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SINOPSE

0 presente trabalho descreve um sisterna orientado pa

ra o processamento de textos. E composto por

um nficleo, que coordena a execucao de v6rias tare-

fas e realiza as operacOes de entrada e saida,

um conjunto de utilitarios,que visa apoiar as tare

fas normais de processamento de textos,

um editor, orientado especificamente para realizar

manipulagao de textos, permitindo macros dinamicas,

manipulacao sobre diversos arquivos, edicao em dual

quer sentido, e outros,

um formatador de textos, que automaticamente reali

za a marginac5o, alinhamentos, quebra de pagina,ta

bulacOes e outras funcOes.

discutido tamb6m a implementacao deste projeto em

um sisterna ED-100, da EDISA, composto por microprocessador, dis-
.

quete, terminal e impressora.
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ABSTRACT

This work describes a word processing oriented

system. Its main modules are:

a nucleus, which controls the execution 	 of

several tasks, and does the I/O operation,

a set of utilities, which help the	 normal

text editing work,

a text editor, specifically tailored for word

processing, which has dynamic macros,editing

of several files, backward edition, and other

features,

a text formatter, which does numeration

alignment, pagination, tabulation, and other

functions.

There is also a description of the implementa

tion of this project on a ED-100, a microprocessor	 based

system, manufactured by EDISA, with floppy disk, printer,

CRT and keyboard.
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INTRODUCAO

1.1	 HistOrico

Desde o fim do seculo passado, a maquina de escrever

conquistou uma posic5o definitiva na sociedade moderni Onde exis

tiarn pessoas especializadas em escrever e transcrever textos, pas

saram a ser empregadas m6quinas con velocidade e legibilidadebem

superiores aos manuscritos.

Em meados deste s6cuio foram introduzidas as ma'qui-

nas de escrever eletricas, que trouxeram como beneficio 	 uma

major produtividade, menor esforco do operador e qualidade de im

pressao superior a maquina mecanica. Embora o custo daquela seja

consideravelmente superior ao desta, as aplicacOes comerciaissao,

hoje em dia, realizadas quase que exclusivamente corn maquinasele

tricas.

0 major problema das maquinas de escrever e a ausen-

cia total de inteligencia - a cada operacao manual 	 corresponde

um movimento mecanico. Isto traz, por exemplo, a inconveniencia

de, por omitir uma palavra, toda uma pagina necessitar de 	 nova

datilografia. Tambem em mala direta, onde o conteGdo das cartas

6 sempre o mesmo, todas devem ser datilografadas para se obter um

grau do personalizacao desej'avel.

0 primeiro passo para uma solucao adequada deste pro

blema foi dado no inicio da d6cada de 1970, coin o lancamente de

uma maquina	 de escrever eletrica, dotada de fita magnetica, on-

de podiam ser armazenadas cartas e textos padronizados. A oscri-

ta automatica podia ser alternada coin datilografia manual, possi
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bintando major qualidade e velocidade de impressdo.

A medida que a tecnologia eletrOnica e a ci&ncia	 da

computagao foram evoluindo, o custo dos equipamentos	 foi baixan-

do, aumentando sua popularidade. Hoje em dia os recursos de edi-

gao e de formatagao de textos sao tantos e tao poderosos, que tal

vez s6 a aplicagdo destes equipamentos tenha algo em comum com a

m&-tuina de escrever original. Estes equipamentos sao denominados

equipamentos de "processamento de textos" ou "processamento 	 de

palavras". Cumpre, entretanto ressaltar que o segundo termo 6 am

biguo. Por "processamento de palavras" se entende qualquer equi-

pamento que manipule palavras, sejam elas faladas, escritas 	 ou

micrografadas. Um ditafone, uma fotocopiadora e um	 processador

de textos sao, portanto, considerados equipamentos de processa-

mento de palavras.
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1. 2	ConfiguracOes de equipamentos de processamento 	 de

textos

1.2.1
	

Processadores

Embora o panorama do mercado de equipamentos de pro-

cessamento de textos evolua a um ritmo muito intenso, 6 possTvel

caracterizar tr&s grandes grupos:

a)- Processador ndo dedicado

Neste grupo sac) enquadrados todos os equipamentos que,

al6m do processamento normal, realizam tarefas de processamento

de textos. Costumeiramente trata-se de um equipamento de 	 grande

porte, que ndo foi adquirido corn a finalidade especifica de pro-

cessamento de textos, mas que, atraves de terminais remotos, ofe

-rece a seus usudrios facilidades	 arqaivamento e recuperacao,

aliada a sua capacidade de processamento.

As principals caracteristicas deste sistema s5o:

Crescimento

0 crescimento 6 fdeil	 de realizar: basta	 colocar

mais um terminal na rede.

Versatilidade

0 terminal remoto ndo s6 pode ser utilizado para o

processamento de textos, mas tamb gm para	 outras

aplicaccies.
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Armazenamento

A capacidade de armazenamento e grande.

Espaco fisico

A estacdo de trabalho consiste unicamente de	 urn

terminal, eventualmente acrescido de um modem e uma

impressora.

Custo

0 custo por estacao de trabalho tende a diminuir a
medida que o niimero de estacOes cresce.

b)- Processador dedicado, estacOes

Neste grupo enquadram-se todos os equipamentos 	 que

possuem uma unidade central de processamento dedicada exclusiva-

mente ao processamento de textos, com uma s6rie de estacOes	 de

trabalho, nas quaffs os operadores realizam suns tarefas. Normal-

mente trata-se de um minicomputador, programado para 	 executar

exclusivamente este tipo de servico.

As principals caracterTsticas deste sistema sao:

Crescimento

0 nilmero de terminais 6 limitado ( 8 a 16	 termi-

nais).
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Aquisicao do equipamento

Como a aquisicao da UCP represents um custo eleva-

do, dove ser adquirido um niimero de terminais sufi

cientemente grande para tornar o custo por estacdo

vantajoso em comparacdo com um equipamento de esta

cao iinica. Com isto, o equipamento tende a apresen

tar uma ociosidade inicial grande.

Recursos

Os recursos disponiveis sao melhores - improssoras

mais rapidas, discos rigidos, bancos de dodos - do

que nos equipamentos isolados. Por outro 'ado sac)

compartilhados no tempo e nevi sempre estao disponi

veis a um usuario no moment() em que este doles ne-

cessita.

c)- Processador dedicado, estacao Gnica

Neste grupo se enquadram aqueles equipamentos consti

tuidos de unidade central de processamento, dispositivos para ar

mazenamento, terminal interativo e impressora. Normaimente este

tipo 6 o resultado de uma programacao especifica de um microcom-

putador, e 6 fornecido como "turn-key".

As principals caracteristicas deste sistema sao:

Disponibilidade

0 equipamento, pelo fato de ndo necessitar de manu
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tencao preventive, tal como os computadores de gran

de porte, estara mais tempo disponivel ao operador.

Em um grupo, ao acontecer alguma pane a um equipa-

mento, apenas uma estacao estará parada. 0 	 grupo

Lorna-se, portanto, mais imune a falhas.

- Seguranca

Por ser uma estacao autOnoma, o equipamento 	 pode

ser trancado em uma sala. Pelo fato de nao existi-

rem terminais remotos, nenhuma medida de seguranca

de transmissao de informacOes precisa ser tomada.

- Facilidade de instalacao

Pode ser instalado em qualquer lugar, sem levar em

conta fatores como modens e linha telefOnica, A ins

talayao normalmente consiste em abrir a embalagem,

dispor o equipamento da forma ffsica maisconvonien

to e liga-lo na tomada el6trica.
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1.2.2	 Perif6ricos

Na parte de perif6ricos, 6 possivel caracterizartre's

grandes grupos:

a) - Entrada de textos e comandos

0 terminal interativo 6 o principal meio de entrada.

Neste, o operador digita comandos e textos. No mesmo equipamento

recebe as respostas do sistema.

Um tipo de terminal largamente difundido 6 um tecla-

do com impressora, similar a uma teletipo. Diferenca bdsica 	 6,

entretanto,	 que a qualidade de impressao equivale a de uma mdqui
na de escrever eletrica.

Atualmente o terminal mais difundido 6 o terminal 	 de

video. Em alguns equipamentos e empregado como uma teletipo:

usudrio escreve os seus comandos e o sistema responde com o	 re-

sultado das operacaes. Entretanto, uma forma de operacdo 	 mais

adequada 6 a do operador trabalhando diretamente sobre o 	 texto

exibido na tela. Este tipo de interacao permite a visualizacdodo

estado atual do texto, sendo de uma facilidade de operacao muito

maior.

Al6m dos citados e dos meios de entrada tradicionais

(leitora de	 cartOes, fita de papel, etc..), outros estao se tor-

nand° mais populares:

- as loitoras OCR (OPTICAL CHARACTER READER), que

possuem um Lugar de destaque no processamento 	 de

dados, processando principaImente documentos 	 com
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retorno (contas de igua, luz, tulefone). 	 expecta

tiva 6 de que sua aplicacao no processamento 	 de

textos se amplie nos prOximos anos. AplicacOes tf-

picas sao arquivamento de correspond&ncia,	 artigos

de iornal e livros.

- os equipamentos VIP (VOICE INFORMATION PROCESSING),

tanto na parte de entrada, onde sao utilizados 	 na

transformacao de ditados em trechos datilografados

sem a intervencao de um operador, como na parte de

saida, onde a voz humana e sintetizada para asmais

diversas finalidades (por exemplo uma m g.quina	 de

escrever capaz de "falar" um certo texto, orienta-

da para o use de pessoas cegas).

b)- Meios de armazenamento

Um dos primeiros meios magn6ticos a ser empregado foi

a fita em cassete. 0 equipamento era orientado mais para aplica-

cOes de mala direta e circulares personalizadas. A edicao do tex-

to implicava em realizar uma copia de todo o cassete, alterando

as partes necess -drias. Outra alternativa consistia em trazer to-

do o texto para a memOria e alteri-lo, o que implicava cm	 memo

rias razoavelmente grandes; ap p s o t6rmino da edicao o texto vol

tava a ser armazenado.

As grandes vantagens dos meios de acesso direto,popu

larizados pelo disquete (disco flexfvel), trouxeram uma nova se-

rie de recursos ao processamento de textos. Com  o custo do	 mein

baixo e um desempenho e capacidade de armazenamento bons, o dis-



quote passou a existir em praticamente todo o equipamento de pro

cessamento de textos atual.

c)- Saida

0 principal meio de saida dos equipamentos de proces

samento de textos e o papel. As impressoras podem enpregar	 vd-

rios tipos de tecnologia - correia, tambor, bolinha,	 "daisy-

-wheel "- mas tam como principals caracteristicas:

letras maiiisculas e minusculas

caracteres de acentuacao

subscritos e superscritos (ai , ai)

espacejamento vertical e horizontal varir)vcis

programilveis

excelente qualidade de impressao.
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1.3

	

	 Recursos oferecidos por um equipamento de processamen

to de textos

0 software dos equipamentos de processamento de tex

tos pode ser caracterizado como tendo tres partes principais: 	 um

modulo baSico, um editor de textos e um formatador de textos.	 Os

equipamentos que tambe.m possuem capacidade de processamento 	 de

dados incluem os mOdulos: sistema operacional, utilitdrios, 	 com-

piladores e programas do usuirio.

0 modulo bdsico consiste de todas as	 funcOes de apoio

a operacao do equipamento: manutencao de diretOrios, criacao

exclusao de	 arquivos, cOpias e outras tarefas auxiliares. 	 Este

conjunto permite a operaci7lo bdsica do equipamento, tare 	 de

preparacao do servico de processamento de textos, c6pia para fins

de seguranca e outros.

0 editor serve para crier e alterar textos. Cumpre,

entretanto,	 ressaltar que o termo "editor de textos", amplamente

difundido na comunidade brasileira de processamento de dados, 	 se

ref-ere na realidade a um "editor do registros"	 consiste em lo-

calizar e alterar registros. Em um "editor de textos" o texto

considerado como uma cadeia virtualmente infinita de caracteres.

As entidades sao capitulos, pdginas, pardgrafos,	 sentencas e pa-

lavras. Embora seja possivel usar um editor de registros para ma

nipular textos, e preferivel utilizar um editor de textos real,.

considerando as facilidades que oferece.

formatador de textos 6 o elemento incumbido de dis

por o texto sobre a folha de papel. Realiza a paginacdo ( poden-

do numerar as pdginas automaticamente), separa as linhas e os pa
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ragrafos, tabula, allem de muitas outras funcOes. Como comandospa

ra o formatador sac) utilizadas palavras devidamente identifica-

das, embutidas no prOprio texto. Ao escrever um texto, portanto,

so sao inseridos aqueles comandos quo separam uma p:tgina ou 	 um

pargrafo, sem preocupacao com o loiaute fisico na piigina. 0 for

matador, quando executado, controla toda a impressao. Ap p s forma

tar um texto, qualquer aiteracao sobre o mesmo pode ser executa-

da. A nova "datilografia", contendo as alteracCies, pode ser rea-

lizada em pouco tempo.
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1.4	 AplicaOes

Procurando exemplificar as potencialidades 	 de	 um

equipamento de processamento de textos, sdo citadas tres	 aplica-

cOes caracteristicas:

Correspondencia comercial

Em organizacOes, todas (ou quase todas) cartas 	 devem

receber uma resposta. Existe um certo nilmero de respostas padro-

nizadas , em que al.guns dados podem ser preenchidos no instante em

que a carta 6 escrita. ApOs examinar a carta consulta, esta 6 en

tregue a central de correspondencia, juntamente com as informa -
toes do padrdo de resposta e dos dados a serem preenchidos.

Confeccao de propostas comerciais

Uma empresa de fornecimento de equipamentos 	 dove

apresentar propostas para os clientes. Em funcao das °pc -6es ne-

cessarias, esta sera diferente para cada um dos clientes. 	 Todas

as propostas devem ser personalizadas, isto e, o cliente nao de-

ve perceber que esta recebendo algo gen6rico, apenas adaptado pa

ra sua situacao.

0 processamento de textos oferece uma excelente solu

cao para o caso. Ao confeccionar a proposta, o representante 	 de

vendas fornece a configuragao aconselhavel ao operador, que 	 as

transmits ao equipamento. Os valores numericos necessiros podem

ser calculados pela prOpria maquina, a numeracao de paginas e
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espacejamento sao automdticos.

c)- Manuais t6cnicos

A atualizacao da documcntacao de um produto em evolu

cao tecnologica constitui, normalmente, um grande problema. Exem

plos de'produtos sujeitos a muita modificacao durante o seu de-

senvolvimento sao software (basic°, de apoio e de aplicagao) e

hardware (alteragao nas configuracOes, melhorias de descmpenho).

Quando os manuais sao confeccionados atrav6s 	 de um

equipamento de processamento de textos, as retificac6cs sao rea-

lizadas, a medida que o produto recebe os retoques finais. A in

sercao de uma frase ou exclusao de um pardgrafo nao implLcam cm

redatilografar uma serie de pdginas, mas apenas em algumas late-

rag -6es com um terminal.

Com os manuais editados e o produto lancado no merca

do, existe a necessidade de atualizar constantemente a documenta

cao, para mante-la sempre em dia. Cada alteracao e realizada so-

bre o texto original, armazenado num meio magnetico. Quando sur-

gir a necessidade de uma nova edicao, basta imprimir o 	 texto

atualizado. Nesta impressao, todas as alteragOes realizadas so-

bre a edicao anterior podem ser assinaladas com uma harra na mar

gem, facilitando ao leitor da nova versa() a visualizacao do que

foi modificado.
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1 . 3r Utilizacao

0 major mercado do equipamento de processamento 	 de

textos atualmente 6 o da substituicdo da mCiquina de escrever. 	 En

tretanto, devido a sou custo, que e cerca de dez vezes superior,
a sua aquisicao deve ser justificada em termos de um aumento 	 de

produtividade, rapidez de atendimento e qualidade de impressao.

Ernpresas de um certo porte costumam ter, como apoio

as tarefas administrativas, um centro de datilografia, onde to-

dos os documentos sao datilografados como minutas, em papel tim-

brado da empresa, etc..Todos os servicos maiores sao executados

por esta central, sendo que tarefas pequenas podem ser realiza-

das por secretdrias e recepcionistas.

0 centro de datilografia pode ser visto COMO 11M esta

gio embriondrio de um centro de processamento de textos. 0 baixo

nivel do automacao pode ser elevado corn a introducao de um equi-

pamento de processamento de textos, que reduzird o nUmero de ta-

refas a serem realizadas manualmente.

Este centro pode ser comparado ao centro de processa

mento de dados. 0 primeiro apresenta servicos como transcricaode

manuscritos, acertos diversos, composicao de textos,minutas, etc.

0 segundo emite relatOrios da folha de pagamento, faturamento, con

tabilidade e custos.

0 elemento chave do centro de processamento de textos

6 o supervisor (denominado "Word Processing Manager"),que 6 in-

cumbido da distribuicao de tarefas aos operadores e equipamentos,

al6m de ser o responsdvel pelo arquivamento e pelo fluxo das in-

formacOes dentro da empresa.
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1,6	 Tendencias

Na area de equipamentos de processamento de dados jd

pOde ser observado o seguinte fenOmeno: a medida que o niimera de
usuarios aumenta, o custo do equipamento diminui, mesmo que apre

sente desempenho e capacidade de armazenamento superiores.

Na area de processamento de textos vem ocorrendo um

fenameno similar: a medida que o niimero de usu g rios cresce,o cus

to dos equipamentos diminui, trazendo um maior niimero de cli.en-

tes para os fabricantes. A tendencia do equipamento de processa-

mento de textos 6de se tornarmuito atrativo em termos de custos.

Na parte de processadores, com a diminuicao de cus-

tos aliada ao aumento de capacidade, as facilidades para o usu g

-rio tendem a crescer cada vez mais.

Na parte de perifericos existe grande expectativa na

evolug go (isto e" , na melhora de qualidade, confiabilidade e ve-

locidade, junto corn uma diminuic go de custo e de tamanho),	 dos

seguintes equipamentos:

microgrdficos, que permitam a microfilmagem direta

das informacOes, sem etapas intermedi grias. 0	 ar-

quivamento seria amplamente facilitado.

impressoras, mais r gpidas e com melhor qualidade de

impress g o que as atuais.

OCR, com custo reduzido, podendo inclusive ler mi-

crofiches.

VIP, capazes de "entender" ditados e transform g -

-los em documentos.

fotocomposic g o, podendo compor diretamente matri-
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zes para o processo "off-set".

terminals grificos, com copiadora, para a producao

e atualizacao de desenhos e grificos.

redes de comunicacao, para a transmissdo de corres

pondencia.

Supondo, quanto ao hardware, igualdade de condicOes

para todas os fabricantes, a grande batalha do mercado se desen-

volver'd em termos de custo e facilidades para o usugrio.

Na parte de software, algumas aplicacOes estar go cer

tamente presentes:

correspondencia eletronica, interligando 	 vdrios

equipamentos de processamento de textos. \ corres-

pondencia e transmitida por linhas telerOnicas ou

linhas especiais, sob forma digital. r armazenada
do outro lado em um meio magnetico. Quando for so-

licitada, a correspondencia e exibida carta por car

to em uma tela, podendo o usu g rio desprezd-la, res

ponde-la ou arquiv g-la. Com isto estar g sendo cria

do o "escritOrio sem papel".

terminais remotos, que, pela mesma rede de comuni-

cac g o da correspondencia, poderiam solicitar infor

macOes e pedir servicos a computadores.

capacidade de processamento de dados, podendo

equipamento, alem de processamento de textos, rea-

lizar todas as tarefas administrativas de uma em-

presa.
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2	 DEFINICAO

2.1	 Equipamento Portador

Como equipamento portador para o software de proces-

samento de textos foi selecionado o ED-100, da EDISA, ainda	 em

fase de prototipia. Apresenta todos os elementos necessiirios pa-

ra a realizacao de processamento de textos. UCP e memOria,de uma

a duas unidades de disquete, um terminal interativo e impressora.

A UCP possue um processador Motorola 6800,de 8 hits.

Existem, ainda, agregadas:

lOgica de interrupgao, que permite leitura do con-

junto de interrupOes que estao atuando naquele ins

tante, e uma mascara que permite a habilitacao /de

sabilitagao individual de cada uma das
	

intorrup-

toes.

lOgica de temporizacao, que permite disparar 	 urn

temporizador, que apOs a decorrencia do intervalo

de tempo programado, gera uma interrupg5o.

A memOria do sistema e composta por:

3Kbytes de REPROM, que armazenam, entre oiitras, a

rotina de carga do sistema para a memOria RAM. Es-

ta capacidade pode ser expandida at um mdximo	 de

16K.

4Kbytes de RAM, que armazenam o sistema 	 propria

mente dito. Esta capacidade pode ser ampliada para

32Kbytes.

As interfaces foram colocadas cm enderecos 	 de memo -
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ria, podendo, ser acessadas com as instrucOes normais de referen-

cia a memOria.
0 disquote, com format() compativel ao IBM 3740, per-

mite a gravacao de 1898 registros ffsicos, em 73 trilhas de	 26

setores cada uma. 0 acesso pode ser realizado de maneira rand6mi-

como em disco magn6tico.

0 terminal interativo 6 composto por dual partes:

um video, com memOria local, cl ue permite a escrita

em qualquer posicdo da tela.

Um teclado especifico para entrada de dados, geran

do caracteres em EBCDIC. Existem 16 teclas de fun

cao, cujo cOdigo hexadecimal 6 inferior a 20.

A impressora e em ASCII, podendo representar 96 ea-

racteres diferentes. Possui um "buffer" local de 1Kbyte, e 6 li-

gada por uma interface serie tipo RS-232 ao processador. A trans

missao para a impressora 6 realizada a uma taxa de 9600 bits por

segundo.
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2.2	 0 Sistema visto pelo usuario

ApOs ligar a maquina e inserir o disquete contendo o

Sistema de Processamento de Textos (SPT), a carga do programa

iniciada automaticamente.

0 operador e consultado sobre qual a atividade	 que

ele deseja exercer:

uma execugao de	 utilitario

uma edigao de textos

uma formatagao.

A seguir sera fornecida uma visao suscinta de 	 cada

uma destas atividades.

2.2.1	 Utilitirios

0 usuario pode executar uma serie de tarefas utility

rias, que devem auxilii-lo nas suas atividades relacionadas 	 com

o processamento de textos. A seguir sao enumeradas estas tarefas

a)- Inic.ializar meio de armazenamento

Esta fungao inicializa um disquete para o processa-

mento de textos. Como parametro e fornecido o nome do volume de

disquete. ApOs esta fungao, todo o disquete esta disponivel pa-

ra armazenamento de textos.

Fisicamente a inicializagao consiste apenas em alte-

rar as- informagaes do disquete de tal forma, que para o SPT o vo
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lame esta vazio.

Renomear arquivo

Esta funcio troca o nome de um arquivo. Como parame-

tros s -io fornecidos o nome atual e o novo nome. Ap6s esta funcao,

existe apenas o arquivo novo.

