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mærket SW1402
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3. niskettç

indhold

Disketten indeholder
folgende filer:
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4. Ændringer
PolyPascal hed

er en

tidligere CQMPAS

direkte videreudvikling

Pascal er
bortset fra
ne henviser

- TEXT

i Po1yPascal sammenlignet medCOMPAS Pascal
PolyPascal V3.1l

Poly-

fuldt ud
kildetekstkompatibel med
COMPAS Pascal,
de folgende
mindre forskelle
kapitelreferencertil PolyPascal
Programmeringsmanualen!:»

identifieren er

- Po1yPascal

Pascal, og

af CQMPAS Pascal V3.07.

et reserveret

behandler logiske

anderledes end

ord i

PolyPascal.

enheder CON:,

COMPAS Pascal.

LST:, etc.!

Spzéecielt gælder

der, at

"eof" og
"eoln" opforer
sig anderledes,
når de
anvendes_
på logiske
enheder. I
modsætning til
COMPAS Pascal er der
i PolyPascal
ikke forskel
på behandlingen
af logiske
enheder cr;
diskfiler. Kapitel
13.3 indeholder
yderligere
information.
- Standardprocedurerne
"blockread" og
"blockwrite" kræver
fire parametre
i stedet
for tre.
Den fjerde
parameter returnerer det
antal records,
der faktisk
blev overført.
Kapitel 13.4
indeholder yderligere
information.
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- PolyPascal
åbner og
lukker Overlay-filer
hver gang
der
læses fra
dem. Som
programmør behøver
man derfor
ikke
længere bekymre
sig om at lukke
overlay-filer. Y
compiler
direktivet er
afskaffet. I
stedet kan
standardproceduren
"ovdrive" bruges
til at
angive hvilken
disk, der
indeholder overlay-filerne.
Kapitel 15.9
indeholder yderligere
information.
- Standardprocedurerne
"chain" og
"execute" sætter
ikke
længere et
flag i
adresse $80
i datasegmentet.
Kapitel 20
indeholder_yderligere informationer.
V

- Det

interne format

pitel 23.l.5
- To

af filvariable

nye standardfunktioner

kan skrive

bliver kaldt
- En

informationer.

er indført

dolinieparametre: argcnt
- Brugeren

FIB&#39;er! erændret. Ka-

indeholder yderligere

sin egen

i tilfælde

hente komman-

&#39;

fejlbehandlingsrutine, der

af en I/O eller

prædefineret variabel

til at
vælge, om
Ctrl-C eller
ej.

til at

og argstr n!.

ved navn

PolyPascal skal

korselsfejl.

"cbreak" kan
checke for

benyttes
Ctrl-S og

- PolyPascal
frigiver automatisk
skriveren når
et program
stopper efter
en RUN kommando. Ligeledes
frigives skriveren automatisk
når editorens
Ctrl-KP kommando
er færdig
med at udskrive en
blok. i
- En
standard heltalsvariabel
ved navn
"sysres" indeholder
returkoden, der
overføres i
AX registeret
ved fil-orienterede BDOS
kald så
som open file, close
file, read
ran-

dom, osv.!.

gif

4.1 Ændringer i forhold

til PolyPascal

- ved

"H. Partner/Piccoline-terminalen"

anvendelse ad

3.10, rel.

1.1

"Load a standard configuration"
belastede PolyPasca1
skinen, selv
om programmet ventede på input.
- Fejl

omkring filer/dynamiske

- Fejl

omkring val

rettet.

variable rettet.
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5. Installation
Fremgangsmåden ved
installation afhænger
af, om
pakken skal
installeres på
en PICCOLINE,
eller en
Partner netvært,
med
2 diskettestationer
eller en
Partner netvært
med 1 diskettestation og
l winchesterdisk.

2 diskette

- Start

Stationer;

systemet som normalt system diskette i

Hvis man
at komme
- Indsæt

PolyPascal disketten

- Skift

station A!l

havner i
menu systemet,
skal man
trykke ESC
til CCP/M-86
kommando niveauet
A> meldingen!.

den aktuelle

disk til

i station

B.

station B

med kommandoen:

for

A>B:
B!
- Overfor

de nødvendige filer for

at kunne udføre Poly-

Pascal, fra
distributionsdisken i
sken i
station A
med kommandoen:
B>SUBMIT INSTJDB
- Operationen
1 diskette

station B

til systemdi-

A:

er færdig
station og

når B>

meldingen fremkommer

1 winchester

disk

- Start
systemet som
normalt system
disk er
disk!. Hvis
man havner
i menu
systemet, skal
ESC for
at komme til CCP/M-86
kommando niveauet
dingen!.
- Indsæt
- Skift

PolyPascal disketten
den aktuelle

disk til

på ny.

Winchester
man trykke
B> mel-

i station

A.

station A

med kommandoen:

B>A2
A!
- Overfor
de nødvendige
filer for
Pascal, fra
distributionsdisken i
disken med
kommandoen
A>SUBMIT INSTJDB

B:

at kunne
station A

udføre Polytil system-
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når A>
er ikke

meldingen fremkommer

på ny.

nødvendig.

skærm I/O

PolyPascal kan
bringes til
at skrive
direkte i
PICCOLINE&#39;s
skærmbuffer, hvilket
er betydelig
knuigere end
almindelig
udskrift. Hvis
dette ønskes,
skal man
anvende folgende
fremgangsmàde:
- Vælg
"I. PICCOLINE
High Speed"-terminalen
i "Load
dard configuration"~menuen
i INSTALL
programmet.

a stan-

~ Bemærk,
at funktionstasterne
gende måde:

på føl-

Fl =
F3 =
F5 =
F7 =

Find ctrl-QF!
Mid screen
goto 1,12!
End of text ctrl-QC!
Delete word
ctrlT! F8

F9 = scroll down
Fll= Start

of line

ctri-Qxx! F1o=
ctrl-QS! Fl2=

bliver programmeret

F2 = Alter ctrl-QA!
F4 = Start of
text ctrl-QR!
F6 = Delete Line
ctrl-Y!
= Adjust
mode ctrl-W!

scro11 up
End of

ctr1~QEa!

line ctrl-Q!

Tast Funktion

Al Et
.A2 Et
A3 En
A4 En
Tegn Ind
Slet tegn

Markør til
venstre
Markør til
hojre
Marker en
linie op
Markør en
linie ned
Markør til
toppen af
ord til
venstre
ord til
hojre
side op
side ned
INSERT on/off
Slet tegn
til højre

skærmen
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Brugermanual

Indledning
PolyPascal er et dansk udviklet programudviklingssystem baseret på
det blokstrukturerede programmeringssprog Pascal.PolyPascal findes
i tre forskellige versioner: Til MS-DOS eller CP/M-86 baserede systemer med 8086 eller 8088! processorog til CP/M-80 baserede systemer
med Z-80 processor. 8086 versionen understøtter 8087 floating point
co-processoren. I manualen kaldes 8086 versionen PolyPascal-86 og
Z-80 versionen PolyPascal-80.
PolyPascal har alle de faciliteter, der behøves for editering, oversættelse, og kørsel af programmer skrevet i Pascal. Systemet beståraf en
run-time programdel, en skærmorienteret editor og en Pascal compiler, og fylder ialt kun 34K bytes i 8086 versionenog 28K bytes i Z-80
versionen.

PolyPascal følgernøje definitionen af Standard Pascal, der gives af K.
Jensen og N. Wirth i bogen Pascal User Manual and Report. I PolyPascal findes desuden en del udvidelser, der yderligere forbedrer
sproget.

Denne manual
beskriver opstart
og brugaf PolyPascal
systemet. I
programmeringsspørgsmål henvises der til
ringsmanualen.

PolyPascal programme-

PolyPascal systemetog den tilhørende dokumentation er forfattet af
Anders Hejlsberg og Christen Fihl.

0.1 Systemkrav
PolyPascal-86 til MS-DOS og PC-DOS

Intel 8088, 8086, 80186eller 80286microprocessor. MS-DOSeller
PC-DOS operativsystem, version 2.0 eller højere. Mindst 64K bytes
RAM til rådighednår operativsystemet er indlæst. Mindst en diskettestation. c

Kapitel 0

Indledning

PolyPascal-86 til CP/M-86
Intel 8088, 8086, 80186 eller 80286 microprocessor. CP/M-86, MP/
M-86 eller Concurrent CP/M-86 operativsystem. Mindst 64K bytes
RAM til rådighed når operativsystemet er indlæst. Mindst en diskettestation.

PolyPascal-80 til CP/M-80
Zilog Z-80 microprocessor. CP/M operativsystem, version 2.2 eller
højere. Mindst 48K bytes RAM til rådighed når operativsystemet er
indlæst. Mindst

en diskettestation.

0.2 Distributionsdisketten

De følgende filer findes på distributionsdisketten &#39;COM typen
anvendes af MS-DQS og CP/M-80. CMD typen anvendes af CP/M-86!:
READMEDQC En

tekstfil der

beskriver den

nuværende version

af

PolyPascal systemet. Udskriv og læs denne fil, for
eksempel ved hjælp af operativsystemets TYPE
kommando, før PolyPascal tagesi brug.
PPAS.COM Denne
PPAS.CMD dvs.

fil indeholder
run-time biblioteket,

selve PolyPascal systemet,
den skærmorienterede

editor, og Pascal compileren.
PPAS.HLP Denne

fil indeholder de hjælptekster, der vises af
HELP kommandoen og ^J kommandoen i editoren.

PPAS.ERM Denne
fil indeholder de fejlmeddelelser, der bruges
af compileren, når den rapporterer fejl under oversættelser.

PPBSCGM Business
versionen af PolyPascal findes ikke i en
PPBS.CMD 8-bits
version og følger derfor ikke med PolyPascal-80!. Business versionen anvender 10-byte
reelle tal i BCD format, hvilket giver 18 betydende
cifre. Envidere

indeholder denne

version er række

avancerede formatteringsfunktioner
strenge.

til tal

og

Kapitel 0

PP87.COM
8087 versionen af PolyPascal findes ikke i en bits
PP87.CMD
version og følger derfor ikke med PolyPascal- 80!.
Denne version anvender 8087 co-processoren til
floating point kalkulationer, men er ellers fuld
stændig magentil standardversionen.
INSTALL.COM PolyPascal
installationsprogram. Dette program
INSTALL.CMD bruges
til at indlægge systemafhængigeparametre i
PolyPascal. Hvis PolyPascal er leveret som en uinstalleret version, skal dette program køres før systemet tages i brug. INSTALL kan desuden anvendes
til at rette enkeltparametre i en præ-installeret version. INSTALL

er selvforklarende.

Bemærk, at

Business versionen og 8087 versionen altid distribueres som uinstallerede versioner, og at de derfor
må installeres førend de

kan anvendes.

INSTALL.TRM
INSTALL programmets datafiler. Disse filer kan
STALL.DAT
IN indeholde installationsdata for op til 40 forskellige computersystemer.
Desuden kan

distributionsdisketten eventuelt

monstrationsprogrammer, der

i givet

indeholde en

fald vil

række de-

være beskrevet i

README.DOC filen.

0.3 Manualens

notationer

I manualen skrives hextal tal i 16-tals systemet! med et foranstillet °$°
tegn, for eksempel $16E0.
Betegnelsen &#39;arbejdsfil&#39;
anvendes om den tekst, der for nuværende
findes i arbejdslageret. Arbejdsfilens navn anvendes automatisk i en
lang række tilfælde når intet andet angives.
Betegnelsen filnavn angiver et MS-DOS eller CP/M disk fil navn.
Formatet af et filnavn afhænger af, hvilken version af PolyPascal der
anvendes.

Indledning

Kapitel 0

Indledning

MS-DOS versionen
I MS-DOS versionen er et filnavn faktisk en række af biblioteksnavne,

der fører frem til det Ønskedeunderbibliotek, efterfulgt af selve filnavnet:
<disk> :92<dirnavn >92..92<dirnavn>92<filnavn>
.

Hvis rækken
starter med
en baglæns
skråstreg eller
på nogle
maskiner
et stort Ø!, starter MS-DOS søgningen i diskens hovedbibliotek; i
modsat fald starter søgningen i det nuværende underbibliotek.
<disk> er diskens identifier A-O!. Hvis <disk> og det efterfølgende
kolon udelades, vælges dennuværende disk. <dirnavn> og <filnavn>
er disk fil navne i formatet:
<navn>.<type>

hvor <navn> er op til otte bogstaver eller talcifre og <type> er op til
tre bogstaver eller talcifre. Hvis punktummet og <type> feltet udelades, vælger systemet automatisk en filetype afhængig af den sammenhæng filnavnet anvendes i.

CP/M versionerne

Det generelle format af et CP/M filnavn er:
<disk>: <navn>.

<type>

hvor <disk> er diskens identifier A-P!,

<navn> er filnavnet op til

otte bogstavereller talcifre!, og <type> er filtypen op til tre bogstaver eller talcifre!. Hvis <disk> og det efterfølgende kolon udelades,

vælges den
nuværende disk.
Hvis punktummetog <type> feltet udelades, vælgersystemet automatisk en filtype afhængig afden sammenhæng filnavnet anvendes i.

1 .Opstart og kommandolinier
1.1 Opstart af PolyPascal
PolyPascal opstartesfra operativsystemet med kommandolinien:
PPAS

Ved opstart udskriver systemet:
PolyPascal-XX V3.YZ

RRRRRR Standard Version!

Copyright C! 1984 PolyDataMicroCenter A/S
Include error

messages Y/N!?

hvor XX er 80 eller 86, YZ er revisionsnummeret, og RRRRRR er
navnet på operativsystemet. Tast &#39;Y&#39;
at indlæse
for filen med fejlmeddelelser PPAS.ERM! eller ethvert andet tegn for at undgå indlæsningen. Hvis PPAS.ERM indlæses, vil compileren udskrive en fejlmeddelelse, når den finder en fejl under en oversættelse. I modsat fald
udskrives kun fejlens nummer fejlteksterne findes i appendix H i PolyPascal programmeringsmanualen!.
Efter en opstart som beskrevet ovenfor, kan PolyPascal genstartes fra
MS-DOS eller

CP/M med

kommandolinien:

PPÄS a-

Dette fordrer naturligvis, at der ikke i mellemtiden er kørt programmer, der har overskrevet dele af arbejdslageret.

Opstart og kommandolinier
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1.2 Kommandolinier

Når PolyPascal er klar til at modtage og udføre en kommandolinie,
udskrives en dobbelt vinkel >>°!. Under indtastning af kommandolinier kan de følgende editeringsnøgler anvendes:
BS

Sletter det sidst indtastede tegn. Denne funktion findes
normalt på tastaturet som BS, BACK, BACKSPACE
eller en venstrepil, men den kan altid frembringes ved
at taste Ctrl-I-I.

ESC

Sletter hele

Ctrl-X

Udfører samme

Ctrl-D

Genkalder et tegn fra den sidst indtastede linie.

Ctrl-R

Genkalder hele

RETURN

linien.
funktion som

ESC.

den sidst indtastede linie.

Afslutter indtastningen.
Denne funktion
findes normalt
på tastaturet som RETURN eller ENTER.

Nedenfor vises de kommandoer, der findes i PolyPascal hver enkelt
kommando beskrives fuldt ud i de følgende kapitler!:

HELP
LOAD
SAVE

10

NAME

Kapitel 1
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1.3 HELP
kommandoen
HELP kommandoen bruges til at vise hjælpetekster. Kommandoliniens format

er:

HELP <kommando>

hvor <kommando> er en af de ovenstående kommandoer eller blot
det første bogstav!. Hvis <kommando> ikke angives, udskriver HELP
en generelkommandooversigt. Ellers udskrives enkomplet beskrivelse
af den pågældende kommando.
HELP kommandoen virker kun hvis PPAS.HLP filen findes på disken.
Hvis PPAS.HLP mangler udskriver HELP kommandoen:
Help file not found

Hvis den kommando der angives ikke findes, udskriver HELP:
No such help text

ll

2. Læsning, skrivning og
navngivning af filer
2.1 LOAD

kommandoen

LQAD kommandoen bruges til at indlæseen ny kildetekstfil i arbejdslageret. Kommandoliniens format er:
LQAD <filnavn>

Systemet vælgerautomatisk ÃPAS hvis filtypen udelades. Hvis <filnavn> udelades, anvendes arbejdsfilensnavn. Hvis der er blevet rettet
i arbejdsfilen siden den blev indlæst eller sidst gemt, spørger PolyPascal:
<arbejdsfil> not

saved. Save

Y/N!?

Hvis der svares Y bliver arbejdsfilen gemt førend den nye fil indlæses.
Hvis der svares med&#39;N&#39;
arbejdsfilen
bliver ikke gemt, og de ændringer,

der eventueltmåtte være
foretaget iden, gårtabt. Hvisder svares
med
andet, afbrydes LOAD kommandoen.

Når enfil indlæses,
bliver den
udnævnt arbejdsfil,
til
og
dens navn
anvendes automatisk af LOAD, SAVE, PROGRAM
kommandoerne når intet andet angives.

og OBJECT

f Hvis
den fil,
der angives,
ikke findes
udskriver systemet:
No such file

Hvis der ikke er plads i arbejdslageret til at indlæse filen, udskriver
systemet:
File too big

I begge disse tilfælde nulstilles arbejdslageret, og arbejdsfilens navn
bliver &#39;WORK.PAS&#39;.
13

Læsning. skrivning
og navngivningaf filer

2.2 SAVE
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kommandoen

SAVE kommandoen
bruges tilat lagrearbejdsfilen pådisk. Kommandoliniens format

er:

SAVE <filnavn>

Systemet vælger automatisk ÃPAS hvis filtypen udelades. Hvis <filnavn> udelades, anvendes arbejdsfilensnavn. Hvis der allerede findes

en fil af sammenavn ogtype pådisken, bliverdenne filstype rettettil
ÄBAK førend den nye fil oprettes INSTALL programmet kan eventuelt anvendes til at deaktivere denne facilitet!. Hvis filnavnet er ulovligt, udskriver PolyPascal:
Invalid filename

Hvis diskens bibliotek er fuldt, udskriver PolyPascal:
Directory is

full

Hvis disken er fuld, udskriver PolyPascal:
Disk is full

Hvis en af de ovenstående fejl rapporteres, så indsæt en anden disk,

udfør en USE kommando kun nødvendigti CP/M versionerne! og
prøv derefter SAVE igen.
2.3 NAME

kommandoen

NAME kommandoen anvendes til at vise og eventuelt ændre arbejdsfilens navn. Arbejdsfilens navn bruges af LOAD, SAVE, PRGGRAM
og OBJECT kommandoerne hvis intet andet angives. Kommandoliniens format

er:

NAME <filnavn>

Systemet vælger automatisk ÃPAS hvis filtypen udelades. Hvis <filnavn> udelades, bliver arbejdsfilens navn blot udskrevet; i modsat fald
ændres arbejdsfilensnavn til <filnavn>.

Arbejdsfilenssættes
navn WORKPAS
til
ved
opstartuPolyPascal,
af
og når en ZAP kommando udføres. INSTALL programmet kan even14

tuelt anvendes

til at ændre dette filnavn.

3. Editoren
PolyPascal editoren anvendes til indtastning og editering af programtekster. Den maksimale størrelse af en kildetekst i PolyPascal-80 er
kun begrænsetaf det til rådighed værende RAM lager op til 35K bytes
afhængig af maskinen!. Den maksimale størrelse af en kildetekst i
PolyPascal-86 erca. 60K bytes, men kan dog være mindre på maskiner
med meget lidt RAM lager. Hvis et program bliver for stort til at være
i editorens buffer på en gang, må det deles ned i mindre moduler, der
sammenkædes underoversættelsen vedhjælp af include-filer.
3.1 EDIT

kommandoen

EDIT kommandoen bruges til at starte editoren. Kommandoliniens
format er:
EDIT <filnavn>

Systemet vælger automatisk ÃPAS&#39;
hvis filtypen udelades. Hvis <filnavn> udelades hvilket det normalt gør!, bliver editoren startet
umiddelbart og man kan da editere arbejdsfilen. Hvis <filnavn> angives, bliver arbejdsfilen gemt hvis der er rettet i den! og den nye fil
indlæst før editoren startes.

Hvis man i dette tilfælde forlader

editoren

med en ^K^D kommando, udfører PolyPascal den modsatte proces,
dvs. gemmer den nye fil og genindlæser den oprindelige arbejdsfil.
Hvis man derimod forlader

editoren med en ^ K^X kommando,

bliver

den nye fil udnævnt til arbejdsfilen.
3.2 WHERE

kommandoen

WHERE kommandoen bruges til at genstarte editoren. Når editoren

forlades meden ^K^D eller ^ K^X kommando!,huskersystemet på
cursorens position i teksten. Hvis man senere udfører en WHERE
kommando, genstartes editoren, og cursoren yttes til det sted, man
tidligere forlod.
Når compileren rapporterer en fejl, sørger den samtidig for. at en
WHERE kommando vil flytte cursoren til det fejlramte sted. Efter en
compilering med fejl, vil en WHERE kommando altså starte editoren
og stille cursoren ved fejlen.
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EDIT kommandoen vil, i modsætning til WHERE kommandoen, altid
placere Cursoreni begyndelsen af teksten. WHERE kommandoen tillader ikke, som i EDIT kommandoen, at man angiver et filnavn.
3.3 Editorkommandoer

Editoren er skærm-orienteret, dvs. den er specielt designettil brug på
en skærm-terminal i modsætning til mange linie-orienterede editorer.

Når editorenstartes, udskrives
den tekst,der liggeri lageret,på skærmen. Hvis teksten er for lang til at blive vist på skærmen i sin fulde
udstrækning på en gang hvilket den normalt er!, vises kun den første
del. Skærmen fungerer således som et vindue til teksten - hele teksten ligger i lageret og kan umiddelbart behandles, men skærmenkan
kun vise en del af den ad gangen. Når man, ved hjælp af en eller flere
kommandoer, flytter til et sted i teksten, der ikke vises på skærmen,
ytter skærmen med, og viser i stedet et andet udsnit.
Linierne i en tekst kan være lige så lange man Ønsker det.Hvis en linie
er længere end skærmens bredde, bliver der vist et +° tegn i den
yderste position.
Cursoren markerer en position i teksten og kan flyttes til ethvert sted
på skærmen, der optages af teksten. Cursoren kan ikke flyttes udenfor skærmen. Prøver man det, ytter skærmen i stedet med, og viser
et nyt udsnit af teksten. Skærmen kan ikke alene rulle op og ned; den
kan også rulle sidelæns, således atman får mulighed for at rette meget
lange linier. INSTALL programmet kan anvendes til at justere den
skridtstørrelse der

anvendes, når skærmen ruller

sidelæns.

Når man bruger editoren opdager man hurtigt, at den er ganske intelligent. For eksempel opdaterer den kun skærmen nården har tid, dvs.
når der ikke indtastes tegn eller kommandoer.
Tegn indsættesi teksten blot ved at taste dem. De nye tegn bliver enten
indføjet hvorved resten af linien flyttes en position mod højre! eller
også erstatter de de tidligere tegn, afhængig afhvilken tilstand editoren
befinder sig i.

Editoren styres
ved hjælp
af kontroltegn.
Et kontroltegn
frembringes
på tastaturet ved. at trykke CONTROL
eller KODE eller CTRL!
tasten og et bogstav samtidig. I denne manual anvendes en op-pil
umiddelbart foran et tegn til at indikere et kontroltegn. For eksempel
16
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Da editoren har flere kommandoer end det antal kontroltegn, der kan
frembringes på et tastatur, består nogle editorkommandoer af to tegn,
for eksempel ^K^D, hvilket betyder Ctrl-K efterfulgt af Ctrl-D. Bemærk, at det andet tegn i en sådan sekvens ikke behøver at indtastes
som et kontroltegn. Det Ctrl-D tegn der indgår i ^ K^ D kommandoen
kan både indtastes som Ctrl-D, D

eller &#39;di

PolyPascal systemetsINSTALL program giver mulighed for at definere alternative sekvenser for samtlige editorkommandoer, således at
man kan udnytte ethvert tastaturs specielle nøgler. Et typisk eksempel
er at definere tastaturets cursorpile til at udføre samme funktion som
standard cursorkontrollerne ^S, ^D,
^E og ^X!. Når manualen
refererer til

en af standardtasterne, kan

man i

stedet anvende

den

alternative tast. INSTALL programmet kan også bruges til at vise en
liste over de alternative taster, der for øjeblikket er defineret.
Den øverste linie på skærmen er statuslinien, der til enhver tid viser
editorens tilstand:
Line n Col n

Used n Free n

Statusliniens felter

Line n

er forklaret

INS AUT TAB AD]

nedenfor.

Nummeret på den linie cursoren står i, talt fra starten af
teksten.

Col n

Nummeret på den position cursoren står i, talt fra starten
af linien.

Used n

Størrelsen af teksten i bytes.

Free n

Antallet af frie bytes.

INS Vises

når editoren

er i INSERT mode.

Når INSERT

er til

bliver indtastede tegn indføjet i teksten, hvorved resten af
den nuværende linie skubbes mod højre. Når INSERT er

fra, vilnye tegni stedeterstatte de
gamle.
AUT Vises

når editorener i AUTO mode. Når AUTO er til,

laver editoren automatisk en indrykning hvergang en ny
linie startes. Indrykningen svarer altid til indrykningen på
linien ovenover, men den kan let justeres ved hjælp af
SPACE og BACKSPACE tasterne.

17

Editoren

Kapitel 3

TAB

Vises når editoren er i TAB

mode. Når TAB er til, indsæt-

ter ^1 kommandoen TAB tasten! ASCII TAB tegn i teksten. I modsat fald bliver tabulatortegn omdannet til blanktegn. Tabulatoren stopper altid ved hver ottende position.
ADJ

Vises når editoren er

i ADJUST

mode. ADJUST

tilstan-

den bruges til hurtigt at justere indrykningen af en eller
ere linier.

Se herom i afsnit 3.3.6.

^s

3.3.1 Kommandoer til flytning

af cursor

^D
18
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3.3.2 Kommandoer til valg af tilstand
^v

INSERT til/fra. Når INSERT er til, bliver indtastede tegn
indføjet i teksten, hvorved resten af den nuværende linie
skubbes mod højre. Når INSERT aget er fra, vil nye tegn
i stedet erstatte de gamle.

^z

AUTO til/fra.

Når den

automatiske tabulator

er aktiv

vil

hver ny linie automatisk starte med den sammeindrykning
som linien
^B

TAB til/fra.

ovenover.
Når TAB

er til,

indsætter ^I

kommandoen

TAB tasten! ASCII TAB tegn i teksten. I modsat fald
bliver tabulatortegn omdannet til blanktegn. Tabulatoren
stopper altid ved hver ottende position. Ved brug af TAB
tegn kan man spare lager, men ADJUST faciliteten kan

ikke justereindrykningen aflinier medASCII TAB tegn.
^w

ADJUST til/fra. ADJUST tilstanden bruges til hurtigt at
justere indrykningen af en eller flere linier. Se herom i
afsnit 3.3.6.

3.3.3 Editeringskommandoer
^M

Ny linie RETURN eller ENTER tasten!. Denne kommando er afhængig af om INSERT er til eller fra. Når
INSERT er til bliver der indsat et linieskift i teksten, hvilket giver en blank linie eller deler den nuværende linie i to
hvis cursoren ikke er ved slutningen af linien. Cursoren

stilles i begyndelsen af
den nyelinie. Hvis AUTO ogsåer
til, vil den nyelinie startemed enindrykning dersvarer til
linien ovenover. Hvis INSERT er fra yttes cursoren blot
til begyndelsen af den næste linie.
i
^N

Indsæt linieskift. Indsætter et linieskift ved cursoren, hvorved en blank linie

fremkommer eller

hvorved den

nuvæ-

rende linie bliver delt i to, hvis cursoren ikke er ved slutningen af linien. Cursoren bliver stående.
^1

Tabuler TAB tasten!. Hvis TAB er til bliver et ASCII
TAB tegn indsat i teksten. Hvis TAB er fra, bliver der

indsat blanktegn,indtil cursorener i en position,der eret
multiplum af8. Bemærkat TAB bør værefra hvislinierne
i tekstensenere skalkunne justeresi ADJUST mode.
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^H

^o

Slet til venstre. Sletter tegnet til venstre for cursoren og
ytter cursoren et tegn mod venstre.
Slet til højre. Sletter tegnet under cursoren. Cursoren bliver stående.

^T

Slet et ord. Sletter det ord der står under og til højre for
cursoren. Efterfølgende blanktegn bliver slettet. Et ord er
en samling af tegn. Cursoren bliver stående.

^v

Slet linie. Sletter hele den linie cursoren befinder sig i, og
flytter resten af skærmen en linie op. Cursoren flytter til
begyndelsen af den næste linie.

AQAH

Slet til begyndelsen aflinien. Sletter alle tegn til venstre for
cursoren på den nuværende linie.

AQAY

Slet til slutningen af linien. Sletter tegnet under cursoren
og alle tegn til højre for den på den nuværende linie.

3.3.4 Blokkommandoer

Blokkommandoerne arbejder på blokke af tekst. En blok afgrænses af
et start blok mærke og et slut blok mærke. Mærkerne kan ikke ses på
skærmen - i stedet bliver alle tegn mellem mærkerne vist i forøget
intensitet INSTALL programmet kan anvendes til af definere de attributer, der anvendes til at vise tegn i blokke!.
^K^B

Sæt start blok mærke.

Denne kommando

sætter start blok

mærket ved cursorens position, og fjerner ved samme lejlighed de tidligere mærker. Indtil slut blok mærket sættes,
fungerer cursoren som den anden afgrænsning,så når cursoren yttes, bliver alle tegn mellem denne og start blok
mærket vist i forøget intensitet. Start blok mærket behøver
ikke stå før slut blok mærket. Editoren finder
hvilket mærke, der kommer først.
^K^K
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Sæt slut blok mærke.

Denne kommando

selv ud af

sætter slut blok

mærket ved cursorens position. Kommandoen bliver
ignoreret hvis start blok mærket ikke er sat. Husk at cursoren automatisk fungerer som slut blok mærke når først
start blok mærket er sat. I mange tilfældeer det derfor ikke
nødvendigt at anvende ^K^K kommandoen.
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AKAV

Flyt blok. Flytter den afmærkede blok til cursorens nuværende position, dvs. kopierer blokken til den nuværende
position og fjerner den fra den tidligere. Blokmærkerne
fjernes.

AKAC

Kopier blok. Kopierer den afmærkede blok til cursorens
nuværende position. Blokmærkerne fjernes ikke.

^K^Y

Slet blok. Sletter den afmærkede blok samt blokmærkerne.

AKAP

Udskriv blok. Udskriver den afmærkede blok på printeren.

AKAR

Læs blok fra fil. Denne kommando bruges til at indføje
indholdet af en fil i teksten. Filen indføjes ved cursorens
nuværende position. Kommandoen spørger efter navnet på
den fil, der skal indlæses. Systemet vælger automatisk
°.PAS° hvisfiltypen udelades.

^K^W

Skriv blok til fil. Denne kommando bruges til at lagre den
afmærkede blok i en fil. Kommandoen spørger efternavnet
på den fil, blokken skal lagres i. Systemet vælger automatisk ÃPAS&#39;
hvis filtypen udelades. Filer af sammenavn som
det, der angives, får deres type ændret til °.BAK&#39;, førend
den nye fil oprettes.

^K^H

Fjern blokmærker. Bemærk, at blokmærkerne automatisk
slettes, når editoren forlades.

