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ED lf,T hlyari k6d: t2 vagy 16O (ilh varry Adrl
m0k6d6r: Az editor intenuft rutin- villogtitia a klzon

amfg az editor karakterek bdg6iel6sdre v6r.
A felhasznCl6 szdmdra nem aj{nlott a hlvdsal

ED GHlil hlYSri k6d:161 (0Alh)
output: C-karakterk6d

A-hibak6d
m0kdd6r: Egy karakter beolvas6sa. Hfv6skor az editor

bel6p a karakterbeolvas6-szerkesa6 prog-
ramhurokba : a letit6tt karaktereket beolvasEa
a billenty0zetr6l 6s kifrja a k6perny6re, a szer-
kesa6si funkci6kat pedig v6grehajtja. H6rom-
f6lek6ppen lehet i sz6rkeEzt6hiriokb6t ki-
l6pni:
ESC-vel: C-27 (18h, ESC)
CTRL+ESC-velz C:27 (18h, ESC)

REru RN-ner : t= 3Xt"-("tt?!' "?'1ol],.,r-
Ez a harmadir a nolil?l kit6p6si m6d. uyenkor
a soronkovetkez6 ED-CHIN hfv6sok a bekez-
d6s tov6bbi karaktereit kapidk vissza C-ben.
Ha a karakterek elfogytak, attor C-ben 13-mal
(Qq!. IETURN) t6t vissza a rutin, msjd egy
djabb hfv6s hat6s6ra ismdt bel6p a szerkeszi6
hurokba. A RETURN k6di6nak visszad6sakor
a kuzor a kovetkez6 bekdzd6s, vagy 0res sor
elej6re 6ll. A k6perny6 alj6n scrolloz6s tortdnik.

ED CHOUT htv6si k6d:33 (ah)
input: C:karakterk6d
m0k6d6$: Egy karatker kifr6sa. A 32-323 k6d0 (20h-

0DFh) karaktereket kihja a kuzor pozfci6j6ba
a k6perny6re 6s a kurzort eggyel jobbra l6p-
teti. A sor v6g6r6l a kovetkez6 sor elej6re
kertil a kuzor. A k6perny6n lev6 karaktereket
feltil irja mindaddig, amfg a kurzor egy bekez-
d6s belsej6ben van. Ha a kifrds el6ri a-bekezdds
utols6 sor6nak utols6 pozici6jdt, akkor egy' 
rires sort hozz6f0z a bekezd6shez, 6s annak 

-az

elej6re l6p. Ha a soronkovetkez6 sor nem
, tires, akkor innen kezdve a sorokat eggyel

lejjebb l6pteti. 6s beszrlrja az 0res sort. A k6p-

erny6 utols6 sor5ban termdszetesen scrolloz6s
fog t6ft6nni.
A szerkesa6si funkci6val rendelkez6 k6dok
hatdsa olyan lesa mintha azokat a billentv0-
zetrdl vitt0k volna be input sor6n. Hdrbm
k6dnak van az inputt6l elt6r6 jelent6se:
10 (OAh, LINE FEED): A kuzbrt a bekezd6st

k6vet6 els6 sorba viszi. az oszloppozfci6t
nem v6ltoaatja meg. A k6pemy6 aljdn
scrolloz6st hait v6orC.

13 (Oqh. RETUR'N): A kuzort a k6perny6sor
els6 pozfci6jdba viszi.

27 (1B,h, ESC|: ttt hat6statan.
Az aktudlis tintaszln 6s h6tt6rszfn nemcsak a
kihdsndl, hanem a szerkeszt6si m0veletekn6l
is 6rv6nyesiil: a besz0rt iires sor pl. h6tt6rsztn0
lesz.

ED Bl(|il hluari k6d: l0i2 (OAth)
Input: BC=a beolvasand6 karakterek sz6ma

DE= pufferter0let kezd6cfme
m0k6d5r: Karaktercsoport beolvas6sa. Ez a funkci6 az

ED-CHIN ism6telt hfvds6val m0k6dik. Ha az
els6nek beolvasott bekezd6s a zA16 RETURN-
nef egy0tt kevesebb karaktert tartalmaz, mint
a BC-ben adott 6rt6k. akkor 0ib6l bel6o a
szerkeszt6 ciklusba, 6s tovdbbi-karakterikre
v6r. A bekezd6st z616 RETURN kddj6t is t6-
rolja. A beolvasott karakterek a DE-5en meg-
adott clmt6l kezdve tal6lhat6k rneg a mern6-
ri6ban. Ha a szerkeszt6s sor5n E-SC-I nyb-
munk, akkor annak k6dja. 27 (1 Bh) egyb6l
bekerul a pufferter0letre. Ha az utols6 bekez-
d6s tobb karaktert tartalmaz, mint amennyit'be
akarunk olvasni, akkor a kovetkez6 ED-BKIN
hfvds el6szor a f6lbehagyott bekezd6st fogja
beolvasni, Cs csak ennek v6ge.a6vel l6p a
szerkeszt6si ciklusba.