Fisicamente, existe apenas uma troca no nome do 	 ar-

quivo em um rotulo.

Incluir arquivo

Esta funcao cria um arquivo em um volume. Como para-

metros sao fornecidos o nome do arquivo e o name do volume. ApOs

esta funcao, estari criado um novo arquivo para o processamento

de textos.

Fisicamente, a criacao consiste na alocacao de 	 uma

trilha para este arquivo e a alocacao de um raulo. A indisponi-

bilidade de qualquer um destes recursos invalida a operacao.

d)- ExCluir arquivo

Esta funcao excluium arquivo de um volume. Como pa-

rametro e fornecido o nome do arquivo. Apds a execucao desta fun

cao, o arquivo nao existe mais.

Fisicamente, o nome do arquivo e trocado por brancos,

e as trilhas que pertenciam a este arquivo sdo liberadas para se

rem ut-ilizadas por outros arquivos.
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e)- Listar

Esta funcao lista um arquivo ou um volume, dependen-

do do que 6 fornecido como parametro. Em se tratando de um arqui

vo, o seu conteildo 6 listado. Em sc tratando de volume, sao lis-

tados os nomes de todos os arquivos que nele existem.

2.2.2	 Editor

0 editor de textos 6 a parte mais importanto cm 	 um

sistema de processamento de textos, pois 6 atrav6s deste modulo

quo ocorre a maior interacdo entre homem e mdquina.

As caracteristicas mais importantes do edit r 	 em

questao sao:

a)- Edicao em qualquer sentido

0 usudrio, ao realizar uma pesquisa, pode especificar

sentido positivo ( do inicio ao fim do arquivo) ou negativo ( do

fim ao inicio do arquivo).Todas as alteracOes jd realizadas per-

manecem. Quando 6 especificado sentido negativo, a pesquisa	 6

realmente realizada no sentido negativo (isto 6, nao se trata de

um retorno ao inicio, seguido de uma pesquisa no sentido positi

vo) .
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Exist&icia de macros

0 usuiirio pode especificar qualquer sequencia de ea-

racteres digitados pelo teclado como sendo uma macro. Ao chamara

macro, o editor automaticamente "digita" todas as teclas necessa

rias. Estas macros podem ser alteradas dinamicamente pelo 	 pro-

prio conjunto de instruc5es do editor.

Edicao sobre varios arquivos

A edicao do texto nao se restringe a um arquivo 	 de

entrada; em qualquer ponto do texto podem ser incluidos trechos

de outros arquivos.

Exibicao de texto atualizado

A tela sempre mostra o estado atual na qual o texto

-
se encontra. Desta forma, cada alteracao realizada e imediatamen

to exibida, sendo conferida pelo operador. As teclas de 	 funcao

foram utilizadas para facilitar o manuseio r5pido dos textos, per

mitindo diversos tipos de deslocamento de cursor, alert' de 	 inser-

cao e exclusao de caracteres.

Existeincia de marcas

0 texto pode ser marcado em lugares que foram julga-

dos necess -drios. Isto facilita o posicionamento em arquivos 	 (P0-

SICIONE o arquivo na marca X), inclusao (INCLUA o arquivo 	 X des-
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de a marca Y ate a marca Z), exclusdo (EXCIJUA da marca X 	 ate a

marca Y) e movimentacao (inclusdo e posterior exclus -do) de tre-

chos de arqui o.

Existem, basicaniente, doffs modos de operac50 no edi-

tor: o modo comando e o modo dados.

No primeiro modo s -do digitados os comandos para

editor. ApOs digitar a tecla de fim dos comandos, o editor anali

sa e executa comando por comando. ApOs a exetucao com sucesso de

todos os comandos, passa ao modo de dados.

No modo de dados, o texto 6 exibido em 	 seu estado

atual. Um cursor fisico 6 colocado na tela, sublinhando um certo

caracter.\Um cursor lOgico aponta internamente para a posiciiocor

respondente.

No estado normal, digitando qualquer caracter, este

aparece no lugar apontado pelo cursor, apagando aquele que 	 la se

encontrava. Certas tecias de funcao permitem o rapid° desiocamen

to do cursor , facilitando o posicionamento em novos elementos do

texto. Uma determinada tecla de funcao 6 utilizada como inversor

do estado de inclusao (isto 6, quando acionada, troca o estado de

inclusao para normal e vice-versa), sendo que no estado de 	 inclu

s5o todos os caracteres digitados sao inseridos antes do 	 carac

ter apontado pelo cursor. Outra tecla de funcao 6 utilizada como

comando de exclusao de caracter, retirando do texto o caracter

apontado pelo cursor. Ainda outra tecla de funcao permite a pas-

sagem do modo de comandos ao modo de dados e vice-versa.
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2.2.3	 Formatador

0 formatador e o elemento que dispOe o texto sobre a

folha de papel, de acordo com as instrucOes que estao embutidas

no texto e	 com	 certos parametros referentes a diagramacao

da p5.gina.

As caracteristicas mais importantes do formatador

sa o:

Alinhamento

0 alinhamento 6 realizado de forma automatica. Titu-

los podem ser alinhados a direita ou a esquerda, a16m de poderem

ser centrados no meio da linha. As linhas normais sao atinhadas

a direita e a esquerda.

Paginacao

A paginacao pode ser realizada de forma automiitica,

ou por comando. A impressao de rodapes e cabecalhos 6 autom5tica,

podendo ter um lado par e um lado Tmpar (como 6 o caso em

onde o lado esquerdo nem sempre possui os mesmos cabecalhos e ro

daps que o direito).

c)- Inclusao de wirios arquivos

A medida que o texto for sendo impresso, treclios de

outros-arquivos podem ser incluidos, recursivamente (isto 6, no
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meio de um texto pode aparecer um comando INCLUA arquivo X de Y

ate Z. No meio desta inclusao pode aparecer novo INCLUA arquivo

X'de Vat6 Z').

d)- Macros

Dentro do texto podem ser criadas, alteradas e exclu

Idas macros. Estas podem ter sido criadas tanto na fase de edi-

cao como na prOpria formatagdo.
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2.3	 Comandos

Os comandos que existem a disposicao do usuirio	 sao
divididos em dois grandes grupos:

- Os comandos imediatos, que sao aqueles executados

polo editor.

Os comandos deferidos, que sao aqueles executados

pelo formatador.

Os comandos imediatos sao escritos no modo de coman-

dos do editor, ou entao correspondem a uma tecla de funcao no to

clado.

Os comandos deferidos sao aqueles que esta-oembutidos

no texto, e que s6 serao executados no instante em que o formata

dor "descobri-los". Todos os comandos digitados no modo de dados

do editor,	 sao, portanto, comandos deferidos.

Como existem alguns comandos que podem ser executa-

dos tanto de forma imediata como deferida, passou-se a denomin6-

-los de comandos gerais.

A seguir e fornecida uma descricao sintetica dos co-

mandos. No apendice 1 pode ser encontrada uma descricao
	

for

mal.

As chaves (	 ) representam a escolha de um dos ele

mentos contidos em seu interior. As palavras maiiisculas represen

tam uma palavra conhecida ao sistema. As palavras mintiscu1as en-

tre <	 representam um elemento sintatico, cujo deta1hamento

pode ser estudado no ap'endice 1.
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2.3.1	 Comandos gerais

Estes comandos s -do compostos por tres tipos:

controle, que podem escoiher e repetir comandos ou

dados por um certo nfimero de vezes
•

inclusao, que permite a inclusao de um trecho	 de

outro arquivo no texto em processamento.

manipulacao de macros, que permitem a criacilo, al-

terac5o e exclusao de macros de sistema.

A seguir, urn resumo da sintaxe e das acOes de 	 cada

um dos comandos:



A

'!'aAXL

I REP I fA	 <exp a'<seqUencia>	 A <seqflencia>e repetida

< exp a >	vezes. Se <exp

J	 0	 <seqnen. .

cia,	 T6c, e executada. <exp

a>	 avaliada antes da

execuc5u

A <seqtIZncia> e repet idaSEmPQ'
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SI.

at6 encontrar o fim de	 ar-

quivo

4—

Enquanto a ‹exp b> for

ierdadcira, a	 <sewlencia>

repvtli.:t

j, nCia>	 , Sc a	 <exp b> for verdadei

ra, 14	 <se,pit-, ncia>	 C exe,.

tada

—1--

	

uw105,intervalo> No ponto cm que se	 encontral

o cursor 6 incluido o	 <in-'

tervalo> especificado	 do

<arquivo>

Cria uma macro <nome> que

corresponde ao conjunto de

041>04 40> dc <seqU6ncia›

,seqUencia>

W M !	 nwou, • seqlrencia>

S

Altera a macro <nome> para o

conjunto de caractcres de

<scull&.ncia>

AT I?! WO\	 <exp a> Atribui	 macro < nome> o

resultado da <exp a>

I SO I II' o macro	 <nomes
H

Tabela 1 - Comandos gerais
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2.3.2	 Comandos Imediatos

Os comandos imediatos sio compostos por tres grupos:

comandos de pesquisa, que posicionam o cursor	 em

uma certo contelldo desejado.

comandos de manipulacao de texto, que permitem 	 a

inclusao/alteragao/exclusio de cadeias de caracte-

res.

comandos de processamento de macros, que podem esta

belecer e desiocar marcas, bem como rea1izar o po-

sicionamento sobre macros existentes no texto.

Segue um resumo da sintaxe e das woes provocadas por

cada um dos comandos:
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YNTAV	 FIT!1.11

SNUNCIA ‹.iee,Cncia)	 0 texto C posicionado so-

IV001 10	 hre	 a pr6xima on illtimaIi!
pARAck.u:0	 1	 ocorrinciJ desejada.

P.`,CINA

.	 CAP1TULO

INS	 seqUimci a

--t

A	 <sentICncia , 6 inseri-

da no pont° apontado polo

cursor

lantos caracteres	 quantos

forem a extensFlo	 da	 <se-

qUencia,	 sao substituf-

dos	 no texto apontado	 pe-
a	 <seq!!enciax.

Tantos caracteres	 quantos

forem It extensao	 da	 <se-

' otlencia›	 sao retirados

do text() apontado pelo

cursor

Todo arquivo 6 percorrido

suhstituindu em todos	 its

pontos,onde	 ocorrer,	 <se

qUencia !a	 por	 <seqUE'n-

c!a

M:1111t!'

LWIt !	. seqtf&ncia

Tl
	

.seolf6ncial>

A

C

ft

<,ntemdo›	 o <intervalo>

especi'icado do texto

A posiao	 id coda pelo

iHrhOr	 ICCCIW 0	 <nome,

(criacao de uma marca)

<now>
	

Uma certa	 posic:io 6 "es-

ollec!do n 	sendo que

onome, passa a rCferen-

CIAF	 11111.1 posic5n ap(o

poslcionado na

marca	 <novae>,

Tabela 2 - Comandos imediatos
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2.3.3	 Comandos deferidos

Estes comandos podem ser agrupados em do's tipos:

singulares, que, por si s6, causam um certo efeito

delimitadores, que atribuem uma certa	 propriedade

a um trecho do texto.

Segue um resumo da sintaxe e das woes 	 provocadas

por cada um dos comandos:

TIPO SINTAXE EFEITO

S

-r LINHA

)NOVA	 L) PJUZAMFO ›

Este comando faz o 	 formata-

dor avancar para um nova li_
I

LPAGINA i
nha,	 iniciar um novo prim 7

grafo ou uma nova pa-gina.
N

G Alinha o texto,	 compreendi-

do entre o Ultimo comando
U

A

L

1
DIREITA	 1

TABULA	 CENTRO

ESQUERDA

<seqUancia>

TABULA e o atual,	 entre	 as

duns marcas de	 tabulacao

existentes.	 0 alinhamento

pode ser a esquerda,	 a	 di-
R

reita ou no centro.	 0 espa-

E

S

co restante 6 preenchido

com a	 ‹seqUencia>.

D
E
L

-ALINHAMENTO [DIREFFA:
:

CENTRO 1

Este comando atribue uma

certa propriedade a um tre-
I

• M
1

,
INICIOII <seqUencia>

ESQUERDAJ cho do texto.

T i \, MAIOSCULOS
A
D

I
FIM NAO QUEBRA

0 CAPTTULOL
R
E

LL NAO FORMATA
S - .

Tabela 3 - Comandos deferidos
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3	 Projeto

3.1	 Estrutura do sistema

Nesta parte e descrita a estrutura do sistema	 sob

dois aspectos importantes: o funcional, ou seja, clue func5o cada

parte exerce, e o operacional, ou seja, como funciona o conjunto.

Um exempla permite a visualizacdo dos conceitos propostos.

3.1.1	 Estrutura funcional

A figura 1 mostra a estrutura funcional do sistema.

NUCLEO E MACROROTINAS

ROTINAS DE EIS

MANIPULACAO DE TEXTOS

UTILITARIOS, EDITOR,
FORMATADOR

FIGURA 1 - ESTRUTURA FUNCIONAL DO SISTEMA

As MACROROTINAS tornam o conjunto de instrucOes	 do

processador mais "poderoso". Ao inv6s de o prograrnador ter	 que

programar certas rotinas, este conjunto permite que com uma cha-

mada de subrotina tarefas mais complexas possam ser realizadas.

Como exemplo, pode ser citada a rotina de indexagdo que, dados

uma base, o tamanho do elemento e o nUmero do elemento desejado,

aponta para o enderego de mem6ria do elemento solicitado.

0 NUCLEO consiste das rotinas necessrias a implemen
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tacdo de um sistema operacional. r composto per rotinas que per-
mitem a coordenacdo de diversos processes, ativacio e finaliza-

cdo de tarefas de E/S e outras.

As retinas de E/S realizam todo tipo de operacdo com

os perifericos. Iniciam a opera*, habilitando interrupcOes 	 e

acertando enderecos de atendimento da interrupcdo, coordenam 	 a

operac5o em si, monitorande o funcionamento do periferice, e con

cluem a operagao, desativando o perif6rico e avisando quo houve

conclusdo e quais os resultados obtidos.

As rotinas do MANIPUJACAO DE TEXTOS realizam toda y as

tarefas relacionadas com esta atividade. A pesquisa de uma certa

seqti&ncia de caracteres, a insercdo e exclusdo de caractores,bem

como a manipulagdo das estruturas criadas para trabalhar sobre os

textos sae elementos caracteristicos deste grupo de rotinas.

Os UTILITARIOS sdo um conjunto de retinas destinadas

a realizar atividades relacionadas com o processamento de textos.

Inicializar um disco, listar ou exibir o diretOrio de um disco e

excluir arquivos sdo algumas das tarefas tipicas.

0 EDITOR de textos permite a criacao e posterior atua

lizacao de textos. Alem dos comandos de pesquisa, existe uma s6-

rie do recursos que permite manipular textos, incluir e excluir

trechos de arquivos, e outras operagOes.

0 FORMATADOR imprime os textos, apOs a sua edigdo.

Realiza a quebra de phinas, com numeracdo, quebra de linhas

de parhrafos, alinhamento de textos e marginagao.

Na estrutura apresentada, as MACROROTINAS, o NOCLE0e

as tarefas de E/S formam um conjunto de atividades que poderiam

servir_como base ndo s6 para um equipamento de processamento de
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textos, mas tamb6m para sistemas de processamento de dados. 0 EDI

TOR, o FORMATADOR, os UTILITARIOS selecionados e as rotinas 	 de

MANIPULACAO DE TEXTOS, por sua vez, formam um conjunto de ativi-

dades orientadas, quase quo exclusivamente, para o processamento

de textos.

CONTROLADOR
DE DISCO

CONTROLADOR
DE IMPRESSORA

TAREFA PRINCIPAL

FIGURA 2 - ESTRUTURA DE VARIAS TAREFAS
A figura 2 mostra como o sistema foi 	 estruturado

em diversas tarefas. Existe, a direita, a TAREFA PRINCIPAL, que

interage com o operador, podendo ser tanto um UTILITARIO, o EDI-

TOR ou o FORMATADOR. Os outros mOdulos sao controladores de peri

fericos. Cada um controla um periferico especifico. Estes con-

troladores sao ativados pela TAREFA PRINCIPAL. Ap6s concluir 	 a

operacao de E/S solicitada, DESATIVAm-se a si pr6prios.

As setas sugerem	 a expansibilidade do	 sistema,per

mitindo maior nUmero de tarefas em execucao alternada. Assim ca-

m° podem ser colocados controladores de outros perif6ricos, po-

dem ser adicionadas novas tarefas executando alternadamente. Em

equipamentos de processamento de textos isto traz pelo mends uma

grande vantagem: a medida que um texto 6 impresso, o prOximo jg

pode ser editado. Este paralelismo de atividades, aim de trazer
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um enorme aumento de produtividade ao equipamento, ndo cansa

operador com esperas pela conclusdo de certas tarefas.

A comunicacdo entre as rotinas de atendimento e 	 os

controladores e realizada atraves de variaveis globais,sendo ini
cializadas e alteradas por um, testadas pelo outro.

Durante a execucao das diversas tarefas, os perif6ri

cos vdo exigindo atencdo da UCP, assincronamente. Cada perif6ri-

co pode interromper o atendimento de outro perif6rico, mas nao a

si mesmo. Assim, por exemplo, o teclado pode interromper a roti-

na de atendimento da impressora, mas jamais quando o prOprio te-

clado esta sendo atendido (o que causaria o atendimento do segun

do caracter digitado antes do processamento do primeiro).

Uma outra alternativa seria de fazer com quo os pr6-

prios controladores realizassem a E/S, sem o use de interrupeaes.

0 s6rio agravante de que todas as rotinas de TAREFA PRINCIPAL to

riam que prever um tempo maximo de execuedo, ou entao a necessi-

dade de um temporizador para monitorar as diversas atividades,

fez com que a primeira alternativa fosse adotada.
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OUTROS

PERIFERICOS
OUTRA5
TAREFA3    

TAREFA

OUTROS
PROGRAMAS

VIDEO
	  I	 1.'"

11
EDITOR	 FORMATADOR

ATENDIMENTO	 ATENDIMENTO
DE TECLADO I L DE IMPRESSORA

FORMATACAO
DA TEL A

FIGURA 3 - ESTRUTURA GERAL DO SISTEMA

A figura 3	 mostra, na sua parte superior, a parte

sincrona, ou seja, as tarefas atuadas pelo selecionador da prOxi

ma tarefa ativa. Na parte	 inferior est -d a parte assfncrona,ou se

ja, aquelas tarefas atuadas por interrupOes dos perifericos.

ATENDIMENTO
DE DISCO



3.1.2	 Estrutura operacional

Para implementar o sistema foi escolhida uma estrutu

ra em multi-tarefas, isto e, o	 sistema e composto por uma serie

de tarefas executadas (logicamente) ao mesmo tempo.	 l:stc tipe de

de estrutura facilita a definicdo e programacdo das 	 dkr ersas ta-

refas, al6m de permitir a expansao Futura do sistema, incorporan

do novos mOdulos.

As tarefas podem estar em um estado ativo ou inativo.

A passagem de um estado para outro e realizado pelas primitives

ATIVAR e DESATIVAR. A primitiva PROXIMO seleciona a pr6xima ta-

refa ativa.

Considere - se,como exemplo, tres tarefas	 - A,B e C

que realizassem as seguintes atividades:

TAREFA	 TAREFA	 TAREFA

A	 B	 C

--> Al Bl Ci

DESATIVAR PROXIMO PROXIMO

PROXIMO B2 C2

DESATIVAR PROXIMO

PROXIMO C3

ATIVAR A

Supondo A, B e C inicialmente ativas, 	 a	 tabula

mostra qual a tarefa selecionada para execucao em um determinado

interval() de tempo vari -dvel, qual a atividade exercida neste in-

tervalo e qual o estado das tarefas apOs a execucdo ( I= INATIVO,

A= ATIVO), visto pelo selecionador da tarefa a executar ( primi-
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tiva PROXIMO).

INTERVALO

TAREFA

SELECIONADA

ATIVIDADE

EXECUTADA

ESTAI)O	 APOS

EXLCUCAO
A	 B	 C

1 A Al I A A

2 B BI I A A

3 C Cl I A A

4 13 132 1 I A

5 C C2 I 1 A

6 C C3 A I A

7 C Cl l't 1 A

8 A Al I I A

9 C C2 I I A

10 C C3 A I A

11 C Cl A I A

12 A Al I I A
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3.1.3	 Exemplo

Para exemplificar o funcionamento das estruturas aci

ma, sera exposto uma opera* de carga de uma rotina em que, ao

mesmo tempo,alguns parametros sao digitados polo teclado. A ope-

rack de carga consta de uma leitura de 4 setores, com transfe-

rencia para uma certa area de memOria. A solicitacio de parme-

tros consiste na exibicao de um texto na tela. seguida da leitu-

ra dos caracteres digitados.

0 programa teria as seguintes intruc6es:

SOLICITE A CARGA (1 9 PEDIDO)

SOLICITE A EXIBICAO DA TELA (2 9 PEDIDO)

SOLICITE A LEITURA DE CARACTERES DO TECLADO (3 9 PEDI

DO)

AGUARDE 0 ATENDIMENTO DO 3 9 PEDIDO

SOLICITE A EXIBICAO DA TELA (4 9 PEDIDO)

SOLICITE A-LEITURA DE CARACTERES DO TECLADO (5 9 PEDI.

DO)

AGUARDE 0 ATENDIMENTO DO 5 9 PEDIDO

AGUARDE 0 ATENDIMENTO DO 1 9 PEDIDO

Utilizando o c6digo abaixo

nada a fazer

tarefa principal

T tarefa terminal

tarefa disquete,

a execucao do programa acima ocasiona a seguinte se-

qUencia de acontecimentos sIncronos:
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TAREFA ATIVIDADE

P

D

P

T

D

P

Solicita	 a	 carga.

Comanda a leitura do 1 9	setor

Solicita a exibicao da tela

Exibe a tela

-

Pedido de digitacäo

T Prepara a leitura de caracteres do teclado

D Transfere o 1 9	setor,	 comanda a leitura do 2 9 setor

T

-

-

D -

P -

T Encerra a leitura de caracteres do teclado

D Transfere o	 2 9	setor.	 Comanda a leitura do 3 9 setor

P Solicita a exibicao da tela

Exibe a tela

D -

P Pedido de digitagao

T Prepara a leitura de caracteres do teclado

D Transfere o 3 9	setor.	 Prepara	 a leitura do 4 9 setor

T

-

-

D -

P -

T Encerra a leitura de caracteres do teclado

D -

P -

D Transfere o 4 9	setor.	 Encerra a atividade de disco

P Prossegue na execucdo do programa
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Para o operador do equipamento, Ludo se passa 	 como

se, a medida que estava digitando, as operacOes de disco fossem

realizadas. 0 programador de sistemas, por outro lado, s6 se pre

ocupou em solicitar operacCies de E/S sem necessariamente aguar-

dar o seu t6rmino. As rotinas de E/S desdobravam o pedido origi

nal em uma s6rie de atividades elementares de E/S, comandando-as

e aguardando o seu t6rmino. Os perif6ricos, a medida que realizam

	

os comandos solicitados, sdo atendidos e reprogramados ou 	 para

nova atividade, ou entdo, para o repouso.
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3.2	 Macros

Uma macro 6 considerada um conjunto de teclas digi

tadas. Trata-se de um recurso muito poderoso para o processamen-

to de textos.