3.3.5 Søg/erstatkommandoer
Søg/erstat kommandoerne bruges til hurtigt at finde og eventuelt erstatte forekomster af en given streng i teksten. Bemærk, at søgestrengen og erstatningsstrengen ikke kan indeholde linieskift CR eller LF
tegn!, og at den maksimale længdefor disse strenge er 32 tegn.
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AQAF

Søg streng.
Ved indtastning
af denne
kommando, spørger,
editoren om den streng, der skal findes Find?°!. Indtast
da søgestrengenog afslut med et tryk på RETURN. Eventuelle fejlindtastninger kan rettes med ^H kommandoen
BACKSP!, og kontroltegn kan indføjes ved hjælp af ^P
præfix kommandoen. Når søgestrengener indlæst, spørger
systemet om eventuelle tilvalg Options G,N,U,W!?!.
Mulige tilvalg er:
U=

Ignorer store/små bogstaver. Dette tilvalg gør, at der
ikke skelnes mellem store og små bogstaver i søgningen.

W = Find kun hele ord. Dette tilvalg gør, at søgestrengen
ikke må være en del af et andet ord.

Eventuelle tilvalg skal indtastes uden blanktegn eller kommaer imellem, og linien med tilvalg skal afsluttes med RETURN. Søgningen starter efter tilvalgene er indlæst. Hvis
søgestrengen findes,yttes cursoren til den første position
umiddelbart efter strengen. I modsat fald bliver cursoren
stående. Søgningen omfatter kun teksten efter cursoren.
Hvis hele teksten skal gennemsøges måman for eksempel
udføre ^Q^R
AQAA

før ^Q^F.

Søg ogerstat streng. Denne kommando er en udvidet version af ^Q^F, idet
den ydermere giver mulighed for at
erstatte de
fundne strenge med en anden streng.
Kommandoen spørger efter en søgestreng Find?!, en
erstatningsstreng Replace with?! og eventuelle tilvalg
Uptions G,N,U,W!?!.
Mulige tilvalg er:
G = Global søgning. Fortsætter indtil hele teksten efter
cursorens startposition! er blevet gennemsøgt.
N = Erstat uden at spørge. Replace Y/N!?° spørgsmålet
udelades, og udskiftning foretages med det samme.
U = Ignorer store/små bogstaver. Dette tilvalg gør, at der
ikke skelnes mellem store og små bogstaver i søgningen.

W = Find kun hele ord. Dette tilvalg gør, at søgestrengen
ikke må være en del af et andet ord.
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Hvis N tilvalget ikke specificeres, vil kommandoen spørge
Replace Y/N!? hvergang den finder en streng, og cursoren til skiftevis bevægesig mellem teksten og spørgsmålet.
Hvis der tastes Y, bliver strengen erstattet, hvorimod den
forbliver uændret, hvis der tastes N. Hvis G tilvalget
blev specificeret, stopper søgningen ikke efter den første
forekomst af søgestrengen. I stedet fortsættes til hele teksten efter cursorens startposition! er blevet gennemsøgt.
Man kan dog afbryde søgningen vedat taste RETURN ved
Replace Y/N!?.
^L Fortsæt

søgning. Gentager den sidste ^Q^F eller
kommando med de samme parametre.

^Q^A

3.3.6 ADJ UST tilstanden
ADJUST tilstanden gør det nemt at justere indrykningen på en eller
ere linier. ADJUST tilstanden startes ved at trykke ^W.
Når editoren definder sig i ADJUST tilstanden, bruges ^D og ^S til
at ytte hele den nuværende linie mod højre eller venstre, og hvis
cursoren yttes op eller ned, ved hjælp af ^E eller ^X, gentages
justeringen på den nye linie. Bemærk, at når man først har valgt en
retning enten op eller ned!, kan man ikke gå tilbage i den modsatte
retning.
Når linien eller gruppen af linier! er justeret til den ønskede indrykning, kan ADJUST tilstanden forlades ved igen at trykke ^W.
Bemærk, at ADJUST tilstanden kan ikke justere linier, der indeholder
tabulatortegn ASCII TAB tegn!. Hvis man skal kunne justere linierne

i en tekst medADJUST, bør teksten derforindtastes medTABS fra
^B kommandoen!.
3.3.7 Andre

^J Hjælp.

editorkommandoer

Viser en oversigt over alle editorens kommandoer
på skærmen. Kommandoen virker kun, hvis hjælpetekstfilen findes på den disk, hvorfra PolyPascal blevstartet. PolyPascal kandog installerestil at søge efterhjælpetekstfilen
på en anden disk.
ii
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^P Præfix

til kontroltegn. Ved at taste ^P foran et kontroltegn, er det muligt at indføje dette kontroltegn i teksten.
Hvis man for eksempel ønsker at indføje et ^L tegn ASCII form-feed! i teksten, taster man ^P efterfulgt af ^L.
Normalt vises kontroltegn som store bogstaver iinverteret
skrift. Det er dog muligt at ændre dette ved hjælp af INSTALL programmet.

^K^D Afslut
editering. Editoren afsluttes og der returneres til
kommandoniveauet `>>!. Hvis ler blev angivet et filnavn ved start af editoren, eller hvis editoren blev startet
af compileren på grund af en fejl i en include-fil, bliver
filen gemt og den oprindelige fil indlæst igen. Læs mere
herom i afsnit 4.6.

^K^X Forlad
editoren. Normalt virker denne kommando nøjagtig som ^K^D, men hvis der blev angivet et filnavn ved
start af editoren, eller hvis editoren blev startet af compileren på grund af en fejl i en include-fil, genindlæser denne
kommando ikke den oprindelige fil.

3.4 Editorens fejlmeddelelser
Editorens fejlmeddelelser vises altid på skærmens Øverste linie der
hvor statuslinien normalt står!. Et eksempel:
ERROR: No room to insert. Press

<RETURN>

Fejlmeddelelsen fjernes igen ved et tryk på RETURN tasten. Mulige
fejlmeddelelser er:
No room to insert

Denne fejlmeddelelse vises hvis man prøver at udvide teksten når der
ikke er mere plads i arbejdslageret.
No block

is marked

Denne fejlmeddelelse vises, hvis man prøver at starte en blokkommando, når

der ikke

Help file
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Denne fejltekst vises hvis ^J hjælp! kommandoen ikke er i stand til
at finde filen med hjælpetekster.
No such help text

Denne fejltekstvises hvishjælpetekstfilen ikkeindeholder enoversigt
over editorens
kommandoer. Normalt
fremkommer denne
tekst aldrig.
No such file

Denne fejltekst vises hvisman i ^K^ R kommandoen angiver en fil der
ikke findes.
File too big

Denne fejltekst vises hvis den fil, man prøver at indlæse med ^K^R
kommandoen, er

for stor.

invalid filenarne

Denne fejltekstvises hvisman angiveret ulovligt filnavn.
Directory is

full

Denne fejltekstvises hvisder ikke er plads til at oprette nyefiler i
diskens bibliotek.
Disk is full

Denne fejltekst vises hvisder ikke er plads til at gemme enfil på
disken.
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4. Compileren
Compileren er hjertet i PolyPascal systemet.Ved hjælp af denne oversættes PolyPascalprogrammer til maskinkode.
Når compileren startes fra en COMPILE eller en RUN kommando,
bliver objektkoden gemt direkte ud i lageret. På denne måde arbejder
compileren uhyre hurtigt op til 5000 linier pr. minut!, og efter endt
compilering kan programmet startes umiddelbart. PolyPascal-80 brugere bør bemærke, at store programmer højst sansynligt ikke kan oversættes pådenne måde, da både kildetekst og objektkode skal være til
stede i lageret på en gang. Dette gælder også PolyPascal-86brugere
med begrænsetRAM lager.
Når compileren startes fra en PROGRAM eller en OBJECT kommando, bliver objektkoden gemt ud i en diskfil. Denne metode er
naturligvis noget langsommere end den ovenstående, men den kræver
til gengæld ikke så meget arbejdslager, og muliggør desuden generering af programfiler &#39;.COM°
eller ÃCMD&#39;
filer!, der kan startes fra
operativsystemet blot ved at taste deres navn.
Ved hjælp af FIND kommandoen kan compileren bruges til at finde
det sted i kildeteksten, der var skyld i en kørselsfejl i objektkoden.
Denne facilitet er en uvurderlig hjælp under fejlsøgning af programmer.

4.1 CoMPILE kommandoen
Når compileren
startes fra en COMPILE
kommando, bliver
objektkoden gemt direkte ud i arbejdslageret, umiddelbart efter kildeteksten. Bemærk, at koden, der genereres af COMPILE komman-

doen, slettes,når editorenstartes. CGMPILEkommandoen afhænger
af hvilken version af PolyPascal der anvendes.

PolyPascal-Só
compileren
Når
udskriver
starter, den:
Compiling
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Efter endt oversættelse udskriver systemet størrelsen af kode- og datasegmentet, samt antallet af ledige bytes staksegmentet!:
Code: r
Data: s
Free: t

r r r r r bytes a aaa paragraphs!
s s s s s bytes bbbb paragraphs!
t t t t t bytes cccc paragraphs!

De i parantes viste tal er størrelsen af de pågældende segmenter i
paragraffer. Tallene er i hexnotation, og en paragraf svarer til 16
bytes. Størrelsenaf kodesegmentetomfatter både run-time biblioteket
og selve programkoden.

PolyPascal-SO
compileren
Når udskriver
starter,
den:
Compiling

Efter endt oversættelse udskriver systemet størrelsen af objektkoden
og datalageret, samt antallet af ledige bytes:

Code: r rr r bytes aaaa-bbbb!
Free: sssss
bytes cccc~dddd!
Data: t t t t t bytes eeee-f f
f t!

De i parentes viste tal er start- og slutadresserne pådet givne område
i hexnotation!. Størrelsen af objektkoden omfatter ikke run-time biblioteket. :

4.2 RUN

kommandoen

RUN kommandoen bruges til at starte kørsel af programmet. Hvis der
ikke findes en objektkode, når kommandoen gives, bliver compileren
først startet for at oversætte kildeteksten. Forudsat at der ikke bliver
fundet en fejl under oversættelsen, eller hvis objektkoden allerede er
tilstede, udskriver systemet:
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Running

hvorefter programmet startes. Når programmet slutter, bliver kontrollen tilbagegivet til PolyPascal systemet.
Hvis der opstår en kørselsfejl under udførelsen af programmet, eller
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hvis programmet afbrydes ved et tryk på Ctrl-C, bliver der udskrevet
en statusmeddelelse,for eksempel:

Compileren

EXECUTION EZRRQR O4 AT PC=254E
Program terminated

FIND kan da anvendestil at finde den sætning i kildeteksten, der var
skyld i fejlen.

4.3 PRGGRAMkommandoen
PROGRAM kommandoen bruges til at compilere programmet og
lagre objektkoden i en diskfil. Kommandoen er afhængig af hvilken
version af PolyPascal der anvendes.

PolyPascal-86
Kommandoliniens
format er:
PROGRAM<lriavn>,<ssegmin>,<ssegmax>,<csegrrijn>,<dsegmiri>
hvor <filnavn> er et filnavn og <ssegmin>, <ssegmax>, <csegmin>
og <dsegmin> er hex-adresser uden foranstillet &#39;$° tegn!.
Systemet
vælger automatisk ÄCOM&#39; MS-DGS!
eller ÃCMD&#39;
CP/M-86! hvis
filtypen udelades. Hvis <filnavn> udelades, vælgesarbejdsfilens navn
med typen ændret til ÃCOM&#39; eller
ÄCMD&#39;. Enhver
af de fire hexparametre kan udelades, for eksempel:
PROGRAM B: TEST,8OO
PROGRAM ...CD8,12E4

<ssegmin> og

<ssegmax> er

kun <ssegmin>!
kun <csegmin>

og <dsegmin>!

staksegmentets minimum-

og

maksimumstørrelserparagraffer!.
i
Hvis<ssegmin> udelades,
vælges
100 hexK bytes!, og hvis <ssegmax> udelades,
vælges FFFFhex
IM bytes!. <csegmin> og <dsegmin> angiver minimumstørrelserne
på kode- og datasegmentet i paragraffer!. Hvis intet angives, bliver
den mindst mulige værdi valgt. Hverken <csegmin> eller <dsegmin>

må værestørre endFFF hex4K bytes!. Normalt angives
<csegmin>
og <dsegmin> kun ved oversættelse af programmer, der chainer

andre programmer
med størrekode- og/ellerdatasegmenter.
Når compileren startes, udskriver den:

Compilingd:nnnnnnnn.ttt
to
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Førend kildeteksten
oversættes, skriver
PolyPascal en
kopi afrun-time

biblioteket ud
i diskfilen.Run-time biblioteket
optager altid
den første
del af en programfil.

Efter endt oversættelse udskriver
systemet størrelsen
af kode- og datasegmentet, samt antallet af ledige bytes staksegmentet!:
Code: r r r r r r bytes a a aa paragraphs!
Data: s s ss ss bytes bbbb paragraphs!
Free: t t t t t t bytes cccc paragraphs!

De i parantes vistetal er størrelsen afde pågældende
segmenter i
paragraffer. Talleneer i hexnotation, ogen paragrafsvarer til 16
bytes. Størrelsenaf kodesegmentetomfatter både run-time biblioteket
og selve programkoden.
Hvis der allerede findes en programkode i lageret når PROGRAM
kommandoen udføres på grund af en tidligere CQMPILE eller RUN
kommando!, skriver systemet blot denne kode ud i en diskfil, i stedet
for at oversætte programteksten påny.

PolyPascal-SO
Kommandoliniens
format er:
PROGRAM <filnavn>,

<start>, <slut>

hvor <filnavn> er et filnavn og <start> og <slut> er hex-adresser
uden foranstillet $&#39; tegn!.
Systemet vælger automatisk ÃCOM&#39;
hvis

filtypen udelades.
Hvis <filnavn> udelades, vælges
arbejdsfilens navn
med typen ændret til ÃCOM&#39;.
<start> angiver

startadressen på objektkoden. Hvis

<start> ude-

lades, bliverslutadressen på
run-time programdelenautomatisk valgt.
<start> må aldrig væremindre endslutadressen på
run-time programdelen denne adresse kan findes ved at bruge PROGRAM kommandoen uden <start> parameteren!.
<slut> angiver adressen påtoppen af programmets arbejdslager. Hvis
<slut> udelades, bliver den nuværende adressepå toppen af arbejds30

lageret valgt denne er bestemt afCP/M- operativsystemet,
og står i
adresse 6-7!. Eftersom compileren reserverer lager til variable fra toppen af arbejdslageret og nedefter, kan programmer, der er oversat for
en given størrelse af arbejdslageret, ikke køres på systemer med mindre arbejdslager.
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Når compileren startes, udskriver den:
Compileren
Compíling to

d: nnnnnnnn. ttt

Førend kildeteksten oversættes, skriverPolyPascal enkopi af run-time
biblioteket ud i diskfilen. Run-time biblioteket optager altid den første
del af en programfil. Området fra slutadressen på run-time programdelen til startadressen påprogramkoden berøres aldrig af programmet,
og det er derfor et passende sted til EXTERNAL specificerede maskinkoderutiner, der for eksempel kan indsættes med DDT programmet DDT programmet medfølger på den originale CP/M systemdisk!.
Efter endt oversættelse udskriver systemet størrelsen af objektkoden
og datalageret, samt antallet af ledige bytes:
l Free: rrrrr
Code: sssss
Free: ttttt
Data: uuuuu

bytes aaaa-bbbb!
bytes cccc-dddd!
bytes eeee-ffff!
bytes gggg-hhhh!

De i parentes viste tal er start- og slutadresserne pådet givne område
i hexnotation!. Størrelsen af objektkoden omfatter ikke run-time biblioteket. Den

første linie

vises kun,

hvis en

<start> adresse

blev

angivet på kommandolinien.
4.4 OBJECT

kommandoen

OBJECT kommandoen er magen til PROGRAM kommandoen, bortset fra, at run-time biblioteket ikke medtages i den diskfil, der genereres af compileren. Objektfiler kan kun startes ved et kald til chain
proceduren fra en anden PolyPascal programfil - de kan altså ikke
startes direkte fra operativsystemet. Yderligere detaljer herom findes
i kapitel 19 i PolyPascal programmeringsmanualen. OBJECT kommandoen aiænger af hvilken version af PolyPascal der anvendes.

PoIyPascal-Só
Kommandoliniens
format er:
OBJECT <filnavn>

hvor <filnavn> er et filnavn. Systemet vælger automatisk .CHN` hvis
filtypen udelades. Hvis <filnavn> udelades, vælgesarbejdsfilens navn
med typen ændret til ÄCHN&#39;.
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Ved et kald til chain standardproceduren ændres størrelsenog place-

ringen afprogrammets segmenter
ikke, og det er derfor ikke nødvendigt at specificere segmentparametreved OBJECT kommandoen.
Det er imidlertid op til brugeren at specificere tilstrækkelig store segmenter, når rod-programmet oversættes med PRDGRAM kommandoen. Størrelsen og placeringen af programsegmenterne bliver
nemlig bestemt når rod-programmet startes fra operativsystemet.
Husk derfor størrelsen af segmenterne, dvs. antallet af paragraffer for

hvert segmenti hver objektfil, og angiv destørste afdisse værdier
når
rod-programmet oversættes.

PolyPascal-80
Kommandoliniens
format er:
OBJECT <filnavn>, <start> , <slut>
hvor <filnavn>

er et filnavn og <start> og <slut> er hex-adresser

uden foranstillet°$° tegn!.Systemet vælger
automatisk ÃCHNhvis
filtypen udelades.Hvis <filnavn> udelades, vælges
arbejdsfilens navn
med typenændret tilÃCHN&#39;. <start>
og <slut> parametrene erbeskrevet under PROGRAM kommandoen i forrige afsnit.
4.5 FIND

kommandoen

FIND kommandoen bruges til at finde en sætning i kildeteksten, der
svarer til en given adresse iobjektkoden. Når compileren startesfra en

FIND kommando, genererer deningen objektkode. Kommandoliniens format

er:

FIND <offset>

hvor <offset> er den relative adresse i objektkoden på det sted, der
ønskes fundet. <offset> skal angives i hex uden foranstillet S3tegn.

I PolyPascal-86er <offset> altid densande adresse
på eninstruktion
i kodesegmentet.
I PolyPascal-80
regnes <offset>relativt til starten af
objektkoden. Hvisobjektkoden foreksempel starter
i adresse$1E80,
vil kommandoen

FIND 348

finde det

til den maskinkodeinstruktion i
32

$21C8.

sted i kildeteksten, der

svarer

objektkoden, der ligger på adresse
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Hvis <offset>

Compileren

ikke angives, vælger systemet automatisk adressen på

den sidstekørselsfejl. Således
kan man,blotved atindtaste FINDefter
en kørselsfejl,finde det sted i kildeteksten, derer skyld i fejlen. Førend søgningen indledes, udskriver compileren:
Searching

Hvis compileren finder den adresse, der angives, stopper den og udskriver nummeret på programlinien, for eksempel:
Found inline
129
Press <RETURN>
to edit or <ESC>

to abort

Ved et tryk på RETURN starteseditoren, og cursoren yttesautomatisk til det sted i kildeteksten, der blev fundet. Hvis den givne

adresse ikke
findes, udskriver
compileren:

Target address
not found
hvorpå den returnerer til kommandoniveauet.

Hvis en kørselsfejl forekommeri en overlaysubrutine enprocedure
eller funktion, der er lagret i en diskfil!, er det ikke altid sikkert, at
FIND finder det rigtigested i kildeteksten. Detteproblem eromtalt i
afsnit 15.9i PolyPascalprogrammeringsmanualen, her
og anvises
også
en måde hvorpå det kan undgås.

4.6 Fejlhåndteríng
Hvis compilerenfinder en fejl under en compilering,stopper denog
udskriver et fejlnummer. Hvis der blev sagt ja &#39;Y°!
at til
medtage
fejlmeddelelser, da PolyPascal blevstartet, bliver der desudenudskrevet en tekst, der forklarer fejlen:
Error 4 in line 241
Dubleret identifier
Press <RETURN>
to edit or <ESC>

to abort

Ved ettryk påRETURN startes
editoren ogcursoren yttes
til det
fejlramte sted.Programmet kannu rettespå sædvanlig
vis.
33
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C ompileren

Situationen er mere indviklet, hvis der forekommer en fejl i en include-fil. I så tilfælde udskriver compileren navnet på include-filen,
samt den fejlramte linies nummer. Lad os antage, at arbejdsfilen hedder A:MAIN.PAS og at dette program inkluderer filen A:FUNCLIB.
PAS. En fejlmeddelelse kan &#39;da
således
se ud:
ii
Error 25 in file AFUNCLIBPAS line
156
Ukendt eller ulovlig variabelidentifier
Press <RETURN>
to edit or <ESC> to abort

Ved et tryk på RETURN går PolyPascal i gang med at gemme teksten
i lageret, og der udskrives:
Saving A: MAIN. PAS

da A:MAIN.PAS
er arbejdsfilen
angivetived brug
af &#39;LOAD
eller
NAME kommandoen!. Filen gemmes kun hvis der er blevet rettet i
den, siden den blev læst eller gemt sidste gang. Derefter indlæses include-filen. I dette tilfælde vil PolyPascal udskrive:
Loading A: FUNCLIBPAS

Tilsidst startes
editoren og
cursoren flyttes
til detfejlramte sted.
Fejlen
kan nu rettes. Hvis

editoren afsluttes

med ^K^D

kommandoen, vil

PolyPascal automatisk
gemme include-filen
og indlæse
den oprindelige
arbejdsfil: "

i

Saving AzFUNCLlBPAS
Loading A: MAIN. PAS

Afslutter manderimod editoren
med ^K^X kommandoen, bliver
include-filen udnævnt til arbejdsfil.
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5. Andre

5.1 DIR

kommandoer

kommandoen

DIR kommandoen bruges til at udskrive en disks bibliotek. Formatet
af kommandolinien

er:

DIR <filnavn>

hvor <filnavn> er et ertydigt filnavn, med et format magentil det,
der anvendes
af MS-DOSeller CP/Msystemets DIRkommando, dvs.
et filnavn, hvori spørgsmålstegn
?! og stjerner f! kan indgå.
Et spørgsmålstegn
angiver, at denne positionkan indeholdeethvert
tegn, ogen stjerneangiver, atresten aftegnene idet pågældende
felt
navnet eller typen! kan være hvad som helst.
Hvis både navnet og typen udelades, altså hvis kun drive-identifieren

og kolonetangives, udskrives
navnene påalle filer på denpågældende
disk. I MS-DOS versionengælder derdesuden, athvis <filnavn> kun
består af en række biblioteksnavne, udskrives alle filer i det resulterende underbibliotek. Hvis <filnavn> udelades helt, udskrives nav-

nene påalle filer i det nuværende underbibliotek!
på dennuværende
disk.

5.2 USE

kommandoen

I MS-DOSversionen bruges
USE kommandoen
til at vise ogeventuelt
ændre den nuværende disk og det nuværende underbibliotek. I CP/M

versionerne bruges
USE kommandoen
til vise og eventueltændre den
nuværende disk
og detnuværende brugernummer,
samt til at aktivere
nyindsatte disketter.Kommandoliniens formatafhænger afhvilken
version af PolyPascal der anvendes.
MS-DGS versionen
Kommandoliniens format

er:

USE <liste>
35
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hvor <liste> er en drive-identifier og/eller en række biblioteksnavne
adskilt af baglæns skråstreger. Formatet er »det sammesom det, der

anvendes afCHDIR CD! kommandoen i Ms-Dos. Hvis <liste>
udelades, udskriver USE den liste, der fører frem til det nuværende
underbibliotek.
CP/M versionerne
Kommandoliniens format

er:

USE <drive><user>

hvor drive er en diskidentifier A-P! og <user> er et brugernummer
-15!. Hvis <drive> angives, bliver denne disk den nuværende disk,
og hvis <user> angives, skiftes der til dette brugernummer.
USE kommandoen bruges desudentil at aktivere nyindsatte disketter.
USE kommandoen skal udføres hvergang der skiftes diskette i en af
diskettestationerne - ellers risikerer man, at CP/M giver en R/O fejl
når man prøver at skrive på disketten. i

5.3 MEMoRYkommandoen
MEMORY kommandoen oplyser om størrelsen afkildeteksten og
antallet af ledige bytes i arbejdslageret. Udskriften afhænger af hvilken
version af PolyPascal der anvendes.

PolyPascal-Stå
PolyPascal-86
udskriver:
Code: r

r r r r r bytes

aa aa

paragraphs!

Data: s s ss ss bytes bbbb paragraphs!
Free: t t t t t t bytes cccc paragraphs!

&#39;Code&#39;
Data linierne
og udskrives kun,
hvis derfindes enoversat
version af det nuværende program i lageret. De i parantes viste tal er

størrelsen afde pågældende
segmenter iparagraffer. Talleneer i
hexnotation, og en paragraf svarer til 16 bytes.
36

PolyPascal-80
PolyPascal-SO
udskriver:

Kapitel 5

Andre kommandoer

Data: t

t t t t bytes eeee-f f

f t!

&#39;Code&#39;
&#39;Data&#39;
og
udskrives
linierne kun, hvis der findes en oversat
version af det nuværendeprogram i lageret. Tallene i parantes er startog slutadresserne i hex! på hvert område.
5.4 ZAP

kommandoen

ZAP kommandoen bruges til at slette teksten i lageret eller til at slette

en diskfil. Kommandoliniens format
er:
ZAP <filnavn>

Systemet vælgerautomatisk &#39;.PAS&#39;
hvis filtypen udelades. Hvis <filnavn> angives, sletter ZAP den pågældendediskfil. Hvis <filnavn>
udelades, sletter ZAP teksten i lageret og sætter arbejdsfilens navn til
&#39;WORK.PAS&#39;.
der er
Hvis
blevet rettet i arbejdsfilen siden den blev
indlæst eller sidst gemt, spørger systemet:
<arbejdsfil> not

saved. Save

Y/N!?

Hvis der svares &#39;Y&#39;
bliver arbejdsfilen gemt førend den slettes fra lageret. Hvis der svares med &#39;N&#39;
bliver arbejdsfilen ikke gemt, og de
ændringer, der eventuelt måtte være foretaget i den, går tabt. Hvis der
svares medandet, afbrydes ZAP kommandoen.

5.5 QUIT kommandoen
QUIT kommandoen returnerer til operativsystemet. Hvis der er blevet
rettet i arbejdsfilen siden den blev indlæst eller sidst gemt, spørger
systemet:
<arbejdsfil> not

saved. Save

Y/N!?

Hvis der svares &#39;Y&#39;
bliver arbejdsfilen gemt førend PolyPascal slutter.
Hvis der svares med&#39;N&#39;
arbejdsfilen
bliver ikke gemt, og de ændringer,
der eventuelt måtte være foretaget i den, går tabt. Hvis der svaresmed
andet, afbrydes QUIT kommandoen.
PolyPascal kan senere varmstartessom beskrevet i afsnit 1.1.
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Indledning
Formålet meddenne manualer at definere PolyPascal
programmeringssproget. Manualen
er ikke ment somen lærebog,men den&#39;er dog
så vidtsom muligtordnet således,
at sprogetsbegreber introduceres
i
en logiskrækkefølge. Begyndere
i programmeringanbefales atsupplere manualenmed enlærebog iPascal. Nårman er blevet fortrolig
med sproget,findes derbagerst imanualen erdel appendices,
der er
egnede til hurtige opslag.
PolyPascal er en udvidet version af Standard Pascal, der er beskrevet

af K. Jensen ogN. Wirth i bogenPascal UserManual andReport.
PolyPascal følger
nøje definitionenaf StandardPascal- dogfindes der
enkelte forskelle,hvilket beskrivesnærmere Kapitel
i
26.Udvidelser,
der gives i PolyPascal, omfatter blandt andet:
Dynamiske strenge
Random-access filbehandling
Strukturerede konstanter

Overlay procedurer og funktioner
Fri ordning af elementer i erklæringsdele
Alfanumeriske labels

Kontroltegn i strengkonstanter
Typekonverteringsfunktioner
Kædning af programmer med fælles variable
Include filer

Fuld support af operativsystemets faciliteter
Logiske operationer på heltal
Bit/byte operationer
Hexadecimale heltalskonstanter

Direkte adgang til lager og dataporte
Absolut adresserede
In-line maskinkode

variable

Desuden findes
nye standardprocedurer
og funktioner,der yderligere
forbedrer sproget. Alle udvidelser er karakteriserede ved, at de enten

anses forat værenødvendige for
PolyPascals egnethed
som etgenerelt
programmeringssprog, eller
ved, atde givervæsentlige fordele
fremfor
det uudvidede
sprog. Udvidelserne
følger ihøj gradde logiskeanskuelser, der ligger til grund for Standard Pascal.

Indledning

Kapitel O

PolyPascal findes i versioner til både 8086 og Z-80 microprocessorerne. I manualen kaldes8086 versionenPolyPascal-86 ogZ-80 versionen PolyPascal-80.
PolyPascal systemetog den tilhørende dokumentation er forfattet af
Anders Hejlsberg og Christen Fihl.
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1 .Sprogets grundlæggende
elementer

1.1 Grundlæggende symboler
De grundlæggende symboler i PolyPascal er inddelt i tre grupper Bogstaver, talcifre og specialtegn:
Bogstaver: A til Z, a til z og underscore _
Talcifre:0123456789

Specialtegn:+-*/=<> ![]{}.,;:°^@$
Der skelnesikke mellem store og små bogstaver.Bemærk at de danske

tegn Æ,
Ø, Å,æ, ø,og åikke erklassificeret som
bogstaver, at
ogdisse
derfor ikke må indgå i identifiere. Grunden hertil er, at disse tegnikke
er bogstaver i det internationale ASCII tegnsæt, meni stedet specielle
tegn, hvilket illustreres af den nedenfor viste tabel:

Dansk tegn:
ÆØ Å æ Ø å
ASCII tegn: `[ 92 ] {

|}

Visse operatorer og separatorer skrives som en sammensætningaf to
specialtegn:
1. <>

<= >=

I= ..

2. . og .! kan bruges i stedet for [ og ]
3. f og f! kan bruges i stedet for { og }
Som vist ovenfor er det tilladt at bruge sammensatte symboleri stedet
for de danske tegn- dette er bestemt at anbefale, da det gør programtekster mere overskuelige.

:ll
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1.2 Reserverede ord og standard identifiere
Reserverede order en integreret del af PolyPascal,og de kan ikke
omdefineres. Således

kan de reserverede ord

ikke anvendes som bru-

gerdefinerede identifiere. De reserverede ord er:
AND

CASE
DOWNTO
EXOR
F ORWARD
IN
NOT

OVERLAY
ARRAY

CODE
RECORD
DIV

SHR
TO
WHILE

EXTERNAL
FUNCTION

LABEL
OF

PACKED
12

REPEAT
AT
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move new

odd ord

output ovclose

pi port

pos position
pwrten random

pred ptr
randomize read

readln real

release rename

reset rewrite

round rvsoff

rvson seek

seof seoln

sin size

sqr sqrt

str succ
trm true
ulnon usr
writeln

swap text
trunc ulnoff
val write

Følgende standard identifiere findes kun i MS-DOS versionen af PolyPascal-86:
aiofs aoofs
ciofs coofs
dseg fmt
longpos loofs
ofs ovpath
seg sseg

append chdir
cseg csofs
gcdir longlen
memw mkdir
portw rmdir
swint truncate

uiofs uoofs

Følgende standardidentifiere findes kun i CP/M versionen af PolyPascal-86:
aiofs aoofs

ciofs coofs

cseg csofs

dseg fmt

loofs memw

ofs ovdrive

portw seg

sseg swint

uiofs uoofs

Følgende standardidentifiere findes kun i PolyPascal-SO:
aiaddr aoaddr
bios biosb

bdos bdosb
ciaddr coaddr

csaddr loaddr

ovdrive rptr

sptr uiaddr

uoaddr

I denne manual skrives alle standard identifiere med små bogstaver.
13
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1.3 Separatorer
Blanktegn, linieskift og kommentarer anses for separatorer. Der skal
altid være mindst en separator mellem to Pascal elementer.

l .4 Programlinier
En programliniemå højstvære 127tegn lang.Hvis enprogramlinie er
længere end 127 tegn, bliver de overskydende tegn ignoreret.
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2. Selvdefmerede

sprogelementer
2. 1 Identifiere

Identifiere bruges til at navngive labels, konstanter, typer, variable,
procedurer og funktioner. En identifier består af et bogstav efterfulgt
af et vilkårligt antal bogstaver eller talcifre. Eksempler:
PASCAL bredde

rod3 antal__tegn

Bemærk at PolyPascal ikke skelner mellem små og store bogstaver i
identifiere.