ED BKOUT hlv6si k6d:3t[ (nh,
input: BC=kifrand6 karakterek sz6ma- 

DE=puffertertilet kezd6clme
m0k6d6s: Karaktercsoport kik6sa. Ez a funkci6 az

ED-CHOUT ismdtelt hfv6s6val kikja a BC-
ben megadott sz6m0 karaktert a DE-ben meg-
adott mem6riaclmt6l kezdve.
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CPOS hlvfri k6d: 3E vagv 108 (23h vagy OA$t,
Input: B=oszloppozfci6 (0,1-16.1-32,1-64)- 

C=k6perny6sor (0,1-24)
outDut: A=hibak6d
m0k6d5s: 

'Pozfcion6lja 
a kuzort a B 6s C regiszterek 6r-

t6ke alapj6n. Ha a regiszterbe frt 6rt6k zerus.
akkor a'ireofelel6 po2lci6 v6ltozatlan marad.
A maxim6liJ oszlodpozfci6 a grafikus felbon-
t6st6l f0gg6en 16. 32 vagY 64.

CFIX hlv6ei k6d: 36 vagy 164 (2tlh vagy 0A4h)
m0k6d6s: Kuzorpozlci6 megjegyz6se. KozvetlenUl az

ED-CHIN vagy ED-BKIN hfvdsok el6tt kell
meghivni. Hat6sdra az editor megjegyzi az
aktudlis kurzorpozfci6t, €s az input sor6n ezt
tekinti a paragrafus els6 beolvashat6 karak-
ter6nek. Ezt haszn6lja az INPUT PROMPT
utasftds is. Csak akkor 6rv6nyes0l a hat6sa, ha
az input szerkeszt6 ciklusdban nem ker0l a
kuaor a paragrafusban a megjegyzett pozfci6
el6, emellett a kdperny6n nem mozdult el a
megjegyzett pozfci6 (pl. sortorl6s vagy sor-
beszfrds eset6n is elmozdulhat az eg6sz be-
kezd6ssel egyiitt). Term6szetesen az input le-
zdrdsakor (RETURN) a kuzornak a megjelolt
bekezd6sben kell lennie. Csupdn az els6
szerkeszt6si ciklusban veszi az input figye-
lembe, tehdt 

'ED-BKIN 
eset6n a m6sodik

paragrafus bekdr6sekor m6r nem. A szer-
keszt6ciklusban leirtott ESC is megszrinteti a
hat6s6t.

Az edilor ismertet6sdndl kiemelt0k, hogy k6t bekezdest.
p6ld6ul k6t kilistdzott programsort. nem tudunk norm6l
m6don osszeffizni. Norm6l m6don nem, de egy trtikkel
igen! Ehhez a kovetkez6ket kell tudni:
Az editor a munkatertilet6n nyilv6ntartja minden k6perny6-
sorr6f, hogy az h6ny karaktert tartalmaz. Erre 24 byte-ot
haszn6l. S6t itt jelzi azt is, hogy a sornak van-e folytat6sa
vagy sem. Ha a hosszbyte legfels6 bitje 1-es, akkor a be-
kezd6s a kiwetkez6 sorban folytat6dik. Ezek alapj6n egy-
szerf,en ossze tudunk f0zni k6t bekezd6st. csak a fenti t6b-
l6zat kezdictmdt kell ismerni:
tfNE TAB 24 byte, clme 3664=0Ed0h
N6gysztn0 m6dban a sorhossz 32 karakter, a t6blAzatba
irand6 6rt6k: 32+128 (tele sor+folytat6s):
POKE 366:|+SOR, 160
A SOR v6ltoz6 hely6re a kfv6nt sor szdm6t (1-24) kell
frni. P6lddul BASIC programunk tartalmazza a kovetkezd
k6t sort:
1 00 Y=960-COrf 3l=t!r)(-gl
| 1 0 PLOT,X,Y iX+28,Y ;X+28,Y+36 ;X,Y+3O ;X,Y
Ebb6l akarunk egyetlen 100-as sort k6szfteni. T6roljiik le
a k6perny6t 6s list6zzuk ki ezt a k6t sort:
GLS:LIST 100,110
Most a k6perny6 els6 sordban van a 100-as sor. Az ossze-
f0z6s
POKE 36Gl+1,160
Ezutdn a kuzort az els6 sor v6g6re vissziik, odakunk egy
kett6spontot (:). majd addig ejtjtik ki innen a karaktereket
(SHIFT+DEL), amfg a PLOT utaslt6s P-je a kuzor po-
zlci6j6ba kenil. A sort RETUHN-nel lez5rjuk. 6s kitorolj0k
a feleslegess6 v6lt 110-es sort:
DELETE 11O
V6g0l javaslom mindenkinek kipr6b6l6sra, hogy mi tort6-
nik akkor, ha az eredeti sorhosszhoz adjuk hoi6 a folyta-
t6st jelent6 128-at:
POKE 3663+SOR,PEEK(3663+SOR)
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