As macros sao recursivas, isto 6, dentro de uma	 ma-

cro podem ser referenciadas outras.

Para o usuirio,a macro pode ter as mais diversas apli

cacOes - desde a simples abreviatura at a criacdo de novos	 co-

mandos. A abreviatura funciona da seguinte forma: 6 criada	 uma

macro (por exempla, SPT = Sistema de Processamento de Textos);

cada vez que for encontrada em um texto, e substituida pelo	 seu

conteildo. Um novo comando pode ser criado, ag • upando-se cm	 uma

macro um ou mais comandos, sejam el es imediatos, deferidos ou ge

rail.

As macros tambem podem ser utilizadas para a padroni

zacdo de formul6rios e textos dentro de uma empresa. A primeira

pode ser conseguida, definindo os pardmetros da diagramacdo deca

da um dos formula'rios em uso. A segunda pode ser obtida, criando

uma serie de padrOes de texto, que podem ser usados mediante uma

simples referencia a macro.

Ao long() do texto, o hexadecimal FF, que identifica

uma referencia a uma macro, sera representado por um ":", 	 para

facilitar a sua representaedo em uma m5quina de escrever.

A seguir sdo apresentadas a descried() das principals

caracterlsticas, a descricdo das operaeOes internas sobre as ma-

cros, e alguns exemplos.
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3.2.1	 Caracterlsticas de Macros

As macros tem algumas peculiaridades, que merecem

atencdo:

uma macro possui tamanho

o nome da macro possui tamanho varidvel

c)- uma macro deve poder ser exclufda, incluida e al

terada com facilidade.

A hipOtese a) acarretou na escolha de uma area conti

nua de memeria, onde as macros novas e alteradas sao acrescenta-

das. Sempre que a area for insuficiente para acomodar a nova ma-

cro, 6 realizada a compactagao da area.

Pensou-se tambem na hipetese de utilizar como estru-

tura areas interligadas, tanto de tamanho fixo como de 	 tamanho

variavel. Entretanto, as fragmentacOes interna e externa foram um

argument° convicente para abandona-la.

A hipOtese b) acarretou em uma solucao similar a da

adotada para as macros. Ainda, para cada macro, Foram acrescen -

tados varios	 atributos, tais como tamnho da macro, tamanho do no

me, tipo de macro e tambern urn elo de iigacOo que sera visto logo

ahaixo.

A hipetese c) acarretou na escolha de uma arvore pa-

ra implementar o acesso aos elementos. Para tanto, foi escolhida

uma area a parte, que serve unicamente para acessar os elementos.



NOMETIPO MACROTAMANHO
MACRO

TAMANHO
NOME

ELO
PONTEIROS

-nn••••n

ENDERECO
DO ELEMENTO

ELEMENTO
MENOR

ELEMENTO
MAIOR
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3.2.2
	

Estrutura

A estrutura pode ser representada graficamente da se

guinte forma:

PONTEIROS	 MACROS

FIGURA 4 - ESTRUTURA INTERNA DAS MACROS
Na tabela PONTEIROS, ENDERECO DO ELEMENT° aponta pa-

ra um endereco da tabela MACROS. ELEMENTO MENOR aponta para o ele

mento com NOME menor que de em PONTEIROS, ELEMENTO MAIOR aponta

para o com NOME maior. Se algum destes elos for zero, significa

-que ndo existe o elemento.

Na tabela MACROS, TAMANHO MACRO indica, em bytes,

qual o tamanho da MACRO. TAMANHO NOME indica, em bytes, qual

tamanho do nome. TIPO informa que tipo de macro e: comando, pard

metro, marca, macro, disponivel, etc.	 (maiores esclarecimentos

sobre os tipos sera() dados na secdo 3.5, Execucdo de comandos).

ELO PONTEIROS aponta para o nUmero do elemento PONTEIROS que apon

to para esta macro. MACRO contem o contetido correspondents.

0 elemento de indice 0 con/em algumas informacOes es

peciais:
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0 ENDERECO DO ELEMENTO aponta para uma macro especial,

denominada sentinela. Esta e sempre a Ultima macro

dentro da area MACROS. Pode ser ampliada, ou ate

fim da area, ou at alcancar o tamanho m6ximo 	 de

uma macro. Esta propriedade 6 importante, pois des

to forma os nomes e as macros propriamente 	 ditas

sHo criadas.

0 ELEMENTO MENOR aponta para a raiz da drvore.

0 ELEMENTO MAIOR aponta para o topo da pilha 	 de

elementos disponiveis da tabela PONTEIROS. 0 ELE-

MENTO MAIOR deste elemento, por sua vez, aponta pa

ra o proximo disponivel.

3.2.3	 OperacOes

Existe um conjunto de operacOes que podem ser reali-

	

zadas sobre as macros. Estas manipulam a estrutura logica, 	 SEM

se importar com a estrutura fisica dos dados.

PESQUISA

	

Realiza a pesquisa de uma chave dentro das 	 ma-

cros, percorrendo a 6rvore. Se lido encontar

	

elemento,mostra o ponto em que este deverii	 ser

inserido.

INCLUSAO

criado um novo elemento na 6rvore. Este aponta

para o que era a sentinela. Nova sentinela 6 cria

da.
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ALTERACAO

Um determinado element() da arvore passa a apon-

tar para a sentinela. A macro apontada anterior-

mento j tornada disponivel. Nova sentinela 6 cria

da.

EXCLUSAO

Um determinado element() da arvore 6 excluido. A

sua area apontada 6 tornada disponivel.

Cumpre ressaltar que, a medida que as opera46es	 sdo

realizadas,	 o espago final da tabela tende a diminuir, ao mesmo

tempo que os espagos disponiveis tendem a se tornar mais numero-

sos dentro do espago utilizado. A rotina que resolve este proble

ma, juntamente com um outro grupo de rotinas que manipulam as es

truturas fisicas, sera discutida no capitulo 4 -- Implementagdo.

3.2.4	 Exemplos

Serdo vistos alguns exemplos de como as macros podem

ser utilizadas pelo usudrio e pelo pr6prio sistema.

a)- ABREVIATURA

Ao inves de escrever a palavra "software", o usuario

cria uma macro SOF,de conteildo "software". Cada vez quo colocar

!SOF em seu	 texto, aparecerd, no lugar, a palavra -software".

Como a utilizagdo de macros 6 recursiva, podem	 ser

imaginadas aplicagOes mais complexas. Supondo as seguintes opera
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toes:

CRIE SP / sistema de processamento de/;

CRIE SPT / : SP textos/;

CRIE SPD / : SP dados/;

Ao referenciar SPT, :SP sera substituido peloseu con

e o texto final sera "sistema de processamento do textos':

Como as macros podem ser utilizadas tanto polo edi-

tor como pelo formatador, as refer6ncias (a macros) podem ser in

seridas no texto e as macros definidas posteriormente.

b)- CRIA00 DE UM NOVO COMANDO

0 usua. rio deseja criar um novo comando. Este 	 sera,

por exemplo, uma instrucao que conta o ntimero de periodos em 	 urn

texto. Supondo que a cada caracter ponto (.) est6 associado 	 UM

periodo, a solucao poderia ser:

CRIB CONTAPERIODOS :1 MARQUE AQUI;

POSICIONE INICIO;

CRIE CONTAPONTOS /V;

SEMPRE :2 PESQUISA /./;

ATRIBUA CONTAPONTOS

CONTAPONTOS+L;

:2

POSICIONE AQUI;

EXCLUA AQUI;

:1

Observa-se que, no exemplo acima, :1 e :2 s:io consi

derados delimitadores de seqUencias.
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App s a criacao do comando acima, qualquer referencia

a :CONTAPERIODOS colocard na macro CONTAPONTOS o ralmero de pe-

riodos contidos no texto.

c)- REDUCAO

As macros sik utilizadas pelo prOprio sistema para a

realizacdo de reducáes. A reducao consiste em desdobrar um coman

do em uma serie de comandos elementares, facilitando muito a pro

gramacao do sistema.

Por exemplo, o comando

ENQUANTO !CONT< 10 /:mliticomAND0/

reduzido para

CRIE DEF1 /:MEUCOMANDN;

CRIE DEF2 :1 SE :CONT< 10 :2:DEF1 :DEF2:2:11

:DEF2;

DESTRUA DEF2;

DESTRUA DEF1;
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3.3	 Organizacao de arquivos

0 meio de armazenamento e a organizacao dos dados ne

le contidos representam um fator importante em um sistema de pro

cessamento de textos. Na presente secao sac) discutidos os prin-

cipais objetivos da organizacao de arquivos eo formato padrao de

gravacao em disquete.

3.3.1	 Objetivos

Os principais objetivos que determinaram a escolha

da organizacao de arquivos foram:

rjcil inclus5o/exclusiio

Um sistema de processamento de textos tem como carac

teristica um grande nUmero de inclusOes / exclusOes. A organiza-

cao escolhida deve permitir muitas inclusOes e exclus6es no ar-

quivo.

Bidirecional

Como uma das propostas biisicas e o fato do poder per

correr o texto nos dois sentidos, a organizacao escolhida 	 deve

admitir a possibilidade de leitura do inicio ao fim do arquivo e

vice-versa.
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Expansdo

Um arquivo ocupa, ao ser criado, um certo espaco 	 fi-

sico. Como o usudrio nao precisa saber de antemao qual o espaco

final necessdrio, o sistema deve permitir a expansao dinamica de

arquivos sem a intervengio do operador.

Compatibilidade

Os dados gravados pelo SPT devem poder ser lidos por

outros equipamentos.

3.3.2	 Estrutura dos Arquivos

Tendo em vista o objetivo a), fdcil inclusao /exclu-

sao de registros, ficou fora de cogitacao a possibilidade de uti

lizar uma estrutura sequencial. Por outro lado, o objetivo 	 b),

leitura bidirecional, obrigou a adocdo de uma estrutura duplamen

to encadeada. Como o texto nao e algo divisive' em registros	 (co

mo urn cOdigo fonte, por exemplo), houve ainda a necessidade	 de

incluir em cada setor um contador do nUmero de caracteres v61i-

Aos.

A aiocacao de area dinamica, objetivo c), sugeriu a

utilizacao do uma pilha de registros disponlveis. A desvantagem

deste metodo, por6m, consiste em uma inicializacao obrigatOria

dos disquetes. Outra desvantagem e o namero elevado de desioca-

mentos.debraco que e necessario a medida que o disquete vai sen
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do reutilizado.

Uma outra forma de alocaciio, de dois niveis resolve

os problemas aeima enumerados. 0 primeiro nivel consite em alo-

car o espaco disponvel trilha a trilha. A inicializac5o do 	 um

disquete consiste, portanto, em tornartodas as trilhas disponi -

veis	 em outros termos, inicializar um vetor de 73 elernentos. 0

segundo nivel consiste em alocar o setor dentro da trilha. Isto

pode ser realizado sem uma inicializagdo previa da trilha.

A liberagdo de registros ocorre mediante a sua anexa

cao a uma pilha de disponiveis. Nesta pilha tamb6m serao acres-

centadas os registros disponiveis de uma trilha alocada.

0 objetivo d), compatibilidade com outros equipamen-

tos, fez com que se optasse pelo padrao da indiistria - o formato

IBM 3740. Este padrao pode ser lido e processado por um grande

mero de equipamentos brasileiros. Algumas alteracOes, entretanto,

foram introduzidas para permitir a realizacdo dos itens menciona

dos acima, sem, no entanto, fugir do formato padrdo.

3.3.3	 Descricao do formato padrao

a)- Trilhas

0 disquete possui 77 trilhas, 26 setores por trilha,

128 caracteres por setor.

As trilhas s5o subdivididas da seguinteforma:

TRILIIA 0 - trilha de indices

TRILHAS I - 73 - trilhas de dados
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TRILHA 74 - sem uso especifico

TRILHA 75 - 76 - trilhas reserva.

A trilha de indices possui a seguinte subdivisao:

SETORES 1 - 4 : sem uso especifico

SETOR 5 : indice de trilhas defeituosas

SETOR 6 : sem use especifico

SETOR 7 : identificagao do volume

SETORES 8 - 26 : Indices de arquivo.

As trilhas reserva sao utilizadas quando uma das tri

ihas de dados nao permite mais a gravacao/leitura de dados.	 Em

uma nova inicializacao do disquete o usu6rio pode especificar as

trilhas defeituosas. 0 processo de inicializacao indica estas tri

lhas como defeituosas e realiza um deslocamento das outras em di

recao ao centro do disquete.

0 processo de leitura, ao detectar uma trilha defei-

tuosa,desloca-se a trilha adjacente.

b)- Indices

Um disquete admite um mdximo de 19 Tndices de arqui-

vos, distriburdos do setor 8 ao setor 26 da trilha 0. Cada 	 um

dos indices de arquivo possui os seguintes campos importantes:



COLUNA CONTEnDO

1	 H/D

DR1

nome do arquivo

tamanho do registro

inicio da area do arquivo

fim da area do arquivo

prOximo registro disponivel

2 -	 4

6 -	 13

25 -	 27

29 -	 33

35 -	 39

75 -	 79

c)- Dados

Os setores sdo areas de 128 posig6es aeis, possuin-

do ainda uma marca associada e dois caracteres de CRC. A	 marca

pode ser do tipo DAM - Data Adress Mark, identificando dados yd.--

lidos, ou entäo do tipo DDAM - Deleted Data Adress Mark, identi-

ficando dados excluidos. Os dois caracteres de CRC permitem a de

tecgdo de falhas nos dados gravados.

3.3.4 .	 Format() de disco utilizado

Dentro do formate, de gravagdo padrdo foram realiza-

das algumas	 alterag6es descritas abaixo:
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a) - Tril.ha 0, Setor 1

	

Neste setor especifico estara contida a relacao 	 de

	

pertinencia das trilhas. Como este setor e reservado ao use	 do
sistema, mas nao tem nenhuma finalidade, esta alteracao nao des-

padroniza o disquete.

0 formato deste setor e o seguinte:

VETOR DE TRILHAS

FIGURA iFORMATO DO SETOR 1, TRILHA 0

Nas primeiras 73 colunas esta colocado um byte que,

se estiver contido no intervalo [8,261 indica que a trilha 	 foi

apropriada ao indice cujo nilmero esta nesta posicdo. Se o carac-

ter tiver um valor fora do intervalo acima, a trilha esta dispo-

nivel e pode ser apropriada.

Na inicializagdo do disquete padrdo este setor e gra

vado com caracteres espaco, cujo valor decimal (64) esta fora do

intervalo acima. Todo o disquete inicializado de forma padrdo es

tars automaticamente inicializado para o SPT.

b)- Setor de indice

Este setor permaneceu com o mesmo conteiido como 	 no

formato padrao. 0 inicio da area do arquivo aponta para a menor

trilha utilizada pelo arquivo. 0 fim da area do arquivo 	 aponta

para a maior trilha utilizada. 0 pr6ximo registro disponivelapon

to para o prOximo registro apOs o fim da area.
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Este formato de gravaciio permite que todo o contelldo

do arquivo possa ser lido por outro equipamento. Entretanto, do-

ve ser lembrado que nem todas as trilhas precisam necessariamen-

te pertencer aquele arquivo.

c)- Setor inicial

setor inicial, isto 6, o primeiro setor c-Lt 	 menor

trilha, possui um formato especial, contend° informacOes que sao

importantes para o SPT. Seu formato 6:

VETOR DE ELO MARCAS ELO MACROS ELO D EXT ELO A ELOP
TRILHAS

FIGURA 6 - FORMATO DO SETOR INICIAL

VETOR DE TRILHAS permite a realizacao da traducao

das trilhas 16gicas ( empregadas nos elos) para trilhas fisicas

(gravadas nos campos de endereco do disquete). Esta traducao vi-

sa facilitar o gerenciamento do disquete - trocar duas trilhas de

posigdo s6 afeta o vetor de trilhas; os elos de ligacao nao pre-

cisam ser percorridos, realizando os acertos.

ELO D aponta para o primeiro setor

A EXTENSAO contem uma constante, 73,

ELO A aponta para o primeiro setor de dados. 0 ELO

P aponta para o ultimo setor de dados.
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d) Setor de dados

0 setor de dados possui o seguinte formado:

FIGURA 7 - FORMAT() DO SETOR DE DADOS
Os DADOS s5o um conjunto de, no ifiximo, 123 caracte-

res. 0 niimero de caracteres va7lidos do registro e fornecido pelo

campo EXTENSAO.

OS ELOS A e P apontam, respectivamente, para o setor

anterior e para o prOximo. Cada elo e formado por doffs bytes,sen

do que o primeiro indica o ntimero da trilha lOgica e o segundo o

rdimero do setor.

Os campos de controle foram colocados no fim do re-

gistro para facilitar eventuais futuras ampliacOes do sistema -

se houver a necessidade de ler um arquivo seqUencial de tamanho

de registro fixo, basta, ap p s a leitura de cada registro,	 inse

rir a extensdo do registro ( que deve ser menor ou igual a 123 )

e apontrrELO P para o prOximo registro.
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3.3.5	 Arquivos usados pelo SPT

Tanto o formatador como o editor possuem doffs arctui

vos sobre os quais e realizado todo o processamento. Um arquivoe

o de entrada, de onde sio extraidos os dados a processar. Outro

arquivo e o de saida, para onde os dados processados s5o transfe

ridos.

No editor, existem duas possibilidades de utilizagdo

dos arquivos:

C6pia de arquivos

Ao realizar a edigdo do um arquivo, o usuario	 pode

optar pela cOpia do arquivo. Neste caso, todas as alteragOes rea

lizadas no texto s6 aparecem no novo arquivo. Se houver queda de

luz, n5o se perdem arquivos.

Edic5o no prOprio arquivo

0 usuario realiza alteragOes no prOprio arquivo. Nes

to caso, o arquivo de entrada e o mesmo que o de saida. Ao faltar

enercia, entretanto,o arquivo pode ser perdido.

quivos:

No formatador, existem duas possibilidades de utilizacdo de ar

a)- Com saida

Esta modalidade e utilizada sempre clue o usuario qui
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ser escrever o texto que est sendo formatado.

b)- Sem saida

Esta modalidade Aeve ser,utilizada sempre que um tex

to sofreu uma s6rie grande da modificacOes, ou nunca foi formata

do. Como os comandos para o Formatador n5o foram submetidos auma

consistencia pelo editor, pcdem aparecer referencias e macros ine

xistentes, comandos invh"lidcs e outros erros. Para evitnrque ha-

ja desperdcio de papel, podo ser realizada uma formatacHo 	 sem

saida, s6 para detectar errc.

3.3.6	 OperacOes

As principais o era4oes que podemser realizadas	 so-

bre os arquivos sao:

NOME	 FUNCAO

ABRIR	 realiza as tarefas relacionadas com a abertura de 	 um

arquivo

FECHAR	 realiza o fechamenLo do arquivo.

A operagio ABRIR consiste em trazer para a memOria

todos os atributos do arquivo. A16m disto, transfere as 	 marcas

dos arquivos para a tabela de marcas. Le, ainda, o setor 1, onde

estdo armazenados os dados • eferentes a traducio de trilhas, pri

meiro setor de dados, etc.



59

A operacio FECIJAR consiste em gravar os dados atuali

zados no raulo e no setor 1 do arquivo,se este for desida. Alem

disto, Codas as marcas deste arquivo sdo excluldas da tabela de

marcas.
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3.4	 Janela

0 texto a ser editado 6 um conjunto de caractercsvir

tualmente infinito. 0 operador , bem como os dispositivos de en-

trada e saIda, s6 possuem a capacidade de trabalhar sobre urn tre

cho limitado do texto,

Este trecho especifico 6 denominado de janela.	 Nela

6 que sio realizadas todas as operacOes de edicao do texto.

A seguir, sera° estudados alguns aspectos relativos

ao seu funcionamento,

3.4.1	 Apresentacdo

A janela pode ser representada da seguinte forma:
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A janela pode se deslocar sobre o texto nos	 doffs

sentidos. 0 video pode se deslocar sobre a janela em ambos senti

dos, exibindo o seu conteiido. No video, um cursor podc ser deslo

cado para frente e para tras, dentro das limitacOes da tela.

Uma das grandes vantagens que este m6todo traz 6 que

o video reflete sempre o estado atual do texto. As alteracOes so

bre o texto podem ser realizadas na prOpria tela, sem necessida-

de de comandos especiais. A medida que o usuirio realiza as 	 alto

racOes, o texto e exibido em seu estado atual; desta forma, as

alteracOes podem ser conferidas visualmente a medida em que sdo

efetuadas.

3.4.2	 Estrutura

Para implementar ajanela, vdrias estruturas de dados po

dem ser adotadas. Uma das possibilidades 6 a seguinte:
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Usando esta estrutura, as buffers sio a imagem	 de

seas setores correspondentes em disco. A estrutura 6 tornada li-
near quando o texto 6 exibido.

Quando existe um certo nilmero de inclus6es em um de-

terminado buffer , um novo setor precisa ser alocado. Este 6 in-

serido entre aquele, no dual se encontra o cursor, e o pr6ximo.

Por outro lado, quando existe um certo rdimero de exclusCies em um

determinado buffer . este pode tornar-se vazio e ser liherado.

Algumas caracteristicas resultantes do emprego desta

estrutura devem ser destacadas:

A grande facilidade de inclusio e exclusdo de ca-

racteres no texto.

,
0 conjunto de buffers constitui a propria area 	 de

trabalho, ndo necessitando dc outras drcas para a

manipulacdo de textos.

Se for adicionado um atributo ao buffer , quo diz

se o seu contelido esta gravado em disco ou n5o, 	 as

setores crx ndo sofreram alteracOes ndo precisam ser

regravados em disco. Isto economiza consider5vel

tempo de E/S em uma operacdo de pesquisa,por exem

plo.

3.4.3	 Marcas

A marca e um elementoque aponta para uma certa posi-

cdo do texto. r utilizada para fins de:
Posicionamento, pois o cursor pode se desiocar di-

retamente para uma posicdo marcada, sem a necessi-
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dade de percorrer o arquivo.

Inclusao, quando o trecho a ser incluido de outro

arquivo c delimitado por marcas.

Exclusdo, quando o trecho a ser excluido e delimi-

tado por marcas. Entretanto,se o trecho for peque-

no, a exclusio pode ser realizada seen a utilizacio

de marcas.

As marcas sao atualizadas da seguinte forma:

Enquanto a marca aponta para um setor em disco,ela

sempre estara apontando para a mesma posicao.

Quando um setor apontado por uma marca e lido, 	 a

marca e atualizada; ao inves de indicar urn setorem

disco, aponta para um buffer na memOria.

