VERKLEIN CURSOR 
C:=C + SCHEBftOOBSPROHG 

~ LBYERT AlHGEIEZEH PUIT 

MOVE SCREEN TO CURSOR 
!BASE SCREEN 
SET WINDOM 
DISPLAY OP NORKAAL PORMAAT 
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Omdat het ook aogelijt aoet zijn, oa een groter deel van 
bet •lak van tekening te beschouwen dan alleen dat\· gedeelte vat 
net op bet beeldscherm tan,vanneer op normaal for•aat gedisplayed 
wordt, is oot het koaaando : Alll:<awayfactor>; 
inge•oerd. 
De gebruiker geeft deze opdracht oa het running label •ertleind 
veer te ge•en, • De avayfactor mag zijn: 2,4,8,16,32. 
Ook bij de routine die dit kommando behandeld, wordt eerst een 
nieuwe •ensteroorsprong berekend aan de hand van de oude cursor
waarde, en wordt met de Yensterroutine een gedeelte van bet •lak 
•an tekening bekeken wat enige malen groter is dan het scbera. 
Ver•olgens worden de data uit het label(die in de databuffer 
staan) •erkleind, en wordt het verkleinde deel van de tekening 
gedisplaJed, en wel zodanig dat de cursor, die ergens op de te
kening stond, in bet aidden van het scherm komt. Hierbij 
dient te varden opgemerkt, dat fijne details gaan verdwijnen. 

Ook nu kunnen we manipuleren met de cursor, vaardoor deze erg 
"grote"stappen neeat, oa vlug Yan het ene deel van de tekening 
naar bet ander deel te kunnen koaen. 

FLOWDIAGRl!: AlliCBD 
I 
I IB 
I 

lEES lllYPlCTOB IB 
CHECK AWAIPACTOR 

I 
I 

BEREKEI BIEUWE SCHERftOORSPROBG 
FORMULE: S.O. :.=OUDE CURSOR - (SCREENSIZE•AWA Yl'lCTOR) /2 

I 
SET liJDOl VERGROOT 
S!'f SCBEEI 

I 
BEPllL VERKLEINDE CURSORWAARDE 

POBftULE:II!UIE CURSOR:=(OUD! C.-IIEUVE S.O.)/AVAIFACTOR 
I 
I 

DISPLAY VERKLEINDE BEELD 
= RUIACT 

DATAtABU 
lDDORG 
liJDOl 
SUBSCB 
1111 
COBVS 

BOIACTE 
I 
I 

CUBSORBANDLIIG 
• 
• 

BEREKEI CORRECTE CURSOR 
DISPLAY OP VARE GROOTTE 
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Ook bij deze routine wordt gebruik geaaakt van een 
gesplitste bewerking van I- en Y-coordinaten. 
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AlBBEVELIIGEJ 

Daar het niet aogelijk bleek het Interaktief Grafisch 
Systeea binnen deze afstadeerperiode te voltooien, zal het 
noodzakelijk zijn oa volgende afstudeerders te belasten aet 
het oplossen van de nog resterende tekortkomingen van het systeem. 

Hierbij valt te denken aan: 
- het gebruik maken van de binnenkort ter beschikking staande 

floppy-disk. Deze zal gebruikt kannen worden oa: 
- de koamando• te reflecteren 
- de systeembibliotheek in op te slaan 
- de DATA van een label op te slaan. 

- het bedrijven van het display aet JOJ-STOBE informatie, 
zodra een bardvare-systeeaklok gereed zal zijn. 

- het vervolmaken van de intetrupt-service-routines 

- het optimaliseren van de aens-aachine interface 

- de aogelijkheid impleaenteren om een label over een willekeurige 
hoek te roteren. 

- onderzoek verrichten naar bet nut van het toepassen van een 
BOGEBE TAAL. 

- het kopieren van de labelstructuur + data naar een output
device. 

- het inlezen van een labelstructuur + data van een inputdevice 

- bet •editen" van de koamando•s die gereflecteerd varen 
via een outpatfile. 
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APPENDIX I 

Haaen van die routines welke wijzigingen hebben ondergaan t.o.v. 
De listing uit ref. 57. 

ADDOBG 
CB!RTRPR 
COP!STAB 
COP!STAC 
COP!STCA 
COP!STBA 
ElCBSTAB 
EX CBSTIC 
SEACftD 
SEACftDSJi 
SEABCH 
CRECftDS 

Naaen van nieuwe routines: 

f!SCCftD 
f!SLCf!D 
!!CSCMD 
ZOO!CI!ID 
ZOO ft 
PIULTX 
I!ULTY 
AIA!CftD 
l11AY 
DI VI DEI 
DIVIDEY 
SBACI!D 
S'fACf!DSR 
SE A BCH 
CO!PARE 
CRBCIIDS 
G!TCI!D 
GETCf!DSB 
G!TLlB 
DATALALA 
REICftD 
POBC!D 
PJ32HD 
DIY32 
DIYBLDE 
DIVDEBL 
Sl!lTIDOV 
IDOICI!D 
lilDOl 
IIIIDOISR 
LOCATIE 
KLEIHEB 
GROTER 