2.2 Tal

Tal er konstanter af typen integer heltal! eller real reelle tal!. Heltalskonstanter udtrykkes enten i decimal eller hexadecimal notation.
Hexadecimal notation vælges vedat skrive et IBtegn foran tallet. Det
decimale heltalsområdeer -32768 til 32767 og det hexadecimale talområde er $0OO0 til$FFFF. Eksempler på heltalskonstanter:
1 3741

1-3 $2O

$E7B9

Talområdet for reelle tal er 1E-38 til 1E+38 E-63 til 1E+63 i Business versionen,1E-308 til 1E+308 i 8087 versionen!med en mantisse
på op til 11 betydende cifre 8 i Business versionen, 15 i 8087 versionen!. Eksponentiel notation vælgesved at efterfølge mantissenmed et
E°, igenefterfulgt af heltallet, der udgør eksponenten. En heltalskonstant kan altid anvendes i stedet for en reel konstant. Eksempler på
reelle konstanter:

1.0 0.025

SEIO lE-S

-3.&#39;Z833564719E+12

Talkonstanter måikke indeholdeseparatorer.

is
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2.3 Strenge
En tekststreng er en følge af tegn omsluttet af enkelte anførelsestegn.
Anførelsestegnet kan indgå i strengen, hvis det skrives dobbelt. En
streng, der indeholder et enkelt tegn, er en konstant af typen char. En
streng, der indeholder ere end et tegn, er en konstant af typen AR-

RAY[1..n] DF char. Strenge,
uanset deres
længde, eraltid kompatible
med alle STRING typer. Eksempler på strenge:
&#39;PolyPascal&#39; all
&#39;Thats
folks&#39;
&#39;;&#39;
"

Bemærk det sidste eksempel- anførelsestegnene omslutteringen nul!
tegn og angiver dermed den tomme streng.
I PolyPascal er det også muligt at lade kontroltegn indgå i strengkonstanter. Der findes to notationer for kontroltegn: Et snabel-a @!
efterfulgt af en heltalskonstant angiver et tegn af denne ASCII værdi,
og en pil ^! efterfulgt af et tegn, med ASCII værdi n, angiver kontroltegnet med ASCII værdien n-64. Nogle eksempler på kontroltegnsangivelser:
@l3 @12Y

@$lC ^M

^G ^L

^Z

Flere kontroltegn
kan sammensættes
til strenge
ved atskrive dem
umiddelbart efter

hinanden: &#39;

@13@1O @27@6l@32@32 ^M^I ^G^G^G

^Z@31@31^]

De ovenfor viste strengeindeholder henholdsvis to, fire, to, tre, og fire
tegn. Kontroltegn og tekststrenge kan også sammensættes:
&#39;FEIL &#39;^G^G^G&#39;
PRØV IGEN&#39;
@27&#39;[l;1H&#39;l&#39;^M^]
&#39;Linie

De her viste strenge indeholder henholdsvis atten, seks, og ni tegn.
2.4 Kommentarer

En kommentar kan indsættes hvorsomhelst i et program mellem to
sprogelementer. Kommentarer skal omsluttes af symbolerne { og }
eller af symbolerne f og f!. Et eksempel:
f dette er en kommentar f!
16

{ dette er også en kommentar}
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2.5 Compilerdirektiver
Visse af PolyPascal compilerensfaciliteter styres ved hjælp af compilerdirektiver. Et compilerdirektiv er faktisk et specialtilfælde af en
kommentar, og kan derfor anvendes nårsomhelst en kommentar er

tilladt. En liste afcompilerdirektiver startes
med et$ tegnumiddelbart
efter den indledende kommentarparentes. Selve listenssyntaks afhænger af, hvilke direktiver der angives. En fuld beskrivelse af hvert com-

pilerdirektiv følgersenere manualen,
i
og
en oversigtfindes iAppendix
C. Nogle eksempler på compilerdirektiver:

{$I-} {$A+,R-,B+}

{$I STRINP.LIB} *$W5*!

Bemærk at der ikke må væreblanktegn i {$ eller *$ symbolerne eller
umiddelbart efter $ tegnet.
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3. Standard skalare typer
En datatype er afgørende for, hvilke værdier en variabel kan antage.
I et program skal enhver variabel være forbundet med een og kun een
datatype. Blandt datatyperne findes visse grundlæggendetyper, som
normalt kaldes standard skalare datatyper. Disse er integer, real, boolean, char, og byte.

3.1 Integer typen
En integer er et heltal i området -32768 til 32767, eller i området 50000
til $FFFF. Variable af typen integer optager to bytes i datalageret.
Overløb ved heltalsoperationer rapporteres ikke. Alle mellemresultater i et heltalsudtryk skal holdes inden for det lovlige heltalsområde, da resultatet ellers bliver ukorrekt. For eksempel vil udtrykket
4000*50 DIV 25 ikke give 8000, da multiplikationen resulterer i et
overløb.

3.2 Real typen
I PolyPascal-80 og i standardversionen afPolyPascal-86 ertalområdet
for reelle tal 1E-38 til 1E+38 med 11 betydende cifre, og variable af
typen real optager 6 bytes. I Business versionen af PolyPascal-86 er
talområdet 1E-63 til 1E+63 med 18 betydende cifre, og variable af
typen real optager 10 bytes. I 8087 versionen af PolyPascal-86 er talområdet 1E-308 til 1E+308 med 15 betydende cifre, og variable af
typen real optager 8 bytes.
I tilfælde af overløb i et aritmetisk udtryk af typen real, stopper programmet og udskriver en fejlmeddelelse. I tilfælde af underløb returnerer operationen nul .0!.
Selvom real typen er en skalar datatype, kan den ikke altid bruges i de
samme tilfældesom andreskalare typer: Standardfunktionerne pred og
succ tillader ikke argumenter af typen real, indextypen i et array må
ikke være real, grundtypen i en mængde måikke være real, kontrolvariablen i en FOR sætning måikke være af typen real, nøgleudtrykket
i en CASE sætning må ikke være af typen real, og et delinterval med
grundtype real er ikke tilladt.

019
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3.3 Boolean typen
Boolean variable kan antage to værdier, sand eller falsk, givet ved
standardkonstanterne true og false. Boolean typen er defineret således
at false < true. En boolean variabel optager en byte i datalageret.

3.4 Char typen
En char værdi er et tegn i ASCII tegnsættet. Tegner ordnet efter deres
ASCII værdi - således gælder der, for eksempel, at A < BÄ Den
ordinale værdi ASCII værdien! af et tegn må være mellem 0 og 255,
dvs. fra @0 til @255. En char variabel optager en byte i datalageret.

3.5 Byte typen
Typen byte er faktisk et delinterval af typen integer, defineret som
TYPE byte = 0. .255. Såledeser byte variable kompatible med integer
variable, dvs. bytes og integers kan blandes i udtryk, og bytes kan
tilskrivesværdier af typen integer. En variabel af typen byte optager
en byte i datalageret.
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4. Programmer
Ethvert program består af en programoverskrift efterfulgt af en programblok. Programblokken indeholder en erklæringsdel, hvori programmets elementer labels, konstanter, typer, variable, procedurer
og funktioner! erklæres, og en sætningsdel,hvori programmets handlinger opskrives i form af programsætninger.

4.1 Programoverskriften
Programoverskriften tildeler programmet et navn, og angiver eventuelt
identifiere for en eller ere af de I/O kanaler, programmet bruger.
Listen af identifiere for 1/0 kanaler er omsluttet af parenteser, og hver
enkelt identifier er adskilt fra de omkringstående af kommaer. Eksempler på programoverskriften
PRQGRAM kvadrater;
PROGRAM lommeregnerünput,output!;
PRCDGRAM sortering printer,disk!;

i

I PolyPascal har programoverskriften ingen reel betydning for programmet, og den kan derfor udelades efter behag.

4.2 Erklæringsdelen
I programblokkens erklæringsdel erklæresde identifiere, der bruges i
blokken og andre blokke inden i denne. Erklæringsdelen er underdelt
i fem forskellige afsnit:
1. Labelerklæringer
2. Konstantdefinitioner

3. Typedefinitioner
4. Variabelerklæringer
5. Procedure- og funktionserklæringer

I PolyPascal
må hvertafsnit skriveset vilkårligtantal gange,og afsnittenes rækkefølgeer uden betydning. Standard Pascal angiver dog, at
hvert afsnit kun må forekomme nul eller en gang, og kun i den ovennævnte rækkefølge.
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4.2.1 Labelerklæringer
Enhver sætning i et program kan mærkes med en label ved at skrive
labelens identifier efterfulgt af et kolon foran sætningen. Det kræves

imidlertid, atsådanne labels
er erklæreti en labelerklæringsdel, før
de
bruges. En labelerklæringsdel indledes med det reserverede ord LABEL, efterfulgt af en liste af labelidentifiere, adskilt af kommaer, og
afsluttes med et semikolon. Et eksempel:
LABEL 100,error,999,stop;

Bemærk at Standard Pascalforeskriver, at labels kun må værepositive
heltal mellem 0 og 9999, medensPolyPascal tillader både tal og identifiere. i

4.2.2 Konstantdeñnitioner

En konstantdefiniton erklærer en identifier, og tildeler den en fast
værdi. En

konstantdefinitionsdel indledes

med det

reserverede ord

CONST, efterfulgt af en række konstanttilskrivninger, adskilt af semikoloner. Hver konstanttilskrivning består af en identifier efterfulgt
af et lighedstegn og en konstant. Konstanter er enten tal eller strenge,
som beskrevet i afsnit 2.2 og 2.3. Et eksempel:

CONST
antal
= 45;
max = 193.158;
min = -max;
navn = &#39;Michael
nylinie = ^M^];

De følgende konstanter er prædefinerede i PolyPascal:

22

pi real

3.1415926536E+00.

false boolean
true boolean

Sandhedsværdien falsk.
Sandhedsværdien sand.

maxint integer

32767.

En konstantdefinitionsdel kan også definere typeangivne konstanter.
Dette beskrives i kapitel 12.
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4.2.3 Typedefinitioner
En datatype i Pascal kan enten beskrives direkte i en variabelerklæring, eller den_kan referes til via en typeidentifier. En del prædefinerede typeidentifiere findes som standard integer, real, boolean,
etc.!, men udover disse kan brugeren definere nye typer i en typedefinitionsdel. En

sådan indledes med det reserverede ord TYPE, efter-

fulgt af en række typetilskrivninger, adskilt af semikoloner. Hver typetilskrivning består af en typeidentifier efterfulgt af et lighedstegn og
en datatype. Et eksempel:
TYPE
heltal = integer;
byte = 0.255;
dag = man,tir,ons,tor,fre,lor,son!;
liste = ARRAY[l..lO] OF real;
complex = RECORD re,im: real END;

Yderligere eksempler
på typedefinitioner
findes de
i følgende
kapitler.
4.2.4 Variabelerklæringer
Alle variable, der anvendes i et program, skal erklæres i variabelerklæringsdelen. Erklæring af en variabel skal altid gå forud for
dens brug, eller, med andre ord, variablen skal være kendt af compileren, førend man kan referere til den.
En variabelerklæring erklærer en ny variabelidentifier og forbinder den
med en datatype. Denne sammenhæng mellemidentifier og type gælder i hele den blok, hvori variabelerklæringen foretages, med mindre

identifieren redefineres
i en indre blok. Variabelerklæringsdelen indledes med det reserverede ord VAR, efterfulgt af et antal variabelerklæringer, adskilt af semikoloner. Hver variabelerklæring består af en
eller ere identifiere, adskilt af kommaer, efterfulgt af et kolon og en
datatype. Et eksempel:
VAR
rodl,rod2,rod3: real;

taelleLi: integer;
fundet: boolean;

dl,d2: dag;
buffer: ARRAY[O..l2Y]OF byte;
23
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Variable kaneventuelt erklæres
til at ligge påfaste adresser
i lageret.
Dette gøresved at tilføje en AT specifikationtil variabelerklæringen
efter datatypen.Syntaksen for
en AT specifikation afhænger
af hvilken
version af PolyPascal der anvendes:
PolyPascal-86

Det reserverede ord AT skal efterfølges af to heltalskonstanter, adskilt

af et kolon. Disseangiver segmentog offsetadresserne
på denførste
byte i lageret, derskal optagesaf variablen.Et eksempel:

VAR
int___3_ofs:
integer
$0OOO:$OOOC;
AT
int___3_seg: integer AT $OO0O:$OO0E;
En variabel kan placeres på en absolut offset-adresse i kode- eller

datasegmentet ved
at bruge identifieren csegeller identifieren dseg
efterfulgt af et kolon og en offsetadresse:

VAR
kommandolinie:
STRINGUZY]
dseg:$80;
AT
PolyPascal-80

Det reserverede ord AT skal efterfølges af en heltalskonstant, der

angiver adressen
på denførste bytei lageret,der skaloptages af
variablen. Et eksempel:

VAR
memtop:
integer
$OOO6;
AT
kommandolíníe: STRINGUZY]AT $OO80;

AT specifikationenkan ogsåangive, aten variabelskal liggeoven i
24

en anden variabel, dvs. at den nye variabel skal starte på den samme

adresse som
den variabel,der angivesefter AT. Et eksempel:

VAR

Kapitel 4
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Der må ikke erklæres mere end en variabel ad gangen, når AT specifikationen anvendes.

Kapitel 23 og 24 giver yderligere detaljer om allokering af lager til
variable.

4.2.5 Procedure- og funktionserklæringer
Procedureerklæringsdelen brugestil at erklære underprogrammeri den
nuværende programblok se afsnit 15.2!. En procedure aktiveres via af
en proceduresætning se afsnit 6.1.2!.
Funktionserklæringsdelen brugestil at erklære underprogrammer, der
udregner ogreturnerer en værdi se afsnit 15.3!. En funktion aktiveres
via et funktionskald, der indgår i et udtryk se afsnit 5.2!.

4.3 Sætningsdelen
Sætningsdelen erden sidste del af en programblok. Den angiver de
handlinger, der skal udføres når programmet eksekveres. Sætningsdelen svarer til en sammensat sætningefterfulgt af et punktum. En
sammensat sætningbestår af et vilkårligt antal sætninger, adskilt af
semikoloner, og omsluttet af de reserverede ord BEGIN og END.
Et eksempel på et program:
PRQGRAM konverter output!;
CONST
offset = 32; faktor = 1.8;
start = 10; slut = 19;
separator = &#39;----_-&#39;;
TYPE
gradtype = start..slut;
VAR
grad: gradtype;
BEGIN
writeln separator!;

FOR gradzàstart TO slut DO
BEGIN i

write grad: 10,&#39;c&#39;,round grad*faktor+offset!:
10,&#39;f!;
IF odd grad! THEN vvriteln;
END;
write1n separator!;
END;

25

Programmer

Programmet giver den følgende udskrift:

10c
lZc
14c
16c
26

l8c50f
541"

5 . Udtryk
Udtryk består af operander og operatører. Operander kan være variable, konstanter og funktionskald. Qperatorerne er inddelt i fem

prioritetsniveauer. Negationsoperatoren
et minus med en operand!
har den højeste prioritet, efterfulgt af NOT operatoren, igen efterfulgt
af de multiplicerende operatører, derefter de adderende operatorer, og
til sidst de relationelle operatorer. En følge af operatorer med samme
prioritet evalueres fra venstre mod højre. Udtryk omsluttet af parenteser evalueresuafhængigt af de omkringstående operatorer.
Dette kapitel beskriver udtryk af de standard skalare datatyper, dvs.
integer, real, boolean og char. Udtryk af selvdefinerede skalare typer,
strengtyper og mængdetyper kan også konstrueres, hvilket beskrives
nærmere i afsnittene 7.1, 8.2 og 11.2.

5.1 Øperatorer
Hvis begge operander i en addition +!, subtraktion -! eller multiplikation fr! er af typen integer, er resultatet også aftypen integer. Hvis
en eller begge operander er af typen real, er resultatet ligeledes af
typen real.

5.1.1 Negationsoperatoren
Negationsoperatoren et
minus meden operand!indikerer, at operandens fortegnskal inverteres. Operanden kan være aftypen real eller
af typen integer.

5.1.2 NGT
operatoren
NOT operatoren angiver at operanden, der er af typen boolean, skal
komplementeres: i
NOT true
NQT false

false
true

27
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PolyPascal tillader også, at NOT operatøren anvendes på en operand
af typen integer. I så tilfælde angiver NOT, at samtlige 16 bits i operanden skal inverteres. Nogle eksempler:
NOT O
NOT -TZ
NOT $23A5

ll ll
1

GGODI

DCSA

5. 1.3 Multiplicerende operatører
Jperator Dperation
Qperandtyper Resultattype
f Multiplikation
real, integer
real, integer
/ Division
real, integer
real
DIV Heltalsdivision
integer som
operand
MØD Modulus
integer som
operand
AND Logisk
AND integer,
boolean som
operand
SHL Venstreskift
integer som
operand
SHR Højreskift
integer som
operand

5.1.4 Adderende operatører
Operator Operation
Operandtyper Resultattype
+ Addition
real, integer
real, integer
- Subtraktion
real, integer
real, integer
OR Logisk
OR integer,
boolean som
operand
EXOR Logisk
EXDR integer,
boolean som
operand

5.1.5 Relationelle operatører
De relationelle operatorer tillader operander af alle standard skalare
typer, dvs. integer, real, boolean og char. Integer og real operander
kan eventuelt blandes. Resultattypen er altid boolean, dvs. resultatet
er enten true eller

false.

a = b Sandt
28

hvis a er lig med b.

a <> b Sandt

hvis aer forskelligfra b.

a > b Sandt
a < b Sandt

hvis a er større end b.
hvis a er mindre end b.

a >= b Sandt
a <= b Sandt

hvis a er større end eller lig med b.
hvis a er mindre end eller lig med b.
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5.2 Funktionskald
Et funktionskald

til en standardfunktion eller

en selvdefineret funktion

Udtryk

kan indgå i et udtryk ved at angive funktionens identifier, eventuelt
efterfulgt af en parameterliste. En parameterliste er en følge af variable eller udtryk, adskilt af kommaer, og omsluttet af parenteser.
Funktionens resultat kan betragtes som en variabel af samme datatype
som funktionen. Eksempler:
round grad!

sqrt sqr ><!+sqr v!!
max
10!a,b!<
AND
c> 100!
volumen radius,hoejde!
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6. Sætninger
Sætningsdelen iet program, en procedure eller en funktion består af
en sammensatsætning, dvs. en følge af sætninger, adskilt af semikoloner og omsluttet af de reserveredeord BEGIN og END. Disse sætninger angiver de handlinger, der skal udføres, når programmet, proceduren eller

funktionen udføres.

Enhver sætning kan forudgås af en eller ere labels, der kan referes i
en GOTO sætning se afsnit 4.2.1 og 6.1.3!.
Sætninger i Pascal er inddelt i simple sætninger og strukturerede sætninger.

6.1 Simple sætninger
En simpelsætning er en konstruktion, der ikke indeholder andre sætninger. I
denne gruppe
findes tilskrivningssætninger,
proceduresætninger, GOTO sætninger og tomme sætninger.

6.1.1 Tilskrivningssætninger
Tilskrivningssætningen er den mest fundamentale af alle sætninger.

Den angiver,at en variabel skaltilskrives enny værdi,der udregnesi
et udtryk. Sætningen beståraf en variabel efterfulgt af tilskrivningsope-

ratoren :=! og et udtryk.
Tilskrivninger kanforetages tilvariable afalle datatyper,dog ikketil
filvariable. Bemærk, at variablen og udtrykket skal være af samme
type, med den undtagelse, at hvis variabeltypen er real, må udtrykkets
type gerne være integer. Eksempler på tilskrivningssætninger:
antal: = antal+ 1;
grad: =grad-10;

fundet; =
false;
afstand: =sqrt sqr x! + sqr y!!;
ciffer: = num> = O! AND num< = 9!;
rod:= -b+sqrt sqr b!-d!!/ Zia!;
a: =max3 a,b,c!;
31
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6. 1. 2 Proceduresætninger
En proceduresætning bruges til at aktivere en standardprocedure eller

en selvdefineret procedure. Sætningen består af en procedureidentifier, eventuelt efterfulgt af en parameterliste. Parameterlisten
er en følge af variable eller udtryk, adskilt af kommaer og omsluttet af
parenteser. Eksempler på proceduresætninger:

seek f,r!
sorter navne!
ombyt x, y!
plot x,round sin x*f!*20.0!+24!

6.1.3 GOTQ sætninger
En GOTO sætning indikerer, at programudførslen skal fortsættes fra
den label, der referes til. Ved brug af GOTO sætninger bør de følgende
regler iagttages:
En label kan kun refereres til inden for den blok, hvori den

er erklæret. Det er således ikke tilladt at hoppe ind og ud
af procedureblokke.
Enhver label skal erklæres i en labelerklæring i den blok,
hvori den bruges.

6.1.4 Tomme sætninger
En tom sætning indeholder ingen symboler og angiver således heller
ingen handling. En tom sætning forekommer de steder, hvor Pascals
syntaks forventer en sætning, men hvor der ingen er. Eksempler:
BEGIN END;

WHILE digit AND a>1&#39;.7!
DO {ingenting};
REPEAT {vent} UNTIL keypress;

6.2 Strukturerede
32

sætninger

En struktureret sætning er en konstruktion, der bl.a. indeholder andre
sætninger. Disseudføres enten sekventielt sammensatsætning!, betin-

get betingedesætninger! ellerrepeterende repetitionssætninger!.
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Sætninger

6.2.1 Sammensatte sætninger
I nogle tilfælde må man kun anvende en enkelt sætning som komponent i en struktureret sætning. Såfremt man i denne situation ønsker
at skrive ere sætninger, kan man bruge en sammensat sætning,der er
en følge af sætninger, adskilt af semikoloner og omsluttet af de reserverede ord BEGIN og END. Et eksempel:
IF x<y THEN
BEGIN
temp:=x; x:=y;
END;

y:=temp; f

ombyt x og y f!

Det er ikke nødvendigt at skrive et semikolon efter den sidste sætning
i en sammensat sætning.

6.2.2 Betingede sætninger
En betinget sætning er en sætning, der, på grundlag af et valgudtryk,
udfører en af de indeholdte sætninger.

6.2.z.1 IF sætninger
IF sætningen angiver, at den indgående sætning kun skal udføres, hvis
et givet boolean udtryk er sand true!. Hvis udtrykket er falsk false!,
gælder der enten, at der ikke udføres nogen handling, eller, at sætningen efter ELSE symbolet skal udføres. Konstruktionen:

IP <e1> THEN IF<ez> THEN <s1> ELSE<sz>
skal forstås på følgende måde:
Hvis <e1> er falsk, udføres der ingen handling.
Hvis <e1>

er sand, og <e2>

er sand, udøres <s1>.

Hvis <s1> er sand, og <e2> er falsk, udføres <s2>.
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Generelt gælder der, at en ELSE-del hører sammen med den sidste

IF-del, der mangler enELSE-del. Eksemplerpå IF sætninger:
IF x<l.5 THEN zi=x+y ELSEZ z:=l.5;
IF tal<O THEN

BEGIN
writelnCNegative
tal tillades
ikke&#39;!;
tal: =O;
END;

6.2.2.2 CASE sætninger
En CASE sætning består
af et udtryk kaldet nøgleudtrykket! ogen
liste af sætninger, hver foregået af en værdiliste. En sætning bliver
udført, hvis værdien af valgudtrykket findes i sætningens værdiliste.

Hvis nøgleudtrykkets
værdi ikkefindes inogen afværdilisterne, gælder
der enten, at ingen sætninger udføres, eller, at sætningerne mellemde
reserverede ord OTHERWISE og END udføres.
En værdiliste består af et vilkårligt antal konstanter eller intervaller,
adskilt med kommaer, efterfulgt af et kolon. Et interval skrives som to
konstanter adskilt af et dovent kolon
..!. Typen af konstanterne
skal være den samme som typen af nøgleudtrykket. Sætningen efter
værdilisten udføres, hvis nøgleudtrykkets værdi er lig med en af konstanterne, eller

indeholdt i

et af intervallerne.

Nøgleudtrykket kan være af enhver skalar type, undtagenireal. Nogle
eksempler:
CASE operator OF
&#39;+&#39;:x:=x+y;
&#39;-&#39;: x:=x-y;
&#39;*&#39;: x:=x*y;
&#39;/: x:=x/y;
END;
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CASE tal OF
l,3,5,7,9: Writeln &#39;ulige
ciffer&#39;!;
2,4,6,8: writelnClige ciffer&#39;!;
O, 19.255: writelnCnul eller mellem 10 og 255!;
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OTHERWISE
writelnCnegativt
eller større
end 255!;
taeller: = taeller+ 1;
END;

Den sidste
sætning det
før reserverede
ord OTHERWISE
og den
sidste i
sætning før det reserverede ord END behøver ikke efterfølges af et
semikolon.

6.2.3 Repetitionssætninger
En repetitionssætning
bruges, nårman ønskerat udføreen ellerere
sætninger gentagnegange. Er antallet af gentagelser påforhånd kendt,
bør FØR sætningen bruges. Ellers kan WHILE og REPEAT sætningerne bruges.

6.2.3.1 WHILEsætninger
Udtrykket, der kontrollerer WHILE sætningen, skal være af typen
boolean. Den indskrevne sætning gentages sålængeudtrykket er sand
true!. Hvis udtrykket er falsk i begyndelsen, bliver sætningen aldrig
udført. Nogle eksempler: i

WHILE. ra1<1ooo
Do iasqrnan;
WHILE i>O

DO

BEGIN
odd
IF i! THEN
z:=z*x;
i:=i DIV 2;
x:=sqr x!;
END;

6.2.3.2 REPEATsætninger

Udtrykket,kontrollerer
der
REPEAT
sætningen,
være
skaltypen
af
boolean. Følgen af sætninger mellem de reserverede ord REPEAT og
UNTIL gentages, indtil udtrykket bliver sand true!. Et eksempel:

. REPEAT

Sætninger

Szetninger
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6.2.3.3 FOR sætninger
FOR sætningenangiver, atden indgåendesætning skaludføres gentagne gange, mens en stigende eller faldende række værdier bliver
tilskrevet en

variabel, kaldet

kontrolvariablen. Værdierne

kan enten

stige i spring af1 TO! eller faldei spring af 1 DOWNTO!.
Kontrolvariablen, startværdien og slutværdien skal væreaf sammeskalare type. Typen real er ikke tilladt. Kontrolvariablen skal være en

enkeltvariabel dvs.den måikke væreet elementi en struktur!.
Hvis startværdien er større end slutværdien ved TO, eller hvis startvær-

dien ermindre endslutværdien ved
DOWNTO, udføresden indgående
sætning ikke. Nogle eksempler:
FOR i:=1 TO 10 DO Writeln i:5,sqr i!:5!;
FOR í:=1 TO n DO

BEGIN
readln tal!;
IF tal=O
THEN
antalmiller: =antalnu1ler+ 1 ELSE
IF ta1>0 THEN
positivsum: =positivsum+ta1
ELSE
negativsum: = negativsurntal;
END;

Bemærk, at den indgående sætning ikke må udføre tilskrivninger til
kontrolvariablen. Hvis FOR løkken skal afbrydes, før den slutter af sig
selv, bør en GOTO sætning anvendes dette er imidlertid dårlig programmeringsteknik - anvend i stedet en WHILE eller en REPEAT
sætning!.
36

Efter endt udførsel af en FOR sætning er kontrolvariablen lig med
slutværdien, med mindre FOR sætningen blev oversprunget. I sidstnævnte tilfælde bliver der
ikke foretaget
tilskrivning til
kontrolvariablen. `

7. Skalare typer og
delintervaller
Skalare typer er de grundlæggende datatyper i Pascal. Det, der kendetegner dissetyper, er, at de indeholder en endelig og lineært ordnet
mængde afværdier.
Datatypen real regnes for en skalar type selvom den ikke opfylder den
ovenfor givne definition. Af denne grund kan reals ikke altid anvendes
i de sammenhænge, hvorandre skalare typer tillades.

7.1 Skalare typer
Udover at benytte de standard skalare typer integer, real, boolean og
char! kan brugeren selv definere nye skalare typer. Dette gøres ved at
angive enliste af identifiere, der er de mulige værdier for den nye type,
i den rækkefølge,der skal gælde for værdierne. Nogle eksempler:

TYPE
kort
= kloer,ruder,hjerter,spar!;
dag = man,tirs,ons,tors,fre,loer,soen!;
operator =
tipstegn =

plusminus,gange,dividere!;
et,l<ryds,to!;

Variable af den ovenstående type kort kan antage en af fire værdier,
nemlig kloer, ruder, hjerter eller spar. Den standard skalare type boolean er defineret som:

TYPE
boolean
= fa1se,true!;
De relationelle operatorer =, <>, >, <, >= og <=! kan bruges på
alle selvdefinerede skalare typer, forudsat at begge operanderer af den
samme type reals og integers kan dog blandes!. Den definerede rækkefølge, dvs. denrækkefølge hvori typens konstanter er angivet i typedefinitionen, lægges til grund for sammenligningen. For den ovenstående type kort, gælder der således:

Skalare typer
og delintervaller
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Der findes tre standardfunktioner,der kan anvendes påalle skalare
typer undtagen real!:
succ x! returnerer

efterfølgeren til x.

pred x! returnerer

forgængeren tilx.

ord x! returnerer

ordinalværdien af x.

Resultattypen forsucc ogpred er den sammesom argumentets
type.
Resultattypen for ord er integer. Den ordinale værdi af den første
konstant i en selvdefineret skalar type er O.For de ovenstående skalare
typer gælder der:
succ ruder! =
hjerter
pred fre! =
tors
ord gange! =
Z

7.2 Delintervaller

Man kan definere enny datatype,som eret delinterval engelsk subrange! af en tidligeredefineret skalartype undtagenreal!. Definitionen angiver blot den mindste og den største værdi i delintervallet,

hvor den nedre grænse
skal væremindre endeller lig med denøvre.
Delintervaller aftypen realtillades ikke. Nogle eksempler:

TYPE
dag
= man,tirs,ons,tors,fre,loer,soen!;
arbejdsdag =
man..fre;
fridag = 1oer..soen;
ciffer = &#39;0&#39;..&#39;9&#39;;
bogstav = &#39;A&#39;..&#39;Z&#39;;
skala = -99..99;
maanedlaengde =
28. .31;

De ovenståendetyper arbejdsdagog fridag er beggedelintervaller af
den skalaretype dag,også kendtsom deresoverordnede type.Den
overordnede type for ciffer og bogstav er char, og den overordnede

type for skala ogmaanedlaengde er
integer. Denprædefinerede type
byte er givet ved:
38

TYPE
byte
= 0.255;
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Skalare typerog delintervaller

En delintervaltype
arver alle
de egenskaber,
der kendetegner
dens
overordnede skalare
type, blot med enbegrænsning af
værdiområdet.
Brug afskalare typerog delintervallerkan anbefales
af mangegrunde.
For det første letter de i høj grad forståelsen af et program. For det
andet bliver værdier, der tilskrives variable af skalare typer og delin-

tervaltyper, automatiskkontrolleret, når et program udføres med
mindre andetangives!, ogfor det tredje vil skalarer ogdelintervaller
ofte sparelagerplads, da
PolyPascal compileren
kun reservereren byte
til variableaf selvdefinerede
skalare typermed optil 256elementer, og
variable af delintervaltyper, hvor både øvre og nedre grænse ermellem
0 og 255.