Ao ocorrer um deslocamento de texto no buffer apon

tado por uma marca, e esta apontar para o 	 trecho

do texto que sofreu deslocamento, a marca acompa-

nha o deslocamento.

ApOs serem escritas e terem o seu buffer desaloca

do, as marcas que apontam para o setor voltam	 a

apontar para o disco.

Sob o ponto de vista do sistema, uma marca se com-

porta de maneira similar a uma macro. Em primeiro lugar, possui

um nome de tamanho variavel. Em segundo lugar, pode ser incluida,

excluida e alterada dinamicamente. Em terceiro lugar, possui um

certo conteildo associado.

Tirando proveito das rotinas j6 existentes de manipu

lacao de nomes de tamanho vari5vel, a estrutura escoihida para

as marcas foi uma tabela de MARCAS, formada pelos seguintes ele
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mentos:

INDICE MACROS NUMERO DO ARQUIVO TRILHA SETOR	 DESLOC

FIGURA 10 - ESTRUTURA DAS MARCAS

0 TNDICE MACROS aponta para o element() de Ulbela MA

CROS que content o nome da marca. 0 NUMERO DO ARQUIVO indica o ni

veil do arquivo (veja par g grafo seguinte). A TRILHA e o SETOR com

pi3e o endereco lOgico do setor no qual se encontra a marca, 	 e

DESLOCAMENTO fornece a distancia, em caracteres, da marca ao pri

meiro byte do setor.

Quando numa inclusao de arquivo for comandada 	 nova

inclusao, varios arquivos de entrada estarao abertosaomesmo tem

po. As marcas de calla arquivo precisam estar presentes na mem6-

ria, para permitir o controle da inclusdo. Ao encerrar a inclu-

sao, o arquivo poderd ser fechado, e suas marcas removidas da to

bela acima, onde nao mais sao necessitadas. Para saber que 	 mar-

cas podem ser removidas, 6 necessdrio incluir o campo NUMERO DO

ARQUIVO.

Quando a TRILHA possui valor zero, o SETOR aponta pa

ra o mimero do buffer no qual se encontra a marca. 0 deslocamen-

to sera a distancia entre a marca e o primeiro byte do buffer.

Na tabela MACROS existe, alem do nome,um ponteiro pa

ra o element° da tabela MARCAS, para permitir que a marca	 seja

acessada pelo seu nome.
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3.4.4	 OperacOes

Existe um conjunto de operacOes que podem ser reali-

zadas sobre a janela. Estas operacOes trabalham com a estrutura

16gica da janela, sem se importar com a estrutura ffsica dos da-

dos. Sdo elas:

a)-PESQUISAR

Percorre o arquivo a procura de um certo conjunto

de caracteres. 0 sentido pode ser tanto do inicio

ao fim do arquivo como vice-versa.

b)-DESLOCARCURSOR

Desloca o cursor um certo nilmero de caracteres pa

ra frente ou para tras. r utilizada para fins de

formatacao da tela.

c)-FECHAR

Fecha uma das alas da janela. A ala esquerda

composta por todos os caracteres a esquerda do cur

sor. Todos os buffers da ala s5o gravados. Todo o

deslocamento do cursor causa,a partir dente ponto,

perda de informagOes. r utilizada para fins de ex

clusdo.

ABRIR

Abre uma das alas da janela. Os buffers do lado

aberto sdo preenchidos com dados.

POSICIONAR

Fecha as duas alas da janela, deslocao cursor ate

a marca, e volta a abrir a janela no novo ponto.
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f)-DESLOCARATEMARCA

Desloca o cursor at a marca, caracter a caracter.

Se, por exempla, a ala esquerda estiver fcchada,

os dados sdo excluidos.

INSERIR

Insere um conjunto de caracteres na posicio apon-

tada polo cursor. Ap6s a operacHo, o cursor apon-

ta para o primeiro caracter posterior ao conjunto

de caracteres incluidos.

ALTERAR

Altera um conjunto de caracteres na posicdo apon-

tada pelo cursor. Ap6s a operacdo, o cursor apon-

ta para o primeiro caracter posterior ao conjunto

de caracteres alterados.

l)-EXCLUIR

Exclui um conjunto do caracteres de posicdo apon-

tada pelo cursor.Ap6s a operacao, o cursor apon-

ta para o primeiro caracter posterior ao conjun-

to de caracteres excluidos.

j )- CENTRAR

Posiciona o cursor no meio da tela.

k)- EXIBIR

Exibe o texto, ou a esquerda, ou a direita do cur

sor,conforme parametro fornecido
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3.4.5	 Exempla

0 cornando ELIMINE DE MARCA1 ATE MARCA2 e desdobrado

nas seguintes operacOes sabre a janela:

POSICIONAR NA MARCA1

FECHAR ala esquerda

DESLOCARATEMARCA MARCA2

ABRIR ala esquerda

ApOs a operacdo a), o cursor estar g apontando	 para

a MARCA1, que e o inTcio do trecho que deve ser eliminado. A ope

racio b), acarreta que todo o texto a esquerda do cursor, a par

tir dente ponto, sera desprezado. A operac go c) desloca o cursor

at a MARCA2. Todo o texto deixado a esquerda do cursor e perdi-

do. ApOs realizar a operag go d), o antigo contend° a esquerda da

MARCA1 e transferido para a esquerda da MARCA2.
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3.5	 Execuedo de comandos

Existem varios tipos de comandos, dependendo do pro-

grama em execucao e do modo no qual este esta operan

do.

3.5.1	 Modos de Operacao

Existem no SPT, dois modos de operac5o:

interativo, no qual o operador interage com a mg

quina,

continuo, no qual a m gquina executa uma s5rie de

atividades sem a intervenc5o do operador.

0 editor utiliza os dois modos de operac5o. Possui

dois tipos de tela para fins de interacao: a de dados e a de co

mandos. Na tela de dados, o operador pode realizar alteracOesdi

retamente no texto, ou ent5o deslocar o cursor rapidamente so-

bre a tela,	 posicionando-o no ponto desejado. Na tela de coman-

dos, escreve e edita. comandos, at apresentarem a forma deseja-

da,quando sac) processados de forma continua pelo editor.

0 formatador sempre opera de forma continua, proces

sando o texto e os comandos nele embutidos.

3.5.2	 Execucdo de comandos no modo interativo

A cada tecla digitada corresponde uma ac5o imediata

que pode variar, dependendo da tecla que o operador digitou. A

seguir-, sera visto que awes correspondem ao acionamento das to



69

clas no modo interativo.

E importante lembrar que uma tela de dados e um tre
cho de um texto major. Ao chegar com o cursor no final da tela,

a tela pode ser deslocada. No caso de estar com uma tela de co-

mandos, a tela Tido pode ser deslocada por nao fazer	 parte de

um texto major.

Se o opgtador digitar uma tecla normal (isto e, dual

quer tecla que 150  meja de fungdo), o caracter correspondente

eKibido na tela. Se o cursor aponta para um trecho de texto, es

to	 alterado. Em caso contririo, trata-se de uma adicHo de urn

caracter ao texto.

Se o op('rador digitar uma tecla de func5o,	 alguma

acao especial acontecerii. As fungOes de movimentacao disponTveis

no SPT

a)- Movimentac5o do cursor/texto

A movimentacao do cursor facilita o posicionamento

na palavra desejada, para fins de edic5o. A movimentacao do tex

to pode estar associada a um movimento do cursor ou nao, 	 depen-

(lend° do caso.



1 11 NCA O N A 111'	 PI 11ADO TI? A DI C011AND1“--,

ketonic o cursor a tTireila tos1 4 5 c, da Iv	 r cursor T1 prtr.,ell.. 	 Lela.

la. Caso ji sc encontre	 exilic a tela

anterior a atual.

Posiciona o cursor na Ultima posicao da

tcla. Caso j51 so encontre 15. exilic a to

la posterior a atua:.

POSiCiOrll o cursor na intim posicao da tcla.

Avancao cursor. Caso se encontre na ulti 	 Avanca o cursor. Caso se encontre p a Gltimaposic5o

ma posicio da tela. posiciona o cursor	 da tela, posicione o cursor no inicio da tela.

no inicio da linha e sobe o texto	 una

linha.

Recua o cursor. Caso se encontre na	 Rocua o cursor. Caso se encentrc no primeira posi-

meira posig5o da tela, posiciona o cursor [	 c5o da tela, posiciona o cursor no fin da tela.

no fim da linha e desce o texto una	 ii

nha.

Sohe o cursor uma linha. Case se encontre Sohe o cursor uma linha. Caso so encontre na pri-

na primeira linha, desce o texto uma li	 I meira linha, posiciona o cursor na 61tina linha.

nha.

Desce o cursor uma linha. Caso se encon	 Desce o cursor uma linha. Caso se encontre no ulti

tre na 61tima linha, sohe o texto	 uma	 ma linha. posiciona o cursor	 primeira linha.

linha.

Avanga o cursor uma palavra. 	 Avanga o cursor 8 posicOes.-C>

Recua o cursor uma palavra. Recua o cursor 8 posit es.

Avanga o cursor para o inicio do priixi-

no period°.

Avanca para a primeira posic5o da priixima linha.

Recua o cursor para o inicio do presen-

to period°. Case	 )5 se encontre 75. lo-

cus ao inicic	 period° anterior.

Recua para a primeira posigoo	 linha. Case in so

encontre la, sohe o cursor uma iinha.
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Tabela 4 - FuncOes do cursor
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b)- Inversao do modo inclusao

Esta tecla de funcao tem por finalidade colocar/tirar

o editor do estado de inclusdo. Quando se encontra neste estado,

todos os caracteres de dados sao inseridos no texto na 	 posicao

apontada pelo cursor. 0 cursor e o texto apOs a inserc5o	 se des-

locam uma posicao para tr6s.

- Exclusdo

Esta tecla de func5o tem por finalidade excluir o ca

racter apontado pelo cursor do texto.

d) - Troc a de modo

Esta tecla de funcao tem por finalidade alternaro mo

do de dados com o modo de comandos e vice-versa. A cada modo es-

ti associada uma tela diferente,

e)-ExecugHo de comandos

Esta tecla de func5o tem por finalidadeencerrar a edi

cio da tela de comandos e solicitar ao editor clue os comandos di

gitados sejam executados.
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3.5.3	 Execuciio do comandos no modo continuo

No modo continuo de operacao, os comandos s5o execu-

tados sucessivamente,

No caso do editor, apOs preencher a tela de comandos

e digitar a tecla de execucdo de comandos, o editor inicia a	 in-

terpretacHo. Cada um dos comandos digitados 6 desdobrado em	 uma

serie de microcomandos, que sera() vistos logo abaixo.

No caso do formatador, apOs iniciar o processamento

do texto, todos os comandos sdo identificados e executados, sen-

do, de forma similar ao editor, decompostos em microcomandos.

Existem muitos microcomandos. Para facilitar a 	 sua

compreensao e implementacao, foram subdivididas nas seguintes

famTlias:

janela

macros

arquivos

interpretacao.

As tres primeiras famTlias ja" foram vistas anterior-

mente, bem como as operacOes elementares que podem ser realiza-

das coin as suas respectivas estruturas. Os microcomandos apenas

representam, para fins de execucdo dos comandos, uma tarefa ele-

mentar que deve ser realizada pelos outros m6dulos.

A familia dos microcomandos de interpretacao 	 sera

vista com maiores detalhes na secdo seguinte.
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3.5.4	 Microcomandos de interpretacao

A linguagem utilizada foi escolhida de tal forma,que

o interpretador sabe, de antemao, o que vem a seguir.

Ao iniciar a execucao de uma tela de comandos, a pri

meira palavra deve ser necessariamente um comando. ApOs verifi-

car qual o comando a executar, sao obtidos os parametros. Se fo-

rem possiveis v g rios tipos diferentes, uma palavra chave identi-

fica qual o escolhido.

0 hexadecimal 81, representado no texto a seguir por

encerra o comando.

Desta forma, o interpretador nao precisa obter um co

mando inteiro, para depois analis g -lo c execut g-lo, mas pode rea-
,

lizar as operacees a medida que surgem os elementos sintgticos.

Isto facilit y o emprego de macros, pois pode acontecer que, no ca

so de haver muita referencia a macros dentro de macros, a an g li-

se se tonne bastante complexa.

As principais rotinas do interpretador s g o, portanto,

rotinas que procuram obter um certo elemento sint gtico no texto.

Existem ainda as rotinas que verificam a presenca/ausencia da to

bela de MACROS. Tambem existe uma instruc g o especial destinada a

reduc go de comandos. sao elas:
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BUSCASEQUENCIACOM Coloca,	 na area de macro da	 sentinela,uma

,,... 	 .
sequencla	 com delimitadores.

BUSCASEQUENCIASEM Coloca,	 na area de	 macro da sentinela,uma

seqflencia delimitada por brancos.

BUSCASOLUCAO Obt6m a solucao de uma express5o. 	 Se a ex

pressao for aritmetica,	 coloca sou	 valor

resultante na area de macro da	 sentinela.

Se a expresso for booleana	 seu valor'sera

atribuida a macro do sistema	 "%COND".

BUSCAPARAMETRO Busca um parametro do comando.

BUSCANOME Coloca,	 na area do	 nome da sentinela,	 um

nome,	 delimitado por brancos oupor pento-

e-vIrgula.

BUSCACOMANDO Percorre a area de comando a procura de um

comando.

VERIFICAPRESENCA . Vorifica se o nome contido na	 sentinela

existe na tabela de MACROS.

VERIFICAAUSENCIA Vorifica se o nome contido na 	 sentinela

existe na tabela de MACROS.

EMPILHAMACRO Faz com que o	 interpretador "leia"	 uma

MACRO -

Tabela S - Microcomandos de interpretacdo
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Para ilustrar os microcomandos de interpretac5o,	 6

mostrado, como exemplo, a decomposic5o do comando CRIE <none>

:segti&ncia>.

a)-BUSCANOME

b)-VERIFICAAUStNCIA

c)-BUSCASEQUtNCIA

d)-CRIE (MACRO)

Ap6s a execucao de a), a sentinela conter um nome.

Como sieve ser criada uma nova macro, a nao existencia do nome

assegurado polo comando b). 0 comando c) coloca, na area da 	 ma-

cro da sentinela, uma seqUencia de caracteres. 0 comando d) 	 in-

troduz . a nova macro na estrutura lOgica das macros.

Em calla um dos passos acima e verificado se ocorreu

algum erro,	 clue acarreta o fim precoce da anilise do comando.

3.5.5	 Estrutura

Para realizar a interpretacao de comandos forum uti-

lizadas duas pilhas-uma de dados, outra de comandos. Ambas pos-

sum a mesma estrutura, como estd indicado na figura )1.



PILHA

NUMERO DA TAM MACRO TAM USADO
MACRO
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MODO I	 M

FIGURA 11 - ESTRUTURA DAS PILHAS DE INTERPRETACAO

0 MODO 6 um atributo da pilha, dizerido se os bytes

devem ser obtidos de modo 	 transparente ou n qo (isto 6, se refe

rencias a macros devem ser ignoradas ou nao). M 6 o rnimero 	 de

elementos fiteis da pilha,	 N o niimero mdximo de elementos. NUMERO

DA MACRO aponta para a macro que esta sendo usada. TAMMACRO 6 o

tamanho da macro e TAMUSADO 6 o n6moro de bytes j5 processados

desta macro.

Como exemplo,	 seja a seguinte referEsncia a macros:

NUMERO	 TAMANHO
NOME	 CONTECDO

MACRO	 MACRO

4	 11	 X	 "ABCD 'Y EFG"

23	 13	 Y	 "HIJK :L:Z MNO"

12	 1	 Z	 "4"

10	 4	 L4	 "FORS"

0 texto interpretado sera:

"ABCD HIJK	 PQRS MNO EFG"

Quando estiver sendo apontada a letra Q, a situacHo

da pilha ser:
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NOMERO	 TAMMACRO	 TAMUSADO

DA MACRO

4 11 7

23 13 9

10 4 2

3.5.6	 Execucdo de comandos

A filosofia de execucao dos comandos enquadrou-se na

estrutura de macros - a cada comando corresponds uma s6rie de mi

crocomandos. Foi introduzida a macro do tipo "comando" e "pardme

tro", que contem o conjunto de microcomandos que causam o efeito

desejado.

Para nao causar confusao com macros do usuiirio,	 as

macros do sistema sao prefixadas por um sinal especial (%). 	 Como

o usu5rio nao pode criar uma macro que inicia por este caracter,

nao existe a necessidade de introduzir palavras reservadas 	 ao

sistema.

Desta forma, existe a seguinte macro do sistema:

% CRIE = BUSCANOME

VERIFICAAUSPNCTA

BUSCASEQUENCIA

CRIE (MACRO)

Ao ser executado o microcomando BUSCACOMANDO,	 este

coloca um caracter "%" na area de nome da sentinela e percorre o

texto a procura de uma palavra. ApOs transferi-la para a area de
nome, e realizada uma pesquisa na tabela MACROS. Ao ser encontra
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do, o contealo correspondence e empilhado na pilha de comandos.0

prOximo microcomando a ser executado sera o primeiro microcoman-

do do comando analisado.

Os parimetros sio obtidos de forma semelhante. Ao en

contrar o microcomando BUSCAPARAMETRO, a area de nome da sentine

la e inicializada coin o caracter "%". A seguir, e acrescentada a

palavra chave do texto. 0 conjunto 6 pesquisado, e a macro cor-
respondente 6 empilhada na pilha de comandos, desde que nao haja

erro de pertinencia (um parametro que ndo 6 admitido corn o coman-

do em processamento).

Como exemplo pode ser citado o comando PROXIMO, que

node ter um entre uma s6rie de pardmetros. A macro do sistema

PROXIMO 6:

%PROXIMO = BUSCAPARAMETRO

PESQUISA PROXIMO (JANELA)

Por sua vez, o parametro PERTODO e uma macro do sis-

tema

%PERTODO	 EMPILHAMACRO %PONTO

BUSCASEQUENCIACOM

Na execucao, sucede o seguinte:

Ao buscar o comando PROXIMO, o primeiro microcoman

do 6 BUSCAPARAMETRO.

0 parametro buscado 6 PERIOD°, sendo que sous mi-

crocomandos sdo empilhados.

A macro %PONTO 6 empilhada no topo da pilha de da-

dos

Ao buscar uma seqUencia, o topo da pilha e o pri-

meiro elemento a ser analisado. 0 contend° da ma-
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cro tPONTO, sem os delimitadores, e transferido pa

ra a area de macros da sentinela.

- 0 topo da pilha de comandos e desempilhado,e o prO

ximo microcomando a ser executado e PESQUISA HOU

MO, executado pela janela.
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IMPLEMENTACAO

4.1
	

0 processador

0 processador M6800 possui algumas caracteristicas

importantes para a sua programacao:

Dois registrados, A e B, de 8 bits, sobre os 	 quais

sao realizadas as operacOes aritmeticas e lOgicas.

Urn registrador indice, X, de 16 bits, que 	 serve

para fins de enderecamento.

Um registrador de pilha, SP, de 16 hits, utiliza-

do para o manuseio da pilha do processador.

Urn contador de instrucOes, PC, de 16 bits, 	 que

aponta para a prOxima instrucao a ser executada.

Um registrador de estado, CC, de 6 hits, onde es-

tao os bits C (Carry), V (Overflow), Z(Zero),

(Negative) , I (Interrupt Mask) e H (Half-carry).

Para referenciar a mem6ria existem:

Modo imediato	 onde o operando segue imediatamen

to o cOdigo de operacao.

Modo indexado, onde o byte apOs o cOdigo de opera

cao 6 somado ao registrador X, formando o endere-

co do operando.

Modo normal, onde o(s) byte(s) apOs o cOdigo 	 de

operacao sao o endereco do operando.

Os modos direto e estendido referenciados no manual

do processador, sao o modo normal com 1 e 2 bytes de endereco,

respectivamente. 0 modo relativo, utilizado para instrucOes 	 de
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desvio, 6 uma variante do modo imediato. Quando ha ausencia 	 de
um operando, o modo de enderecamento e denominado inerente.
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4.2,

0 niicleo do sistema possui rotinas denominadas MACRO

ROTINAS. Estas servem tanto para realizar as atividades simples

do sistema (movimentar, indexar, limpar ), come para administrar

a estrutura em multi-tarefas e coordenar as atividades de E/S.

Na implementagao do niicleo, alguns cuidados tiveram

clue ser tornados, no tocante a reentrdncia. Como, corn o processa

dor utilizado, 6 praticamente impossivel escrever cOdigo reen-

trante sem utilizar artificios, dois aspectos mereceram atencdo

especial:

- Rotinas assincronas, ou seja, de atendimento 	 de

interrupcdo, s6 podem utilizar MACROROTINAS se:

A macrorotina 6 reentrante (rotinas sem varia -

veis locais).

A macrorotina ndo 6 reentrante, mas 	 desabili-

ta/habilita as interrupOes.

c)- As variaveis locais da macrorotina sdo empilha

das externamente antes de sua chamada, e restau

radas ap6s.

- Rotinas sincronas quando chamarem a mesma macroro

tina simultaneamente, devem empilhar suas varia-

veis locals no lnicio e restaura-las no seu termi

no.

Abaixo 6 exibida a relacdo do conjunto de MACROROTI

NAS disponiveis.

A, B e X sao os registradores da IJCP (E) e (S) sim-

bolizam argumentos de entrada e saTda, respectivamente.



Tabela 6

Macrorotinas      

01	 MOVER!: Transfers B(i) cavacteres de OPIflEM IF)

para DESTINO (r). Spits a exceucTio, 	 ORI-

GEM e PESTINIP apontam tiara a plaixima pp

si6o n 5cr movida. O sentido do	 MPVI         

02

03

04

05

SOMAR

MULTTPL1CAR

INDEXAR

LIMPAR

mentac5o	 do	 byte	 mars	 significativ0pa

rn	 o	 menos	 sipnificativo.

Soma KAM	 cm M,S1.	 Esta riper:H:5n	 c:

rcalizadn	 cm	 lb	 bitS,	 ConSidertindo	 P

byte mnis

Multiplicn	 A(E1	 por	 11(E).	 arma7enando	 P

resultodo	 cm	 BI1A(S).	 A	 operaciio	 c	 feita

cm	 R	 hits.	 sendo	 o	 resultado	 16	 bits sc-il

sinal.	 0	 b yte	 mais	 siiutificativo	 e	 0	 ry

gistrador	 P.

Dadus	 uma	 hlse	 X(1i),	 n	 niimero	 in	 eh--

wilt°	 A(E)	 CO Iamanh q 	do cicmcnto	 BII

retorna	 n	 endereco	 do	 elem•nto	 cm	 N1`;1.

Transfere	 o	 caracter	 11E1	 para	 1111

bytes	 a	 partir	 de	 xirl.

06 SALVATHDO Esta	 rotina	 emoilha	 o	 estado	 atrial	 da

HCP.	 Se	 6	 chamada	 durantea	 cot 	 de

uma	 subrotina.	 n	 retorno	 ,or	 rea

lizado	 pela	 NT1	 (Peterno

interrupcao)	 an	 invi: s	 de	 1115	 (get•rno

de	 subrotina1.

n7 DESARILITAR DesabiIita	 a	 inio/lupriin	 de	 iMircr,	 A

(E).	 As	 rostantr,	 podem	 conttnr.m	 inlet

rompendo,	 desde	 quo	 habilitada,.

08	 HA1114ITAR Ila,ilita	 t	 i	 rIgnt. 5(1	 de•r•	 f	 I

09 LTGASIT Liga	 o	 hit	 AlE)	 em	 B(S).	 San	 ApYICI •

siderados	 os	 3	 hit':	 men's	 ,ignift,ati

VOS	 de	 A.

10 AT1VAR Ativa	 a	 tarefa	 de	 illimero	 A(r)

II DESAT1VAR u•sativa	 tarcia	 cm execu6o.

12 PR11(1140 Fntr • ga	 c	 controle	 n	 pt6xima	 t	 fa

ra.

13	 CAR11A Carrega	 a	 rotina	 1(11.

EXECUTA Execut q	 dytytrlinda	 r.tina.	 s,r6,

to	 ter	 silo	 catregada.

15 DESCAW1A Libera	 a	 ;irea	 oclip;1,'a	 p y la	 rot inn	 A(E1.

16 EMPILHA Empilha	 8111)	 b y tes	 a	 partir	 de	 \fr).

17 DESEMP1411A Desem P ilhJ	 1 1 11.1	 bytes	 a	 pattir	 de	 SIP).

18 INCREMENTASETOR Increment./	 a	 trillta	 h(E,S).	 w'r'it	 Af

19 PED1DOES lnicia	 a	 operacao	 dc	 11/S	 descrita	 fell

Inca	 de	 merulria	 Apontada	 por

20 ERRO Exihe	 a	 mcliscm	 d•	 niimero	 A141	 c	 e,.of

ra	 is	 operador	 acw,lr	 n	 rocehimcato.

21 ESATFND1D0 Armazena	 1((f)	 no	 Alb)	 -esimo	 control,

do	 pedido	 de	 I/S.

22 MOVERT Transfere	 P(E)	 caracteres	 de	 OR1C4114

para PESTINO (F). ORIGEM o OESTISM apon

tam para a priixima posic5m a ser

0 sentido da movimenta0m 6 do b y re me

no, Ars 
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A seguir sao colocadas algumas observacCies importan-

tes referentes a implementacao das MACROROTINAS:

INDEXAR

Esta rotina pode ser chamada varias vezes, conseguin

do-se corn isto vetores multidimensionais. Supondo que se deseja

acessar o elemento I,J,K de um arranjo MxNxP, cujos elementos to

nham o comprimento L.	 Se	 X iniciar em BASE, a seqUencia abaixo

realizari o acesso ao elemento desejado, desde que L*N*P <256:

*	 PRIMEIRO NIVEL

LDA	 A	 I

LDA	 B	 L*N*P

LDX	 BASE

JSR	 INDEXAR

SEGUNDO NIVEL

LDA	 A	 J

LDA	 B	 L*P

JSR	 INDEXAR

TERCEIRO NIVEL.

LDA	 A	 K

LDA	 B	 L

JSR	 INDEXAR

SALVATUDO

Esta MACROROTINA dever5 ser sempre chamada de dentro

de uma-subrotina. Ao entrar em uma subrotina, o estado da pilha



e:

R1-  

SP

onde, + e o byte mais significativo do endereco, e - o byte me-

nos significativo, e R o endereco de retorno.

Ao chamar SALVATUDO, a pilha fica:

1 R2+ I R2- 1 R1+	 R1-

A
SP

A subrotina empilha o estado atual da UCP e empilha

R2 no lugar correto.

R2+ R2-	 CC
	

B
	

A
	

R1+ R1-

A
SP

Logo ap6s, os registradores sac) copiados:

CC B A X+ X- R2+ !R2- B	 A X+ R1-                         

SP

Uma instrucao RTI causa, agora, o retorno a primeira

instrucao apOs o JSR SALVATUDO.A pilha permanece com   

CC1B	 iA X+ I X- kl+ Rl -   

85

SP
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Se for executada uma instrucao RTI, o programa se-

gue a execucao no ponto em que foi chamada a primeira subrotina.

Para o programador do sistema, esta rotina 6 um re-

curso muito util, pois permite a chamada de subrotinas 	 sem	 se

preocupar com a alteracdo do conteildo de seus registradores.

HABILITA

Esta rotina, ao habilitar a mascara de interrupg-do,

permitiria o ocasionamento imediato de uma interrupg5o. 	 Isto po-

deria, eventualmente, causar a execugHo de uma rotina antes 	 de

retornar da MACROROTINA.

Pelo fato de esta rotina ser utilizada por um aten-

dimento dc interrupgdo e, conseqUentemente, n5o poder ser inter-

rompida novamente, esta rotina liga/desliga o bit que impede 	 a

interrupgdo (bit I). 0 retorno ao seu estado anterior ocorre 	 de

forma indireta ao retornar da interrupg5o e retirar o 	 conteildo

do registrador CC da pilha.

PROXIMO

Aqui sera exposto, em detalhes, o chaveamento	 do

processador de uma tarefa para outra.

A variavel ATIVOS cont6m o estado de cada uma das to

refas: se o bit estiver ligado, a tarefa esta ativa. Se, por exem

plo, contiver o valor hexadecimal 81, as tarefas 7 e 0 esti-10 ati

vas, as restantes estdo inativas.

A variavel NUMERODATAREFA cont6m o nilmero da tarefa
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que, de moment°, esta em execucao.

A tabela ESTADOUCP cont(Im o estado do processador

cm cada uma das tarefas, ou seja, o contealo de todos os :eus re

gistradores.

Ao chamar a subrotina PROXIMO, acontece o seguinte:

0 estado atual da UCP e empilhado (SALVATUDO).

0 elemento NUMERODATAREFA da tabela ESTADOUCP 6 in

dexado.

0 contend° dos registradores 6 copiado	 pilha pa

ra o elemento junto com SP.

r pesquisado o prOximo bit correspondente a uma to

refa ativa.

0 niimero desta tarefa e armazenado em NUMERODATARE

FA.

A tarefa 6 indexada na tabela ESTADOUCP.

0 SP e carregado.

0 estado dos registradores 6 empilhado.

0 controle do processador 6 entregue a tarefa	 por

um RTI.

0 fato de armazenar SP traz como conseqUencia 	 que

precisam existir tantas pilhas quanto tarefas. Embora parecendo

ser uma desvantagem, isto facilita a programacao do sistema: de

qualquer ponto de uma tarefa pode ser chamada a subrotina PROXI-

MO, at mesmo de dentro de uma subrotina. Se, entretanto,n5o hou

ver necessidade de chamar esta rotina de dentro de uma subrotina,

virias tarefas podem compartilhar a mesma pilha, bastando que

registrador SP seja inicializado com o mesmo valor para as diver

sas tarefas.



derecos inicial c final de cada rotina:

NOMERO DA	 ENDERECO	 ENDERECO
ROTINA	 INICIAL	 FINAL
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e)- CARGA, EXECUTA, DESCARGA

Partindo do contelldo da tabela ROTINAS, a rotina CAR

GA copia a rotina solicitada do disquete do sistema Para a mem6-

ria. Cada element() desta tabela cont6m:

ENDERECO DISCO TAMANHO PARAMETROS NOMERD DE ENDERECO PRESENCA
VARIAVEIS

TRILHA SETOR

Uma segunda tabela, MEMORIA, contem o nUmero e os en

Ao iniciar a CARGA, e verificado em primeiro	 lugar

se a rotina jd nao se encontra presente (PRESENCA	 0). A seguir

verificado se a carga nao afeta nenhuma das outran rotinas pre

sentes no sistema. Se, nesta verificacao, for encontrado um lu-

gar vago, o nimero da rotina e armazenado, junto com os seus en-

derecos, inicial e final.

Apes constatar clue nao existem problemas, a rotina so

licitada e copiada do disquete e tornada presente (PRESENCA rece

be o nilmero do elemento da tabela MEMORIA).

A DESCARGA de uma rotina consiste em verificar se a

subrotina est.a presente, torna-la ausente (PRESENCA e zerada) e

remover sua entrada da tabela MEMORIA.

A rotina EXECUTA se encarrega de realizar a execucao



CHAMADO

PARAMETROS
ENTRADA

PARAMETROS
SAIDA

VARIAVEIS
LOCALS

CODIGO

CHAMADOR

JSR	 EXECUTA

NUMERO DA ROTINA

PARAMETROS DE ENTRADA

PARAMETROS DE SAIDA
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de uma subrotina, incluindo todo o servico de transferencia 	 de

parametros de entrada e saida.

ESTRUTURA DO CODIGO	 ESTRUTURA DO CODIGO

FIGURA 14 - FORMATO DO CODIGO DE USO DE SUBROTINAS

Conforme a figura 14 , o cOdigo chamador indica, lo-

go ap ps o JSR EXECUTA, a subrotina a ser executada. A rotina

EXECUTA se encarrega de realizar a transferancia dos parametros

de entrada, transferir o controle a subrotina e, apcis a sua con-
clusao, transferir os parametros de saida da subrotina Para o co

digo chamador.

A rotina EXECUTA e reentrante, o clue permite c lue uma

subrotina executada chame outra. Se, por algum motivo, uma subro

tina chamada executar a si prOpria, a reentrancia do cOdigo fica

por conta do programador do sistema.

f)- EMPILILA, DESEMPILHA

Estas rotinas sac) muito uteis quando se deseja escre

ver Cc-5(ljg° reentrante. Basta o programador do sistema empilhar to

das as vari g.veis no inTcio da execucao de uma rotina e desempi -

lha-las no final.
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gistrador X.

g)- PEDIDOES, ESATENDIDO

PEDIDOES inicia uma opera* de E/S, apontada pelo re

0 formato 6 o seguinte:

DISPOSITIVO SENTIDO NUMERO

DE BYTES

ENDERECO DA

MEMdRIA
ENDERECO DE

RERIFERICO
CONTROLE

DISPOSITIVO pode ser:	 0 - DISCO

1 - TERMINAL

2 - IMPRESSORA

SENTIDO pode ser:	 0 - ENTRADA

1 - SAIDA

NUMERO DE BYTES indica quantos bytes devem 	 ser

transferidos na operagao de E/S.

ENDERECO DE MEM0RIA indica em que enderego estao/

ficarao as informacOes.

ENDERECO DE PERIFV,RICO indica qual o enderego den-

tro do periferico em que devera ser lida/escrita a informacao.

CONTROLE fornece dados adicionais sobre a operagao

em si.

Maiores detalhes sobre a utilizacao de cada um	 des-

tes dados podem ser encontrados nas rotinas especificas de E/S

dos perifericos.

A rotina PEDIDOES, tomando por base o "programa	 de

E/S" descrito por X, aciona a rotina solicitada e guarda na tabe

la PARES o enderego do descritor da operacao.
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Depois de concluTda a operacao de E/S, com ou sem su

cesso, a rotina ESATENDIDO transfere o resultado da operacao pa-

ra a varldvel de controle.

h)- ERRO

Esta rotina e utilizada para acusar erros em geral,
tanto de sistema, como de operacao. Os erros de sistema,como por

exemplo, a ativagao de um dispositivo ativo (sobrepondo comandos),

nao devem acontecer na pratica. Entretanto, facilitam ao progra-

mador do sistema a implementagao e depuragao de suas rotinas.
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4.3	 Rotinas de E/S

4.3.1	 Descricao geral

Cada dispositivo de E/S possui sua pr6pria rotina de

controle. A lOgica de controle, de maneira geral, pode tier des-

crita pelo fluxograma da figura 16 .

INICIALIZACAO

TRANSFERENCIA
DE PARAMETROS

[SELEC40 DA ROT1NA
A EXECUTAR

ESPERA DO PIM DA
E/S

DESATIVACAO

FIGURA 16 - FLUXOGRAMA GERAL DAS ROTINAS DE E/S



93

A inicializacao 6 realizada da seguinte forma:

A rotina 6 chamada em seu ponto inicial, nor JMP.

0 niimero da tarefa 6 colocada na variCtvel NUMERODA

TAREFA.

r chamada a primitiva PROXIMO.

PROXIMO, por sua vez, "entende" que a rotina cm execu

cao 6 aquela cub Rimer° esta em NUMERODATAREFA. 0 estado atual

da UCP 6, portanto,armazenado na tabela ESTADOUCP. Corn isto, ao

ser ATIVAda pela pr6xima vez, a rotina de E/S entra em seu lac()

permamente de controle de operagao.

A transferencia de parametros transmite as informa -

cOes necessarias as variaveis especificas da rotina. Pode tambem

executar alguma tarefa inicial comandada pela variavel CONTROLE.

A selecao da rotina a executar 6 realizada nos casos

em que mais de um tipo de servigo 6 oferecido pela rotina de E/S.

ApOs a selegdo da rotina adequada e a transferencia do controle

para ela, esta atua o dispositivo de E/S.

0 passo seguinte 6 a espera pelo fim da E/S comanda-

da. Consiste de um teste da vari gvel de resultado, verificando se

o bit de "operagdo pronta" esta ligado. ApOs a. execugdo da primi

tiva PROXIMO, ou a. espera prossegue, ou entao a operacdo de E/S

e encerrada

4.3.2	 Terminal

0 terminal possui uma caracteristica particular que

o diferencia dos outros perifericos: a sua operagdo de safda en-_



94

volve apenas o video, cuja memOria local precisa ser carregada;a

operacao de entrada, por sua vez, envolve o teciado e o video,

pois precisa ser dado o eco dos caracteres digitados para que 	 o

operador possa ver o que digitou.

As varidveis parametros na opera* sobre o terminal

sao:

SENTIDO - define se a operacTlo 6 sobre o teclado (E)

ou o video (S).

NUMERO DE BYTES - cont6m o niimero de caracteres	 a

transferir na operagdo de E/S.

ENDERECO DE MEMORIA - aponta para a area de mem6ria

que dever5 ser lida/escrita.

ENDERECO DE PERIFIIRICOS - posic5o do cursor na tela

em que sera dado eco ou escrito o primeiro caracter.

CONTROLE - possui os seguintes leiautes:

	

• 

AVISAR ESGOTAMENTO DE CAMPO
	

• 

LIMPAR AREA ANTES DE USAR

0 bit 7 determina se a area a ser lida deve ou 	 n5o

ser limpada. Sc for especificado 1, a area que dove-

r -d ser digitada sera	 exposta com brancos ao opera-

dor. Em caso contrario, sera exposto	 que esti

ver contido naquela area.

0 bit 6 determina se, 	 ao esgotar o campo previsto, o

cursor retorna a primeira posic5o ou se 6 encerrada a

operacdo.

APAGAR CURSOR APOS ESCRITA



0 bit 2 determina se, apOs a exibicao do texto,

cursor deve aparecer na tela ou nao.

RESULTADO - possui os seguintes leiautes:

CARACTER MENOR QUE HEXA 20
INICIO DE CAMPO
FIM DE CAMPO
CARACTER MENOR QUE HEXA 20
FIM DA ENTRADA

hit 7 informa que a operacio terminou.

0 hit 6 informa que foi digitado um caracter 	 infe-

rior ao hexadecimal 20, e este caracter ndo pOde ser

processado pela rotina de atendimento. 0 caracter se

encontra nos bits 4-0.

bit 4 informa que houve tentativa de passar do

cio do campo.

0 bit 3 informa que houve tentativa de passer do fim

do campo.

FIM DA SAIDA

95

bit 7 informa que a operacdo de saida terminou.
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4.3.3.	 Disquete

A rotina de controle do disquete realiza a parte de

E/S fisica sobre o disco. 0 processamento lOgico, usando arqui-

vos, volumes e encadeamento	 de registros, e realizado fora des

to rotina.

As variiveis parametros na operagao sobre o disquete

sao:

SENTIDO - define se a operagao 6 de leitura ou de es

crita.

NUMERO DE BYTES - define a quantidade de bytes a se-

rem transferidos na operagao de E/S.

ENDERECO DE MEMORIA - aponta para o enderego da memo

ria onde estao os dados clue sera() lidos/gravados pe-

la operagao de E/S.

ENDERECO DO PERIFrRICO - cont6m a trilha e o setor so,

bre o qual sera realizada a operagao de E/S.

CONTROLE - possui o seguinte leiaute:

L
UNIDADE

0 bit 6 determine sobre qual unidade de disquete se-

ra realizada a operagao.

RESULTAI)O - possui o seguinte leiaute:
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CODIGO DO ERRO
REGISTRO EXCLUIDO
HOUVE ERRO
FIN DA OPERACAO

0 bit 7 informa clue a operacao de E/S terminou.

0 bit 6 informa se ocorreu um erro na operacao.	 Em

caso afirmativo, o cOdigo do erro est6 contido 	 nos

4 bits menos significativos.

0 bit 5 informa se o registro lido possula a 	 marca

de registro excluldo on ndo.

4.3.4	 impressora

A impressora, no ED-100, 6 ligada por um interface s6

rib. A impressora ligada no prot6tipo ndo transmite nenhuma 	 in-

formacdo sabre o seu estado. Apenas dois sinais estdo disponTveis

para serem	 testadas por software:

0 sinal PRONTO, que avisa que a impressora esta pron

to e a disposicdo do sistema.

0 sinal CHEIO, que avisa que o "buffer" de caracte -

res da impressora est6 cheio e que deve ser aguardado o seu 	 es-

vaziamento.

Os pardmetros para a operacdo da impressora sdo:

NUMERO DE BYTES - Define quantos bytes devem ser im-

pressos.

ENDERECO DE MEMORIA - Aponta para o endereco de memo

ria onde se encontram os dados.
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CONTROLE - Possui o seguinte leiaute:

AVANCAR LINHA

AVANCAR FOLHA

ANTES OU APOS

0 bit 7 indica se o avanco de linha/folha deve 	 ser

realizado antes ou ap6s a impressk do texto.

0 bit 1 indica que devera haver um salto de folha.

0 bit 0 indica que devera haver um salto de linha.

RESULTADO - Possui o seguinte leiaute:

FIM DA OPERACAO

A area de memOria sempre devera conter caracteres EB

CDIC; a traducao para ASCII 6 realizada no pr6pria rotina de im-

pressao.

Se o programador do sistema deseja realizar uma sim-

ples movimentacao da folha, basta colocar o NOMERO DE BYTES 	 em

zero e chamar a rotina de impressao com o controle apropriado.
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4.4	 Macros

As rotinas que manipulam as macros podem ser subdivi

didas em tres grupos:

manipulac5o da estrutura 1Ogica

manipulacao da estrutura fsica

inicializacao e finalizac5o.

4.4.1	 Rotinas que manipulam a estrutura 16gica

Sao 4 as rotinas que operam sobre a estrutura lOgica

das macros.	 Sao elas:

a)- PESQUISA

Esta rotina procura na tabela MACROS uma	 que

possua o mesmo nome que a chave. Se niio for possivel localizar

tal elemento, retorna o niimero da macro que dever5 ser o pal do

novo elemento, bom como qual o lado em que deve ser realizada a

inserca-o.

Os argumentos desta rotina sic):

CHAVE (E)

	

	 - Aponta para a chave que deve ser pesqui-

sada.

PAT (S)	 - Aponta para o pai do elemento apOs	 sua

localizac5o na tabela.

NUMERO (S)- Aponta para o elemento achado na tabela,

ou entio para o elemento que deveri 	 ser
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o seu pai, em caso de inclusao.

RESULTADO(s)-

INSERIR DIREITA

INSERIR ESQUERDA
FOI ACHADO

Os argumentos foram projetados de tal forma que,apOs

uma pesquisa, pode ser executada qualquer uma das outras 	 roti-

nas sem precisar alterar o format() dos parametros.

b)- INCLUSAO

Esta rotina incorpora a sentinela a estrutura MACRO S,

coloca o seu ponteiro na arvore de PONTEIROS, e cr:ia uma nova sen

tinela. 0 ponto de inclusao e obtido a partir dos dados forneci-

dos pela rotina PESQUISA.

Os argumentos da rotina sao:

PAI (E) -	 Aponta para o pal do novo elemento.

LADO (E) -	 Contem o lado em que deve ser realizada

a inclusao.

RESULTADO(S)	 -

PONTEIROS ESGOTADOS

c)- EXCLUSAO

Esta rotina realiza a exclusao de uma macro. Exclui

1
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o elemento da arvore de PONTEIROS, e torna a area ocupada em MA-

CROS disponivel.

Os seus argumentos sao:

PAI (E) -	 Aponta para o pai do elemento a ser ex-

cluido.

LADO (E) -	 Aponta para o lado do element() no pai.

RESULTADO(S)

i	 1--„J
L--> ERRO DE PROTECAO

Avisa que houve violacao da protecdo de macros ( por

exemplo, tentativa de exclusdo de uma macro do siste

ma).

d) ALTERACAO

Esta rotina altera o conteildo de uma macro para aquj

lo que esta na sentinela.	 Consiste em mudar, na 5rvore do PON-

TEIROS, o elemento que aponta para a area de MACROS. A area ante

riormente apontada e tornada disponivel.

Seu 6nico argumento 6:

NUMERO (E) - Aponta para o niimero do element() que de

ve ser alterado.

4.4.2	 Rotinas que manipulam a estrutura fisica

sao varias as rotinas que manipulam a estrutura fisi

ca. Sua principal tarefa 6 a de tornar as rotinas 16gicas inde-
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pendehtes da estrutura fTsica. Alen disto, realizam uma s6rie de

pequenas tarefas, repetidas muitas vezes durante a programacao do

sistema, facilitando desta forma a escrita do c6digo.

	

Estas rotinas usam como parimetros de entrada e 	 de

	

saida os registradores da UP, sem utilizar a transferencia 	 de

parametros normalmente empregada.

sao elas:

MOO

- Cria uma sentinela em MACROS. Retorna N

em 1 se a area estiver esgetada.

,ASINFINLLA - Zera o tamanho do name e do macro.

Acrescenta o caractel contido em A no

nome da sentinela. Retorna N em 1 se a

area estiver esgotada. Retorna Z em I sc

o tamanho do 110MC estiver esgotado.

A MA C RC - Acrescenta o caracter contido cm A	 na

macro. Retorna N em 	 1 se a area estiver

csgotada. Retorna	 em i se a tamanho da

macro estiver csgotado.

- Retorna em X 0 endereco de PONTEIROS

respondente ao elemento em A.

:4:LSSAMAC110 -	 Retorna em X o endereco de MACROS 	 .:or-

respondente ao elemeoto	 cm A.

APONTAMACRO -	 Retorna	 em X o endereco do primeiro ca-

racter do macro apontada 	 par	 X.

r

11.,1FIC\FSPACO -	 Verifica	 se	 na	 tabela	 MACROS ha	 espaco

para o n6mero do bytes indicados	 em A.