7.3 Typekonvertering
Som tidligerebeskrevet idette afsnitkan ord funktionen anvendes
til
at konvertere værdier af skalare typer til værdier af typen integer.
Standard Pascal definerer imidlertid

ikke en metode til

den omvendte

situation, dvs. en metode hvormed integers kan konverteres til skalarer.

I PolyPascalkan enværdi afenhver skalar
type konverteres
til enværdi
af enhver anden skalar type, med den sammeordinale værdi, ved hjælp

af retype faciliteten. Detteopnås vedat anvendetypeidentifieren for
den ønskede skalare type i et funktionskald. Funktionskaldet skal an-

give en enkelt parameter,omsluttet af parenteser, dermå væreen
værdi afenhver skalartype. Underforudsætning af
typedefinitionerne
i afsnit 7.1 gælder der således:
integehjerter! =
2
dag! =
fre
operator O! = plus
char5! =
&#39;A&#39;
integer &#39;O&#39;!
48
=
operator ruder! =
minus

Typekonverteringer må ikke anvende typen real, hverken som den

Ønskede type
eller somargumenttypen.

539
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7.4 Værdikontrol

Medmindre andet angives, genererer PolyPascal compilerenkode i det
oversatte program til at foretage kontrol af værdier, der tilskrives variable af selvdefinerede skalaretyper og delintervaltyper. Dette er ofte

en storfordel nåret programskal fejlsøges,men i et færdigtprogram
er det sjældent nødvendigt.
Ved hjælp af {$R+} og {$R-} compilerdirektiverne er det derfor muligt at styre, om compileren skal generere
kode til at foretage kontrol. Ved start af compileren bliver {$R+}
automatisk valgt, og når variable af skalare typer og delintervaltyper
tilskrives i denne stilling, vil de tilskrevne værdier blive kontrolleret. I

den modsattestilling, {$R-}, bliver der ikke foretaget kontrol. Et
eksempel:
PROGRAM vaerdikontrol;

TYPE
ciffer
= O..9;

VAR
c1,c2,c3:
ciffer;

BEGIN
c1:=
5; {ti1ladt}
c2:=c1+1; {ti11adt

da c1<9}

{$R-} c3:=16&#39;.7;
{u1ovligt mengiver ikke fej1}
{$R+} c3:=65; {ulov1igt
og giver kørselsfejl}
END.

Når værdikontrol er aktiveret bliver der også genereret kode til at
checke parameterværdier i procedure- og funktionskald, hvis parameteren er en værdiparameter af en skalar type eller en delintervaltype.
Værdikontrol bør kun slås fra i gennemprøvede programmer.
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8. Strenge
Strenge, der er følger af tegn, bruges ofte i programmer. Til strengbehandling i PolyPascal er der mulighed for at definere strengtyper. Antallet af tegn i en strengvariabel, også kaldt længden af strengen, kan
variere dynamisk mellem 0 og en given øvre grænse.

8.1 Strengtyper
Når en strengtype defineres, angiver man den maksimale længde afde
strengværdier, der kan tilskrives strengvariable af denne type. Strengtypen indledes med det reserverede ord STRING, efterfulgt af en konstant der angiver den maksimale længde. Konstanten skal være et heltal mellem 1 og 255, omsluttet af [ og ] symbolerne. Nogle eksempler:

TYPE
filnavn
= STRING[14];
linie = STRING[&#39;Z2];
hexstr = STRING[4_];

Antallet af bytes, deroptages idatalageret afen variabelaf en given
strengtype, svarer til strengvariablens maksimale længdeplus en.

8.2 Strengudtryk
Strengværdier kan udregnes fra andre strengværdier ved hjælp af
strengudtryk. I lighed med numeriske udtryk er strengudtryk opbygget
af operander og operatorer. Operanderne er enten strengkonstanter,
strengvariable eller strengfunktioner.
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De relationelle
operatører =,<>, >, <, >= og <=! kan bruges
til
at sammenlignestrenge. Veden sådansammenligning bliver
tegnene

i strengene
sammenlignet enkeltvis
fra venstre
mod højre,
indtil totegn
er forskellige.
Hvis strengene
er afforskellig længde,
men ens
til længden af den kortestestreng, anses
den kortestestreng forat væreden

mindste. To
strenge er
ens, hvis
og kunhvis deer afsamme længde
og
indeholder de
samme tegn
i densamme rækkefølge.
Nogle eksempler
på sammenligninger,
der giverværdien true:
&#39;streng&#39;
&#39;streng&#39;
=
&#39;B&#39;
&#39;A&#39;
>
&#39;ABC&#39;
&#39;ABCD&#39;
<
&#39;test
<> &#39;test&#39;
&#39;
&#39;12&#39;
&#39;2&#39;
<

Sammensætningsoperatoren,
skrives
der som
et plustegn +!, bruges
til at sammensætte strenge.
Sammensætningsoperatoren
højere
har
prioritet end de relationelleoperatorer. Nogleeksempler:
&#39;Jens &#39;+&#39;Hansen&#39;
=. &#39;Jens
Hansen&#39;
&#39;l32&#39;+&#39;.&#39;+&#39;37&#39;.7&#39;
&#39;132377&#39;
=
&#39;A&#39;+&#39;B&#39;+&#39;C&#39;+&#39;D&#39;
&#39;ABCD&#39;
=

8.3 Strengtilskrivninger
Tilskrivningsoperatoren :=! bruges til at tilskrive strengværdier til
strengvariable. Nogle eksempler:
cifre: = &#39;0 123456789;

1inie:=&#39;dette
ener
streng&#39;;
tekst: = +linie+

Hvis denstreng, dertilskrives enstrengvariabel, er
længere end
strengvariablens maksimale
længde, erdet kunde førstetegn, deroverføres.
Hvis, for eksempel, strengen
&#39;langstreng&#39;
en strengvariabel
tilskrives af
typen STRING[4],vil variablenkun indeholdede førstefire tegn,dvs.
Wang

8.4 Strengfunktioner og procedurer
De følgendestrengfunktioner erstandard iPolyPascal:
42

len s! Returnerer
længden afstrengudtrykket s,dvs. antallet
af tegn i s. Resultattypen erinteger.
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P0S P,S!

Strenge

p og s er strengudtryk, og resultattypen er integer.
Funktionen returnerer positionen af den første forekomst af strengen p i strengen s positionen af det første
tegn i en streng er 1!. Hvis p ikke findes i s, returneres
O. -

C°Py S,i,jn! s er et strengudtryk, og i og n er udtryk af typen integer.
copy returnerer en streng, der indeholder n tegn fra s,
startende fra den ite position i s. Hvis i er større end
len s!, returneres en tom streng. Hvis i+n-1 er større
end len s!, returneres en streng pålen s!-i+1 tegn. Hvis
i er udenfor området 1..255, stopper programmet med
en kørselsfejl.
concat strs! strs er et vilkårligt antal strengudtryk, adskilt af kommaer. Resultatet er en streng, der består af sammensætningen af de angivne strenge. Hvis længden afresultatet
er større end 255, stopper programmet med en kørselsfejl. Bemærk, at strengsammensætningogså kan foretages med plus +! operatoren. concat er udelukkende
medtaget i PolyPascal for at sikre kompatibilitet med
andre versioner

af Pascal.

De følgende
strengprocedurer
standard
er PolyPascal:
i
delete s,i,n! s

er en strengvariabel og både i og n er udtryk af typen
integer. Proceduren fjerner n tegn fra s, startende med
det i°te tegn. Hvis i er større end len s!, bliver ingen
tegn fjernet. Hvis i+n-1 er større end len s!, bliver
len s!-i+1 tegn fjernet. Hvis i er udenfor området
1..255, stopper programmet med en kørselsfejl.

insert p,s,i! p

er et strengudtryk, s er en strengvariabel, og i er et
udtryk af typen integer. Proceduren indsætter strengen
p i strengen s på den i°te position. Hvis i er større end
len s!, bliver p sat i forlængelse af s. Hvis resultatet er
større end den maksimale længde af s, vil s kun indeholde de første tegn. Hvis i er udenfor området 1..255,

stopper programmet
med enkørselsfejl.
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val s,x,p! s

er et strengudtryk, x er en variabel af typen real eller
af typen integer, og p er en variabel af typen integer.
Den numeriske streng i s konverteres til en værdi af
samme typesom x, og gemmesix. Den numeriske værdi
skal følge de regler, der gælder for numeriske konstanter se afsnit 2.2!. Hverken foranstående eller efterfølgende blanktegn tillades. Hvis konverteringen forløber korrekt, sættes p til O. Ellers sættesp til positionen
på det første ulovlige tegn i så tilfælde er værdien af x
ubestemmelig!.

str p,s! p

er en write-parameter a typen real eller af typen
integer, og s er en strengvariabel. Proceduren konverterer den numeriske værdi til en streng og gemmer resultatet i s. Formatet af write-parametre er beskrevet i
afsnit 16.3.

Det nedenfor viste program demonstrerer strengbehandling i PolyPascal:
PROGRAM strengdemo;
VAR
st,mere,delstr,mindre: STRlNG[64];
i,p: integer;
r: real;
BEGIN
st: = &#39;sammensat
mere:=&#39;dette er
en &#39;+st+&#39;
streng;
writelnClinie l:
&#39;,mere!;

st:=&#39;her 16
st}rtegn&#39;;

writelnClinie 2: &#39;,len st!,&#39; &#39;,len !!;
st:=&#39;dette en
er tekststreng&#39;;
delstr: = &#39;tekst&#39;;
writelnClinie 3: &#39;,pos delstr,st!,&#39; &#39;,pos &#39;7&#39;,&#39;l2345&#39
st:=&#39;delstrenge udtages
med copy funktionen&#39;;
mindre: = copy st,pos &#39;u&#39;,st!, 7!;
writelnClinie 4: &#39;,mindre!;
writelnClinie 5: &#39;,copy &#39;l2345&#39;,3,255!!;
st:=&#39;dette en
er meget lang tel<ststreng&#39;;
delete st,pos &#39;en&#39;,st!+3,
1!;
1
vvriteln &#39;1inie&#39;,st!;
6:
st:=&#39;alig
ermed b&#39;;

44 insertCmindre

end eller &#39;,st,6!;
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writelnflinie 7:
&#39;,st!;
:=&#39;-l547&#39;;

val st,i,p!;
vvritelnClinie 8:
r:=pi;

&#39;,p!;

str r: 10:6,st!;
writelnflinie 9:
END.

&#39;,st!;

Programmet giver den følgende udskrift:
linie 1:
linie 2:
linie 3:
linie 4:
linie 5:

dette er en sammensat streng
16 O
13 O
udtages
345

linie 6: dette er en tekststreng
linie Y: a er mindre end
linie 8: -1547 O
linie 9: 3.l4l593

8.4.1 fmt

eller lig

med b

funktionen

Business versionen af PolyPascal-86 indeholder en avanceret streng
formateringsfunktion kaldet fmt. fmt funktionen findes ikke i standardversionen af PolyPascal, og ej heller i 8087 versionen af PolyPascal-86. Formatet

af et kald af fmt er:

fmt fs,v1 ,v2,. . .,vn!
hvor fs er et strengudtryk og v1,v2,...,vn er integer, real eller strengudtryk. Resultatet er en streng.

Formatstrengen, fs,indeholder et billede af den streng,der skal
returneres. Længdenaf den returnerede streng er altid den sammesom
længden affs. fs består af et antal felter, der hver bruges til at gemme
et af argumenterne. Der er to typer felter: Numeriske felter og strengfelter. ^

Et numerisk felt er sammensat af et eller ere af de følgende tegn:
#@*$-+
45
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Ethvert andet tegn afslutter det numeriskefelt. Hvert tegn har en
bestemt betydning, hvilket forklares i det følgende:
#

Angiver en cifferposition. Hvis det numeriske felt ikke indehol-

der @°eller &#39;w&#39;
tegn, bliver ubrugte cifregemt somblanktegn.
Hvis tallet er negativt og det numeriske felt ikke indeholder for-

tegnspositioner &#39;-&#39;
eller +&#39;
tegn!, bliveret ydende minustegn
gemt foran tallet. Hvis tallet er for stort til at kunne udtrykkes
i det angivne format, bliver alle cifferpositioner fyldt med stjerner. Eksempler:
fmt &#39;####&#39;,41.578!
&#39;
= 42&#39;
frnt &#39;###.##&#39;,54.3Z1
&#39;
= 54.32&#39;
fmt &#39;####.##*,-12.3! = &#39;-12.30&#39;
fmt &#39;###.##&#39;,1234.5!
&#39;fffxff&#39;
=

Angiver en cifferposition, og indikerer, at alle ubrugte cifre skal

gemmes som
nuller. &#39;@
tegnet behøver
kun forekommeen gang
i det numeriske felt for at frembringe denne effekt. Tallets fortegn vises ikke medmindre feltet indeholder en fortegnsposition
&#39;- eller
+° tegn!. Eksempler:

fmt &#39;@###&#39;,fz>
&#39;ooor=
fmi &#39;@@@.@@&#39;,s.efza!
&#39;ooaea&#39;
=

Angiver en cifferposition, og indikerer, at alle ubrugte cifre skal
gemmes som stjerner. f tegnet behøver kun forekomme en
gang i det numeriske felt for at frembringe denne effekt. Tallets
fortegn vises ikke medmindre feltet indeholder en fortegnsposition - eller + tegn!. Eksempler:
fmt &#39;*###.##&#39;,l.492!
&#39;***1.49&#39;
=
fmt &#39;****&#39;,100!
W100&#39;
=

Angiver en cifferposition, og indikerer, at der skal gemmes et
flydende dollartegn $! foran tallet. °$°tegnet behøver kun forekomme en gang i det numeriske felt for at frembringe denne
effekt. Eksempler:
fmt &#39;$#####.##&#39;,l2Y.Y5!
&#39;=3512175&#39;
fmt &#39;######.#$&#39;,~10.63Y!
&#39; =-$10.64&#39;
fmt &#39;*$####.##&#39;,49.85!
&#39;***$49.85&#39;
=
46
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- Angiver
en fortegnsposition. Hvis tallet er positivt, ændres minustegnet til et blanktegn; i modsat fald ændres det ikke. Eksempler:
fmt &#39;-###.##&#39;,-3.5!
&#39;= 3.50&#39;
fmt &#39;-###.##&#39;,l0!
&#39;
= 10.00&#39;
frnt &#39;*#####.##-&#39;,-127.T5!&#39;***12Y.Y5-&#39;
=

+ Angiver
en fortegnsposition. Hvis tallet er negativt, ændres plustegnet til et minustegn; i modsat fald ændres det ikke. Eksempler:
frnt &#39;-i-###.##&#39;,-3.5!
&#39;= 3.50&#39;
frnt &#39;+###.##&#39;,
= &#39;+
10! 10.00&#39;

frnt &#39;*$####.##+&#39;,27.75!
&#39;***$2Y.75+&#39;
=
, Angiver
et decimalkomma eller et separatorkomma. Det sidste
punktum eller komma i det numeriske felt antages at være decimalseparatoren.
Angiver et decimalpunktum eller et separatorpunktum. Det sidste punktum eller komma i det numeriske felt antages at være
decimalseparatoren. Eksempler:
fmt &#39;##,###,###.##&#39;,1234580! =&#39; 12,345.80&#39;

fmt &#39;$#.###.###,##&#39;,-l2345.80!
&#39;-$lZ.345,80&#39;
=
fmt &#39;*$,###,###.##+&#39;,l2345.80!
&#39;***$l2,345.80+&#39;
=
fmt &#39;##,###.##&#39;,1234560!&#39;fwwwfwf&#39;
=

Et strengfelt er sammensataf et eller flere af tegnene # og &#39;@°. Hvis
feltet udelukkende består af &#39;#&#39;
blivertegn,
strengen lagret venstrejusteret. Hvis der er et eller flere °@&#39;
tegn i feltet, bliver strengen lagret
højrejusteret. Hvis strengen er længere endfeltet, er det kun de første
tegn i strengen, der lagres. Eksempler:

fmrc#########`#&#39;,&#39;Pascan =&#39;Pasca1&#39;
fmt &#39;@@@@@@@@@@&#39;,&#39;Pascal&#39;!
&#39; Pascal&#39;
=

fmt &#39;####&#39;,&#39;PolyPascal&#39;!
&#39;Poly&#39; =
fmt &#39;@@@@&#39;,&#39;PolyPascal&#39;!
&#39;Poly&#39;
=
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Blanktegn og andre tegn i formatstrengen ændres ikke af fmt funktionen, og de findes derfor også i resultatet:
fmtfTotal: $#,##i#.##&#39;,1234.&#39;l5!
= &#39;Totalt
$1,234.Y5&#39;
Argumenterne i argumentlisten svarer til felterne i formatstrengen et
for et:

fmt &#39;### *###.##@###&#39;,&#39;TX&#39;,l0,lO!
&#39;TX **10.00
0010&#39;
=
Hvis der er flere argumenter end der er felter, bliver de overskydende
argumenter ignoreret. Hvis der er færre argumenter end der er felter,
bliver de overskydende felter ikke ændret. Eksempler:
fmt &#39;##,###.##&#39;,1000,2000!
&#39;
= 1,000.00&#39;
fmt &#39;#### ####&#39;,10!
= &#39;
10 ####&#39;

8.5 Strenge og tegn
Strengtyper og den standard skalare type char er kompatible, dvs. når
en strengværdi forventes, kan et tegn en char værdi! angives i stedet,
og omvendt. Desuden kan strenge og tegn blandes i udtryk. Når en
char variabel bliver tildelt en strengværdi, skal strengens længde være
præcis 1, ellers stopper programmet med en kørselsfejl.
De enkelte tegn i en streng kan adresseresindividuelt gennem indexering. Dette opnås ved at efterfølge strengvariablen med et indexudtryk, af typen integer, omsluttet af . og _! symbolerne. Nogle eksempler:
1inie[37] ciffer]

navn[1en navn!-1]

Tegnet med index 0 angiver strengens nuværende længde. Således
svarer len s! til ord s .0.!!. Der føres ikke kontrol med, om værdier,
der tilskrives længdeindikatoren, er mindre end den maksimale længde
af strengvariablen.
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Når værdikontrol er aktiveret, dvs. når sætninger compileresi {$R+}
stillingen, genereres der tillige kode, der checker, at værdier i indexudtryk ikke overstiger strengvariablenes maksimale længder. Det er
imidlertid muligt at indexere en streng udover dens nuværende dynamiske længde. Indholdet af sådanne tegnpositioner er tilfældigt, og
tilskrivninger til dem ændrer ikke strengens reelle værdi.
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8.6 Prædefinerede strenge
PolyPascal indeholderen række prædefinerede strenge,der kan bruges

til styring af diverseskærmfunktioner. Strengene
defineres vedhjælp
af INSTALL programmet. Nedenfor følger en beskrivelse af hvad der
sker, når de udskrives:
clrhom

Clear home. Sletter skærmen og placerer cursoren i
Øverste venstrehjørne.

clreos

Clear to end of screen. Sletter alle tegn fra cursoren og
til slutningen af skærmen.

clreol

Clear to end of line. Sletter alle tegn fra cursoren og til
slutningen af den nuværende linie.

inslin

Insert line. Indsætter en blank linie på skærmenog rykker den nuværende linie, og alle under den, en linie ned.

dellin

Delete line. Sletter den nuværende linie og rykker alle
linier under den en linie op. Den nederste linie på skærmen blankes.

I&#39;VSOIl

Reverse on. De efterfølgende tegn skrives i inverteret
skrift.

rvsoff

Reverse off. Ophæver rvson effekten.

inton

Intensify on. De efterfølgende tegn skrives i kraftigere
eller svagere! intensitet.

intoff

Intensify off. Qphæver inton effekten.

ulnon

Underline on. De efterfølgende tegn understreges.

ulnoff

Underline off. Ophæver ulnon effekten.

blkon

Blink on. De efterfølgende tegn blinker.

blkoff

Blink eff.
opheevef biken
effekfen.

alloff

All attributes off. Ophæver alle de ovenstående tegnattributer.
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Bemærk, at clrhom er den eneste streng, der behøver installeres, for

at PolyPascal
kan anvendes.
Der er altså ingengaranti for,at deandre
strenge fungerer.
Imidlertid vil en udefineretstreng altidhave lændgen
0, hvilket man for eksempel kan bruge i en test som vist nedenfor:
IF rvson= THEN WriteCInverteret skrift findes ikke&#39;!;
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9. Arraystruktiirer
En arraystruktur består af et antal dataelementer, der alle er af samme
type, kaldet elementtypen. Et element refereres til ved at angive et
index, der bestemmer hvor i arraystrukturen, elementet findes. Indices
udregnes ved hjælp af indexudtryk, og deres type kaldes indextypen.

9.1 Brug
af arraystrukturer
En arraytypes definition angiver både elementtypen og indextypen og
dermed antallet af elementer i arraystrukturen!. Arraytypen indledes
med det reserverede ord ARRAY. Herefter følger indextypen, der er

omsluttet af [ og ] symbolerne,og tilsidst det reserveredeord OF,
efterfulgt af elementtypen. Nogle eksempler:

TYPE
ciffer
= O..9;
farve = roed,groen,blaa!;
liste = ARRAY[l..lOO] OF

real;

VAR
ciffernavn:
ARRAY[ciffer]
STRING[10];
OF
intensitet: ARRAYUarve] OF ciffer;
a,b: liste;

Et arrayelement udvælges vedat angive arrayvariablens navn efterfulgt

af et indexudtryk omsluttetaf [ og ] symbolerne. Nogle
eksempler:
ciffemavn[5]: = &#39;fem&#39;;
intensitet[groen]: = 7;

a[i]:=a[i]*2.5/b[j+1];
=b;a:
Da tilskrivning mellem to variable af samme type altid er tilladt, er det

muligt at kopiere helearraystrukturer vedhjælp aftilskrivningsoperatoren som vist ovenfor a:=b!.
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I PolyPascal-SO kan man ved hjælp af {$S+} og {$S-} compilerdirektiverne bestemme, om den kode, der genereres til at udføre indexeringer af arrays, skal optimeres med hastighed eller lagerforbrug for

Øje. Vedstart afcompíleren vælges
{$S-}, og kode til indexering, der
genereres i denne stilling, bliver optimeret med henblik på størrelsen

af koden.I {$S+} stillingen bliverkoden derimodoptimeret medhenblik på eksekveringshastighed. Hastighedsgevinstener størst for fler-

dimensionale arrays.
{$S+} og {$S-} har ingen effekti PolyPascal-86,
da koden her altid optimeres både med hensyn til hastighed og lagerforbrug.

9.2 Flerdimensionale arraystrukturer
En arraystrukturs elementtype kan være enhverdatatype. Såledeskan
elementtypen igen være en arraytype, og da er arraystrukturen erdimensional. Nogle eksempler:

TYPE

skakbrik
= tomkonge,dame,taamspringe
skakbraet = ARRAY[l..8] OF ARRAY[l..8] OF skakbrik;
side = O..9;
terning = ARRAY[side] OF
ARRAY[side] OF

ARRAY[side] OF
real;

VAR
braet:
skakbraet;
t: terning;

Definitionen af en erdimensional arraystruktur kan skrives kortere
ved at angive alle indextyper på en gang:
skakbraet = ARRAY[l..8,1..8] OF skakbrik;
terning = ARRAY[side,side,side] OF
real;
På samme måde kan en reference

til et element i en erdimensional

arraystruktur også forkortes:
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braet[3,7]
t[O,4,3]

svarer til
svarer til

braet[3][7]
ti0ll4ll3l
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En flerdimensional arraytype kan naturligvis udtrykkes ved hjælp af
tidligere definerede arraytyper. Et eksempel:
CONST
n = 3; m = 4;
TYPE
vektor = ARRAY[1..n] GF real;
matrix = ARRAY[1..m] CF vektor;
VAR

v1,v2: vektor;
ml: matrix;

I dette tilfælde er de nedenfor viste tilskrivninger tilladte:
v1[i]:=m1[i,j]+ 1.5;
ml[i][j]:=vl[i]+v2[i];
v1:=v2;
v2: =m1[i];
m1[j]:=v1;

9.3 Prædenerede arraystrukturer
Til brug for direkte adgang til CPU lager og dataporte findes der i

PolyPascal prædefinerede
to
arraystrukturer
kaldet mem
og port.
9.3.1 mem arraystrukturen
mem arraystrukturen giver adgangtil CPU&#39;ens
lager. Til hvert element
i mem svarer en byte i lageret. Syntaksen for brug af mem arraystrukturen afhænger af hvilken version af PolyPascal der anvendes.
PolyPascal-86

I PolyPascal--86kræver mem arraystrukturen en segmentadresse ogen
offsetadresse, adskilt af et kolon, som index. Eksempler:
data: =mem[seg v!:ofs v!

+ 3Z];

mem[dseg:$80]: =len s!;

Det første
udtryk angiver
segmentadressen
det og
andet
udtryk angiver
offsetadressen. Beggeudtryk skal være af typen integer.
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PolyPascal-86 giver
også mulighedfor direkte lagertilgang iform af
words integers!.Dette foregårved hjælp af memwarraystrukturen.
memw svarer fulstændig til mem, bortset fra, at de værdier der læses

eller skrives,er words med denmindst betydendebyte først!.Nogle
eksempler:
bdos___segment: memW[$OOOO:
=
$0382];
stack_ base: = memw[dseg:$15];
PolyPascal-SO

Indextypen for mem arraystrukturen er integer. Når et element tilskrives en værdi, bliver værdien gemt i lageret på den adresse, derer givet
ved indexudtrykket, og når der i et udtryk refereres til et element,
bliver værdien læst fra den adressei lageret, der svarer til indexudtrykket. Nogle eksempler:

mem[addr v!+offset]:.=$CO;
iobyte:
= mem[3];
mem[i]: =mem[i+

1];

9.3.2 port arraystrukturen
port arraystrukturen giver adgang til CPUens dataporte. Hvert element i port repræsenterer en dataport, hvis portadresse er givet ved
indexudtrykket. Indextypen er byte i PolyPasca1-80og integer i PolyPascal-86, da dataportenes adresser er 8-bits for Z-80 processoren og
ló-bits for 8086 processoren. Når et element i port arraystrukturen
tilskrives en værdi, bliver værdien udlæst på porten en OUT instruktion!, og når der i et udtryk refereres til et element, bliver værdien læst
fra porten en IN instruktion!. Nogle eksempler:
port[$46]: =$FF;
port[base]:=port[base] EXOR

mask;

WHILE port[$B2] AND $80=O DO {vent};
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Visse begrænsningerknytter sig til port arraystrukturen. For det første
er det ikke muligt at referere til hele arraystrukturen reference uden
indexudtryk!, og for det andet kan elementer ikke anvendes somvarparametre til procedurer og funktioner.
I PolyPascal-86 findes også en portw arraystruktur, der anvendes til
ló-bits port I/O. portw svarer fuldstændig til port, bortset fra, at der
ind- og udlæses 16-bitsværdier.
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9.4 Tegn-arrays
Tegn-arrays er arraystrukturer med et index og elementer af typen
char, dvs. arraystrukturer der er defineret som:
ARRAY[n. .m] OF Char

hvor n og m er af typen integer, og m er større end n. Tegn-arrays kan
opfattes som strenge med en konstant længde m-n+1!. Strengkonstanter kan tilskrives til tegn-arrays, forudsat at længdenaf konstanten
er lig med antallet af elementer i arraystrukturen m-n+1!.
I PolyPascal kan tegn-arrays indgå i strengudtryk. Et tegn-array konverteres da til en streng af længden m-n+1 hvor n og m er nedre og
øvre grænse i tegn-arrayets indextype!. Tegn-arrays kan altså sammenlignes og manipuleres på samme mådesom strenge. Bemærk dog,
at værdier udregnet i strengudtryk ikke kan tilskrives til tegn-arrays de eneste værdier, der kan tilskrives, er strengkonstanter og andre
tegn-array variable af samme type.
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10. Poster
En post er en struktureret datatype, og på samme mådesom en arraystruktur består den af ere enkelte elementer. I en post kaldes elementerne felter. I et felt kan der lagres værdier af en bestemt datatype, der
angives i definitionen af posttypen. Datatypen kan vælgeshelt frit, og
kan eventuelt være endnu en posttype.

10.1 Brug
af poster
En posttypes definition angiver en datatype og et feltnavn for hvert felt
i posten. Definitionen indledes med det reserverede ord RECORD og
afsluttes med det reserverede

ord END.