COMPACTA -	 Compacta a	 tabela MACROS.	 Retorna	 Z.	 em

I	 se ndo houver compacta45o.

EXCLUIMMR0 -	 Torna	 a macro	 apontada	 par	 X disponivel.

INCLUIMACP) -	 Transforma	 a	 sentinela	 em macro.

AUMEN1 . 1 -	 Acrescenta	 a	 conteCido	 de	 A	 no	 final	 da

tahela	 MACROS

SOMAMACRO -	 Retorna emBeAotamanho	 total	 da ma

era	 apontada	 par x.

Tabela 5 - Microcomandos de interpretac5o
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Entre as rotinas acima, uma merece atencao especial:

COMPACTA. Esta realiza, a partir do menor espaco disponivel, 	 a

compactacao da tabela MACROS. ApOs a sua execucdo, o espaco	 no

final da tabela apresenta-se como uma area continua de memOria e

nio existem mais espacos disponiveis no interior da tabela.

Na rotina EXCLUIMACRO, o X 6 comparado com a vari:i-
vel MENOREXCLUSAO. Caso for inferior, 6 realizada a substituicdo
do contetido. ApOs uma serie de exclus6es, a vari5.vel MENOREXCLU-

SAO	 o espaco disponivel com o menor endereco. Com into a

area inicial da memOria ndo precisa passar pelo algoritmo de coin

pactacdo.

4.4.3	 Inicializacao e finalizacao

Para que o usud. rio possa utilizar macros criadas	 em

uma sessao anterior, estas tem que ser guardadas em disco, junto

com o texto.

Por outro lado, ao iniciar, tanto o formatador como

o editor precisam de um conjunto de macros. Os comandos e os pa-

rimetros, por exemplo, sdo macros somas quais o sistema nao pode

funcionar.

Ainda deve ser levado em conta que a programacdo 	 do

sistema pode mudar. Os textos editados anteriormente, pordm, de-

vem poder ser processados pela nova versa() de programacao do sis

terra.

A rotina de finalizacdo do editor esta encarregada de

despejar o conteGdo da tabela MACROS para o disco, desprezando as
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macros do sistema. 0 formato de armazenamento 6 identico ao dos

dados. Sao criados dois conjuntos em disco, sendo um de macros e

outro de marcas.

A rotina de inicializacdo do editor cont6m uma parte

cuja fungi-to 6 de carregar todas as macros do sistema e do usuaTrio

para a memOria. A medida clue a carga e realizada, a 6rvore	 de

PONTEIROS S inicializada.
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4.5	 Janela

A janela, conforme o anteriormente descrito, c uncon
junto de buffers sobre o dual 6 realizado o processamento do tex

to. 0 seu contelido, da mesma forma que os setores em disco cor-

respondentes, 6 um conjunto encadeado de segmentos de texto. Pa-

ra se reconstruir o texto em si, e preciso percorrer as cadeias,
juntando os seus pedalos em um trecho Unico.

Seguem-se alguns aspectos da sua implementaciio.

4.5.1	 Estrutura

A estrutura b g sica e formada por uma tabela, BUFFERS.

Cada elemento desta tabela contem a imagem dos setores em disco.

0

Uma outra tabela, ATRIBUTOS, mant6m os atributos de

cada setor:

ENDERECO	 PTADO	 PROXIMO	 ULTIMO

0 ENDERECO aponta para o endereco do setor cm disque

to (trilha 16gica,	 setor). 0 ESTADO contem a informacdo se a ima

gem deste setor est g gravada em disquete ou nao. 0 PROXIMO e
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OLTIMO sdo os elos de uma fila duplamente encadeada.

Existem, ainda, alguns ponteiros °specials, que 	 sac):

PRIMEIRO, que aponta para o primeiro element()	 da

fila,

OLTIMO, que aponta para o Ultimo elemento da fila.

INICIOT, que aponta para o par (buffer, deslocamen

to) onde se encontra o primeiro byte exibido na to

la,

FIMT, que aponta para o par (buffer, deslocamento)

onde se encontra o Ultimo byte exibido na tela,

CURSOR, que aponta para o par (buffer, deslocamen-

to) correspondente ao caracter apontado polo cur -

sor na tela,

CURSORT, que contem a posicao fTsica do cursor 	 na

tela.

4.5.2	 Rotinas que manipulam a janela, logicamente

Pelo fato de a janela ser um element() que pode 	 ser

percorrido nos dois sentidos, houve a necessidade de implemental-

certas rotinas duas vezes, porem com sentidos contrarios. 	 Como

as operag6es nos dois sentidos sao essencialmente simetricas, 	 se

1. 6 descrito apenas o que ocorre em um dos casos - o sentido posi

tivo, isto 6, do inicio ao fim do arquivo.

As operacOes usam, como parametro, os dados contidos

na sentinela, visto que nesta area foi realizada a aniilise sinta

tica do comando. Em uma das operacOes 6 necessario um par5metro
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adicional.

As operacOes lOgicas sobre a janela sio:

AVANCARCURSOR (X,Y)

Avanca o cursor X posicóes sobre o texto. Caso encon

tre o fim da tela, CURSORT e recuado de Y posic6es, ao mesmo tem

po clue INICIOT e FIMT sao avancados por Y posicOes; esta operacgO

percebida pelo operador como "texto subindo na tela".

EXIBIRTELA

Exibe toda a tela, do cursor para tras, do cursor pa

ra frente, ou apenas posiciona o cursor na tela. Uma operacao es

pecial, CENTRAR, coloca o cursor no centro da tela, para que

operador possa visualizar um trecho antes e outro apOs o cursor.

c)- INCLUIR

Inclui um texto na posicdo apontada pelo cursor. Se

o espago disponivel no buffer do cursor nao comportar a insercao

do texto, os vizinhos sdo consultados para ver se h g espaco dis-

ponivel. Se houver, ocorre um deslocamento de textos; em caso con

trario, novo buffer precisa ser alocado para poder conter os da

dos incluidos e/ou deslocados.
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d)- EXCLUIR

Exclui urn texto da posigdo apontada pelo cursor. Se

o espago que se tornar disponivel no buffer do cursor comportar

o texto do prOximo, existe uma uniao dos dois buffers e a libera

gdo de um del'es.

e) - ALTERAR

Altera um texto a partir da posicdo apontada pelo

cursor.

FECHAR

Se tiverem que ser fechadas ambas as alas da janela,

consiste em copiar o contealo dos buffers para o disco e marcar

as alas como fechadas. Se tiver que ser fechada apenas uma 	 das

alas, o buffer, na posicdo em que se encontra o cursor, 6 "que -

brado" em duas partes, de tal forma, que o cursor se encontre na

primeira posicao de um buffer.

ABRIR

Abre a ala da janela, copiando o contelido dos seto -

res para os buffers na memOria.



PESQUISAR

Consiste em avangar o cursor ate encontrar ou um cer

to conjunto de caracteres no texto ou o fim do arquivo.

DESLOCARATEMARCA

Avanca o cursor at encontrar uma certa marca no tex

to.

j)- POSICIONAR

Consiste em fechar a janela, posicionar o cursor na

marca apropriada, abrir a ala esquerda e a ala direita no nova

posicao.

4.5.3	 Rotinas que manipulam a janela, fisicamente

Estas rotinas sdo chamadas pelas operac6es 16gicas so

bre a janela e visam dar facilidade de programacdo ao sistema.

Sdo elas:

a)- QUEBRANOCURSOR

Realiza a quebra do buffer, no panto em que se encon

tra o cursor; esta operacdo sempre deixa o cursor na posicdo lde

um buffer.

109
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DESLOCAESQUERDA

Desloca o texto apontado pelo cursor urn certo niimero

de bytes para a esquerda (exclusdo). Tamb6m 6 realizado todo

gerenciamento no caso de a operacao resultar em um fluxo de in-

formacOes para fora do buffer.

DESLOCADIREITA

Desloca o texto apontado pelo cursor um certo nUmero

de bytes para a direita (inclusdo). Tambem e realizado todo o ge

renciamento no caso de a operacdo resultar em um fluxo de infor-

macOes para fora do buffer.

d)- BALANCEADOR

Esta rotina est6 encarregada de manter o balanceamen

to da estrutura de buffers. Realiza a gravacdo dos buffers que ja"

foram processados, e se encarrega de ler novos setores	 medida

que o fim da tela se aproxima do fim dos dados.

4.5.4	 Marcas

As marcas precisam ser ntualizadas sempre que houver

uma alterac5o no contexto que estiverem apontando. Isto acontece

em tr6s condicOes:

a)- um setor marcado e lido
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um texto marcado sofre deslocamento

um setor marcado e gravado

As situac6es a) e c) sdo controladas polo halancea-

dor. Sempre clue um setor 6 lido ou gravado, a tabela do marcas 6

percorrida, verificando se ha alguma marca apontando para 	 este

setor. Em caso afirmativo, a marca 6 atualizada.

A situacd- o b) s6 ocorre nas rotinas de deslocamento

de texto. As rotinas DESLOCADIREITA e DESLOCAESQUERDA, portanto,

verificam se no trecho deslocado nao existe uma posicdo sendo

apontada por uma marca. Em caso afirmativo, a marca e rolocada.
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4.6	 Interpretacao

A filosofia geral da interpretacdo dos comandos digi

tados pelo operador ja foi exposta na secao 3.5, ,Na presente se-

cdo sera° abordados alguns aspectos pthicos da implementacdo das

rotinas.

4.6.1	 Rotinas de busca

As rotinas de busca (BUSCASEQUENCIACOM, BUSCASEQUEN-

CIASEM, BUSCASOLUCAO, etc) percorrem o texto a procura de um cer

to elemento sint g tico. Pode acontecer que, durante a busca apare

ca um erro sint gtico ou urn fim precoce dos dados.

Por isso todas as rotinas de busca retornam urn cOdi-

go que relata o que aconteceu. 0 SPT, quando detecta um erro na

sintaxe, interrompe o processo e avisa o operador de que ocorreu

uma falha.

Internamente, todas as rotinas utilizam a rotina de

obtencao de bytes, que e a que devolve um byte do texto, resol-

vendo as refer6ncias a macros. Urn estudo mais detalhado desta ro

tina sera feito na pr6xima segao.

4.6.2	 LOgica de obtencao de byte

No SPT foi adotado como filosofia de trabalho que um

byte nao est g mais acessivel ao sistema depois que foi processa-
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do. Como em qualquer ponto do texto pode ocorrer uma referencia

sa macro, esta metodologia simplificou a an6lise sintatica e/ou

execucFio de comandos.

Existem duas rotinas importantes para o processo de

obtencao de bytes: BUSCABYTE e AVANCABYTE. A primeira tcm	 como

funcdo retornar o byte que esta sendo apontado pelo topo da pi-

lha de macros. Se esta rotina for chamada varias vezes, sempre

retornario mesmo caracter. A segunda rotina avanea para o prOxi-

mo caracter, e, se este nao existir, desempilha at encontrar uma

macro nao totalmente utilizada, ou entao o fim da pilha.

Enquanto a rotina AVANCABYTE possui uma legica sim-

ples, a rotina BUSCABYTE possui uma lOgica mais complicada. 	 Pode

ser descrita da seguinte forma:

Pega o byte apontado pelo topo da pilha;

Se o modo for transparente, retorna;

Se o caracter nao for ":", retorna;

Chama as rotinas BUSCABYTE e AVANCABYTE, formando

o nome da macro;

Pesquisa o nome na tabela de MACROS;

Empilha os ponteiros para a macro no topo da pilha;

Chama a rotina BUSCABYTE,

Retorna;

N5o estdo representados todos os erros que podem

ocorrer durante a execuedo desta rotina. Importante 6 ressaltar

que a rotina 6 executada do forma recursiva, o que permite resol

ver expressOes tais como, por exemplo:

:ABC:D

onde primeiro	 6 subs .tituido por seu contelido,
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ap p s :ABCXXX, onde XXX representa o contetido de :D.

App s buscar todos os caracteres que estiverem na pi-

iha de dados, o editor passa automaticamente ao modo de dados.

0 formatador, apOs esvaziar a pilha de dados, reali-

za a leitura do prOximo setor e comeca a process-a-1 ; caso

existirem mais dados, encerra suas atividades.

4.6.3	 Exemplo

Como exemplo do exposto acima sera vista a reducao

do comando:

REPITA <exp	 <seqUencia>;

Existem as seguintes macros do sistema:

%SOBEPILHA = ATRIBUA %PILHA :%PILHA+1;

%CRIAE1	 = CRIE %El:%PILHA/0/;ATRIBUA %El:%PILHA

%CRIAS1	 CRIE %S1:%PILHA

%MREPITA	 = ENQUANTO %El:%PILHA>0 /%Sl:PILHA

ATRIBUA %El:%PILHA %El:%PILHA-1;/

DESTRUA %S1:%PILHA;

DESTRUA %El:%PILHA;

ATRIBUA %PILIIA :%PILHA-1;

%REPITA	 = EMPILHA MACRO %SOBEPILHA 	 (a)

BUSCA COMANDO	 (b)

EMPILHA MACRO %CRIAE1	 (c)

BUSCA COMANDO	 (d)

EMPILHA MACRO %CRIAS1	 (e)

BUSCA COMANDO	 (f)
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EMPILHA MACRO %MREPITA	 (g)

BUSCA COMANDO	 (h)

Quando o interpretador inicia a execucio do comando

REPITA, busca, em primeiro Lugar, um comando e empilha este 	 no

topo da pilha de comandos. Ao analisar o prOximo microcomando,en

contra (a). Este causa o empilhamento da macro %SOBEPILHA no to-

pc) da pilha de dados. 0 prOximo microcomando, (b), busca um novo

comando, que 6 "ATRIBUA %PILIIA :%PILHA+l;". Este comando 6 execu

tado. 0 pr6ximo microcomando, (c), empilha a macro %CRIAEl. 0 mi

crocomando (d) executa o comando "CRIE %El!%PILHA /0/; ATRIBUA

%El!%PILHA <exp	 ",onde a <exp a> e a original do comando 	 REPI-

TA. 0 microcomando (e) empilha a macro %CRIAS1. (f) executa

comando "CRIE %S1:%PILHA <seqtrencia>;",onde a <seqflencia> 6 	 a

original do comando REPITA. 0 microcomando (g) empilha N	 macro

%MREPITA, executada pelo microcomando (h). Assim os microcomandos

sdo executados e a redugdo final 6 alcangada.

E importante destacar a fungdo da varidvel A)ILHA.

No comando REPITA, a <seqUencia> pode representar qualquer con-

junto de comandos, incluindo o prOprio REPITA. Como este 6 redu-

zido para um comando ENQUANTO com um contador de repetigOes, 	 se

ndo fosse empregada esta tecnica haveria dificuldade para 	 dife-

renciar os contadores.
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4.7	 Editor

Todas as rotinas de edicao,E/S e de interrupcao ne-

cessa.rias para o funcionamento do editor foram explicadas em se-

toes anteriores.

Ao iniciar a sua execucao, o editor entra na fase de

solicitacao de parametros. Obtidos estes parametros, sao abertos

os arquivos de entrada ( se este existir) e de saida. As estrutu

ras de MACROS sao inicializadas com as macros do sistema.

Apds esta inicializacao, o editor entra na fase 	 de

processamento de comandos. Esta consiste em aguardar as ace-es do

operador:

Se o editor estiver exibindo a tela de dados,	 os

caracteres digitados sao analisados e transforms -

dos em uma acao sobre a janela, ou num comando in-

terno, diretamente.

Se o editor estiver exibindo a tela de comandos, 6

aguardado o termino da digitacao dos comandos, que,

entao, sao analisados e executados.

Se o operador digitar alguma tecla durante o proces-

samento continuo dos comandos, significa que o processamento con

tinuo deve ser interrompido. Para que aAnterrupcao nao ocorra aciden

talmente , a condicao de termino e a tecla ANULA , juntamente com as dual

chaves, INFERIOR e SUPERIOR. A interrupcdo pode ser necess'aria se,

por algum motivo, o editor entrar em um "lac° sem fim" (por exem

plo, executando um comando ENQUANTO que nao possui termino).

ApOs detectar o comando de fim do editor, e realiza-

do o procedimento final, gravando as macros e as marcas em dis-
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co, e atualizando o setor l e o r6tulo.

4.8	 Formatador

Na major parte o formatador e composto pelos mesmos

mOdulos que constituem o editor.

A grande diferenca est. a na rotina de safda. Onde

editor simplesmente grava em disco, o formatador formata os 	 da-

dos e os disp6e sobre o papel.

A rotina de saida possui muitos pontos que dependem

do equipamento impressor: se tem ou nao mailisculas/minGsculas,

subscritos e superscritos, espacejamento horizontal e vertical

vari6vel, grifo, sublinha, etc.

No ED-100 esta disponivel uma impressora serial, 	 que

forma os caracteres a partir de uma matriz de pontos. DNS carac-

terlsticas enumeradas acima. s6 possui caracteres maiiisculos

minuscules.

4.8.1	 Macros especiais

0 formatador possui quatro grupos de macros especiais,

que tem uma certa finalidade na impress-do:

vari gNeis, que contain uma certa ocorr&ncia,

textos, quo sdo impressos em certos instantes,

tabulag6es,que formam um conjunto de colunas 	 nas

quaffs se deseja tabular,
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- pardmetros de diagramacao, que definem o teiaute

do texto sobre a folha.

A seguir as macros de cada grupo serdo apresentadas

com mais detalhes.

Varia-veis

%NUMPAG	 - Contem o nUmero da p ggina que esta sendo

impressa.

%NIVELCAP - Contem o nivel hier grquico do capitulo

que esta sendo impresso. A cada comando

INTCIO CAPTIULO, esta vari gvel 6 incre -

mentada. A cada comando FIM CAPITULO	 6

decrementada.

%NUMCAPn	 - Contem o nUmero do capitulo de nivel n=

%NIVELCAP. No presente panto do texto,

por exemplo, %NUMCAPO conteria I, %NUM-

CAP1 conteria 8 e %NUMCAP2 conteria 1. Es

to vari gvel 6 inicializada em 0 a cada co

mando INTCIO CAPTTULO no nivel superior.

%CONTLIN	 - Cont6m o Ili-liner° de linhas impressas	 na

pagina atual.

Textos

%CABECALHO- r o texto impresso no inicio de cada fo-

lha.

%RODAP	 - n o texto a ser impresso no final de ca-
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da folha.

%INICIOCAP- r o texto impresso no inicio de um capi-

tu1o.

%PARAGRAFO-

	

	 a formatacao que deve ser dada ao ini-

cio de um novo parágrafo.

TabulacHo

%TAB	 - Contem as colunas em que deve ser reali-

zada tabulacao, separadas por vrrgula.

Diagramac-do

%TAMLIN	 - Contem o nilmero de posicOes fiteis por

nha.

%TAMPAG	 - Contem o niimero de linhas acis por fo-

lha .

%MARGEMS	 - Contem o nilmero de linhas em branco	 do

topo da pigina at o cabecalho.

%MARGEMI	 - Contem o nimero de linhas em branco

rodape at o inicio da nova p5gina.

%MARGEME	 - Cont6m o nilmero de brancos na margem es-

querda.

4.8.2	 Funcionamento

0 formatador baseia o seu funcionamento em uma area
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que possui o dobro do tamanho da linha.

Esta area e preenchida com bytes at uma das condi -

cOes ocorrer:

comando de quebra de linha

esgotamento da primeira parte.

No segundo caso, a palavra que causou o esgotamento

da linha 6 deslocada para a segunda parte da area, sendo substi-

tuida por brancos. Em ambos os casos, a linha e impressa. ApOs a

impressao, o conteiido da segunda area 6 deslocada para dentro da

primeira.

Existem tres niveis de processamento de textos, 	 no

formatador:

Processamento a nivel de caracter

Este e o respons6vel pelo controle das letras maifis-

culas e minUsculas, bem como controle do preenchimento da area a

imprimir.

Processamento a nivel de linha

Realiza o processamento da linha, realizando Cs espa

cejamentos e alinhamentos necessarios para a impress5o da linha.
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c)- Processamento a nTvel de pagina

Realiza o controle e o processamento de rodapes e ca

becalhos.

4.8.3	 Processamento do texto

Os comandos de formatacao estao embutidos no texto.A

medida que este 6 processado, as referencias a macros sao resolvi

das. A rotina de processamento de caracter recebe o texto byte

por byte , nao sabendo em que nivel de referencia se encontram as

macros.

Todas as referencias a macros devem estar encerradas

por um delimitador nulo, representado no texto como o hexadecimal

81. Este byte 6 filtrado pela rotina de processamento do carac-

ter. Isto evita que o delimitador seja considerado um elemento

do texto.

Supondo, por exemplo o texto:

UTILIZADO NO :SPT.

0 ponto nao 6 considerado como sendo do texto, 	 mas

sim, como sendo do nome da macro. Para evitar este fato,deve ser

escrito

UTILIZADO NO :SPT;.

Os comandos devem ser prefixados por 	 e	 o primei

ro byte 6 necess6rio para avisar de que se trata de uma macro; o

segundo byte distingue a macro como sendo do sistema.

Ao ser encontrada em urn texto, a macro 6 resolvida.A
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rotina de obtencdo de bytes, por sua vez, identifica quo esta ma

cro e do tipo "comando". Ao roves de passar o caracter a rotina

de processamento de caracteres, o topo da pilha de dados e passa

do para a pilha de comandos, onde o interpretador inicia a execu

cdo os microcomandos.

ApOs concluir a execucao, o texto volta a sor proces

sado pela rotina de processamento de caracteres.

4.8.4	 Exemplo

Como exemplos sera() citados doffs casos priiticos:

cabecalhos diferentes par e impar,

numeracdo da secio.

a)- Cabecalhos diferentes em piigina par e impar

Supondo clue nas paginas pares deve constar o nome do

capitulo, e no lado impar o nome da secao, isto poderia ser re-

solvido pelos seguintes comandos.

:%ALTERE %CABECALH0:1:%NOVA LINHA;

%NOVA LINHA;

:%INICIO ALINHAMENTO ESQUERDA;. .

:%SE :%NUMPAG/2*2=:%NUMPAG

:2:CAPITUL00:2;

:%SE :%NUMPAG/2*2:%NUMPAG

:2:CAPITULO:%NIVELCAP:2;

:%FIM ALINHAMENTO;
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:%INICIO ALINHAMENTO DIMTA . .

:%NUMPAG;

:%FIM ALINHAMENTO;

:%NOVA LINHA;

:1

Ap6s este ponto, cada referencia a KABECALHO, reali

zada na impressao da phina, imprimir o cabegalho par/Impar. As

macros CAPITULOn, onde n e o nivel do capitulo/sec5o, devem con-

ter o nome da segdo. Isto pode ser conseguido por um comando

%ALTERE CAPTTULO!%NIVELCAP /EXEMPLO/;

b)- Numeragdo de secdo

IJma secao deve ser numerada e possuir um nome. Supon

do o seguinte comando:

:%ALTERE %INICIOCAP :1:%NOVA LINHA;

:%NOVA LINHA;

:%ATRIBUA CONT /0/;

:%ENQUANTO :CONT<:%NIVELCAP

/:%NUMCAP:%CONT;./

96NUMCAP:%NIVELCAP; -

:CAPITULO:%NIVELCAP;

:%NOVA LINHA;

:1

Sempre que for iniciada nova seedo, dever5o ser rea-

lizadas antes as seguintes instrueOes:

%ATRIBUA 'MEL :%NIVELCAP+1;

%ALTERE CAPITULO:NTVEL /MACROS ESPECIAIS/;
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Ao ser realizada a referencia a %INICIOCAP, saira im

presso

Linha em branco

Linha em branco

4.8.1 - Macros especiais

Linha em branco
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5
	

CONCLUSOES

5.1	 ConclusOes sobre o SPT

Neste trabalho discutiu - se uma serie de recursos

orientados para o processamento de textos. Algumas observacOes me

recem ser feitas sobre alguns pontos em particular:

As macros, dinamicas, possuem urn potencial de apli

cacao muito grande. Alem de serem um recurso muito

poderoso para o usuario do sistema, o prOprio pro-

gramador do sistema pode us6 - las na solucdo de mui

tos problemas.

I facil incluir um novo comando no sistema, ou en-

tao alterar a sua execucdo. Tamb6m e facil mudar a

linguagem. 0 sistema, como foi estruturado, apre -

senta, portanto, facilidade de manutencao.

A interpretacao do sistema pode sofrer melhorias.

Ao inves de empilhar macros, para depois interpre-

ta-las, pode ser introduzido um processo combinado,

que retIne os dois.



126

5.2	 Futuras ampliacaes

A seguir estao relacionadas as ampliacOes que podem

ser realizadas no SPT, sem alterar profundamente a sua estrutura.

Arquivo de comandos

Pode ser introduzido no SPT uma ampliacao que traz

uma melhoria muito grande na operagao do sistema: o arquivo 	 de

comandos. Confeccionado pelo prOprio editor de textos, este ar-

quivo conteria todos os comandos que precisam ser efetuados so-

bre o texto.

Um novo comando, por exemplo EXECUTA <arquivo> se en

carregaria de executar todos os comandos contidos naquele arqui-

vo, de forma continua.

Melhorar a linguagem usada

A linguagem empregada procura ser de facil compreen-

sao para alguem que nao conheca o sistema. Entretanto, se o usua

rio, para obter a prOxima seqUencia desejada, precisa inevitavel

mente digitar PROXIMA SEQUPNCIA <seqUencia>, a operacao do siste

ma tornar-se-a cansativa.

Tambem para usuarios acostumados a outros sistemas

pode ser interessante continuar usando os antigos comandos 	 no

novo sistema, para facilitar a adaptacao.

Uma das possibilidades de modificar a linguagem

por interm6dio de macros. Se o usuario criar uma macro PS = PRO-
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XIMA SEQUENCIA, basta digitar :PS e o sistema entender5 "PRIXIMA

SEQUnNCig

Uma outra alternativa "6 a de usar a execucao de	 um

arquivo de comandos, como definido em a).

Uma terceira hipaese e a de alterar a linguagem 	 no
arquivo de macros do sistema.

Impressdo durante a edigdo

E uma caracteristica importante de um equipamento de

processamento de textos realizar a impressao de um 	 texto	 de

forma simultanea com uma edicao de um novo texto. 0 SPT possui to

da a infraestrutura de software para anexar mais tarefas ao seu

processamento. Teria que ser estudado, entretanto, de quo formao

operador se comunicarIa com a formatacdo, e como poderia descon-

tinu g -la ou comandg-la.

Formatagao no video

r importante para o susu g rio poder ver o texto	 de

forma formatada no video. Isto pode servir tanto para fins 	 de

conferencia como para o estudo de um melhor leiaute sobre a fo-

lha de papel, sem, entretanto, imprimi-la realmente.

e)- Perifericos para o ED-100

0 ED-100, embora possua os perifericos b5sicos neces

sdrios ao processamento de textos, deveria ter as seguintes me-
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lhorias:

)
video de major capacidade

impressora especial para processamento de textos

teclado especial para processamento de textos.

Digitacdo sobreposta com execucao

Atualmente,o SPT apes iniciar a execucdo de comandos

ndo admite que novos comandos sejam digitados. 0 operador, por -

tanto, aguarda o resultado da operacdo sem ter o que fazer.

Com a estrutura em multi-tarefas, ndo 6 muito

cil permitir que o operador digite simultaneamente com a execucdo

de comandos. Se terminar a digitacdo antes de terminar o proces-

samento dos comandos anteriores, a nova tela pode ser inserida no

fundo da pilha; apes terminar de processar a tela anterior, o in

terpretador passa a executar automaticamente a nova tela. Enquan

to isto, o operador pode estar digitando novos comandos.

Macros interativas

As macros, atualmente, s6 podem ser criadas, altera-

das e excluidas por interm6dio de um processamento continuo.

muito dtil, porem, poder realizar as alteracCies de forma intera-

tiva. Com isto, o ustirio poderia verificar quaffs as macros exis

tentes e qual o seu conte5do. Tambem a atual restricdo de que uma

macro, para ser alterada, precisa ser totaimente redigiiad ,

dc,ria ser eliminada.
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h)- DiagnOstico de erros

Atualmente, ao ocorrer um erro, apenas 6 exibida uma

mensagem e o usuiirio precisa descobrir o porque do erro. Normal-

mente, este processo 6 simples e nao requer muito trabalho. En-

tretanto, a medida que sao realizadas referhcias a macros den-
tro de macros, podem surgir dificuldades de diagnOstico do erro.

Para solucionar este problema, a pilha de dados tem

disponivel todo o histOrico de referencias, inclusive o ponto

em que esta o processamento de cada uma. A listagem ou exibicao

da pilha, bem coma a possibilidade de mostrar o texto tal como

visto pelo editor /formatador, facilitari.am muito o diagnOstico

do erro.
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ANATOMIA DA LINGUAGEM

A1.1	 Introducao

0 presente apendice tem como objetivos:

fornecer ao usuario do SPT uma descrigdo por-

menorizada dos comandos, com detalhes sintdti-

cos e seminticos, e

fornecer ao programador de sistemas os detalhes

da implementagdo dos comandos, mostrando como

os mOdulos ja descritos interagem na execucao
de um comando.

Foi subdividido em quatro divisOes:

Comandos gerais, que podem ser executados tanto

pelo Editor como pelo Formatador.

Comandos imediatos, que sdo executados pelo Edi

tor, no instante posterior ao da sua digitagdo.

Comandos deferidos, que sdo executados pelo For

matador, a medida que surgem ao longo do texto.

Elementos sint5ticos, utilizados pelos comandos.
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Cada 4ivisio e subdividida em secOes, uma para
cada elemento sint5tico ou comando.

Cada secdo e subdividida em quatro itens:

Sintaxe, fornecendo a descricao do comando

em BNF,

Semantica, descrevendo os detalhes das awes

provocadas pelos comandos,

Exemplo, mostrando uma aplicacao do referido

comando,

Implementacao, descrevendo o desdobramento do

comando nos seus microcomandos, ou entao a

sua reducao para comandos mais simples.
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A1.2	 Elementos sintâ'ticos

A1.2.1	 Nome

A1.2.1.1	 Sintaxe

<nome>::=<letra>l<conjunto alfanumerco>

<conjunto alfanumerico›::=‹vazio›

<caracter alfanum6rico>.<conjunto

alfanumerico,

<caracter alfanum6rico>;:=<letra>1<digito›

<letra,:: =AIBICID!EIFIGIHITIJIKIL MINIO1PIQIR SITIUN*IXIY1Z

<digito›::=011121314!516!7819

<vazio>::={o conjunto vazio de caracteres}

A1.2.1.2	 Semantica

Um nome serve para identificar elementos do SPT.

Estes elementos podem ser uma macro. uma marca, ou um arqui-

vo.

0 nome deve comecar, necessariamente, poruma

tetra.

0 nflmero de caracteres Tilximo de um nome 6 255.
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A1.2.1.3	 Exemplio

POSICIONE TEMPORARIO;

TEMPORARIO 6 um nome. Neste case, 6 considerado

uma marca. 0 cursor 6 posicionado na marca especificada.

L. 2.1.4	 Impl ementacao

Os nomes sac) extraidos da cadeia de caracteres

pela retina OBTERNOME. Sua funcdo e obter caracteres e armaze

na-los no campo NOME da sentinela at que ocorra uma das se-

guintes condicOes:

o primeiro caracter ndo e letra

e encontrado um caracter na- o alfanum6rico

c) o tamanho do nome e superior a 255 posicOes.

Um nome sempre representa um elemento ao SPT.

Normalmente, apOs obter um nome, dove ser realizada a "tra-

ducdo" para o elemento correspondente. Ap6s a microinstrucdo

OBTERNOME e freqUente a ocorr6ncia da instrucdo PESQUISA.
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A1.2.2	 Expres)sHo

A1.2.2.1	 Sintaxe

<expressao>::=<expressdo aritmetica>l<expressdo lOgica>

<expressio	 aritmetica>::=<ea>

<expressao	 lOgica>::=<eb>

<ea>::=<ea><opa>.<ea>1

(<ea>)1

<niimero>!

<eb>::=<ea><opr> <ea>I

(<eb>)1

<eb><op1 2 > < eb>1

<op11><eb>1

<valor verdade>

<opa>::=*1/1+1-

<opr>::-.<1>1.

<op11>::=NAO

<op12>::=OUIE

<ralmero>::=<dlgito>1

<digito><rdimero>

<valor verdade>::=V1F



	A1.2.2.2	 Sem-Ontica

Uma expresso sempre representa uma fOrmula arit-

m6tica ou lOgica. 0 resultado final, no caso de uma <expressdo

aritmetica› 6 um <niimero>, e, no caso de uma <express -do 16-

gica>, 6 um <valor verdade>.
A prioridade dos operadores 6 a seguinte:

/

,	 >

NAO

OU

Quando existir empate,a expressao 6 resolvida

da esquerda para a direita.

Se houver necessidade de alterar a prioridade dos

operadores, a utilizacdo de parenteses permite a criacdo de

nova seqdencia na solucao de express6es.

	

A1.2.2.3	 Exemplo

No SPT ndo existem variiveis. Alem disto, as ope-

rac6es aritmetioas so podem ser realizadas sobre nUmeros.

No entanto, o SPT oferece o recurso de macros, que

podem ser utilizadas para realizar o papel de vari6veis.

Por exemplo, o comando

ATRIBUA CONT /:CONT+1/;

A6
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Supondo que a macro CONT possua o valor 15, apOs

a execucao do comando seu valor passa a ser 16. A expresso

aritm6tica vista polo sistema fol 15+1.

A1.2.2.4	 Implementacio

Sempre que e esperada uma <expressao>, e chamada

a rotina OBTERSOLUCAO, informando se o resultado final deve

ser numeric° ou lOgico.

A subrotina OBTERSOLUCAO:

busca os operandos e transforma em formato pa-

drao (20 posicOes com sinal);

busca os operadores c resolve as operacOes par-

ciais de acordo com as prioridades estabele-

cidas;

detecta o final da expressao e,

.se o resultado esperado for aritmetico, trans

forma o resultado final em formato de use (ze

ros suprimidos, com sinal - se negativo), e

armazena na area MACRO da sentinela, ou

.se o resultado esperado for 16gico, transfere

o valor verdade resultante para uma determi-

nada posicao da mcmOria (COND).

Normalmente, um microcomando OBTERSOLUCAO e pre-

cedido por urn microcomando OBTERNOME. Este se encarrega de
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colocar na area de NOME da sentinela o nome da macro cm cujo

conteiido sera armazenado o resultado da OBTERSOLUCAO. Logo

apds e colocado um microcomando ALTERAMACRO ou INCLUIMACRO,
para atribuir o valor da solucdo a uma macro.

1
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A1.2.3	 Segfer cia

A1.2.3.1	 Sintaxe

<secIttencia>:: = <de1imitador><seqUencia sem delimitador>

<delimitador>

<seqUencia	 sem delimitador>::=<vazio>1

<caracter diferente de

delimitador>

<seqUencia sem delimitador>

<caracter diferente de delimitador>::={qualquer caracter

EBCDIC exceto

<delimitador>}

<delimitador>:; = <delimitador singular>1

<delimitador composto>

<delimitador singular>:; = {qualquer caracter EBCDIC exceto

<indicador de composicao>}

<delimitador composto>;;=<indicador de composicao><nivel

de delimitacao>

<indicador de composigao>::=:

<nivel de delimitacao>::={qualquer caracter EBCDIC}

A1.2.3.2	 Semantica

A <seqUancia> permite especificar uma cadeia de

caracteres e comandos. 0 tamanho minimo 6 zero, o ma'ximo 6

255.
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A seqfl8ncia e iniciada e encerrada pelo mesmo

<delimitador>. 0 que estiver entre estes doispontos e conside

rado como sendo a cadeia de caracteres.

Como <delimitador> pode ser empregado qualquer

caracter exceto dois pontos(:), que indica um delimitador

compost°. Neste caso, e necessa..rio urn segundo caracter para

indicar o nivel de delimitacao.

A1.2.3.3	 Exemplo

Uma seqUencia empregando um delimitador singu-

lar pode ser:

/SEQUENCIA/

A Barra (/) 6 utilizada como o delimitador da

cadeia de caracteres.

Entretanto, se for necessario pela utilizacao de

macros, criar seqUencias dentro de seqUencias, a escolha do

delimitador se tornaria mais compiexa e ilegivel, como por

exemplo

CRIE A /ALTERE B .ATRIBUA C*:C4.1*./:

Por este motivo foi criado o <delimitador composto>.

0 mesmo texto ficaria, empregando este recurso,

CRIE A :1ALTERE B :2ATRIBUA C :3:C+1:3:2:1;
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A1.2.3.4	 Implementacdo

As seqUencias sdo extraidas do texto pelas rotinas

OBTERSEQUENCIACOM e OBTERSEQUENCIASEM, que correspondem aos

microcornandos BUSCASEQUENCIACOM e BUSCASEQUENCIASEM, respec-

tivamente. A primeira extrai uma seqUencia entre delimitado-

res, a segunda considera as extremidades como sendo bran-

cos.

OBTERSEQUENCIACOM analisa o primeiro caracter do

texto e verifica se 6 urn indicador de composigdo (:); se

for, busca e guarda o segundo caracter. A partir deste ponto,

sai a procura de um delimitador. No caso de um <delimitador

composto>,	 6 tomada precaucao contra uma cadeia do tipo ::4,

onde o primeiro caracter 6 parte da seqtrencia, o segundo

e o terceiro formam o <delimitador composto>, encerrando a

seqa&ncid.

OBTERSEQUENCIASEM considera a cadeia de caracteres

encerrada por um branco. Neste caso, nio ha- nenhuma preocu-

pagdo corn <delimitador>es.

Ambas as rotinas armazenam os caracteres extrai-

dos no campo MACRO da sentinela. A microinstrugdo seguinte

6, normalmente, uma ordem para as rotinas de macros ou uma

rotina que usa o campo MACRO da sentinela para uma determina-

da finalidade.

Um dos comandos que emprega OBTERSEQUENCIACOM 6

ALTERA <nome> <seqUencia>, desdobrado internamente em
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BUSCANOME

VERIFICAPRESENCA

BUSCASEQUENCIACOM

ALTERAMACRO

0 microcomando a) extrai o nome do contexto e o

coloca na area NOME da sentinela. 0 comando b) verifica se

existe a macro que contem o nome. 0 comando c) transcreve o

texto extraido para a area MACRO. 0 comando d) altera a macro.

0 comando ENQUANTO emprega OBTERSEQUENCIASEM da

seguinte forma:

EMPILHAMACRO %El:%PIEHA

BUSCANOME

BUSCASEQSEM

CRIE

0 microcomando a) cria o nome de uma macro a ser

armazenada. 0 microcomando b) armazena este nome na area

NOME da sentinela. 0 microcomando c) transfere os prOximos

caracteres ate o primeiro branco. 0 microcomando d) inclui

a nova macro no sistema.

Como resultado final, uma expressdo lOgica pode

ser armazenada nas macros sem a necessidade de usar uma

<sequencia>. 0 comando ENQUANTO <exp b> <seqUencia> pode ser

implementado e reduzido.
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A1.3	 COMANDOS GERAIS

A1.3.1	 Repita

A1.3.1.1	 Sintaxe

<coma ndo REPITA>::=REPITA <exp a><seqUencia>

A1.3.1.2	 Semantica

0 comando REPITA faz aparecer ao SPT uma

<seqUencia> por um certn niimero do vezes, determinada pela

<exp a>. Pode ser utilizado tanto para repetir um grupo de

comandos, um comando ou uma seqUencia de caracteres.

A <exp a' e resolvida antes de iniciar a repeti-

gdo. As macros que comp6e a <exp a> podem ser alteradas

livremente sem causar problemas.

A1.3.1.3	 Exemplo

Para repetir um grupo de comandos, Basta colocd-

-los C111 tma seqU6ncia e realizar a repeticao:

REPITA 5 :1ULTIMO /ABCD/;

ALTERE /ABCD/ /XYZ/

:1

As 5 filtimas ocorrencias de ABCD serdo trocadas
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por XYZ.

A1.3.1.4	 Implementacdo

0 comando REPITA e implementado como um comando

ENQUANTO. Portanto, se cria um contador, cujo valor inicial

	

o da <exp a>, e que se	 decrementa	 a cada vez que a se

qUencia e executada. Quando o contador chegar a zero, a re-

peticdo e encerrada.

0 comando REPITA e reduzido para:

ATRIBUA %PILHA :%PILHA+1

CRIE %Ell%PILHA /0/;

ATRIBUA %El!%PILHA <exp a>;

CRIE %S1:%PILHA <seqUencia>;

ENQUANTO %El!%1D ILHA>0 :1%S1:%PILHA;

ATRIBUA %El!%PILHA

%El:%PILHA-1;

:1

DESTRUA %S1:1,PILHA;

DESTRUA %El:%PILHA;

ATRIBUA loPILHA !%PILHA-1;

<exp a> e <seqUencia>s'5o os elementos

cos originais.
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A1.3.2	 Enqua5to

A1.3.2.1	 Sintaxe

ENQUANTO <exp b><secitlencia>

A1.3.2.2	 Semantica

0 comando ENQUANTO permite repetir uma <seqUencia>

enquanto uma <exp b> for verdadeira. Pode ser utilizada para

repetir um grupo de comandos, um comando ou uma seqUencia de

caracteres.

A expressao 6 resolvida em primeiro lugar. Se for

verdadeira, a <seqii&ncia>6 processada. Em caso contrario,

comando seguinte e executado.

Se, inicialmente, a expressao for falsa, a <se-

qUencia> ndo e processada nenhuma vez.

Deve se tomar o cuidado de, dentro da <seqll&ncia>

permitir a alteracao do valor lOgico da expressdo, para evi-

tar um lac() permanente indesejavel.

A1.3.2.3	 Exemplo

Supondo que se queira repetir um comando um certo

namero de vezes sem utilizar o comando REPITA. Basta rea-

lizar o seguinte comando:
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ATRIBUA CONT 7;

ENQUANTO :CONT>0 :1PROXIMO /ABCD/;

ALTERE /ABCD/ /XYZ/;

ATRIBUA CONT !CONT-1;

:1

A1.3.2.4	 Implementacao

0 comando ENQUANTO e implementado coma um coman-

do SE. E criada uma macro contendo a <seqUencia>, seguida da

instrucdo SE, chamando a prOpria macro, recursivamente. A pri

meira chamada faz corn que seja executada sucessivamente ate

a expressRolOgica assumir valor falso.

Especial cuidado foi tornado para que estas cha-

madas sucessivas nao deixem n residuos" na pilha, o que po-

deria causar o esgotamento da pilha em certos casos. Ao term

mar um comando SE, todas as pilhas devem estar no mesmo es-

tado em que estiveram ao iniciar o comando.

comando ENQUANTO e reduzido para:

ATRIBUA %PILHA :%PILHA+1;

CRIE 1,E1:%PiLHA /<exp b>/;

CRIE %S1:%PILHA seqUencia>:

CRIE %S2:%PILHA :1SE %El:%PILHA :2:%PILHA;

:%S2!%PILHA;

:2

:1

!$S2:%PILHA;



All

DESTRUA %S21%PILHA;

DESTRUA %Si:goPILHA;

DESTRUA %El!%PILHA;

ATRIBUA %PILHA /!%PILHA-1/;

<exp b> e <seqUencia>siio os elementos sintaticos

originais. A criacao de U1: 10PILHA foi representada de manei

ra simp1ificada. Maiores deta1hes encontram-se na exemp1ifi-

cacao da rotina OBTERSEQUENCIASEM, na implementacdo da <se-

06ncia>.
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A1.3.3	 Se

A1.3.3.1	 Sintaxe

SE <exp b><seqUencia›

A1.3.3.2	 Semantica

0 comando SE permite o processamento condicional

de uma <seqUencia>. Esta pode ser um grupo de comandos, um

comando ou uma seqUencia de caracteres.

A expresso e resolvida em primeiro lugar. Se for

vordadeira, a seqdencia e processada. Em caso contrdrio, o

comando seguinte 6 executado.

A.1.3.3.3	 Exemplo

Supondo que se queira imprimir a palavra SENHOR

ou SENHORA em uma carta, dependendo do sexo da pessoa. Crian

do uma macro

CRIE SR :1SENHOR:SE !SEX0=!FEM :2A:2:1;

Sempre que houver dentro do texto uma referencia

a esta macro (:SR), sera processada a palavra SENHOR ou

SENHORA, dependendo da macro SEXO.
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A1.3.3.4	 Implementa*

0 comando SE exige um cuidado especial na sua im-

plementacao para poder ser chamado recursivamente sem causar

um esgotamento das pilhas de interpretacdo.

decomposto nos seguintes microcomandos:

BUSCASOLUCAO (16gica)

BUSCASEQUENCIACOM

c) EMPILHAMACRO (Cond)

0 microcomando a) busca a solucdo de uma expresso

lOgica, e armazena o seu resultado na macro %COND. 0 micro-

comando b)	 extrai uma seqtr6ncia do texto e armazena-a na

area MACRO da sentinela. 0 microcomndo c) analisa o contetido

da macro %COND; se verdadeiro, transforma a sentinela em uma

macro tempord. ria, e empilha a macro no topo da pilha de dados;

se falso, nada acontece.

ApOs processar uma macro do tipo temporiiria no

topo da pilha de dados, esta macro e excluida automaticamen-

"tpela rotina de interpretagdo.



A1.3.4	 Inclua

A1.3.4.1	 Sintaxe

INCLUA <arquivo><intervalo>

<arquivo>::=ARQUIVO <nome>I

<vazio>

<intervalo>:: = <inicio do intervalo>1

<fim do intervalo>I

<inicio do intervalo><fim do intervalo>

<inrcio do intervalo>::=DE <marca>

<fim do intervalo>::=ATE <marca>

<marca>::=<nome>

A1.3.4.2	 Semdntica

0 comando INCLUA permite incluir no texto urn tre-

cho de um outro arquivo, delimitado por marcas.