Herimellem skrives

en feltli-

ste, der består af en eller ere feltsektioner, adskilt af semikoloner.
Hver feltsektion består af en eller ere identifiere, adskilt af kommaer,
efterfulgt af et kolon og en datatype. Nogle eksempler:

TYPE
complex
= RECORD
re,irn: real;
END; i
maanedsnavn =

ian,feb,mar,apr,rnaj, jun
ju1,aug,sep,okt,nov,dec!;
datopost = RECORD
dag:
1..31;
maaned: maanedsnavn;
aar: 1900..1999;
END;

navnepost
RECORD
=

efternavn:
STRING[32];
antalnavne: 1..3;

Poster Kapitel
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Identifierne re, im, dag, maaned, aar, efternavn, antalnavne og fornavne er feltnavne. Et feltnavn er lokalt for en posttype, og samme
feltnavn kan derfor anvendes i flere forskellige posttyper. Et felt i en
post angives ved at skrive et punktum og feltnavnet efter postvariablen. Nogle eksempler:
x. re: = 5.9;
y.im: =x.im+y. im;
dato.dag: = 2;
dato.maaned: = dec;
datoaar: = 1960;
kundeefternavn: = &#39;Hansen
kundeantalnavne: = 2;
kundefornavne[ 1]: = &#39;Karl&#39;;
kunde.fornavne[2]: = &#39;Erik&#39;;
fridage[ lO]: =dato;
x: =y;

Bemærk, at samtlige værdier i en post kan kopieres direkte over i de
tilsvarende felter i en anden post af samme type, som vist i de sidste
to tilskrivninger ovenfor.
Felter i en post kan være af enhver datatype. Således kan en felttype
være yderligere en posttype, som vist nedenfor:

TYPE
personpost
= RECORD
navn: navnepost;
foedselsdato: datopost;
END;

VAR
pl,p2,p3:
personpost;
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10.2 WITH sætninger
Den ovenfor anvendte notation kan være en smule anstrengende, men
den kan da også forkortes ved hjælp af en WITH sætning. WITH
sætningen åbner en post, sâledes at feltnavnene bliver tilgængelige
som almindeligevariabelidentifiere. En WITH sætning starter med det
reserverede ord WITH. Herpå følger en række postvariable adskilt af
kommaer, efterfulgt af det reserverede ord DO og en sætning. I den
indskrevne sætning kan feltidentifierne i de postvariable, der angives
mellem WITH og DG, anvendes som almindelige variabelidentifiere.
Den nedenfor viste WITH sætning svarertil sætningerne ovenfor:
WITH p1,navn,foedse1sdato

DO

BEGIN
efternavn:
= &#39;]ensen&#39;;
antalnavne: = 1;
fornavne[ 1]: = &#39;Peter&#39;;
dag: = 17;
maaned: =mar;
aar: = 1951;
pZ. navn:= navn;
P3: =p2;
END;

Antag at den følgende erklæring er foretaget:

VAR
datoer:
ARRAY[1..7]
datopost;
OF
Sætningen:
WITH datoer[4]
IF maaned=dec

DO
THEN

BEGIN
maaned:
=jan;=aar+
aar: 1;
END ELSE maaned:=succ maaned!;
svarer da til:

Poster

Poster
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Formen:
WITH
p1,p2,....,pn DO
svarer til:

WITH pIDo WITHpz Do WITH pn Do
I PolyPascal-80 bestemmes det maksimale antal nestede WITH sætninger, der tillades, dvs. det maksimale antal poster, der kan åbnes på
en gang, via compilerens W register. Ved start af compileren vælges
{$W4}, hvilket betyder, at maksimalt 4 WITH sætninger kan nestes.
Det maksimale nestingniveau kan varieres mellem 0 og 9, og er givet
ved indholdet af W registeret ved begyndelsen afden nuværendeblok.
Hvis et {$W8} compilerdirektiv placeres før erklæringsdelen i en blok,
kan WITH sætninger i denne blok altså nestesop til 8 gange bemærk,
at dette ikke betyder, at der kun må være 8WITH sætninger i blokken,
men derimod, at der højst må være 8 WITH sætninger inden i hinanden!. I begyndelsen af en blok reserverer compileren 2 bytes for hver
tilladt nestingniveau.
W compilerregisteret har ingen betydning i PolyPascal-86, men W
compilerdirektiver tillades alligevel. Det maksimale nestingniveau i
PolyPascal-86 er altid 16.

10.3 Variant-del

i poster

En posttype kan defineres sådan, at forskellige variable af denne posttype kan indeholde forskellige felter. Dette opnås ved at indføje en
variant-del i posttypen. Variant-delen indledes med det reserverede
ord CASE, efterfulgt af en skalar datatype, kaldt mærketypen, igen
efterfulgt af det reserverede ord OF. Hver variant startes med en eller
ere konstanter, hvis type er givet ved mærketypen, efterfulgt af et
kolon. Selve varianten angives som en feltliste omslutter af parenteser.
Varianterne adskilles

60

med semikoloner.

I

Antag, som et eksempel, at man ønsker at beskrive tre forskellige
geometriske figurer ved hjælp af en enkelt datatype. Hvis de tre geometriske figurer er:

TYPE
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Så kanden detgenerelle formataf denbeskrivende type
for eksempel
være:

TYPE

Poster

figur
= RECORD
<felter fælles for alle figurer>;
CASE figurtype OF
rektangel: <felter
for rektang1er>!;
triangel: <felter
for triangler>!;
cirkel: <felter
for cirkler>!;
, END;

Almindeligvis indeholder en post med en variant-del et felt, der an-

giver hvilkenvariant, der bruges iøjeblikket. Dettefelt kaldesmærkefeltet. Mærkefeltet for typen figur kunne for eksempel være:
art: figurtype

Når enposttype defineres,
skrives mærkefeltet
imellem dereserverede
ord CASE og QF:

TYPE
figur
= RECORD
farve: roed,groen,blaa!;
CASE art: figurtype GF
rektangel: hoejde,bredde:
triangel: sidel,side2,vinkel:
cirkel: radius: real!;
END;

real!;
real!;

Den faste del af en posttype skal altid skrives før variant-delen. I typen
figur er feltet farve det eneste felt i den faste del. En posttype kan kun
indeholde en variant-del. En tom variant-del skrives som to parenteser, der ikke omslutter noget.
Bemærk at PolyPascal systemetikke fører kontrol med, om man i en
variant-del, der er beregnet for en type af information, lagrer information af en anden type. I en variabel af den overfor viste type figur

giver detderfor ikkefejl at referere tilfeltet radius,selvom mærkefeltet art ikke er lig med værdien cirkel. Faktisk kan mærkefeltet helt
udelades, såledesat der kun angivesen datatypemellem CASE og OF.

1 1. Mængder
En samling af objekter, der refereres til under et, kaldes en mængde.
Objekterne, der indgår i mængden, kaldes mængdens elementer.
Nogle eksempler på mængder:
A. Alle heltal mellem O og 100.
B. Primtallene mellem O og 100.
C. Alfabetets bogstaver.
D. Alfabetets

vokaler.

To mængder er ens hvis og kun hvis de indeholder de samme elementer. Rækkefølgen af elementerne har ingen betydning, så mængderne
[1,3,5] og [5,3,1] er altså ens. Hvis elementerne i en mængde også
indgår i en andenmængde, erden første mængde endelmængde afden
anden. For de ovenfor nævnte mængdergælder der, at B er en delmængde afA og D er en delmængdeaf C. D er også endelmængde af
sig selv, men ikke en ægtedelmængde, idet der samtidigt gælder, at D
er lig med D.
I Pascal findes der tre forskellige mængdeoperationer. Foreningsmængden af to mængder A og B, hvilket skrives som A+B, er den
mængde, derindeholder alle elementer fra A og alle elementer fra B.
For eksempel er foreningsmængden af [1,3,5,7] og [2,3,4] lig med
[1,2,3,4,5,7]. Fællesmængdenaf to mængder A og B, hvilket skrives
som AB, er den mængde, hviselementer både er elementer i A og B.
For eksempel er fællesmængden af [1,3,5,7] og [2,3,4] lig med [3].
Differensmængden af to mængder A og B, hvilket skrives som A-B,
er den mængde, hvis elementer er elementer i A men ikke i B. For
eksempel er differensmængden af [1,3,5,7] og [2,3,4] lig med [1,5,7].
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11.1 Mængdetyper
Teoretisk set er der ingen grænsefor, hvormange elementer en
mængde kan
indeholde, ligesom
elementer ien mængde
i teorien kan
være hvad som helst. En mængde i Pascal kan derimod kun indeholde

et vistantal elementer,
og elementerne
skal allevære afsamme type
kaldet elementtypen!.
Elementtypen må
være enhver
skalar type,
undtagen real. En mængdetype angives ved de reserverede ord SET

OF efterfulgtaf elementtypen.Nogle eksempler:
TYPE
talmaengde = SET OF 0.50;
cifre = SET OF O..9;
bogstaver = SET OF &#39;A&#39;..&#39;Z&#39;;

farver = SET OP roed,groen,blaa!;
tegnsaet =

SET OF char;

Det maksimaleantal elementer,en mængdei PolyPascalkan indeholde, er256. Desuden
gælder der,at denordinale værdiaf grænserne
i elementtypenskal væremellem 0og 255.
i
11.2 Mængdeudtryk
Mængder kan
udregnes udfra
andre mængder
ved hjælpaf mængdeudtryk. Disseopbygges af
mængdekonstanter, mængdevariable,
mængdeangivere og operatorer.

1l.2.l Mængdeangivere
En mængdeangiver
består afen listeaf elementerog intervalleromsluttet af [ og] symbolerne. Enelement eret udtrykaf mængdens
elementtype, oget intervaler to sådanne udtryk
adskilt afet doventkolon ..!.
Nogle eksempler på mængdeangivere:

[Las]

[&#39;P&#39;,&#39;o&#39;,&#39;
[X]
[1,j,1<+3]
[l--SJ
[Li]
[&#39;A°..&#39;z&#39;,&#39;a&#39;..&#39;z&#39;,&#39;0&#39;..&#39;9&#39;]
[1,3.. 10,12]
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Mængden [1..5]svarer til [1,2,3,4,5]. Hvisi er større endj så angiver
[i..j] en tom mængde. [] angiver også en tom mængde, men denne
tomme mængde er kompatibel med alle mængdetyper, da den ikke
indeholder nogen udtryk, der kan bestemme dens type.

l1.2.2 Mængdeoperatorer
I mængdeudtryk findes der tre prioritetsniveauer for operatorer. Fællesmængdeoperatoren f! har den højeste prioritet, efterfulgt af forenings- og differensmængdeoperatorerne + og -!, igen efterfulgt af
de relationelleoperatorer og IN operatoren. Her følger en oversigt
over mængdeoperatorerne:
i
fF

ællesmængde.

+ Foreningsmængde.
- Differensmængde.
= Test
for lighed.
<> Test for ulighed.
>= Sandt hvis den anden operand er en delmængde af den
første.

<= Sandt

hvis den første .operand er en delmængde af den

anden.

IN Den
anden operand er en mængde, og den første operand
er et udtryk af samme type som mængdenselementtype.
Resultatet er sand hvis elementet, der er givet ved det
første udtryk, er indeholdt i mængden.
Mængdeudtryk kan ofte anvendestil at tydeliggøre lange og indviklede
sandhedsudtryk. For eksempel svarer konstruktionen:
IF ch=&#39;E&#39;!
OR ch=&#39;C&#39;!
OR ch=&#39;S&#39;!
OR CH=&#39;I&#39;!
THEN

til den noget mere elegante konstruktion:
IF ch IN [&#39;E&#39;,&#39;C&#39;,&#39;S&#39;,&#39;I&#39;]
THEN
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På tilsvarende måde kan konstruktionen:
IF ch>=&#39;O&#39;!
AND ch<=&#39;9&#39;!
THEN
forkortes til:
IF ch IN [&#39;O&#39;..&#39;9&#39;]
THEN

11.3 Mængdetilskrivninger
Tilskrivningsoperatoren kan anvendes til at tilskrive mængdevariable
mængdeværdier, derer udregnet i mængdeudtryk. Eksempler:

VAR
cifre:
SETO..9;
OF
vokaleLkonsonanterz SET
ulige: SET GF 1..100;
i: integer;

OF &#39;A&#39;..&#39;Z&#39;;

BEGIN

cifre:
= [O.
.9];
vokaler:=[&#39;A&#39;,&#39;E&#39
konsonanter:
= [&#39;A&#39;.
.&#39;Z&#39;]-voka1er;
ulige:=[];
i:=1
FOR
50
TODO
u1ige:=ulige+[i+i-1];
END.

12. Typeangivne konstanter
I modsætning til definitionen af en typeløs konstant se afsnit 4.2.2!,

specificerer definitionen
af en typeangiven konstant
både konstantens
type ogdens værdi.En typeangivenkonstant svarertil en variabel af
samme type, blot med en konstant værdi.

Typeangivne konstanterdefineres i en konstantdefinitionsdeli en
bloks erklæringsdel. Konstantens identifier skal efterfølges af et kolon
og en type, der igen skal efterfølges af et lighedstegn og selve konstanten.

12.1 Typeangivnekonstanter af simple typer
En typeangiven
konstant kananvendes nårsomhelst
en variabelaf den
samme typeforventes. Typeangivne
konstanter kanaltså, i modsætning til almindelige typeløse konstanter, bruges som var-parametre til

procedurer ogfunktioner. Nogleeksempler på
typeangivne konstanter
af simple typer:

CONST
maximum:
integer
9999;
=
faktor: real = 4132774526;
navn: STRINGUO] = &#39;PolyPascal
crlf: STRING[2] = ^M^];

En typeangiven konstant kan anbefales frem for en typeløs konstant,
hvis konstanten anvendes ofte i programmet. Grunden hertil er, at en

typeangiven konstant
kun inkluderesen enkelt gang i programmets
kode, medens en typeløs konstant inkluderes hver gang, der refereres
til den. Da en typeangiven konstant faktisk er en variabel med en
konstant værdi, kan den ikke anvendes i definitionen

af andre konstan-

ter eller typer. Det nedenfor viste eksempel er således ikke tilladt da
min og max ikke er typeløse konstanter!:

CONST
min:
integer
O; =
max: integer

= 100;
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12.2 Strukturerede

konstanter

Ved hjælp af typeangivne konstanter erdet muligt at definere konstanter af strukturerede typer, dvs. array-, post- og mængdekonstanter.
Sådanne konstanter bruges normalt som prædefinerede tabeller og
mængder i konverteringer og tests.

l2.2.1 Arraykonstanter
En arraykonstant
består afen listeaf konstanteradskilt afkommaer og
omsluttet af parenteser. Nogle eksempler:

TYPE
farve
= roed,groen,blaa!;
navneliste =

ARRAYHarve] OF

STRING[4];

CONST

farvenavn:
navneliste
&#39;rød&#39;,&#39;gr
=
fak: ARRAY[1..7]

OF integer

= ,2,6,24,120,720,5040!;

Den ovenfor viste konstantdefinitionsdel definerer en arraykonstant,
kaldet farvenavn, der bruges til at omsætte værdier af typen farve til
deres tilsvarendetekstrepræsentation, og en arraykonstant, kaldet fak,
der bruges til hurtige beregninger af fakulteten af et heltal. Elementerne i farvenavn er:
farvenavn[roed] =
farvenavn[groen] =

&#39;rød&#39;
&#39;grøn&#39;

farvenavn[blaa] = &#39;blå&#39;
Flerdimensionale arraystrukturer tillades naturligvis også. Sådanne
konstanter defineres ved at omslutte hver dimension med parenteser.

Den inderstekonstant svarer
til dimensionenlængst mod
højre i arraystrukturen. Nogle eksempler:
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TYPE
matrix
= ARRAY[1..2,1..3]
OF real;
kubus = ARRAY[O..1,0..1,0..l] GF
CONST &#39;

integer;
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Elementerne i

k er:

1<[0,0,0] = 1 k[0,0,1]

=Y

k[0,l,O] = 2 k[O,l,1]
k[l,0,0] = 0 k[1,0,l]
k[1,1,0] = 6 k[1,1,1]

=9
=8
=3

Elementtypen i en arraykonstant kan være enhver type undtagen filtyper og pointertyper. Tegn-array konstanter angives enten som enkelttegn eller som strenge. Definitionen:

coNsT i
cifre; ARRAY[o..9]

of" Cha; =

louis1|,|2|,|3l&#39;|4|,|5|&#39;|6|,|7|||8|,ø9|!;
kan altså også skrives som:

CONST

cifre:
ARRAY[0..9]
char&#39;01Z3456Y89&#39;;
=OF
l2.2.2 Postkonstanter

En postkonstant består af en liste af feltkonstanter adskilt af semikoloner og omsluttet af parenteser. Hver feltkonstant angiver en feltidentifier efterfulgt af et kolon og en konstant. Nogle eksempler:

TYPE
complex
= RECORD
re, im: real;
END;

maanedsnavn
ian,feb,mar,apr,maj,jun,
=
jul,aug,sep,okt,nov,dec!;
datopost
RECORD
=
dag:
1..31;

Typean givne
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CONST
complex
cl:
re:=4.75;
im: -8.0!;
kdato: datopost = dag: 12; maaned:feb; aar: 1983!;
hansen: navnepost

= efternavn: &#39;Hansen&#39;;
antalnavne: 2;
fornavne: &#39;]ens&#39;,&#39;Erik&#39;,!!;
tal: ARRAY[l..3] OF complex =
re: l; im: 2!, re: O; im: 37!, re: -3; im: 8.5!!;

Feltkonstanter skal angives i den rækkefølge,ifelterne er erklæret i
postens definition. Hvis en post indeholder felter af filtyper eller pointertyper, er det ikke muligt at definere konstanter af denne posttype.
Hvis en post indeholder en variant, er det op til programmøren kun at
angive felter, der indgår i den valgte variant. Hvis varianten indeholder
et mærkefelt, skal en værdi også angives for dette.

l2.2.3 Mængdekonstanter
Syntaksen for en mængdekonstant er nøjagtig den samme som for en
mængdeangiver seafsnit 11.2.1!, bortset fra, at elementerne og intervallernes grænsernaturligvis skal være konstanter. Nogle eksempler på
mængdekonstanter:

TYPE
cifre
= SET
OF O..9;
bogstaver =

SET OF &#39;A&#39;..&#39;Z&#39;;

CONST
lige:
cifre[O,2,4,6,8];
=

vokaler: bogstaver
= [&#39;A&#39;,&#39;E&#39;,&#39;I&#39;,&#39;O&#39;,&#39;
alfanum: SET OF char = [&#39;A&#39;..&#39;Z&#39;,&#39;a&#39;..&#39;z&#39;,&
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13. Filer
Ved hjælp af filer kan et program gemme data, der senere kan læses
af programmet selv eller af et andet program. I modsætning til andre
datatyper, bliver data, der udlæses til en fil, ikke gemt i lageret, men
udskrives i stedet til en diskfil. På samme måde bliver data, der indlæses fra en fil, læst fra en diskfil.

En fil er en følge af elementer, alle af samme datatype. Antallet af
elementer i en fil, ofte kaldet længden af filen, er ikke på forhånd
fastsat i typedefinitionen, som det for eksempel er tilfældet med en
arraystruktur.
Til hver fil hører der en fil-pointer, der kontrolleres af systemet. Hver
gang et element udlæses til eller indlæses fra en fil, flytter systemet
automatisk fil-pointeren frem til det næsteelement i filen. Systemet er
desuden i stand til at flytte fil-pointeren til ethvert af brugeren valgt
element i filen.

13.1 Filtyper
En filtypeangives med
de reserverede
ord FILE OF efterfulgtaf typen
af filens elementer. Nogle eksempler:

TYPE
keystr
= STRING[8];
dataRECORD
=
key:
keystr;
navn: STRING[40];
pris: real;
END;

VAR
keyfil:
FILEkeystr;
OF
datafil: FILE

OF data;
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I MS-DOS versionen af PolyPascal-So definererF compilerdirektivet,
hvor mange filer der kan være åbne på samme tid. Compileren vælger
selv {$F16} , hvilket betyder, at maksimalt 16 filer kan være åbnepå en
gang. Hvis man, for eksempel, placerer et {$F32} compilerdirektiv i
begyndelsen af et program bemærk: før erklæringsdelen!, kan der
være op til 32 filer åbne samtidig. F direktivet begrænser ikke antallet
af filer der kan erklæres i et program - det sætter kun en grænsefor

hvor mangefiler der kanvære åbnesamtidig. t
Bemærk, at selvom man har anvendt et F direktiv til

at sikre ettilstræk-

keligt antal filbuffere, kan man stadig opleve, at systemet rapporterer
en For mange åbne filer fejl. I så tilfælde er det fordi MS-DØS
operativsystemet er løbet tør for filbuffere. Dette kan ændres ved at
angive en større værdi for °files=xx° parameteren i CONFIGSYS filen. MS-DOS vælger normalt 8 hvis man ikke angiver nogen værdi.
Yderligere beskrivelse heraf findes i MS-DOS operativsystemets dokumentation.

13.2 Qperationer
på filer
Betegnelsen filnavn anvendes i det følgende om et MS-DOS eller
CP/M disk fil navn. Formatet af et filnavn afhænger af,hvilken version
af PolyPascal der anvendes.
MS-DOS versionen

I MS-DOS versionen er et filnavn faktisk en række af biblioteksnavne,
der fører frem til det ønskede underbibliotek, efterfulgt af selve filnavnet:
<disk> :92<dirnavn>92. . .92<
dirnavn>92<filnavn>

Hvis rækken starter med en baglænsskråstreg eller på nogle maskiner
et stort Ø!, starter MS-DOS søgningen i diskens hovedbibliotek; i
modsat fald starter søgningen i det nuværende underbibliotek.
<disk> er diskens identifier A-O!. Hvis <disk> og det efterfølgende
kolon udelades, vælges dennuværende disk. <dirnavn> og <filnavn>
er disk fil navne

i formatet:

<navn>. < type>
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hvor <navn> er op til otte bogstaver eller talcifre og <type> er op til
tre bogstaver eller talcifre. Hvis punktummet og <type> feltet udelades, vælgersystemet automatisk en filetype der består af tre blanktegn.
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CP/M versionerne

Det generelle format af et CP/M filnavn er:
<disk>: <navn>.

<type>

hvor <disk> er diskensidentifier A-P!, <navn> er filnavnet optil&#39;
otte bogstavereller talcifre!, og <type> er filtypen op til tre bogstaver eller talcifre!. Hvis <disk> og det efterfølgende kolon udelades,

vælges den
nuværende disk.
Hvis punktummetog <type> feltet udelades, vælger systemet automatisk en filtype der består af tre blanktegn.

Følgende standardprocedurer kan bruges til behandling af filer f angiver en fil-identifier!:
assign f,s!

s er et strengudtryk, der angiver et MS-DOS eller CP/M

filnavn. Den maksimale længde
af filnavneter 63 tegn
i MS-DQS

versionen. Filnavnet

tilskrives til

filvariab-

len, ogalle efterfølgendefiloperationer påf vil arbejde
på diskfilenved navns. assignmå aldriganvendes på
en
fil, der

rewrite f!

er åben.

Denne procedure bruges til at oprette nye diskfiler. Dis-

kfilen får det navn,der er tilskrevet f, og fil-pointeren
sættes til begyndelsen af filen. Den nye fil indeholder
ingen elementer. Hvis der i forvejen findes en fil af
samme navn, bliver denne

reset f!

slettet.

Denne procedure bruges til at åbne en eksisterendediskfil. Diskfilen er givet ved det navn, der er tilskrevet f.

Hvis diskfilenikke eksisterer,rapporteres en1/0 fejl ellers åbnes filen, og fil- pointeren sættes til det første
element.

read f,vs!

vs er en eller ere variable, af samme type som f&#39;s elementer, adskilt

af kommaer.

Hver variabel

læses fra fi-

len, og efter hver læsning yttesfil-pointeren frem til
det næsteelement.
write f,vs!

vs eren ellerere variable, af sammetype somfs elementer, adskilt

af kommaer.

Hver variabel

skrives til

filen, ogefter hverskrivning yttesfil-pointeren fremtil
det næste element.
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seek f,n!

n er et udtryk af typen integer. Fil-pointeren flyttes til
det n°te element i&#39;
filen. Det

første element

i en fil har

nummer O. Bemærk, at det ikke er muligt at flytte ud
over længden af en fil. I MS-DOS versionen af PolyPascal-86 kan n også være et udtryk af typen real, hvilket
giver et større virkeområde.
truncate f!

usha!

Kun MS-DOS versionen. Et kald til denne procedure
sætter end-of-file til fil-pointerens nuværende position,
dvs. bortskærer

resten af filen.

Et kald

tømmer fs

til flush

interne buffer,

dvs. sikrer,

at fs interne buffer er udskrevet på disken. Envidere
sikres det, at den næste read- operation vitterligt foretager en læsning på disken. Normalt anvendes denne
procedure kun i programmer, der skal køres på erbrugersystemer, hvor ere brugere har adgang til den
samme fil på en gang. Et kald til ush har ingen effekt
på typeangivne filer i MS-DOS versionen af PolyPascal-86, da der ikke findes nogen buffer i denne versions
filvariable.

close f!

Diskfilen, der
behandlesf,via
lukkes,
og diskens
bibliotek opdateres, så det nu angiver filens nye status.

erase f!

Diskfilen, der er sammenknyttet med f, slettes. Hvis
filen, der skal slettes, er åben, dvs. hvis der er foretaget
kald til rewrite eller reset men ikke til close, bør close
kaldes først.

rename f,s!

Denne procedure ændrer navnet på den diskfil, der er
sammenknyttet med f, til det navn, der er givet ved
strengudtrykket s. rename bør ikke anvendes på åbne
filer. Hvis f anvendes efter rename, uden forudgående
kaldtil assign, arbejdes der på filen med det nye navn.

cheira!

Kun MS-DQS versionen. s er et strengudtryk, der angiver et underbiblioteks filnavn. Dette underbibliotek
bliver det

nuværende underbibliotek.

Hvis filnavnet

an-

giveren disk, bliver denne disk den nuværende disk.
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mkdir s! Kun

MS-DQS versionen. s er et strengudtryk, der angiver et underbiblioteks filnavn. Det sidste element i
filnavnet skal angive et ikke eksisterende bibliotek, og
et bibliotek med dette navn oprettes.

rmdir s! Kun

MS-DOS versionen. s er et strengudtryk, der angiver et underbiblioteks filnavn. Det sidste bibliotek i
filnavnet slettes.

gcdir d,s! Kun

l

MS-DQS versionen.
d eret heltalsudtrykog ser en

strengvariabel. s returnerer det nuværende bibliotek for
det drive, der udvælges af d. O svarer til drive A, 1 til
drive B,

osv.

Følgende standardfunktioner
kan brugestil behandlingaf filer:
eof f! Returnerer

værdien sand true! hvis f°s fil-pointer er

placeret ved slutningen af filen, altså bagved det sidste element i filen. Hvis fil- pointeren ikke er ved slutningen af filen, returneres værdien falsk false!.

position f! En

heltalsfunktion, derreturnerer fil-pointerensværdi,

altså nummeret på det nuværende element i filen. O
svarer til det første element.

length f! En

heltalsfunktion, derreturnerer filenslængde, altså
antallet af elementer i filen. Hvis length f! er nul, er

_ filen tom.

longpos f! Kun
MS-DØS versionen. Denne funktion svarer til position funktionen, bortset fra, at typen af den returnerede værdi er real.

longlen f! Kun

MS-DOS versionen. Denne funktion svarer til
length funktionen, bortset fra, at typen af den returnerede værdi er real.

Der skalaltid udføreset kald til assign,før der foretages operationer
på en fil. Hvis derskal foretageslæsninger og/eller
skrivninger fra/til
filen, skal

der desuden udføres et kald til

rewrite eller

reset. Efter

et

sådant kald peger fil-pointeren på det første element i filen, altså
position f!=0. Efter
et kald til rewrite gælder der desuden, at
length f!=O.
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En fil kan kun udvides vedat føje elementer til slutningen afden.
Fil-pointeren kanyttes til slutningen affilen vedat udføresætningen:
seek f,length í!!;

Hvis derer foretagetlæsninger og/eller
skrivninger påen fil, skal close
kaldes efterendt behandling
af filen. Undlades dette,kan datagå tabt,
da systemet ikke får opdateret filens status korrekt vis.

Det nedenforviste programudlæser 1000
tilfældige heltal,mellem 0og
999, til diskfilen A:RANDOM.DAT.
PROGRAM slaivtal;

VAR
integer;
í,k:
talfil: FILE OF integer;

BEGIN
assignüall,
&#39;A:
DAT&#39;!;
RANDOMS.
revvriteUalfiD;
iz=l
FOR
TO
1000 DO

BEGIN
=random
k:
Write
1000!;
ta1fi1,k!;
END;
c1ose talfil!;
END.

Det nedenforviste programindlæser detilfældige talfra diskfilen,der
blev oprettetaf det ovenstående program,
og beregnerderes gennemsnit:
PROGRAM laestal;

VAR
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BEGIN
read talfil,i!; sum:

=sum+i; n:

=n+ 1;

END;
close talfil!;
writelnfgennemsnittet er
END.

&#39;,sum/n:0:3!;

Det nedenfor viste program opretter en ny fil A:TEMP.DAT, og
læser alle elementer fra

A:RANDOM.DAT til

ud-

den, i omvendt række-

følge. Derefter slettes A:RANDOMS.DAT,
og A:TEMP.DAT omdøbes i stedet til dette navn. Bemærk brugen af seek proceduren og
length funktionen til at læse inputfilen baglæns:

Filer

PROGRAM omvend;

VAR
integer;
p,n:
indfiLudfil: FILE

OF integer;

BEGIN
assignündfílfA:RANDOMSDATU;
reset indfi1!;
assign udfil,&#39;A:TEMP.DAT&#39;!; rewrite udfil!;
FOR p:=length indfi1!-1
DOWNTO O DO

BEGIN
seekündfil,
p!; read vvrite
indfil,n!;
udfil,n!;
END;
close
close
indfil!;
udfil!;
erase indfil!; rename udfi1,
END.

&#39;Az RANDOMS.
DAT&#39;!;

I MS-DOS udregnes antallet af elementer i en diskfil fra filens længde
i bytes!, der er lagret i diskens bibliotek. Hvis det sidste elementi filen

Filer
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CR/LF sekvenset CR tegn efterfulgtaf et LF tegn! som end-of-line
mærke oget Ctrl-Z tegn somend-of-file mærke.Da længdenaf en
linie kanvariere, kanpositionen påen givenlinie ikkeberegnes, og
det
er derfor ikke muligt at foretage tilfældig ytning af en textfils filpointer. Desuden er det ikke tilladt at udlæse til og indlæse fra en
textfil på en gang.
En textfilvariabel

erklæres ved

at referere

til det

reserverede ord

TEXT, for eksempel:

VAR
indfiLudfilz
TEXT;
En textfilvariabel

indeholder bl.a.

en buffer.

Denne buffer

er normalt

på 128 bytes, hvilket betyder, at for hver 128 tegn der læsesfra eller
skrives til filen, foretages der en læsning fraeller skrivning til diskfilen.
I de este tilfælde er 128 bytes en passende bufferstørrelse,men hvis
et program skal kopiere data fra en textfil til en anden, kan en større
buffer være at ønske; ellers vil disken bruge en masse tid på at ytte
læse/skrive hovedetfrem og tilbage blot for at læse eller skrive en lille
blok. PolyPascal-86 tillader derfor, at man angiver bufferens størrelse
når man erklærer en textfil. Dette foregår ved at skrive bufferstørrelsen i firkantparenteser umiddelbart efter TEXT:

VAR
outfile:
TEXT[4096];
Den ovenfor viste erklæring angiver at variablen outfile skal have en
bufferstørrelse på 4096 K! bytes.
Bemærk, at PolyPascal-80 ikke giver mulighed for at ændre entextfils
bufferstørrelse. Bufferstørrelsen er altid 128 bytes i PolyPascal-80.

13.3.1 Qperationer på textñler
78

I lighed med selvdefinerede filer skal læsninger ogskrivninger til og fra
en textfil altid forudgås af et kald til assign efterfulgt af et kald til reset
eller rewrite. Hvis en ny textfil skal oprettes, skal rewrite bruges til at
klargøre filen. I dette tilfælde tillader systemet kun udlæsning til filen.
Hvis en eksisterende textfil skal læses,skal reset bruges til at klargøre
filen. I dette tilfælde tillader systemet kun indlæsning;fra filen. Når en
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MS-DOS versionen
af PolyPascal-Só
har enekstra filklargørings procedure vednavn append.Formatet afen kald af appender:
append t!
hvor t er en textfilvariabel. Diskfilen

med det navn, der

er tilskrevet

t, åbnes,og fil-pointeren yttes til slutningen affilen. I lighed med
rewrite tilladersystemet kun
udlæsning tilfilen efteret kaldtil append.
Tegn skrivestil en textfil medwrite procedurenog læses
fra en textfil
med readproceduren. Pascal
har desuden
en rækkespecielle procedurer og functioner, dermuliggør behandling
af linier i en textfil t angiver entextfil-identifier!:
readln t! Flytter

fil-pointeren frem til begyndelsenaf den næste

linie ved at læse alle tegn til og med den næste CR/LF
sekvens.

writeln t! Skriver

et end-of-line mærke enCR/LF sekvens!til

filen.

eof t! En

boolean funktion der returnerer sand hvis filpointeren erplaceret vedslutningen affilen, dvs.enten
ved den fysiske slutning af filen eller ved et Ctrl-Z tegn.

eoln t! En

boolean funktion der returnerer sand hvis filpointeren er placeret vedslutningen afen linie nærmere bestemt ved CR tegnet i den CR/LF sekvens der
afslutter linien!. eoln t! returnerer desuden sand hvis
eof t! er sand.

seof t! Skip

og test for end-of-file. Denne funktion svarer til
eof funktionen, bortset fra, at den læser og ignorerer
blanktegn, TAB tegn, og end-of-line mærker CR/LF
sekvenser!, førden tester for end-of-file.

seoln t! Skip

og test for end-of-line. Denne funktion svarer til
eoln funktionen, bortset fra, at den læser og ignorerer
blanktegn og TAB tegn før den tester for end-of-line.

De ovennævnte operationer kan kun anvendes på textfiler. seek proceduren og position og length funktionerne kan ikke anvendes påtext-

filer. Etkald tilflush proceduren
har ingen
effekt påtextfiler iCP/M 79
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versionerne. I

MS-DOS versionen

vil et sådant kald

tømme filbuffe-

ren, hvis filen anvendes til udlæsning. Når truncate proceduren anven-

des påen textfil, bliver textfilensamtidig klargjorttil udlæsning.
Det nedenfor viste program foretager en frekvenstælling af tegnene i
filen A:LE&#39;ITER.TXT.
PROGRAM tegnfrekvens;
CONST
bogstaver: SET OF &#39;A&#39;..&#39;Z&#39;
= [&#39;A&#39;..&#39;Z&#39;];
smaabogst: SET OF &#39;a&#39;..&#39;z&#39;
= [&#39;a&#39;..&#39;z&#39;];
VAR
antal: ARRAY[&#39;A&#39;..&#39;Z&#39;]
OF integer;
chzchan
t: TEXT;
BEGIN
FOR ch:=&#39;A&#39;
TO &#39;Z&#39;
DO anta1[ch]:=O;
assign t,&#39;A:LETTER.TXT&#39;!; reset t!;
WHILE NOT eof t! DO
BEOIN
WHILE NOT eo1n t! DO

BEGIN
read t,ch!;

IFIN
chsmaabogst
THEN ch:=chr o
IF ch IN bogstaver THEN anta1[ch]:==antal[ch]+1;
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END;
readln t!;
END;
c1ose t!;
writelnCtegn anta1&#39;!;
FOR ch:=&#39;A&#39;
TO &#39;Z&#39;
DO
writelnC &#39;,ch,antal[ch]:Y!;
END.

read og write standard procedurerne beskrives yderligere i kapitel 16.
Her forklares bl.a. hvordan disse procedurer kan bruges til at læse og
skrive andre datatyper end tegn.
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knytte textfilenmed I/O enhedens symbolske
navn via assign proceduren. Defølgende I/Oenheder ertilgængelige fraPolyPascal:
CON: Console

enheden. Udlæsninger sendes til MS-DOS eller

CP/M consoleoutput enhedennormal systemets
skærm!,
og indlæsningerhentes fraMS-D !S eller CP/M console
input enheden normalt tastaturet!.CON: enhedener linieorienteret under indlæsning: Tegnenelæses altid fra en

liniebuffer, ognår denneer tom,bliver enny linie indlæst.
Linierne kan

editeres når de indtastes. Afsnit 16.1 indehol-

der ere detaljer om indlæsning fra CON: enheden.
TRM: Terminal
CON:.

enheden. Refererertil

den samme

enhed som

KBD: Keyboard

enheden kunindlæsning!. Indlæsninger
hentes

fra MS-DOS eller CP/M console input enheden normalt

tastaturet!. Deindlæste tegn
udskrives ikke,og indlæsningen erikke linieorienteretsom vedCON: enheden.
LST: List

enheden kun udlæsning!. Udlæsningersendes til MSDOS eller CP/M list enheden normalt systemets printer!.

AUX: Auxiliary

enheden. Udlæsninger
sendes tilMS-DOS eller

CP/M auxiliary enheden, og indlæsninger hentes fra
MS-DOS eller CP/M auxiliary enheden. Normalt refererer
disse enheder til et modem eller en anden ydre enhed.
USR: User

enheden. Udlæsninger sendes til den brugerdefinerbare outputrutine,
og indlæsninger hentes fra den

brugerdefinerbare inputrutine. Yderligere detaljer om
brugerdefinerede I/O rutiner gives i kapitel 22.
INP: Kun

MS-DOS versionen.

Refererer til

MS-DOS standard

input filen file-handle nummerO!. Denneenhed kanogså
bruges i forbindelse med både almindelige filer og typeløse
filer.
OUT: Kun

MS-DOS versionen.

Refererer til

MS-DOS standard

output filen file-handle nummer 1!. Denne enhed kan
også bruges i forbindelse med både almindelige filer og
typeløse filer.
81
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ERR: Kun

MS-DOS versionen. Refererer til MS-DOS standard
error output filen file-handle nummer 2!. Denne enhed
kan ogsåbruges i forbindelse med både almindelige filer og
typeløse filer.

MS-DQS brugere bør bemærke, at MS-DOS operativsystemet i sig
selv har en række logiske enheder, så som &#39;CON, °LST,
og AUXÄ
PolyPascal behandler disse enheder som var de diskfiler, dog med en
undtagelse: Når man åbner en fil, via reset, rewrite, eller append,
undersøger PolyPascal om filen er en logisk enhed et device! ved
hjælp af et MS-DUS systemkald. Hvis MS-DOS rapporterer, at der er
tale om en logisk enhed, sætter PolyPascal filens bufferstørrelse til 1,
og alle ind- og udlæsninger foregår tegn for tegn. Device-check faciliteten styres ved hjælp af D compileraget. Normalstillingen
er
{$D+}, og i denne stilling foretages device-checks som beskrevet
ovenfor. Hvis man placerer et {$D-} direktiv i begyndelsen af programmet bemærk: før erklæringsdelen!, foretager PolyPascal ikke
device-checks, og alle 1/0 operationer foregår som på diskfiler via
filens buffer. I så tilfælde kan et kald til flush proceduren bruges til at
sikre, at de tegn man har skrevet til en fil faktisk er sendt til den.
Logiske enheder skal, i lighed med diskfiler, åbnes via et kald til reset,
rewrite, eller append førend de anvendes.Funktionen af reset, rewrite,
og append er ens for logiske enheder. close proceduren har ingen
effekt på en logisk enhed.
Det nedenfor viste program udskriver filen BzMESSAGETXT på systemets printer:
PROGRAM listfil;

VAR
char;
ch:
indfiLudfil: TEXT;

BEGIN

assignündfil,&#39;B:MESSAGE.TX
reset indfi1!;
82

assign udfil,&#39;LST:&#39;!; rewrite udfi1!;
WHILE NOT eofündfil! DO
BEGIN
WHILE NQT eoln indfil! DC!
BEGIN
read indfil,ch!; write udfil,ch!;
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readln indfil!; vvriteln udfil!;

END;
Filer

close
close
indfil!;
udfil!;
END.

Standardprocedurerne eof
og eolnarbejder enspå diskfilerog logiske
enheder. Som tidligere beskrevet returnerer eof sand når den fysiske
slutning af filen er nået, eller når det næste tegn i filen er et Ctrl-Z.
eoln returnerer sand når det næste tegn i filen er et CR eller når eof
er sand. eof og eoln kan således se forud i filen. For at kunne se
forud er det imidlertid nødvendigt at læse et tegn forud i filen, dog
uden at tegnet går tabt. Når eof eller eoln læser forud, gemmer de
derfor det læste tegni en look-ahead buffer, og denne buffer tømmes
da af den næstelæsning. Dette kan bedst anskueliggøres vedet eksempel:
WHILE NOT

eof t! DO

BEGIN
WHILE
NOT eoln
DO read
t!
t,ch!;
readln t!;
END;

Når eof kaldes, læser den et tegn forud og gemmer dette tegn i lookahead bufferen. Hvis tegnet ikke er et end-of-file mærke, startes den
indre WHILE

løkke. Ved

det første kald til

eoln er der allerede

læst

forud, så eoln værdien kan umiddelbart udregnes. Hvis eoln er falsk,
tømmes look-ahead bufferen af read proceduren. I de følgende gennemløb af den indre WHILE løkke bliver alle indlæsning foretaget af
eoln, hvorefter read tømmer look-ahead bufferen. Når den indre
WHILE løkke slutter, fjerner readln end-of-line mærket fra lookahead bufferen, og hele processen kan nu gentages.
l3.3.3 Standardfiler

Nedenfor vises en oversigt over standardfilerne i PolyPascal. Ved at

anvende disse
filer fremfor erklærede filer,er det muligt at spare den
plads, der ellers skulle bruges til filvariablene og deres initialisering.
Alle filerne er præ-tilskrevne tillogiske enheder, og det er ikke nødvendigt at åbne dem førend de anvendes faktisk er det forbudt at
anvende assign,reset, rewrite og close på disse filer!.
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input Den

primære inputfil. Denne fil er refererer normalt til
CON: enheden.

I MS-DGS

versionen refererer

den til

INP: enheden, hvis input buffer størrelsen er forskellig fra

nul G direktivet!. Seafsnit 13.3.4for ere detaljer.
output Den

primære outputfil.
CON: enheden.

Denne fil

I MS-DOS

refererer normalt til

versionen refererer

den til

QUT: enheden,hvis outputbuffer størrelsener forskellig
fra nul P direktivet!. Se afsnit133.4 for ere detaljer.

con Refererer

til CON:enheden.

kbd Refererer

til KBD:

lst Refererer

til LST:

aux Refererer

til AUX:

usr Refererer

til USR:

enheden.
enheden.
enheden.
enheden.

Da standardfilerne input og output anvendes meget ofte, vælger compileren automatisk disse filer hvis intet andet angives. Nedenfor vises
en liste af textfiloperationer og deres forkortede versioner:

write ch! svarer
read ch! svarer

til write output,ch!
til read input,ch!

writeln svarer
readln svarer
eof svarer
eoln svarer

til writeln output!
til readln input!
til eof input!
til eoln input!

Yderligere udvidelser af read og write procedurerne til ind- og udlæsning af andre datatyper end tegn! beskrives i kapitel 16.

13.3.4 MS-DOS I/ ! omdirigering

84

MS-DOS versionen
af PolyPascal-86
supporterer MS-DOS
operativsystemets I/Q omdirigerings facilitet I/O redirection!. Kort
fortalt går I/O omdirigering ud på, at man har mulighed for at ændre
standard input enheden og/eller standard output enheden til en diskfil.
Desuden gælder der, at når et program supporterer I/O omdirigering,
kan det også anvendes som et filter gennem en pipe. Yderligere
beskrivelse af I/O omdirigering, filtre og pipes findes i MS-DOS operativsystemets dokumentation.
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I/O omdirigering aktiveres ved hjælp af G get! og P put! compilerdirektiverne. G direktivet kontrollerer inputfilen og P direktivet
kontrollerer outputfilen. Begge direktiver kræver et tal, der definerer
størrelsen af input eller outputbufferen. Ved start vælger compileren
automatisk {$GO} og {$P0}, og når bufferstørrelserne er nul, refererer
input og output standardfilerne til CON: eller TRM: enheden som
beskrevet i afsnit 13.3.3. Hvis man definerer inputbufferens størrelse
til at være forskellig fra nul, f.eks. {$G256}, vil input standardfilen
input identifieren! i stedet referere til MS-DOS standard input filen.
Ligeledes gælder der, at hvis man definerer outputbufferens størrelse
til at være forskellig fra nul, f.eks. {$P1024} vil output standardfilen
output identifieren! i stedet referere til MS-DQS standard output
filen. D compilerdirektivet se afsnit 13.3.2! gælder ogsåfor input og
output filerne når disse refererer til MS-DOS standard I/O filerne.
Eventuelle P og G compilerdirektiver skal placeres i begyndelsen afet
program, dvs. før erklæringsdelen, for at have den ønskede effekt.
Det nedenfor viste program indlæser linier fra MS-DQS standard input
filen, sorterer dem, og udlæser demtil MS-DOS standard output filen.
Linierne gemmes på heapen og refereres til gennem et pointerarray.
Bemærk, at allocate proceduren anvendes til at reservere præcis det
antal bytes, der behøves for hver linie. Havde man i stedet anvendt
new proceduren, var lagerforbruget steget kraftigt. Se mereom new og
allocate procedurerne i afsnit 14.2. Sorteringen er baseret på den meget effektive quicksort algoritme.
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PROGRAM sort;
{$G512,P512,D-}

CONST
maxlinie
= 1000;
maxlaengde =

80;

TYPE
liniestr
= STRING[maxlaengde];
linieptr =

^1iniestr;

VAR
i,n1in:
integer;
linie: liniestr;

lptr: ARRAYUmaxhníe] OF linieptr;
PROCEDURE quicksort v,h:integer!;

VAR
ínteger;
i,j:
sptLtptr: Iinieptr;

BEOIN
i:=v;
j:=h; sptr:=1ptr[
DIV 2];
v+h!
REPEAT
WHILE
1ptr[í]^<sptr^
i:=succ
DOi!;
86

WHILE sptr^ <1ptr^ [j] DO j: =succ j!;
IF i< =j THEN
BEGIN

tptr: =1ptr[i]; lptr[i]: = Iptr[j]; lptrm: =tpt:r;
i:=succ í!; j:=pred j!;
END;
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Hvis dette sorterings program bliver oversat til filen SORT.COM, da
vil MS-DOS kommando linjen:
`
SORT <DATA.TXT

Filer

>SORTEDTXT

læse allelinjer fra DATA.TXT, sortere

dem og skrive dem tilbage til

SORTED.TXT.

13.4 Typeløse filer
En typeløs fil bruges primært til direkte læsning og skrivning af sektorer fra og til CP/M eller MS-DOS diskfiler. En typeløs fil erklæreres
med det reserverede ord FILE og intet andet, for eksempel:

VAR
datafil:
FILE;
l3.4.1 Operationer på typeløsefiler
Alle standardfiloperationer, undtagen
read ogwrite, kananvendes på
typeløse filer. I MS-DOS versionen af PolyPascal-86 kan der, når en

typeløs fil åbnes medreset ellerrewrite, eventueltspecificeres en
recordlængde:
reset f,s! eller

rewrite f,s!

s er et heltalsudtryk, der angiver recordlængden i bytes. Hvis intet
angives, anvendesen recordlængdepå 128. Recordlængden eraltid 128
bytes i CP/M versionerne af PolyPascal, og syntaksen for kald til reset
og rewrite er derfor denne samme som for almindelige filer.

Til ind- og udlæsninger
fra og til typeløsefiler anvendesto specielle
standardprocedurer, kaldet blockread og blockwrite. Formatet af kald
til disse procedurer er:
i~
blockread f,v,c,n! og

blockwrite f,v,c,n!

hvor f er entypeløs fil,v er en vilkårligvariabel, cer etudtryk aftypen
integer, og n eren

heltalsvariabel. Ved et kald til blockread eller

blockwrite overføres
op til c recordsfra/til diskfilentil/fra lageret,startende med den første byte, der optages afvariablen v. n returnerer det

faktiske antal af overførte records. Det er op til programmørenat
sikre, at

v er stor nok

til at

indeholde hele

den læste/skrevne

data-

mængde. Efterhver læsning/
skrivning afen record,yttes fil-pointeren frem til den næste record.
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Hvis n returnerer med en værdi forskellig fra c ved et kald til blockread, betyder det, at slutningen af filen er nået. Hvis n returnerer med
en værdi forskellig fra c ved et kald til blockwrite, betyder det, at
disken er fuld.

Ind- og udlæsninger fra og til en typeløs fil skal, i lighed med almindelige filer, foregås af et kald til assign og et kald til reset eller rewrite.
Hvis rewrite anvendes, oprettes og åbnes en ny fil. Hvis reset anven-

des, åbnesen eksisterende
fil. Hvis reset ellerrewrite anvendes
på en
typeløs fil, skal close også kaldes ved endt behandling, for at sikre en
korrekt afslutning.
Effekten af et kald til seek proceduren eller en af funktionerne length

longlen!, position longpos! ogeof med en typeløsfil, svarer til et
tilsvarende kald med en almindelig fil.
Det nedenfor viste program bruger to typeløse fil variabler til at kopiere data fra en disk fil til en anden.
PRQGRAM kopier;
TYPE
buffer = ARRAY[O..32767] OF byte;
VAR
m,n: integer;
indnavn,udnavn: STRING[64];
indfiludfil: FILE;
buf: buffer;

BEZGIN
writeCKopier
fra?readln
&#39;!;
indnavn!;
writeCKopier til? &#39;!; readln udnavn!;
assign indfi1, indnavn!; reset indfil,1!;
assign udfil,udnavn!; rewrite udl,
1!;

REPEAT
88

blockreadündfil,buf,siz
IF n<>O
THEN
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Foranstående eksempel er beregnet til MS-DOS

versionen af Poly-

Pascal-86. I

udelades i kaldene

CP/M versionen

skal recordstørrelsen

til reset og rewrite, og i kaldet til blockread skal size buffer! erstattes
med 256, da bufferen netop kan indeholde 256 sektorer, hver på 128
bytes.
13.5 I/O

kontrol

{$I+} og {$I-} compilerdirektiverne bestemmer, om compileren skal
generere kode til kørselskontrol af I/0 operationer. Ved start af compileren bliver {$I+} automatisk valgt, og i denne stilling vil alle I/O
operationer blive kontrolleret under kørsel af programmet. I den modsatte stilling, {$I-} , bliver der ikke genereret kontrolkode. Status af en
I/O operation kan i stedet kontrolleres ved at udføre et kald til standardfunktionen iores. I Appendix F findes en oversigt over de mulige
statuskoder og deres betydning. Bemærk, at sålænge derikke forekommer fejl, returnerer iores nul. Bemærk også, at i tilfælde af fejl bliver
alle I/O operationer suspenderet, indtil iores kaldes. Først når dette
sker, forlades fejltilstanden, hvorefter yderligere I/O operationer kan
foretages.
iores faciliteten er brugbar i mange situationer. Den nedenfor viste
programstump viser, hvorledes ioreskan anvendestil at undersøge, om
en given diskfil eksisterer eller ej:
aSsign f,&#39;B:LETTER.TXT&#39;!;

{$I-} resetü! {$I+};
IF iores>0

Når {$I-}

THEN writelnCl-"ilen

findes ikke.&#39;!;

stillingen bruges, bør kald til de følgende procedurer og

funktioner kontrolleres

med et kald til

iores:

append blockread

blockwrite

chain chdir
erase execute

close
flush

gcdir mkdir

read

readln rename
rewrite rmdir
write writeln

reset
seek
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14. Pointere
Indtil nu

har denne

manual kun

beskrevet statiske

variable, dvs.

va-

riable derligger påen fasteplader ilageret ogsom refereres
med faste
identifiere. Endynamisk variabel
er enplads, somman selvkan reservere under udførelsen af et program. Med en sådan plads er der ikke
associeret etfast navn, men pladsen refereres i stedet med en pointer.
Pointerens værdi er da blot startadressenpå den dynamiske variabel.

14. 1 Pointertyper
En pointertype angives medpointersymbolet ^! efterfulgt af typeidentifieren bemærk:typeidentifieren, ikketypen! for de dynamiske
variable, der kan allokeres og refereres gennem pointervariable af
denne type. Nogle eksempler:
TYPE
intptr = ^integer;
str4O = STRINC3[40];
strptr = ^str40;
data = RECCDRD
i: integer; ch: char;
END;
dataptr = ^data;

Det er tilladt typeidentifiereni definitionen af en pointertype atreferere til en endnu ukendt typeidentifier. Bemærk, at dette er det eneste
tilfælde, hvor referencer til ukendte identifiere tillades. Et eksempel:

TYPE
link
= ^person;
person
RECORD
=
fornavn,efternavn:
STRING[32];
alder: 0.. 100;
naeste: link;
END;

Dynamiske variable af den ovenfor viste type person er karakteri-

Pointere
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14.2 Brug af pointere
En dynamisk variabel refereres via en pointer ved at efterfølge pointervariablen med pointersymbolet ^!. Antag, at de følgendeerklæringer er udført:

TYPE
=dims
RECQRD
navn: STRING[ZO];
pris: real;
END;
dimsptr = ^dims;
liste = ARRAY[l..5] OF
VAR
pint: ^integer;
foerstedims: dimsptr;
pliste; ^liste;
i: integer;

integer;

De følgende tilskrivninger kan da udføres:
pint ^ : =4;
foerstedims. ^ .navn: = &#39;knagerække&#39;;
foerstedims ^ .pris: = 29. 75;
pliste ^ [3]: =7;
pliste ^ [2] =pint ^;
pliste ^ [i]: =pliste ^ [i+ l]*2;

En dynamisk variabel allokeres med standardproceduren new. Under
forudsætning af de ovenstående erklæringer, vil sætningen:
new foerstedims!;
92

altså allokere en dynamisk variabel af typen dims, og tilskrive dens
adresse i lageret til pointeren foerstedims.
En pointer kan tilskrives værdien af en anden pointer, forudsat begge
pointere er af samme type. To pointere af samme type kan desuden
testes for lighed og ulighed med de relationelle operatorer = og <>.
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Som tidligere
nævnt er
sammensætning
poster
af til
kædede strukturer
en udbredt anvendelse afdynamiske poststrukturer. Hver post skal da
indeholde et felt med en pointer til en anden post, normalt af samme

type somposten selv.Det nedenforviste programopbygger enkædet
liste af personer, ogudskriver derefterlisten:
PROGRAM liste;

TYPE
navnetype
= STRING[30];
^person;
person
RECORD
=
personptr =

navn:
navnetype;
naeste: personptr;
END;

VAR
personliste,pp:
personptr;
nytnavn: navnetype;

BEGIN
personliste:
= NIL;
writelnCskriv navne og slut med en blank linie:&#39;!;

i REPEAT

readln nytnavn!;
nytnavn<>"
IF
THEN

Pointere

Pointere
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Hvis en eller flere dynamiske variable af en eller anden grund ikke
længere anvendes,kan standardprocedurerne mark og release bruges
til at frigive det lager, der optages af disse variable. mark proceduren
bruges til at gemme heap-pointerens nuværende adresse ien variabel.
Formatet af

et kald til mark

er:

mark v!;
hvor v kan være enhver pointervariabel. release proceduren sætter
heap-pointeren til den adresse,der er indeholdt i argumentet. Formatet af et kald til release er:

release v!;
hvor v kan være enhver pointervariabel, der tidligere er sat ved hjælp
af mark. Det nedenfor viste program demonstrerer på simpel vis brugen af mark og release.
PROGRAM heap;

TYPE
=objekt
RECORD
navn: STRING[30];
pris: real;
END;

VAR
objektptr:
^objekt;
heapmaerke: ^integer;
94

BEGIN
mark heapmaerke!;
new objektptr!;
objektptr ^ .navn: =&#39;skruetrækker&#39;;
objektptr ^ . pris:= 13.95;
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Hvis der var udført ere kald til new mellem kaldene til mark og
release, ville det lager, der var optaget af alledisse dynamiske variable,
blive frigivet. På grund af heapens stak-lignende opbygning, er det
ikke muligt at frigive en dynamisk variabel midt i heapen. Bemærk
desuden, at forkert brug af mark og release kan efterlade ydende
pointere, der peger på dynamiske variable, der ikke længere eren del
af den definerede heap.
Hvis man ønsker at allokere et variabelt antal bytes på heapen, kan
man bruge standard proceduren allocate. Formatet af et kald til allocate er:

allocate p ,n!;
hvor p kan være enhver pointervariabel og n er et heltalsudtryk, der

angiver antalletaf bytes,der skal allokeres. pkommer til at pegepå
det allokerede områdes første byte. Se program eksemplet i afsnit
13.3.4.

Standardfunktionen memavail kan bruges til at undersøge hvormange
bytes, der er ledige til yderligere udvidelse af heapen på et givet tidspunkt. memavail tager ingen argumenter, og returnerer en værdi af
typen integer. Hvis der er mere en 32767 ledige bytes, returnerer memavail et negativt tal. Den rigtige værdi kan da beregnes af

65536.0-memavail bemærk
at en konstant aftypen realanvendes for
at gennemtvinge et resultat af denne type - det er nødvendigtda resultatet er større end maxint!.
Da PolyPascal-86 tillader en heap, der er større end 64K bytes, er

memavail ikkei stand til at rapportere størrelsenaf det frie lager i
bytesfI stedet returnerer memavailantallet af ledige paragraffer
paragraphs!. En paragraf svarer til 16 bytes.

Yderligere informationerom systemets
brug af lageret findesi kapitel
24.

14.3 Direkte adgang til pointere
I PolyPascalhareprogrammøren direkte
adgang til den adresse,der
gemmes en
i pointer.Dette eruhyre brugbartfor enøvet programmør,
da mansåledeskkan pege
på enhveradresse lageret.
i
Hvisdet bruges
forkert kandet imidlertidogså være
uhyre farligt,for i uheldige tilfælde
kan endynamisk variabel
komme tilat liggeoven ien »anden
variabel.
eller, endnuværre, oveni selveprogrammet.:
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Formatet af pointere er forskelligt i PolyPascal-80 og PolyPascal-86
PolyPascal-80 bruger ló-bits pointere hvorimod PolyPascal-86 bruger 32-bits pointere!. De metoder, der anvendes for at få direkte adgang til pointere, er derfor også forskellige.

PolyPascal-86
Pointere i PolyPascal-86 er 32-bits værdier. Det er derfor ikke muligt
at konvertere en pointer til en integer med ord funktionen, ligesom ptr
funktionen ikke kan konvertere en enkelt integer til en pointer. I stedet for ord funktionen, kan ofs og seg funktionerne anvendes til at
finde offset- og segmentadresserne på en variabel. For at finde den
offsetadresse ogden segmentadresse,der er gemt i en pointer, angiver
man blot pointervariablen efterfulgt af pointersymbolet, for eksempel:
offset: = ofs p ^ !;
segment: =seg p^

!;

Pointerværdier frembringes ved hjælp af addr og ptr funktionerne.
addr returnerer en pointer til den variabel, der angives somargument,

og ptr&#39;
opbygger enpointerværdi afto heltalsudtryk,for eksempel:
P1 =ptr dseg.$80!;
Det første udtryk angiver segmentadressen ogdet andet angiver offsetadressen. Depointerværdier, der returneres af ptr, er kompatible med
alle pointertyper.
PolyPascal-80
I PolyPascal-SOfindes der to standardfunktioner, ord og ptr, der muliggør konvertering mellem pointere og integers. ord returnerer en
integer, der svarer til den adresse, der er indeholdt i poin-

terargumentet, ogptr konverterer en integertil en pointerværdi, der
er kompatibel med alle pointertyper.

14.4 Gversigt over pointerrutiner
I PolyPascalfindes de følgende procedurertil styring af dynamiske
variable:

new p! p
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er envariabel afenhver pointertype.Proceduren allokerer en dynamisk variabel af den type, der er forbundet med p, og gemmer dens adresse i p.
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allocate p,n! p er envariabel afenhver pointertype ogn er et heltals
udtryk. Proceduren allokerer et area på n bytes på heepen, og indsætter addressenaf dette i p.

mark p! p

er envariabel afenhver pointertype.
Proceduren gemmer heap-pointerens nuværende værdi i p.

release p! p

er envariabel afenhver pointertype.Proceduren sætter heap-pointeren til den værdi, der er indeholdt i p.

I PolyPascal findes de følgende pointerrelaterede funktioner:
memavail

PolyPascal-86: Returnerer antallet af paragraffer mellem heap-pointeren og toppen af det frie lager. Resultatet er af typen integer. Hvis der er mere end 32767
paragraffer ledige, returneres et negativt tal, og den rigtige værdi kan da beregnes af 65536.0-memavail.
PolyPascal-80: Returnerer antallet af bytes mellem
heap-pointeren og toppen af det frie lager. Resultatet er
af typen integer. Hvis der er mere end 32767 bytesledige, returneres et negativt tal, og den rigtige værdi kan
da beregnes af 65536.0- memavail.

addr v! Kun

PolyPascal-86. Returnerer en pointer til variablen
v. Den returnerede værdi er kompatibel med alle pointertyper. Bemærk, at indeksering er tilladt hvis v er et
array, ligesom det er tilladt at angive felter hvis v er en
poststruktur.

ptr s,o!

Kun PolyPascal-86. Konverterer segment- og offsetadresserne, der angives af heltalsudtrykkene s og o, til
en pointerværdi, der er kompatibel med alle pointertyper. Bemærk, at ptr,0!=NIL.

ptr i! Kun

PolyPascal-80. Konverterer adressen givetved integerudtrykket i til en pointerværdi, der er kompatibel
med alle pointertyper. Bemærk, at ptr!=NIL.

ord p! Kun

PolyPascal-80. Konverterer
pointerværdien til
p en
værdi af typen integer. p kan være af enhver pointertype. Bemærk, at ord NIL!=0.

Se desuden afsnit 15.3.2.4
funktioner.

der indeholder

en række uklassificerede"
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15 .Procedurer og funktioner
En procedureer enseparat programdel,
der aktiveresfra enproceduresætning seafsnit 6.1.2!. En funktion er på mange måderlig en
procedure, bortset fra, at funktionen beregner og returnerer en værdi,

der indgåri det udtryk, hvorfra funktionen aktiveresse afsnit5.2!.

15.1 Parametre
Procedurer ogfunktioner i fællesskab kaldet
underprogrammer! kan
have parametre,der tillader underprogrammet at
gentage detshandlinger medvisse variationer.I underprogrammetkan parametrene
anvendes på lige fod med almindelige variable.
Parametre, der nævnes i proceduresætningen eller funktionskaldet,

kaldes aktuelleparametre. Parametre,der nævnesi underprogrammets erklæring, kaldes formelle parametre. Under kørsel af under-

programmet bliverde formelleparametre erstattetaf de aktuelle parametre. Bemærk, at de formelle og de aktuelle parametre skal
stemme overens
med hensyn
til antal, type ogrækkefølge. PolyPascal
I
er derto typeraf parametre:Value-parametre og
var-parametre. Når
symbolet VARskrives foranen formelparameter underprogrammets
i
overskrift, er denne parameter en var-parameter, ellers er det en value-parameter.

Hvis en parameter eren value-parameter,oprettes derved start af
underprogrammet en
variabel denformelle parameter!,hvis begyndelsesværdi er
givet vedden aktuelleparameter. Denaktuelle parameter er et udtryk, hvoraf en variabel er et simpelt tilfælde. Den ak-

tuelle parameterberøres ikkeaf, at underprogrammet tilskriver
nye
værdier til den formelle parameter, ogvalue-parametre kanderfor
ikke anvendes
til at returnere resultaterfra underprogrammet.
Hvis enparameter eren var-parameter,er bådeden aktuelleog den
formelle parameter
lig densamme lagerplads.
I dette tilfælde skalden

aktuelle parameter
være en
variabel. Under
kørsel af
underprogrammet repræsenteres
den aktuelleparameter afden formelleparameter,
og tilskrivninger til den formelle parametervil ændre den aktuelle
parameter tilsvarende. Var-parametre kan derfor anvendestil at retur-

nere resultaterfra underprogrammet.
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Alle adresseberegninger
udføres før et kald. Hvis en parameter for
eksempel eret element i en arraystruktur, bliver adressen pådette
element udregnet før underprogrammet kaldes.
Filvariable skal altid overføres som var-parametre.
Når en stor datastruktur, så som et array, skal overføres til et underprogram, bør en var-parameter i videst muligt omfang anvendes.