Se o arquivo ndo for especificado, e subentendi-

do que se trata do prOprio arquivo que estd sendo processado.

Se o inrcio do intervalo ndo for especificado,

subentendido que a inclusdo deve iniciar no inicio do arquivo.

Se o fim do intervalo nao for especificado,

subentendido que a inclusdo deve encerrar no fim do arquivo.

rip Ode, no rormatad9r, ser realizada uma inclusdo

dentro de outra inclusao.

A20
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A1.3.4.3	 Exemplo

Dentro de um CPT existe uma padronizacdo dos di-

versos formul -drios empregados. Supondo que exista um arquivo

PADROES, com todos os diferentes formatos arquivados, o coman-

do

INCLUA ARQUIVO PADROES DE INICIOPX3 ATE FIMPX3;

Traria um conjunto de comandos que atribuiria aos parametros

de diagramacdo do Formatador certos valores iniciais.

	

A1.3.4.4	 Implementacao

0 comando INCLUA e composto pelos seguintes micro-

comandos:

EMPILHAMACRO %SOBEPILHA

FECHAR ALA ESQUERDA

FECHAR ALA DIREITA

EMPILHA MACRO %ZERAMARCA

BUSCAPARAMETROS

ABRIR ARQUIVO

POSICIONAR WARCAMPILHA

ABRIR ALA ESQUERDA

DESLOCAR ATE %MARCA2:%PILHA

FECHAR ARQUIVO

1) ABRIR ALA DIREITA

m) EMPILHA MACRO %DESCEPILHA
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0 microcomando a) empilha a macro "ATRIBUA %PILHA

!%PILHA+1", para tornar o comando passive' de ser usado recur-

sivamente. Os microcomandos I)) e c) fecham a janela. 0 micro-

comando d) empilha a macro

"MUDE %MARCA1:%PILHA /%INICIO/;

MUDE %MARCA2!%PILHA /%FIM/;

MUDE %NOME:%PILHA /!%ARQE/;",

inicializando as omiss6es. 0 microcomando e) altera as macros

acima para um novo contelido, caso for especificado. 0 microco-

mando f) abre o arquivo cujo conte6do deve ser incluido. 0 micro

comando g) posiciona o arquivo na primeira marca (inTcio de in-

tervalo). 0 microcomando h) abre a ala esquerda, destruindo a

conteiido anterior a marca, sobrepondo os caracteres anteriores

a posicao apontada pelo cursor. 0 microcomando i) desloca o

cursor at a segunda marca (fim de intevalo). Todos os caracte-

res percorridos sao automaticamente incluidos no texto. 0 micro

comando j) fecha o arquivo que estava sendo incluTdo. 0 microco-

mando 1) abre a janela a esquerda da Ultima posicao incluida,

incorporando o final do trecho incluido no texto. 0 microcoman-

do m) empilha a macro

"ATRIBUA %PILHA :%PILHA-1",

anulando o efeito da macro empilhada no microcomando a).
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A1.3.5	 Crie

A1.3.5.1	 Sintaxe

CRIE <nome><seqUencia>

A1.3.5.2	 Semantica

0 comando CRIE serve para criar uma macro, que,

a partir deste comando, pode ser referenciada pelo seu nome. Ao

ser referenciada,aseqUencia 6 processada.

Ndo podem existir duas macros com o mesmo nome,

pois a criacao de uma macro jd existente causa erro de execu-

gal°. Caso for necessdrio alterar o contend° de uma macro jd

existente, pode ser utilizado o comando MUDE ou entao o

ATRIBUA.

A1.3.5.3	 Exemplo

Para criar uma macro cujo valor inicial seja 5

basta executar o comando

CRIE VIAS /5/;.
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A1.3.5.4	 Implementagao

0 comando CRIE e decompost.o nos seguintes micro-

comandos:

BUSCANOME

VERIFICAAUSENCIA

BUSCASEQUENCIA

CRIEMACRO

0 microcomando a) transfere o nome para o NOME

da sentinela. 0 microcomando b) comanda uma pesquisa na tabela

de macros e acusa erro caso a procura tiver sucesso. 0 microco-

mando c) transfere a seqUencia para a MACRO da sentinela. 0

microcomando d) incorpora a nova macro na estrutura.
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A1.3.6	 Mude

A1.3.6.1.	 Sintaxe

MUDE <nome><seqUencia>

A1.3.6.2	 Semantica

0 comando MUDE altera o contend° de uma macro. A

partir deste comando, todas as referencias a esta macro passam

a utilizar o novo contend°.

A macro deve ter sido criada antes de ser alte-

rada.

A1.3.6.3	 Exemplo

Para alterar o contend° da macro CHAVE para ABCD

basta realizar o comando

MUDE. CHAVE /ABCD/;.

A1.3.6.4	 Implementagao

0 comando MUDE e decomposto nos seguintes micro-

comandos:
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BUSCANOME

VERIFICAPRESENCA

BUSCASEQUENCIA

ALTERE

0 microcomando a) transfere o nome para o NOME da

sentinela. 0 microcomando b) comanda uma pesquisa na tabela de

macros e acusa erro caso a procura nao tiver sucesso. 0 micro-

comando c) transfere a seqUencia para MACRO, da sentinela. 0

microcomando d) substitui o antigo conteGdo da macro pelo da sen

tinela.

A diferenca entre o comando CRIE e MUDE est g. no

microcomando b).
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A1.3.7	 Atribua

A1.3.7.1	 Sintaxe

ATRIBUA <nome><exp a>

A1.3.7.2	 Semantica

0 comando ATRIBUA serve para colocar como valor

atual de uma macro o resultado de uma expressdo aritmetica. A

partir deste comando, todas as referencias a esta macro passam

a referenciar o seu novo conteiido.

A macro deve ter sido criada antes de ser executa-

do este comando.

A1.3.7.3	 Exemplo

Para se decrementar de uma unidade o valor da macro

CONT Basta realizar o comando

ATRIBUA CONT	 !CONT-l;.

A1.3.7.4	 Implementacao

0 comando ATRIBUA e decomposto nos seguintes micro

comandos:
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BUSCANOME

VERIFICAPRESENCA

BUSCASOLUCAO (aritmetica)

ALTERE

0 microcomando a) transfere o nome para NOME, da

sentinela. 0 microcomando b) comanda uma pesquisa na tabela de

macros e acusa erro caso a procura ndo tiver sucesso. 0 microco

mando c) armazena em MACRO, da sentinela, o resultado da ex-

pressdo aritmetica. 0 microcomando d) substitui o antigo conte-

6do da macro pelo que foi colocado na sentinela.

A diferenga entre o comando ATRIBUA e MUDS esta

no microcomando c).
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A1.3.8	 Destrua

A1.3.8.1	 Sintaxe

DESTRUA <nome>

A1.3.8.2	 Semantica

0 comando DESTRUA serve para eliminar macros e

marcas da tabela de macros. A partir deste comando, nenhuma

referencia pode ser realizada a macro ou marca especificada.
A macro deve ter sido criada antes 	 de ser exe-

cutado este comando.

A1.3.8.3	 Exemplo

Para eliminar a macro CONT da tabela de macros,

basta realizar o comando

DESTRUA CONT;.

A1.3.8.4	 Implementa0o

0 comando DESTRUA 6 decomposto nos seguintes micro

comandos:
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BUSCANOME

VERIFICAPRESENCA

c) DESTRUA

0 microcomando a) transfere o nome para NOME, da

sentinela. 0 microcomando b) comanda uma pesquisa na tabela de

macros e causa erro caso a procura nao tiver sucesso. 0 micro-

comando c) elimina a macro da tabela.



A31

COMANDOS IMEDIATOS

<comando de pesquisa>

Sintaxe

<comando de pesquisa>:: = <sentido da pesquisa><argumento de

pesquisa>

<sentido da pesquisa>::=PROXIMOIULTIMO

<argumento de pesquisa>:: = SEQUENCIA <seqUencia>1

PERIODOIPARAGRAFOIPAGINAICAPITULO

A1.4.1.2	 Semantica

Uma pesquisa pode ser realizada em dois sentidos:

do inicio ao final do texto e vice-versa. Em termos de exibicao

na tela, para a direita e para a esquerda, respectivamente.

PROXIMO comanda uma pesquisa no primeiro sentido, ULTIMO no sen

tido inverso.

0 argumento de pesquisa determina o que dove ser

procurado e,	 caso for encontrado, o cursor 6 posicionado sob a

primeira posicao do elemento correspondente. 0 argumento de

pesquisa pode ser:

a) SEQUENCIA <seqUencia>, quando 6 procurado no tex

to um conjunto de caracteres que coincida em con

A1.4

A1.4.1

A1.4.1.1



A3'2.

tealo e extensdo com a seqdencia.

PERIODO, quando 6 procurado o caracter "."
(ponto).

PARAGRAFO, quando 6 procurado o comando
:NOVA PAGINA.

d) CAPITULO, quando 6 procurado o comando
!INICIO CAPITULO.

	

A1.4.1.3	 Exemplo

Supondo que se queira posicionar na prOxima ocor-

rencia de MACRA, deve se digitar o comando

PROXTMA /MACRA/.

	

A1.4.1.4	 Implementacao

Os comandos de nesnuisa sao imnlementados usando

o se guinte coniunto de microcomandos:

al FMPTLHAMACRO

bI BUSCAPARAMETROS

cl PESOUTSA

O microcomando a) atribue a macro %SENTIDO o valor

1 ou 0, dependendo se o sentido da pesquisa 6 para a direita

ou para a esquerda. 0 microcomando b) extrai o argumento de pes

quisa, e armazena na area MACRO, da sentinela. 0 microcomando c)

ativa a rotina de pesquisa da janela, que, usando como parame-

tro a macro %SENTIDO e o conteildo da sentinela, realiza a pesquisa.
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A1.4.2	 <comando de edic5o>

Al . 4 . 2 .1 	 Sintaxe

<comando de edicao>:: = <tipo de edicio><sectU6ncia>

<tipo de edicHo.,::=INSIRA ALTEREIEXCLUA

	A1.4.2.2	 Semantica

Os comandos de edicao permitem realizar operacOes

de edicao elementares sobre o texto.

Uma insercao consiste em incluir uma seqUencia

antes do cursor. A posicao apontada pelo cursor permanece a

mesma.

Uma alteracao consiste em sobrepor a seqUA5ncia ao

texto, iniciando pela posic5o apontada pelo cursor.

Uma exclusao consiste em eliminar tantos caracteres

do texto quantos existirem na seqUencia.

	

A1,4.2.3	 Exemplo

Supondo que o cursor ja esteja posicionado e se
deseja incluir um certo texto Basta comandar

INSIRA /AMANHA /;.
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A1.4.2,4	 Implementacdo

Os comandos de ediOo possuem uma correspondencia

direta com as rotinas de edicao de texto da janela. Os microen-

mandos sao:

EMPILHAMACRO

BUSCASEQUENCIA

c) EDICAO

0 microcomando a) atribue a macro %EDICAO os va-

lores 0,1 ou 2, dependendo do tipo de edicao. 0 microcomando b)

armazena na area MACRO da sentinela a seqUncia que sera edita

da. 0 microcomando c) ativa a rotina de edicao da janela que,

usando como parmentros a macro %EDICAO e a sentinela, realiza

a operacao desejada.
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A1.4.3	 Troque

A1.4.3,1	 Sintaxe

TROQUE <seqli&ncia><seciflencia>

A1.4.3.2	 Sem5ntica

0 comando TROQUE consiste na pesquisa da primeira

seqUencia e sua substituicao pela segunda.

Este comando pode ser pensado como um comando PRO-

XIMO, seguido de uma exclus5o e posteriormente uma inclus5o.

A1.4.3.3	 Exemplo

Supondo que em um certo ponto do texto exista

a palavra MACRA, que deve ser suhstituida por MARCH. 0 comando

abaixo realiza esta funcao:

TROQUE /MACRA/ /MARCAJ;.

Al 4.3.4	 Implementac5o

0 comando TROQUE e decomposto nos seguintes micro-

comandos;
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a) BUSCASEQUENCTA

I)) PESQUISAPROXIMO

EXCLUIR

BUSCASEQUENCIA

e) INSERIR

0 microcomando a) extrai uma seqUencia do texto e

a armazena na area MACRO da sentinela. 0 microcomando b) pes-

quisa a prOxima ocorrencia Mesta segfiencia no texto em edic5o.

n microcomando c) exclui esta seqUencia. 0 microcomando d)

extrai uma nova seqUencia do texto e armazena nn area MACRO da

sentinela. 0 microcomando e) 	 esta nova seqUencia no tex-

to em edic5o.
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A1.4.4	 Elimine

A1.4.4.1	 Sintaxe

ELIMTNE <intervalo>

<intervalo>::=<inicio do intervalo>1

<fim do intervalo>1

<inicio do intervalo><fim do intervalo>

<inicio do intervalo>::=DE <marca>

<fim do intervalo>::=ATE <marca>

<marca>::=<nome>

A1.4.4.2	 Semantica

0 comando ELTMINE exclui um tarho do arquivo, de-

limitado for dual marcas.

Se o inicio do intervalo ndo for especificado,

subentendido que a exclus go deve principiar no inicio do arqui-

vo.

Se o fim do intervalo ndo for especificado,

subentendido que a exclusdo deve terminar no fim do arquivo.

Combinado com o comando geral INCLUA, pode ser

utilizado para movimentar trechos dentro de urn texto.
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11.4.4.3	 Exemplo

Supondo que um trecho de texto seja devidamente

identificado pelas marcas INICIOEXC e FIMEXC. Para eliminnr-se

o trecho, basta comandar

ELIMINE DE INICIOEXC ATE FTMEXC,,

	A1.4.4.4	 Tmplementagao

0 comando ELIMINE e composto pelos seguintes micro

comandos:

EMPILHAMACRC)

BUSCAPARAMETROS

POSICIONA %MARCA1

FECHF ALA ESQUERDA

DFSLOCA ATE °,MARCA2

ABRA ALA ESQUERDA

0 microcomando a) empilha a macro

"MUDE °MARCA1 /%TNICIO/;

MUDE %MARCA2 /%FIM/;",

atribuindo os valores por omissao as marcas de infcio e fim. 0

microcomando b) busca os pardmetros de inicio e fim da operacao,

caso eles existirem.0 microcomando c) desloca o cursor at o

ponto inicial da exclusao de texto. 0 microcomando d) faz com

que, a partir deste ponto, todos os caracteres que ficarem a

esquerda do cursor a medida que este se desloca para o final do

arquivo, sejam destruidos. 0 microcomando e) desloca o cursor

at a segunda marca, destruindo o texto a medida que o cursor
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se desloca. 0 microcomando f) abre a ala esquerda, "fundindo"

o texto anterior ao Inicio ao texto posterior ao t6rmino da ope

racdo
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A1:4.5	 Marque

I

	

A1.4.5.1	 qintaxe

MARQUE <nome>

	A1,4.5.2	 semdntica

0 comando MARQUE cria uma marca que aponta para

a posigdo atual do cursor. Sempre que em um comando for utiliza

da esta marca polo seu nome, estar'd sendo referenciada a posi-

gdo na dual o cursor se encontra neste instante.

	

A1.4.5.3	 Exemplo

Supondo que se deseja marcar a presente posigdo

para, ap6s, excluir o trecho. Se o cursor jd se encontrar na

posigdo certa, basta comandar

MARQUE INICIOEXC;.

	

A1,4.5.4	 Implementagäo

0 comando MARQUE e composto pelos seguintes micro-

comandos:



BUSCANOME

VERIFICAAUSENCIA

MARQUE

CRIE

0 microcomando a) extrai um nome do texto e o

coloca na area NOME da sentinela. 0 microcomando b) asse-

gura que este nome ainda rid() existe na tabela de macros. 0

microcomando c) coloca na area MACRO da sentinela as infor-

macCes referentes a marca. 0 microcomando d) inclui a sen-

tinela na estrutura de macros:

A41
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A1.4.6	 Remarque

A1.4.6.1	 Sintaxe

REMARQUE <nome>

A1.4.6.2	 Semantica

0 comando REMARQUE atribui uma nova posicao de cur

.-
sor a uma marca ja existente. A partir da execuc5o deste coman-

do todas as referencias a esta marca passam a utilizar a nova

posicao do cursor.

A1.4.6.3	 Exemplo

Supondo que exista uma marca de nome TEMPORARIO.

Para apontar esta marca a posicdo em que se encontra o cursor

basta comandar

REMARQUE TEMPORARIO:.

A1.4.6.4	 Implementa0o

0 comando REMARQUE e composto pelos seguintes

microcomandos:
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BUSCANOME

VERIFICAPRESENCA

MARQUE

ALTERA

0 microcomando a) extrai um nome do texto e o co-

loca na area NOME da sentinela. 0 microcomando b) assegura que

este nome ja existe na tabela de macros, causando erro em caso

contrà- rio. 0 microcomando c) coloca na area MACRO da sentinela

as informacOes referentes a marca. 0 microcomando d) inclui a

sentinela na estrutura de macros.
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A1.4,7	 Posicione

A1.4.7.1	 Sintaxe

POSICIONE <now>

A1.4.7.2	 Semantica

0 comando POSICIONE permite o deslocamento do cur-

sor ate uma determinada marca dentro do texto. Todos os comandos

a seguir tomam como referencia a nova posicao do cursor.

A1.4.7.3	 Exemplo

Supondo que se queira reposicionar o texto em uma

posicio antcriormente marcada, ► asta realizar o comando

POSICIONE TEMPORARIO;.

A1.4.7.4	 ImplementacHo

0 comando POSICIONE e decomposto nos seguintes mi-

crocomandos:

BUSCANOME

VERIFICAPRESENCA

c) POSICIONE
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0 microcomando a) extrai o nome do texto e e ar-

mazena na area NOME, da sentinela. 0 microcomando b) verifica

a presenca desta macro na tabela de macros. 0 microcomando c)

pcsiciona o cursor na marca desejada.
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A1.5	 COMANDOS DEFERIDOS

A1.5.1	 ‹comando de quebra>

A1.5.1.1	 Sintaxe

<comando de quebra>::=NOVA <nivel>

<nivel>::=LINHAIPARAGRAFOIPAGINA

A1.5.1.2	 Semantica

0 comando de quebra forca o encerramento de uma

linha.

Se for comandada uma nova linha, o alinhamento

e realizado dentro dos padroes estabelecidos, e a linha im-

pressa.

Um, novo par5grafo causa, alem da impressao da

linha, a execucao da macro %PARAGRAFO. Nola devem constar quan

tas linhas devem ser deixadas em branco verticalmente, c quantos

espacos devem constar no inicio da nova linha.

Uma nova p -dgina causa a execucao da rotina de que-

bra de pgina.
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A1.5.1.5	 Exemplo

ENUMERADAS A SEGUIR::%NOVA LINHA

	

A1.5.1.4	 Implementacdo

0 comando de quebra e decomposto no microcomando

BUSCAPARAMETROS.

Se o pardmetro for LINHA, e comandada uma quebra de

linha.

Se o parametro for para. grafo, e empilhada a macro

%PARAGRAFO e comandada a quebra de linha.

Se o parametro for PAGINA, e comandada uma quebra

de pagina.
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A1.5.2	 Tabula

A1.5.2.1	 Sintaxe

TABULA <alinhamento>

<alinhamento>::=<lado><seqUencia>

<lado>::=DIREITA10ENTROIESQUERDA

'A1.5.2.2	 Semdntica

0 comando TABULA permite que sejam realizadas ta-

bulag6es dentro de uma linha. As posic6cs que forem saltadas

sao preenchidas com caracteres da seqUencia.

Se o alinhamento e a direita, o texto compreendi-

do entre a Ultima marca de tabulag5o e a posicao atual dentro

da linha j deslocado at atingir uma nova marca de tabulagdo.

Se o alinhamento e central, o texto compreendido

entre a Ultima marca de tabulacdo e a posicdo atual dentro da

linha e deslocado ate o seu centro atingir a media entre as

marcas de tabulagdo.

Se o alinhamento e a esquerda, sdo preenchidas

tantas posigiies quantas forem necessdrias para atingir a pr5xi

ma marca de tabulagao.
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A1.5.2.3	 Exemplo

TABULA ESQUERDA /./;

	

A1.5.2.4	 Implementacio

0 comando TABULA e decomposto nos seguintes micro-

comandos:

BUSCANOME

BUSCASEQUENCIA

c) TABULA

0 microcomando a) extrai o alinhamento do texto e

armazena na area NOME da sentinela. 0 microcomando b) extrai a

seqtf6ncia do texto e armazena na area MACRO da sentinela. 0

microcomando c) chama a rotina de tabulacHo do Formatador, que

se encarrega de realizar a tabulagio desejada.
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Al.5.3	 <comando composto>

A1.5.3.1 Sintaxe

<comando composto::=<inlicio de atribuicin›!

<fim de atribuicao>

<inicio de atribuicdo>::=INICIO <atribuic5o,

<fim de atribuicao>::=FIM <atribuicao>

<atribuicdn>::=<alinhamento>1

MAIUSCULOS

NAOQUEBRA1

CAPITULOI

NAOFORMATA

A1.5.3.2	 Semantica

0 comando composto atribui uma certa caracterlsti-

ca a um trecho de texto, compreendido entre o ponto em quo 6

dado INICIO de uma atribuicdo e o seu FIM.

0 alinhamentofa7 com que todas as linhas, cuja que

bra for forcada, sejam alinhadas dentro das margens esquerda e

direita, e os caracteres restantes preenchidos com uma seqUencia,

A atribuica n MAIUSCULOS desacioml o algoritmo de

maifisculos automiiticos dentro do Formatador. Este escreve apenas

os caracteres ap p s o ponto(.) em maiusculo, e o restante minGs-

culo.
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A atribuic5o NAOQUEBRA desativa o aigoritmo de

quebra de pa7gina do formatador. 0 contelido de linhas e o ta-

manho da pdgina ndo sao controlados, ficando a responsabilida-

de por conta-do usudrio

A atribuicao CAPfTULO atualiza as varidveis

%NIVELCAP e %NUMCAPn, podendo o usurio 	 para a nu-

meracdo de capItulos e secOes.

A atribuicdo NAOFORMATA desativa todos os algo-

ritmos de formatacdo. 0 usud'rio pode escrever um texto exatamen

to da forma no qual sera impress°.

A1.5.3.3	 Exemplo

INICIO CAPITULO;

A1.5.3.4	 Implementacao

Este comando 6 decomposto no microcomando

BUSCAPARAMETRO.

Cada um dos panimetros empilha uma macro que, por

sua vez, atribui o valor 0 ou 1 a uma macro do sistema, que

representa o	 atributo.

No caso do inicio de um capitulo 6 empilhada a ma

cro %INICIOCAP, que 6 o texto impresso no inicio de um capT-

tub°.
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