Dette sparerbåde tid og plads,da der kun skaloverføres etord, to
ord i PolyPascal-86! der
angiver adressen
på strukturen,i modsætning
til hele strukturen, der overføres hvis en value-parameter anvendes.
15.2 Procedurer

En procedure er enten en standardprocedure eller en selvdefineret
procedure. Standardprocedurer behøver, i modsætning til selvdefinerede procedurer, ikke erklæres før de anvendes. Hvis en selvde-

fineret procedureerklæres medsamme navnsom enstandardprocedure, kan standardproceduren ikke anvendes i den pågældendeblok.

15 .2.l Procedureerklæringer
En procedureerklæring består af en overskrift, en erklæringsdel og en
sætningsdel.
Overskriften angiver procedurens navn, i form af en identifier, og
eventuelt en parameterliste. Parameterlisten består af et antal parametersektioner, adskilt af semikoloner og omsluttet af parenteser.
Hver parametersektion består af en eller flere identifiere, adskilt af
kommaer, efterfulgt af et kolon og en typeidentifier. Det reserverede
ord VAR foran en parametersektion angiver, at parametrene i denne
sektion er var-parametre. Nogle eksempler:
PRGCEIDURE afbryd;
PROCEDURE dravirto x,y:
PROCEDURE sorter VAR

integer!;
navne: liste; fra,til: integer!;

En procedures erklæringsdel er opbygget på samme mådesom et programs. Alle identifiere, der nævnes i procedurens overskrift og i dens
erklæringsdel, er lokale for proceduren og andre procedurer og funktioner erklæret
100

inden i denne. Dette

kaldes identifierens

rækkevidde.

En procedure kan referere til identifieren for enhver konstant, type,
variabel, procedure eller funktion, der er global i forhold til procedu-
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ren erklæret i en ydre blok!, eller den kan i stedet redefinere identifieren.

Sætningsdelen angiverde handlinger, der skal udføres når proceduren
kaldes. I lighed med et program er en procedures sætningsdelen sammensat sætning,dvs. et antal sætninger adskilt af semikoloner og omsluttet af de reserveredeord BEGIN og END. Hvis proceduren udfører et kald til sig selv, kaldes den for en rekursiv procedure.
Det nedenfor viste program anvender en procedure med en valueparameter. En_value-parameter bruges, fordi den aktuelle parameter
i nogle tilfælde er en konstant et simpelt udtryk!, der ikke kan overføres som en var-parameter.
PROGRAM histogram;

VAR
i,k,n:
integer;
tal: real;

PROCEDURE skrivlinieaengde: integer!;

VAR
integer;
i:
BEGIN
FOR
i:=1 laengde
TO vvrite
DO &#39;*&#39;!;
writeln;

END;
BEGIN
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Her er et andet program, der anvender en procedure med to varparametre. Var-parametre bruges, fordi proceduren skal returnere et
resultat, hvilket kun kan gøres via parametre af denne art.
PROGRAM sammenlign;

VAR
integer;
a,b:
PROCEDURE ombyKVAR x,y: integer!;
VAR
temp: integer;
BEGIN
temp:=x; x:=y;
yz=tempç
END;

BEGIN
readln a,b!;

IF THEN
a=b writeln
er ELSE
ens&#39;!
&#39;T
BEGIN
b>a
IF THEN
ombyt a,b!;
writelnCDet st|rste
tal er &#39;,a!;
Writeln &#39;Det mindste
tal er &#39;,b!;
END;
END.

Bemærk, at typerne af en procedures parametre skal specificeres som
typeidentifiere. Konstruktionen:
PRQCEDURE sort data:

ARRAYU.. 100] OF integer!;

er altså ikke tilladt. Den korrekte metode er, at associereen typeiden-
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15 .2.2 Standardprocedurer
Standardprocedurerne til
strengbehandling erbeskrevet iafsnit 8.4,
standardprocedurerne til filbehandling er beskrevet i afsnittene 13.2,

13.3.3, og13.4.1, standardprocedurerne
til styring af dynamiskevariable er beskrevet iafsnit 14.4,og standardprocedurerne
til ind- og
udlæsning erbeskrevet i kapitel 16. Herudover findesde følgende
standardprocedurer:
exit Returnerer

fra den nuværende blok.

Hvis exit

kaldes i

en procedure eller i en funktion, returneres der fra su-

brutinen. Hvisexit kaldesi hovedprogrammet,
stopper
programmet. Et kald til exit svarer faktisk til en GOTO

til en imaginær label,der erplaceret ligefør slutningen
af den nuværende blok.

halt Stopper

programmet. Hvisprogrammet blevstartet fra
operativsystemet, returneres
der hertil. Hvis programmet blev startet fra PolyPascal med en RUN
mando, returneres

kom-

der til kommandoniveauet.

gotoxy x,y! Flytter skærmterminalens markør
til linie y position x.
_ x og y er udtryk af typen integer. Skærmens øverste
venstre hjørne svarer til 0,0.

randomize Klargør randomgeneratoren ved
at anvendeet tilfældigt
tal somudgangspunkt. PolyPascal-80
I
fås
det tilfældige
fra 2-80 processorens refresh
register R!. I PolyPascal-86 harrandomize ingenbetydning. Random-generatoren måher initialiseresved ettilfældigt antalkald af
random funktionen.

move s,d,n! Foretaget
en kopieringaf enblok i lageret. sog d er
variable afenhver type,og ner et udtryk aftypen integer. Derkopieres nbytes, fradet lagerområde,
der starter med den første byte i s, til det lagerområde,der
starter med den første byte i d.

fill d,n,p! Udfylder

en blok i lageret. d er en variabelaf enhver

type, ner etudtryk aftypen integer,
og per etudtryk
af typenbyte eller af typenchar. Værdienp fyldesind
i n på hinandenfølgende bytes,
startende med
den før-

_ ste
byte, optages
der d. af
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15.3 Funktioner

En funktion er, i lighed med en procedure, enten en standardfunktion
eller en selvdefineret funktion.

i 15.3.1
Funktionserklæringer
En funktionserklæringbestår afen overskrift,en erklæringsdel
og en
sætningsdel.
En funktions overskrift er magen til en procedures, bortset fra, at
parameterlisten skal efterfølges af et kolon og en typeidentifier, der
bestemmer typen af den værdi, funktionen returnerer. Nogle eksempler:
FUNCTION klar:

boolean;

FUNCTION konverter s: str!: integer;
FUNCTION max2 a,b:

real!: real;

Resultattypen skal enten være en skalar type integer, real, boolean,
char, selvdefineret skalar eller delinterval!, en pointertype eller en
strengtype.

En funktions erklæringsdel er magen til en procedures.
Sætningsdelen eren sammensatsætning, dvs.et antal sætninger adskilt
af semikoloner og omsluttet af de reserverede ord BEGIN og END. I
sætningsdelen skalder være mindst en sætning, der tilskriver en værdi
til funktionsidentifieren. Denne tilskrivning bestemmer funktionens
resultat. Hvis funktionen udfører et kald til sig selv, kaldes den for en
rekursiv funktion.

Det nedenfor viste program anvender en funktion til at finde den største af fire værdier:
PROGRAM findmax;

VAR
i,j,k,1:
integer;
104

FUNCTION max4 a,b,c,d:

integer!: integer;

FUNCTION max2 a,b:
integer!: integer;
BEGIN
IF a>b THEN max2:=a ELSEI max2:=b;
END;
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BEGIN i
v
max4: =max2 max2 a,b!,max2 c,d!!;
END;
BEGIN
read1n i, j,k, 1!;

writelnCDet stlrste
tal er &#39;,max4 i.j,k,l!!;
END.

Bemærk, at funktionen max2 i det ovenstående eksempeler lokal indenfor den blok, der udgøres afmax4 funktionen, og at den derfor ikke
kan kaldes fra hovedprogrammet.

Det nedenforviste programdemonstrerer anvendelsen
af en rekursiv
funktion til at beregne fakulteten af et heltal:
PROGRAM beregnfak;

VAR
integer;
n:
FUNCTION fak n:
BEGIN
IF n<=l
END;

integer!: integer;

THEN fak:=l

ELSE fak:=n*fak n-1!;

BEGIN
readln n!;
writeln n,&#39;!&#39;,fak
=
n!!;
END.

Bemærk, at en funktions resultattype skal specificeres som en typeidentifier. Konstruktionen:
FUNCTION hex tal,cifre:

integer!: STRING[4];

er derfor ikke tilladt. I stedet bør en typeidentifier associeres med
typen STRING .4.!, og denne identifier kan derefter bruges til at an-

give funktionens
resultattype:
TYPE ,
hexstr =

STRING[4];

FUNCTION hex tal,cifrei:
integen: hexstr;
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Hvis en funktion kalder en eller flere af procedurerne read, readln,
write, og writeln, må denne funktion aldrig aktiveres fra et udtryk i en
write eller writeln sætning. Grunden til dette ligger i måden, hvorpå
write og writeln er implementeret. Ved starten af et kald til en af disse
procedurer sættes visse interne variable til nogle værdier, der skal
gælde for hele kaldet. Hvis en funktion, der kaldes fra et udtryk i en
write eller writeln sætning, derefter udfører endnu et kald, vil dette
kald ødelæggeinformationerne for det ydre kald.
15.3.2 Standardfunktioner

Standardfunktionerne til strengbehandling er beskrevet i afsnit 8.4,
standardfunktionerne til filbehandling er beskrevet i afsnittene 13.2 og
13.3.1, og standardfunktioner, der kan relateres til pointere, er beskrevet i afsnit 14.4.

l5.3.2.l Aritmetiske

funktioner

I de nedenfor viste funktioner er typen af x enten real eller integer og
typen af resultatet den samme som x.
abs x! Den
sqr x! x

absolutte værdi af x.
kvadreret xx!.

I de nedenfor viste funktioner er typen af x enten real eller integer og
typen af resultatet real.
sin x! Sinus

til x.

cos x! Cosinus

til x.

arctan x! Arccus
ln x! Den

tangens til x.
naturlige logaritme til x.

exp x! Grundtallet
sqrt x! Kvadratroden
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e opløftet i x°enepotens.
af x.

int x! Heltalsdelen
af x, dvs. det største heletal, der er mindre
end eller lig med x, for x>=0, eller det mindste hele tal,
der er større end eller lig med x, for x<0.
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frac x! Decimaldelen
af x med sammefortegn som x. Beregnes
af frac x!=x-int x!.
Funktionerne sin, cos, arctan, ln, exp og sqrt er ikke tilgængelige i
Business versionenaf PolyPascal.
15.3.2.2 Skalare

succ x! x

funktioner

er af en skalardatatype, ogresultatet erefterfølgeren
til x hvis en sådan findes!.

pred x!

er afen skalar
datatype, resultatet
og
forgængeren
er
til x hvis en sådan findes!.

odd x! x

er af typen integer.Returnerer sandtrue! hvis x er
ulige eller falsk false! hvis x er lige.

15.3.2.3 Konverteringsfunktioner
trunc x! x

round x! x

er af typen real, og resultatet er det største heltal, der
er mindre end eller lig med x, for x>=0, eller det mindste heltal, der er større end eller lig med x, for x<0.
Resultatet er af typen integer.
er af typen real, og resultatet, der er af typen integer,
er den afrundede heltalsværdi

round x! t
round x! t

ord x! g

af x:

runc x+O.5!, for x>=0
runc x-0.5!, for x<0

x kan være af enhver skalardatatype, undtagenreal.
Resultatet, der er af typen integer, er den ordinale værdi
af x.

chr x! x

er aftypen integer,og resultateter ettegn typechar!,
hvis ordinale værdi ASCII værdi! er x.

15 .3.2.4

pwrten i! i

Andre standardfunktioner

er et heltalsudtryk i området -37 til 37 -63 til 63 for
Business versionen,og -307 til 307 for 8087 versionen af
PolyPascal-86!. Resultatet, der er af typen real. er 10

opløftet til i°ende potens.

107

Procedurer og funktioner

Kapitel 15

random

Returnerer et tilfældigt tal i området 0.0<=r<1.0. Resultatet er af typen real.

random i!

Returnerer et tilfældigt heltal i området 0< =r<i. Resultatet er af typen integer.

keypress

Returnerer sand true! hvis en tast holdes nedepå
skærmterminalens tastatur,
eller falsk false! hvisingen
nøgler er aktiverede. Tastaturets status undersøgesved
at udføre et kald til CP/M
rutinen.

hm!

eller MS-DOS

console status

i er af typen integer, ogresultatet eraf typen integer.
Den returnerede værdi er den mest betydende byte af i

flyttet til den mindst betydende byte.Den mestbetydende byte i resultatet er nul.
lo i!

i er af typen integer, ogresultatet eraf typen integer.
Den returnerede værdi er den mindst betydende byte af
i. Den mest betydende byte i resultatet er nul.

swap i!

i er af typen integer, ogresultatet eraf typen integer.
Den returnerede værdi findes ved at ombytte den
mindst betydende byte og den mest betydende byte.

size v!

v kan være enhvervariabel seovenfor! eller en typeidentifier. Den returnerede værdi, der er af typen integer, er størrelsen af v i bytes.

addr v!
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Kun PolyPascal-80. v kan være enhvervariabel eller en
procedure- eller funktionsidentifier. Den returnerede
værdi, der er af typen integer, er v&#39;s
adresse i lageret.
Bemærk, at hvis v er en arraystruktur, er det tilladt at
angive indexudtryk, og hvis v er en post, er det tilladt at
udvælge felter.
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PolyPascal-86. kan
v væreenhver variabel
eller en
procedure- ellerfunktionsidentifier. Funktionenreturnere.: v°soffsetadresse procedurer og funktioner ligger

altid i kodesegmentet, hvis
segmentadresse fås
ved et
kald af cseg funktionen!.Bemærk, &#39;at
indexering ertilladt, hvis v er et array, ligesom det er tilladt at angive
felter, hvis v er en poststruktur. Den returnerede værdi
er af typen integer.
seg v! Kun

PolyPascal-86. Returnerer segmentadressen påvariablen v. Bemærk, at indexering er tilladt, hvis v er et
array, ligesom det er tilladt at angive felter, hvis v er en
poststruktur. Den returnerede værdi er af typen integer.

cseg Kun

PolyPascal-Só. Returnerer
segmentadressen
ko-på
desegmentet. Denreturnerede værdier af typen integer.

dseg Kun

PolyPascal-86. Returnerer
segmentadressen dapå
tasegmentet. Den
returnerede værdi
er aftypen integer.

sseg Kun

PolyPascal-86. Returnerersegmentadressen på
staksegmentet. Den
returnerede værdi
er af typen integer.

15.4 FORWARD specifikationer
Ved hjælpaf FORWARD specifikationer erdet muligtat refereretil
et underprogram
førend denfaktiske definitionaf underprogrammet
er
givet. Dettebliver nødvendigt,hvis tounderprogrammer er
indbyrdes
rekursive, altsåhvis detene underprogram
kalder detandet, derigen
kalder detførste, dadet er umuligt at definere beggeunderprogrammer fuldtud, førend de kaldes. En FORWARD erklæringforetages
ved at separere underprogrammets
overskrift fra dets programblok.
Overskriften ogden fuldstændige
parameterliste! skrives
først, efterfulgt af det reserverede
ord FORWARD, ogselve blokkenfølger senere iden samme
erklæringsdel. Bemærk,
at parameterlisten
ikke skal
gentages, når
programblokken defineres.
Det nedenforviste program
demonstrerer brugen
af en FORWARD specifikation.
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PROGRAM ipop;
PROCEDURE ip n:

integer!; FORWARD;

PROCEDURE op n: integer!;
BECIN
WriteCindgang til op. n=&#39;,n!;
IF n>O THEN ip n-1!;
writeCudgang fra op. n=&#39;,n!;
END;
PROCEDURE flip;

BEGIN
write til
&#39;indgang
ip.
n=&#39;,n!;
IF n>O THEN op n-l!;
writeCudgang fra ip. n=&#39;,n!;
END;
BEGIN
i ip!;
END.

Programmet giver følgende udskrift:
indgang til
indgang til
indgang til
indgang til
udgang fra
udgang fra
udgang fra
udgang fra

ip. n=3
op. n=2
ip. n=1
op. n=O
op. n=O
ip. n=l
op. n=2
ip. n=3

15.5 Strenge som var-parametre
For var-parametre parametre, der er erklæret med VAR! gælder der,
at den formelle parameter og den aktuelle parameter skal være af en
og samme datatype. Dette betyder normalt, at procedurer og funktioner med strenge som var-parametre kun kan anvendes på en bestemt
strengtype dvs. strenge med en bestemt maksimal længde!, hvilket
ofte er irriterende. Ved hjælp af et {$V-} compilerdirektiv er det
derfor muligt, at instruere compileren om, at tillade enhver strengtype

110 som

aktuel var-parameter,selvom densmaksimale længde
ikke stem-
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mer overens med den formelle var-parameter. Ved start af compileren
vælges {$V+}, og i denne stilling skal typerne være ens.Et eksempel:

TYPE
streng:
STRING[255];
VAR
kort:
STRING[16];
STRING[64];
lang:
PROCEDURE storebogst VAR
s: streng!;
VAR
i: integer;
BEGIN
FOR í:=1 TO len s! DO
IF s[i] IN [&#39;a&#39;..&#39;z&#39;]
THEN s[i]:=chr ord s[i]!-32!;
END;

BEIGIN {$V-}
read1n kort!; storebogst kort!;
readln lang!; storebogstangl
END.

vvriteln l<ort!;
vvrite1nang!;

15.6 Typeløse var-parametre
Til vissespecielle formål
er deten fordelat kunneskrive procedurer
og funktioner, der acceptereralle variable, uanset derestype, som
var-parametre. Fænomenet kendes for eksempel fra move ,fill, blockread, og blockwrite standard procedurerne, hvor visse afparametrene
kan værevariable af enhver type. Ved at undlade at angive endatatype
for en var-parameter i et underprograms overskrift, opnås, at denne
parameter er typeløs, og dermed at den aktuelle parameter kan være
enhver variabel. En typeløs parameter er inkompatibel med alle datatyper, og den kan derfor kun bruges desteder, hvor datatypen er uden
betydning, så som parametertil move, fill, blockread, blockwrite og
addr standard rutinerne, samt som adresseangiveri en AT specifikation.
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Den nedenfor viste funktion demonstrerer brugen af typeløse parametre. Funktionen beregner gennemsnittet af en angiven del af et
heltalsarray.
FUNCTION gennemsniKVAR

liste; antal: integery real;

VAR
data:
ARRAY[0..maxint]
integer
liste;
AT
OF
i: integer;
sum: real;

BEGIN
sumz`=
0;
FOR i: =0 TO pred antal! DC! sum: =sum+data[i];
gennemsnit: = surn/antal;
END;

Hvis den følgende erklæringer foretaget:

VAR
talliste:
ARRAY[1..100]
integer;OF
da kangennemsnit anvendes
som vistnedenfor:
writelnCGennerrisnitU.. 100!
= &#39;,gennemsnit l00!!;
talliste,
FOR i:=0

TO 9 DO

BEGIN
position=if
1; 10+
writeCGennerrisnitC,position,&#39;.
&#39;,position+9,&#39;!
.
&#39;!; =
writeln gennernsnitüalliste[position], 10!:0:4!;
END;

15.7 Absolutte procedurer og funktioner
Dette afsnit

gælder kun

PolyPascal-80. Normalt

tillader Poly-
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Procedurens eller

funktionens identifier

må ikke forekom-

me i en proceduresætning eller i et udtryk i underprograrnmets sætningsdel direkte rekursion!.

Procedurer eller
funktioner, der
udfører kald
til underprogrammet, må ikke kaldes fra underprogrammet indirekte rekursion!.
I PolyPascal-86 kan procedurer og funktioner altid udføres rekursivt,
og A compilerdirektivet har derfor ingen betydning i denne version. Af
hensyn til, kompatibilitet med PolyPascal-80 tillades det dog.
15.8 Stak

overow kontrol

I PolyPascal-86 findes et K compilerdirektiv, der styrer compilerens
generering af kode til stak overflow kontrol før kald af procedurer og
funktioner. Ved start af compileren vælges {$K+} automatisk, og i
denne stilling genererer compileren kode til stak overow kontrol. I

{$K-} stillingen genereres denne
kode ikke.K compilerdirektivethar
igen betydning i PolyPascal-80, men det tillades dog af hensyn til kompatibilitet med PolyPascal-86.

15.9 Gverlay procedurer og funktioner
I PolyPascal er der mulighed for at adskille grupper af procedurer og
funktioner fra hovedprogrammet. Dette er en stor fordel når man
udvikler store programmer, idet sådanne programmer fylder mindre i
lageret når de udføres. Dog er de alligevel at betragte som enkelte
programmer, og ikke flere kædede chainede! programmer.
Alle procedurer og funktioner, der erklæres med det reserverede ord
OVERLAY, bliver under oversættelsen adskilt fra hovedprogrammet

og placereti en eller ere separate overlay-filer.
Under kørselaf programmet bliveroverlay-underprogrammerne kun
indlæst fradisken.
når de kaldes. Da ere overlay-underprogrammer kan dele det samme

lagerområde hovedprogrammet,
i
dvs.
indlæses og
udføres påsamme
adresse ilageret, kan man nu have adskillige procedurer og/eller funktioner i et program, der kun optager plads for en nemlig den største!.

Det er her vigtigt at lægge mærke til forskellen mellem overlayunderprogrammer og
kædede chainede!
programmer:
Overlay-underprogrammer oversættes sammen med hovedprogrammet, og udgør således et hele, mens kædede programmer oversættes
separat.

1,13
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I PolyPaseal-SO kan overlay-underprogrammer ikke anvendes i programmer, der startes med RUN kommandoen. Overlay-underprogrammer fungerer kun i programfiler, altså programmer, der er oversat
med PROGRAM eller OBJECT kommandoerne, og startes fra CP/M.
Erklæring af overlay-underprogrammer foregår på samme måde som
erklæring af almindelige underprogrammer, bortset fra, at erklæringen
startes med det reserverede ord OVERLAY. Eksempler:
OVERLAY PROCEDURE

initialize;

VAR
integer;
i:
BEGIN
FOR
i:=1 10
TODO
data[i]:=O;
count:=O;
END;
OVERLAY FUNCTION

average d: 1ist!:

real;

VAR
integer;
i:
a: real;

a:=O;
RFi:=1
TO DO
25 a:=a+d[i];
average: =a/25;
END;
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Når et program oversættes, bliver overlay-underprogrammer, der står
umiddelbart efter hinanden, samlet i en enkelt overlay-fil. I hovedprogrammets maskinkodebliver der derefter afsat et overlay-område, der
er stort nok til det største af overlay-underprogrammerne. Et eksempel:
PROGRAM overlaydemo_

1;

OVERLAY PROCEDURE
BEGIN writelnCprocedure

pl;
l&#39;!; END;

OVERLAY PROCEDURE
BECIN WritelnCprocedure

p2;
2&#39;!; END;

OVERLAY PROCEDURE
BECIN vvritelnCprocedure

p3;
3&#39;!; END;

BEGIN pl;

p2; p3; END.

Antag, at det ovenfor viste program oversættes medPROGRAM kommandoen og gives navnet OVDEMO. Compileren producerer da to
filer, nemlig OVDEMO.COM og OVDEM0.000. OVDEMOCOM
indeholder hovedprogrammet, og dermed også det område hvori
overlay-underprogrammerne indlæses. OVDEM0.000 indeholder
maskinkoden for procedurerne pl, p2 og p3. Når OVDEMQCOM

udføres, bliver pl, p2 og p3 på skift læst ind i lageret fra OVDEM0.000 og udført.
Ved et kald af et overlay-underprogram undersøger systemetførst, om
underprogrammet allerede er tilstede i overlay-området. I så fald udføresunderprogrammet med det samme, uden læsningfra disken. Hvis
hovedprogrammet i eksemplet ovenfor havde udført fem kald til pro-

ceduren pl,uden atkalde p2eller p3 ind i mellem, villepl altså kun
blive indlæst ved det første kald.

Bemærk, at overlay-underprogrammer, der ligger i samme overlay-fil,

ikke må kalde hinandenindbyrdes. For det ovenfor viste program
gælder der altså, at pl, p2 og p3 ikke må kalde hinanden. De kan kun
kaldes fra hovedprogrammet eller fra andre underprogrammer.

Et programer ikkebegrænset kun
til athave enoverlay-fil. Faktisk
kan der være op til 100 overlay-filer nummereret fra 000 til 099!
knyttet til et enkelt program. Hver overlay-fil har da et bestemt over-
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lay-område i hovedprogrammets kode, hvori underprogrammerne indlæses. På denne måde kan flere overlay-underprogrammer være tilstede i lageret på samme tid. Som nævnt ovenfor bliver overlayunderprogrammer, der står umiddelbart efter hinanden, samlet i en
enkelt overlay-fil. Hvis der derimod foretages andre erklæringer mellem overlay-underprogrammerne, produceres der flere filer, og dermed flere overlay-områder. Et eksempel:
PROGRAM over1aydemo___2;
OVERLAY PROCEDURE
BECIN END;

pl;

OVERLAY PROCEDURE
BECIN END;

p2;

PROCEDURE p3;
BEGIN END;
OVERLAY PROCEDURE
BEGIN END;

p4;

OVERLAY PROCEDURE
BECIN END;

pS;

BECIN END.

Hvis det ovenfor viste program oversættes med navnet OVDEMO,
producerer compileren tre filer,
nemlig OVDEMO.COM,
OVDEM0.000 og OVDEM0.001. OVDEM0.000
indeholder koden for
pl og p2, OVDEM0.001 indeholder koden for p4 og p5, og OVDEMO.COM indeholder koden for p3 og hovedprogrammet, samt to
overlay-områder. Under kørsel af programmet kan pl eller p2 være
tilstede i lageret samtidig med p4 eller p5. Bemærk, at den erklæring
eller de erklæringer!, der adskiller de to overlay-grupper, ikke nød-

vendigvis skalvære etunderprogram; detkunne ligeså godtvære en
LABEL, CONST

eller VAR

erklæring, men en kommentar er ikke

nok, da denne heltudelukkes undercompileringen.
Som det er tilfældet med almindelige underprogrammer, kan overlay-underprogrammer også nestes overlays inden i overlays!. Et eksempel:
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PROGRAM over1aydemo__3;
OVERLAY PROCEDURE
BEGIN END;

pl;

OVERLAY PROCEDURE

p2;

OVERLAY PROCEDURE
BEGIN END;

p21;

OVERLAY PROCEDURE
BECIN END;

pZZ;

BECIN p21; pZZ; END;
OVERLAY PROCEDURE
BECIN END;
BECIN pl;

p3;

pZ; p3; END.

Compileren vil da producere to overlay-filer. GOG-filen indeholderkoden for pl, p2 og p3, og GOI-filen indeholder koden for p21 og p22. I
lighed med hovedprogrammet, er der i proceduren p2 afsat et overlay-område, hvori p21 og p22 kan indlæses.
Da overlay-underprogrammer i samme overlay-fil ikke kan kalde hinanden, vil compileren automatisk lade dem dele det samme dataareal.
Overlays sparer altså ikke kun plads i programkoden men også dataområde.

Når compileren
oversætter et
program med
overlays, placerer
den
overlay-filerne samme sted som hovedprogrammet, dvs på samme
disk, og for MS-DOS versionen, i samme bibliotek.
Under kørsel af et program med overlays antager systemet, at overlay-filerne ligger på den nuværende disk den disk der vælges,når intet
angives! og, i MS-DOS versionen, i det nuværende bibliotek. I
MS-DOS versionen kan dette ændres vedet kald til ovpath standard
rutinen. Denne

kaldes således:

ovpath s!
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hvor s er et streng udtryk der specificerer vejen til et underbibliotek
path!. En tilsvarende rutine eksisterer i CP/M versionen, bortset fra
at der kun kan specificeres et disk navn:
ovdrive d!
hvor d et heltals udtryk. 0 betyder samme disk, 1 betyder disk A, 2
betyder disk B, osv.
Når et program efter opstart udfører det første kald til et af overlayunderprogrammerne i en overlay-fil, bliver filen åbnet af systemet,
koden bliver indlæst, hvorefter filen igen lukkes.
Ved anvendelsen af overlay-underprogrammer opnås store besparelser først, når underprogrammerne er relativt store og kaldes relativt
sjældent. Desuden gælder der, at så mange underprogrammer som
muligt bør samles i hver overlay-fil.
Hvis en kørselsfejl forekommer i en overlay-subrutine, er det ikke
altid sikkert, at PolyPascal systemets FIND kommando finder det rigtige sted i kildeteksten. Dette skyldes måden hvorpå FIND virker:
FIND starter compileren, der oversætter indtil den møder den adresse,
der blev specificeret. Når dette sker, vil compilerens interne kildetekstpointer være placeret ved den fejlramte sætning. I en overlay-fil er der
imidlertid ere overlay-subrutiner, der deler det samme adresseområde i programkoden, og dermed ere sætninger, der ligger på den
samme adresse.Da FIND kommandoen altid stopper første gang, den
når den specificerede adresse,vil FIND normalt finde en sætningi den
første overlay-subrutine, selvom fejlen måske er opstået i en af de
følgende overlay-subrutiner.
Problemet med FIND i forbindelse med overlay-subrutiner kan kun
løses ved, at man selv finder ud af hvilken overlay-subrutine fejlen
opstod i, og derefter ændrer programmets kildetekst, så denne rutine
er den første i den pågældendeoverlay-fil. FIND vil da virke korrekt.

15.10 EXTERNAL specifikationer
EXTERNAL specifikationenbruges tilat erklæreeksterne underpro-
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grammer, almindeligvis underprogrammer skrevet i andre sprog, for
eksempel maskinkode. Et eksternt underprogram har ingen programblok dvs. ingen erklæringsdel og ingen sætningsdel!. Det eneste, der
angives, er underprogrammets overskrift, efterfulgt af en EXTER-
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NAL specifikation.EXTERNAL specifikationenssyntaks afhænger
af
hvilken version af PolyPascal der anvendes.
PolyPascal-86

I PolyPascal-86
skal detreserverede ord
EXTERNAL efterfølgesaf en
strengkonstant, der
angiver navnetpå en diskfil. PolyPascalcompileren vil da linke koden i denne fil ind i programmet, når det oversættes. Nogle eksempler:
PROCEDURE quicksortWAR d: navneliste! EXTERNAL &#39;QSORT&#39;;
PROCEDURE point x,y:integer!: boolean; EXTERNAL &#39;POINT&#39;;

I CP/M-86 versionen afPolyPascal vælges
filtypen ÃCMD&#39;
hvis brugeren undlader at specificere den. PolyPascallæser alle bytes i
CMD-filens CODEsegment indi programkoden.Alle andresegmenter ignoreres. I MS-DOS versionen af PolyPascal vælges
filtypen
ÃCOM hvisbrugeren undladerat specificereden. PolyPascallæser
alle bytes fra COM-filen ind i programkoden.

Eksterne underprogrammer
kodes almindeligvisi 8086 assembler og
oversættes derefter
til binær kode vedhjælp af operativsystemets assembler-oversætter og linker ASM86 og GENCMD i CP/M-86 eller
MASM og LINK i MS-DOS!.
Indlæsningen af et eksternt underprograms kode omfatter ikke en relokering - det er blot en direkte overførsel af data fra den eksterne fil
til programkoden. Det er således op til programmøren at sikre, at det

eksterne underprograms
kode erpositions-uafhængig. Alle
referencer
til adresseri kodesegmentetskal altsåvære relative JMP og CALL
instruktioner er automatisk relative!. Desuden må man ikke referere

til adresseri datasegmentet.
Externe filer

kan indeholde

kode for

mere end en enkelt

rutine. I

så

tilfælde erklæres den første rutine som vist ovenfor, medens resten

erklæres ved
at angiveden førstesidentifier efterfulgtaf enheltalskonstant ikantede paranteser.
Heltalskonstanten angiver
adressen på
den
pågældende rutine i forhold til starten af den eksterne fil. dvs. den

resulterende adresse
er adressen
af identifierenplus konstanten.
Et par
eksempler.
PROCEDURE auxio;EXTERNAL &#39;AUXIOBINE
FUNCTION auxready: boolean; EXTERNAL auxio[3];
FUNCTION auxin: char; EXTERNAL auxio[6];
PROCEDURE auxout ch:char!; EXTERNAL auxio[9];
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Ovenstående eksempellæser filen AUXIOBIN ind i programkoden,
og definerer fire rutiner kaldet auxio, auxready, auxin og auxout med

indgange startadressen
i
for
den externekode plus0, 3, 6 og9 respektivt. Hvis en extern fil indeholder ere rutiner, er det en god ide at lade
den første del af koden være en hoptabel, da man så kan ændre rutinerne uden at ændre definitionerne.

Kapitel 23beskriver formatetaf parametre,der overførestil eksterne
underprogrammer, samt
de metoder,der brugestil at referere til parametrene.

En ekstern subrutine skal bevare registrene BP, CS, DS og SS, ogden
skal returnere ved hjælp af en RET kort! instruktion.
PolyPascal-80
I PolyPascal-80 består en EXTERNAL specifikation af det reserverede ord EXTERNAL efterfulgt af en heltalskonstant, der definerer
adressen påunderprogrammet. Eksterne underprogrammer kan have

parametre, ogformatet af kald til eksterne underprogrammer
svarer
fuldstændigt til kald af almindelige procedurer og funktioner. Nogle
eksempler på erklæringer af eksterne underprogrammer:
PROCEDURE moveto x,y:integer!; EXTERNAL $FOO0;
PROCEDURE dravvto x,y:integer!; EXTERNAL $FOO3;
FUNCTION point x,y: integer!: boolean; EXTERNAL $F0O6;
PROCEDURE quicksorKVARd: navneliste! EXTERNAL SIDOO;

Det er
op tilprogrammørens
sikre,atder
at vitterligt
findesunderet
program påden nænvteadresse. Iafsnit 23.3findes yderligereinformationer om eksterne underprogrammer og parameteroverførsler.
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16. Indlæsning og udlæsning
Indlæsning ogudlæsning i læsbar form foretages via en textfil se afsnit
13.3!, der er sammenknyttet med en diskfil eller en af de logiske I/O
enheder. For at lette ind- og udlæsninger, kan standardprocedurerne
read, readln, write og writeln anvendes med en speciel syntax,der bl.a.
tillader et variabelt antal parametre i et kald. Desuden behøver parametrene ikke nødvendigvis være af typen char som beskrevet i afsnit
13.3! - de kan også værestrenge og numeriske udtryk af typerne integer og real. I de sidstnævntetilfælde foretages der automatisk en konvertering fra eller til en numerisk streng. Hvis den første parameter i
et kald til read,

readln, write

eller writeln

er en textfilvariabel, bliver

ind- eller udlæsningen foretaget via denne textfil. I modsat fald foretages ind- eller udlæsningen via input eller output standardfilen se
afsnit 13.3.3!.

16.1 read proceduren
read proceduren anvendes til at indlæsetegn, strenge og tal. Formatet
af proceduresætningener:
read v1,v2,. .. ,vn! eller read f,v1

,v2,. .. ,vn!

hvor v1,v2,...,vn angiver variable af typerne char, string, integer eller
real. I

det første

tilfælde indlæses

variablene fra

skærmterminalen

standardfilen input! og i det andet tilfælde fra textfilen f. Husk, at f
skal sammenknyttes med en diskfil eller en I/O enhed, ved hjælp af
assign proceduren,og åbnes,ved hjælp af reset proceduren, førend der
indlæses værdier fra den.

For en char variabel gælder der, at read læser et enkelt tegn fra filen
og gemmer det i variablen. Det næste kald til read vil starte med
tegnet, der følger lige efter det netop læste.
For en streng gælder der, at read læserså mange tegn som muligt ind

i strengen,
undtagen hvis
et linieskiftmødes, eller
hvis filen
slutter. Det
maksimale antal læste tegn er givet ved strengens maksimale længde.
Der gøres ikke forskel på blanktegn og andre tegn. Det næste kald til

read vilstarte medtegnet, derfølger ligeefter dennetop læste
streng,
eller med det CR eller Ctrl-Z tegn, der afsluttede linien.
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Ved indlæsning af en numerisk værdi integer eller real! forventer read
en tekststreng, der følger reglerne for numeriske konstanter, som beskrevet i afsnit 2.2. Blanktegn, tab-tegn HT! og linieskift CR og LF
tegn! foran tallet ignoreres. Talstrengen må ikke være længere end30
tegn, og den skal efterfølges af et blanktegn, et HT tegn, et CR tegn,
eller et Ctrl-Z tegn. Hvis det numeriske format ikke er korrekt, gives
der en I/Q fejl. Ellers konverteres talstrengen til en værdi af den givne
type, og værdien gemmesderefter i variablen. Det næste kald til read
vil starte med tegnet umiddelbart efter det sidst læste tegn i den numeriske streng.
Et specialtilfælde af numerisk indlæsning er, når eof er sand før indlæsningen startes. I stedet for at tilskrive en ny værdi til variablen, lader
read den gamle værdi blive stående.
Indlæsning fra standard filen input eller fra en fil, der refererer til
CGN: enheden, er linieorienteret. PolyPascal læser altid en linie ad
gangen ind i en buffer, og selve læsningenaf variablene foretages derefter fra bufferen. Når bufferen er tom, læsesen ny linie fra konsollen.
Følgende editeringsnøgler kan anvendes under indlæsning af en linie:
BS Sletter

det sidst indtastede tegn. Denne funktion fin des
normalt på tastaturet som BS, BACK, BACKSPACE
eller en venstrepil, men den kan altid frembringes ved
at taste Ctrl-H.

ESC Sletter

hele linien.

Ctrl Udfører

samme funktion
som ESC.

Ctrl-D Genkalder

et tegn fra den sidst indtastede linie.

Ctrl-R Genkalder

hele den sidst indtastede

linie.

RETURN Afslutter
indtastningen og gemmer et linieslutmærke i
liniebufferen en CR/LF sekvens!. Denne funktion findes normalt på tastaturet som RETURN, ENTER eller
NEWLINE.

Ctrl-Z Afslutter

indtastningen oggemmer etfilslutmærke ili-

niebufferen et Ctrl-Z tegn!.
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Når read bruges i sin korte form, dvs. når man ikke angiver en fil,
bliver data altid læst fra skærmterminalen CON: enheden!. I sin korte
form læserread desudenaltid en ny linie, selvom der stadig er ulæste
tegn i liniebufferen, og indlæsningen skalaltid afsluttes med RETURN
Ctrl-Z ignoreres!. Det afsluttende RETURN udskrives ikke, og linien bliver internt afsluttet med et Ctrl-Z tegn. Hvis der således gives
færre værdier i inputlinien end i parameterlisten, bliver overskydende
char variable sat til Ctrl-Z, overskydende strenge bliver tomme, og
overskydende numeriske variable forbliver uændrede.
B compilerdirektivet bruges til at kontrollere den tvungne læsning,
der beskrivesovenfor. Normaltilstanden er {$B+}, og i denne tilstand
vil kald til read uden en filvariabel altid indlæse en ny linie. Hvis et
{$B-} direktiv placeres i begyndelsen af programmet bemærk: før
erklæringsdelen!, vil den korte form af read opføre sig på samme måde
som hvis man havde angivet input standardfilen, dvs:
read v1,v2,...,vn! svarer

til read input,v1,v2,...,vn!

I dette tilfælde bliver nye linier først indlæst når liniebufferen er tom.
{$B-} tilstanden følgerdefinitionen af Standard Pascal I/O, medens
{$B+} tilstanden giver bedre kontrol med indlæsningerne.
Normalt kan der indlæsesop til 126 tegnpå en linie, men denne grænse
kan ændresved at tilskrive en ny værdi til den prædefinerede variabel
buen. Værdien skal væreet heltal mellem Oog 126. En sådan tilskrivning berører kun den næste indlæsning;når først denne er foretaget,
bliver grænsen igen sat til 126. Et eksempel:
writeCnavn op til 24 tegn!? &#39;!;
buen:=24; read navn!;

16.2 readln proceduren
readln proceduren er identisk med read proceduren, bortset fra at efter
endt læsningaf den sidste variabel, bliver resten af linien oversprunget,
dvs. alle tegn til og med den næste CR/LF sekvens bliver læst. Formatet af proceduresætningen er:

readln v1,v2,...,vn! eller readln f,v1,v2,...,vn!
Efter et kald til readln gælder der, at det næstekald til read eller readln
starter med det første tegn på den næstelinie. eoln er altid falsk efter
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et kald til readln, med mindre eof er sand. readln kan også anvendes
uden variable:

readln eller

readln f!

Når readln anvendes i sin korte form i {$B+} tilstanden, er den eneste
forskel fra

et tilsvarende

kald til

read, at en CR/LF

sekvens udskrives

til skærmen efter endt indlæsning af linien.

16.3 write proceduren
write proceduren anvendes til at udskrive strenge, booleans, og numeriske værdier. Formatet af proceduresætningen er:
write p1 ,p2,. . .,pn! eller

write f,p1 ,p2, . .. ,pn!

hvor p1,p2,...,pn angiver såkaldte write-parametre, og f angiver en
textfil. Write-parametrene kan antage forskellige former, alt efter
hvilke datatyper der udskrives m, n og i angiver udtryk af typen integer, ch angiver et udtryk af typen char, s angiver et strengudtryk, b
angiver et udtryk af typen boolean, og r angiver et udtryk af typen

real!:
ch Tegnet

ch udskrives.

chzn Tegnet

ch udskrives højrejusteret i et felt på n tegn.

s Strengudtrykket
s udskrives. Bemærk, at tegn-arrays også
kan udskrives, da disse er kompatible med strenge.
s:n Strengudtrykket

s udskrives højrejusteret i et felt på n tegn.

b TRUE

eller FALSE

udskrives alt

efter b°s værdi.

bzn TRUE

eller FALSE udskrives højrejusteret i et felt på n tegn.

i Værdien

af udtrykket
i udskrives
i frit format.

i:n Værdien

af udtrykket i udskrives højrejustereti et

felt på n

tegn.
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r Værdien
af udtrykket r udskrives i exponentiel notation. Feltbredden er 18 tegn i PolyPascal-80 og standardversionen af
PolyPascal-86:
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r> =0.0:
bbdddddddddddEtdd
r<0.0: b-CLddddddddddEtdd

Feltbredden er 25 tegn i Business versionen af PolyPas
cal-86:
I> =0.0:
r< 0.0:

bbd.ddddddddddddddddEtddd
b-dddddddddddddddddEtddd

Feltbredden er 23 tegn i 8087 versionen af PolyPascal-86:
r> =0.0:
bbdddddddddddddddEtddd
r<0.0: b-dddddddddddddddEtddd

angiver et blanktegn, d angiver et ciffer og t angiver enten
&#39;+&#39;
-°. eller
fin

Værdien af udtrykket r udskrives i exponentiel notation i
et felt på n tegn. Det generelle format er:
r>=0.0: <b1anks>d.<digits>E`t<expo>
r<O. O:
<blanks>-d. <digits>Et<expo>

hvor <blanks> er nul eller ere blanktegn, d er et ciffer,
<digits> er mellem 1 og 10 cifre, t er +° eller -° og
<expo> er to cifre. I Business versionen af PolyPascal-86
er <digits> mellem 1 og 17 cifre. I 8087 versionen af PolyPascal-86 er <digits> mellem 1 og 14 cifre og <expo>
tre cifre.
IIIIIIII

Værdien af udtrykket r udskrives højrejusteret i fastkommanotation i et felt på n tegn med m decimaler. m skal
være mellem 0 og 24, ellers vælges exponentiel notation.

I Businessversionen af PolyPascal-86 kanstandardfunktionen fmt bruges sammenmed write proceduren til at lave formaterede udskrifter.
Et eksempel:
write fmt &#39;Total: ##.###.###,##&#39;,total!!;
fmt funktionen

er beskrevet

i afsnit 8.4.1.

l2_5_
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16.4 writeln proceduren
writeln proceduren er identisk med write proceduren, bortset fra, at
der udskrives

en CR/LF

sekvens efter

den sidste værdi. Formatet

proceduresætningen er:

writeln p1,p2,. .. ,pn! eller writeln f,p1,p2,. . .,pn!
Et linieskift kan udskrives alene ved at udelade write-parametrene:
writeln eller
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writeln f!

af

17. Afbrydning af programmer
Et PolyPascal program kan afbrydes på to måder: Under ind- og udlæsning eller under kørsel.

17.1 Programafbrydning
under ind-og udlæsning
Når PolyPascal modtager et Ctrl-S tegn fra tastaturet under udlæsning
til skærmen, bliver udskriften midlertidigt stoppet, indtil der tastes
endnu et tegn på tastaturet. Hvis PolyPascal modtager et Ctrl-C tegn
under en ind- eller udlæsning, afbrydes programmet. Herved fremkommer meddelelsen:
USER INTERRUPT AT PC=aaaa
Program terminated

hvorefter der returneres til PolyPascal &#39;>>
klartegnet! eller til CP/M
eller MS-DOS. I lighed med kørselsfejl og I/O fejl kan det sted programmet blev afbrudt findes med FIND kommandoen.
I visse tilfælde er det ikke ønskeligt, at brugeren kan afbryde programmet som

beskrevet ovenfor.

Denne facilitet

kan derfor

slås fra ved

hjælp af C compilerdirektivet. Ved start af compileren vælges {$C+},
og i denne stilling kan programmet afbrydes under ind- og udlæsninger. Hvis et {$C-} direktiv placeres i begyndelsen af programmet før
erklæringsdelen!, bliver Ctrl-S og Ctrl-C behandlet som alle andre
tegn.

17.2 Programafbrydning

under kørsel

Hvis et fejlbehæftet program går i en uendelig løkke. vil den eneste
måde hvorpå det kan afbrydes normalt være et tryk på systemets RESET-knap, hvilket i værste tilfælde kan betyde, at kildeteksten går
tabt. I PolyPascal er det imidlertid muligt at instruere compileren om.
at den programkode der genereres lejlighedsvis skal checke tastaturet
for at se, om brugeren ønsker at afbryde programmet. Dette gøres ved
hjælp af U compilerdirektivet. Ved start af compileren vælges {$U-},
og i denne stilling vil det færdige program ikke kunne afbrydes. I den
modsatte stilling, {$U+}, genererer compileren et kald til et check-

rutine før
hver programsætning.
I modsætning
til C direktivet kan
U 127
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direktivet frit anvendes gennem kildeteksten, og alle sætninger der
oversættes i {$U+} stillingen vil kunne afbrydes under kørslen ved at
taste Ctrl-C.

Bemærk, at sætninger, derer oversat i {$U+} stillingen, udføres
mærkbart langsommere
end sætninger,
der ikke kan afbrydes.
PolyPascal-80 anvender
en RST 38H instruktion til kald af Ctrl-C
check-rutinen ogPolyPascal-86 anvender
en INT 3 instruktion.Disse
instruktioner er normalt ikke reserverede, da CP/M og MS-DOS de-

buggerne DDT,DDT86 ogDEBUG! bruger dem til breakpoints.
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18. Include-filer
Det kan ske, at et programs kildetekst bliver så stor, at den ikke kan
være i PolyPascal editorens buffer på en gang. I så tilfælde kan kildeteksten inddelesi mindre segmenter, der sammensættes underoversæt-

telsen afprogrammet vedhjælp afinclude-fil compilerdirektiver.
&#39; Syntaksen
for et compilerdirektiv, der instruerer compileren om, at
medtage en anden kildetekst i oversættelsen af den nuværende kildetekst, er som følger:
{$I fi1navn}

hvor filnavner et CP/M ellerMS-D !S filnavn. Hvis filtypenudelades,
bliver ÃPASautomatisk valgt.Blanktegn foranog efter filnavnet ignoreres. Det anbefales, at lade include-file
alene på linien.

compilerdirektivet stå

Compileren tilladerikke nestedeinclude-filer. Derrapporteres en
fejl,
hvis en include-fil forsøger at inkludere en anden fil.
Include-filer kan også anvendestil at opbygge biblioteker af macro-

definitioner på disken. Sådanne
macrodefinitionerer kan
medtages i
oversættelsen afet program når som helst det er påkrævet, blot ved at

angive deres
filnavn i et include-fil compilerdirektiv. Antag,som et
eksempel, atden følgendemacrodefinition findes
på diskenunder filnavnet A:MINMAX.LIB:
TYPE tal = O..99;
FUNCTION max a,b:

tal!: tal;

BEGIN if a>b THEN maxz=a ELSE max:=b END;
FUNCTION min a,b:
BEGIN if a<b THEN

tal!: tal;
max:=a ELSE

maxz=b END;
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Et program, der anvender typen tal og funktionerne max og min, kan
da skrives som:
PROGRAM minmax;

{$I A:MINMAX.LIB}

VAR
tal;
x,y:
BEGIN
WriteCskriv
to tal:
&#39;!; readln x,y!;
writelnCdet største tal er &#39;,max x,y!!;
writelnCdet mindste
END.

tal er &#39;,min x,y!!;

Da de enkelte sektioner i en erklæringsdel kan skrives i vilkårlig rækkefølge og eventuelt flere gange, kan macrodefinitioner både erklære
konstanter, typer, variable og underprogrammer.
PolyPascal bevarer tilstanden af alle compilerag og registre under
læsning af en include-fil. En include-fil må naturligvis godt indeholde
compilerdirektiver, men disse direktiver vil da kun gælde lokalt.

19. Kædning af programmer
I PolyPascal er det muligt for et program at starte et andet. Dette kan
udnyttes når programmer bliver så store, at de ikke kan være i lageret
på en gang. Kædning af programmer udføres via execute og chain
procedurerne. Formatet af kald til disse procedurer er:
execute f! og

chain f!

hvor f er en filvariabel af enhver filtype!, der tidligere er tilskrevet et
filnavn ved hjælp af assign proceduren. Forudsat at det givne program
eksisterer, bliver det læst ind i lageret og startet.
execute procedurenbruges til at indlæseog opstarte en anden PolyPascal programfil &#39;.COM&#39;
ÃCMD&#39;
eller
chain
fil!. proceduren kan kun
anvendes til at aktivere PolyPascal objektfiler &#39;.OBJ° filer!,
dvs. filer,
der er genereret med PolyPascal°s OBJECTkommando.
Yderligere detaljer om PROGRAM og OBJECT kommandoerne gives i PolyPascal brugermanualen. Kort fortalt er forskellen på disse
kommandoer, at PROGRAM kommandoen medtager både run-time
programdelen og programmets kode i filen og skaber dermed en
programfil, der kan køre helt af sig selv!, medens OBJECT kommandoen kun medtager programkoden. En fil, der er genereret af OBJECT kommandoen, kan derfor kun køre, hvis run-time programdelen allerede findes i lageret.
Hvis den

fil, der

refereres til

i et kald til

execute eller

chain, ikke

findes, gives en I/O fejl, med mindre kaldet er oversat i {$I-} stillingen. I sidstnævnte tilfældefortsætter programmet med sætningenefter

kaldet, ogiores funktionengiver nuen værdiforskellig franul. Denne
værdi skal undersøges af programmet, før yderligere I/O operationer
kan foretages. Et eksempel:
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VAR
FILE;
f:
i: integer;

BEGIN

assign f,&#39;B:PROG3.COM&
{$I-} executeü!
{$I+};
i:=iores;

writelnfBzPROGâCOM findes ikke.&#39;!;
END.

Brugere af PolyPascal-Só skal erstatte ÄCOM med ÄCMD ovenfor.

Data kan
overføres mellem
kædede programmer
ved hjælp
af fælles

globale variable
eller absolut
adresserede variable.
Naturligvis kan
en
fil ogsåanvendes, men
denne metode
er nogetlangsommere end
de to
andre.

Dataoverførsel ved
hjælp affælles globale
variable kræver,
at erklærin-

gerne af
de fælles
variable foretages
som deførste erklæringer
i begge
programmer, ogdesuden, at begge programmerer oversat til den
samme lagerstørrelse.Et eksempel:
PROGRAM hovedprog;

VAR
i,j,k:
integer;
f: FILE;

BEGIN
readln
k:=i*j;
i,j!;
132

assígn f,&#39;A:UNDERPRG.COM&#39;!; execute í!;
END.

PROGRAM underprg;
VAR
i,j,k: integer;
BEGIN
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Kædning afprogrammer

Bemærk, at det ikke kan lade sig gøre at kæde programmer i direct
mode, eller, med andre ord, at et program, der er startet fra PolyPascal
med RUN kommandoen, ikke må starte andre programmer.
Hvis et program skal kunne afgøre om det blev startet fra operativsystemet eller fra et kald til execute, kan det eventuelt erklære et

ag på offset $80 i kodesegmentet MS-DOS! eller datasegmentet
CP/M-Só!, og undersøge dets værdi ved opstart. Hvis programmet
blev startet fra operativsystemet, er agets værdi altid mellem Oog 127,
da det også anvendestil at gemme længdenaf kommandolinien. Hvis
programmet startes fra et andet program, bør dette program ligeledes
erklære det omtalte ag samt gemme en værdi over 127 i det. Flaget
kan da anvendes i en test som vist nedenfor:
PROGRAM progl;
VAR
f: FILE;

startag: byte AT cseg:$80;
BEGIN
startag: = 255;
assign f, &#39;Az
PROGRAMZ. COM&#39;!;
execute t!;
END;
PRCDGRAM prog2;

VAR
startag:
bytecseg:$80;
AT
BEGIN
startag=Z5S
IF
THBN
writelnCstartet fra
vvritelnCstartet fra
END.

execute eller chainf! ELSE
operativsystem.!

Dette eksempel er skrevet til MS-DOS versionen af PolyPascal-86.
Brugere af PolyPascal-86 under CP/M skal erstatte csegidentifieren
ovenfor med &#39;dseg°,
erstatte
og ÃCOM&#39;
med ÃCMDÄ Brugere af PolyPascal-80 skal fjerne &#39;csegz&#39;
delen fra AT specifikationen.
Nedenfor følger bemærkninger til kædning af programmer i de enkelte
versioner af PolyPascal.
PolyPascaI-86
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execute og chain udskifter blot koden i kodesegmentet, mens data og
staksegmenterne forbliver uændrede. execute kan derfor ikke anvendes til at starte fremmede programmer, dvs. programfiler, der ikke
er genereret af PolyPascal compileren. Det er op til programmøren at
sikre, at rod-programmet dvs. det program, der blev startet fra
operativsystemet!, allokerer kode, data og staksegmenterder er store
nok til det største program, der senere hen skal aktiveres. Størrelsen
af et programs segmenter kan angives ved hjælp af parametre i en
PRQGRAM kommando.

PolyPascal-80
execute proceduren kan bruges til at indlæse ogopstarte enhver CP/M
programfil °.COM° fil!. Filen læses ind i lageret startende fra adresse
$100, og startes i adresse 15100,
som CP/M standarden foreskriver.
chain proceduren kan kun anvendes til at aktivere PolyPascal objektfiler &#39;.OBJ°
filer!, der er genereret med OBJECT kommandoen. Filen
læses indi lageret på startadressenfor det nuværende program dvs. på
den adresse, der blev specificeret som startadresse, dadet nuværende
program blev oversat!. Kravet for, at chain fungerer korrekt, er altså,
at det nuværende programog det program, der aktiveres, er oversat til
den samme startadresse.
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20. In-line

maskinkode

Til tider er det ønskeligt at skrive subrutiner eller dele af programmer
i maskinkode for at optimere kørselshastigheden. Dette er muligt i
PolyPascal ved hjælp af CODE sætninger.
En CODE sætning består af det reserverede ord CODE efterfulgt af
et eller flere kodeelementer

adskilt af

kommaer. Et

kodeelement be-

står af et eller ere dataelementer adskilt af enten plus +! eller minus
-! tegn. Et dataelement kan være en heltalskonstant, en variabelidentifier, en procedureidentifier, en funktionsidentifier eller en programtællerreference skrevet som W!. Et eksempel:
CODE 10,$2345,count+1,sort--*+Z;
Hver kodeelement genererer en byte eller et ord to bytes! kode.
Værdien af et kodeelement bliver beregnet ved at addere henholdsvis
subtrahere de

enkelte dataelementer,

det består

af.: Værdien

af en

variabel, en procedure eller en funktion, er adressen af denne. Vær-

dien afprogramtælleren er
adressen, hvortilnæste bytevil blive genereret.

Et kodeelement genererer kun en enkelt byte, hvis det er i 8-bit området O..255!. Hvis værdien er udenfor dette område, eller hvis kode-

elementet refererertil en adresse ellertil programtælleren,genereres
et ord to bytes med mindst betydende byte først!.
Tegnene &#39;<°
og >&#39;
bruges til at tilsidesætte det ovenfor nævnte auto-

matiske valgaf eneller tobytes kode.Hvis etkodeelement starter
med
`<, genereres der kun en byte&#39; den
mindst betydende byte af kode-

elementets værdi!.
Hvis etkodeelement starter
med &#39;>&#39;,
genereres der
altid et ord. Et eksempel:
CODE <$1Z34,>$44;
Dette eksempel genererer tre bytes: $34, $44, $O0.
C !DE sætninger kan frit blandes med andre sætninger i en bloks
sætningsdel. i
s

Eksemplerne der
følger afhænger
af hvilkenversion afPolyPascal. der
anvendes.
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Når en variabelidentifier angivesi en CQDE sætning,svarer dens
værdi til dens adresse.
Globale variablelagres altidi datasegmentet,
hvis segmentadresse
findes i DS registeret.Lokale variable dvs. variable, der er erklæreti det nuværende underprogram!
lagres altidi
staksegmentet, hvissegmentadresse findes
i SS registeret. En lokal
variabels offsetadresse
er desudenaltid relativ til BP base page!registeret. Bemærk,at når BP registeretanvendes iet adresseudtryk,
vælger 8086
processoren automatisk
staksegmentet. Typeangivne
konstanter lagresaltid i kodesegmentet, hvis
segmentadresse findes
i CS
registeret. CODEsætninger bør
ikke forsøgeat adressere
variable, der
hverken er erklæret i hovedprogrammet eller i det nuværende underprogram.

I det nedenfor visteprogram anvendes
en CODEsætning tilat definere
en procedure,der konvertereralle bogstaveri en streng tilstore bogstaver.
PROGRAM teststore;
TYPE

str = STRING[64];
VAR
s: str;

PROCEDURE store VARstreng: str!;
BBGIN CODE

$C4,$BE,strg, {
LES DI,strg[BP]
}
szessasoo,
{ Mov
c1.,Es;[D1], }
$FE.$C1, {
ING C1.
}
$PE.$C9, {
1.1; DEC:
ol. }
$74,$13,
{ Jz
1.2 }
su, {
ING Di
}
szt-issossosei, {
GMP BsBYTE
PTR [Dnyr
}
$7z,$1=s, {
JB- 1.1
.
}
$z6,$so,$3D,$7A, { GMP EsBYTE
Pfra 1111132&#39;
}
$77.$EF, {
JA 1.1
}
szassoszoszo, {
SUB BsBYTE
PTR[D1],zoH }
$EB,$E9; {
JMP sHoRT1.1 }
END; {La
BEGIN

writeCindtast en streng: &#39;!;
readln s!;
136

store s!; writeln s!;
END.

}
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CCDE sætninger skal bevare BP, SP, CS, DS og SS registrene.
PolyPascal-80

I det nedenfor viste program anvendesen CQDE sætning til at definere
en procedure, der konverterer alle bogstaver i en streng til store bogstaver.

PROGRAM teststore; {$A+}

TYPE
=strSTRING[64];
VAR
str;
s:
PROCEDURE store VAR
BEGIN CODE

streng: str!;

$2A,streng, {
$46, {
$O4, {
$O5, {
$CA,*+20, {
$23, {
$7E, {
$FE,$61, {
$DA,*-9, {
$FE,$7B, {
$D2,*-l4, {
$De,$2o, {
$77, {
$C3,*-20, {
END; {

LD HL, streng!
LD B, HL!
INC B
L1: DEC B }
IP Z,L2
INC HL
LD A, HL!
CP &#39;a&#39;
IP C,L1
CP &#39;z&#39;+1
IP NC,L1
SUB zoH
LD HL!,A
IP L1
LZ: EQU $ }

}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

BEC-IN
writeCindtast
en streng:
&#39;!; read1n s!;
store s!; write1n s!;
END.

Bemærk, at den eneste grund til, at der anvendes JPinstruktioner, er. I
at det da bliver muligt at demonstrere programtællerreferencer. I den

21. systemkald
21.1 PolyPascal-86 systemkald
I PolyPascal-86 foretages alle systemkald via en standard procedure
ved navn swint software interrupt!. swint proceduren tager to argumenter. Det første argument skal væreen heltalskonstant mellem 0 og
255, ogangiver nummeret på det interrupt, der skal udføres. Det andet
argument skal være en variabel af typen regpack. Definitionen af regpack er:
TYPE

regpack
RECORD
=
ax,bx,cx,dx,bp,si,di,ds,es,ags:
integer;
END;

Før swint udfører selve interrupt instruktionen, læses registreneAX,
BX, CX, DX, BP, SI, DI, DS og ES fra regpack variablen bemærk
at agene ikke initialiseres!. Når interrupt instruktionen returnerer,
gemmes registrenesindhold i variablen. Det nedenfor viste program
bruger swint proceduren til at udføre et MS-DOS systemkald. Programmet overfører værdien 9 print string! i AH registeret, og adressen
på en streng i DS:DX registerparret.
PRQGRAM test__systeml<ald;
TYPE
str18 = ARRAYH.. 18]
CONST

DF char;

streng: str18 = &#39;Systemkald
virker$&#39;;

VAR &#39;

regs: RECORD

ax,bx,cx,dx,bp,si,di,ds,esags: intege
END;
BEGIN

regsax: = $O900;
regsdx: =ofs streng!;
regs. ds: =seg streng!;

svvint $2 1,regs!;

Systemkald
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Informationer om MS-DOS systemkald findes i manualen MS-DOS
Operating System Programmer°s ReferenceManual.
Hvis det ovenfor viste program skal anvendes under CP/M, skal der i
stedet anvendesen INT $E0 instruktion og funktionskoden skal overføres i CL registeret:

BEGIN
regs.,cx:
= 9;
regsdx: =ofs streng!;
regs.ds: = seg streng!;

swint $EO,regs!;
END.

Informationer om CP/M-86 systemkald BDOS kald! findes i manualen CP/M-86 Operating System System Guide.

21.2 PolyPascal-SO
systemkald
Til kald af CP/M&#39;s
BDOS og BIOS rutiner findes der i PolyPascal to
standardprocedurer, kaldet bdos og bios, og fire standardfunktioner,
kaldet bdos, bios, bdosb, og biosb. Disse rutiner bør kun anvendes af
øvede programmører, der fuldt ud forstår deres implikationer.
bdos f,p! Denne
procedure bruges til at kalde CP/M BDOS rutiner. f og p er udtryk af typen integer hvis rutinen ikke
kræver en indgangsparameter, kan p og det foranstående komma kan udelades!. f loades ind i C registe-

ret, p hvis angivet!loades indi DE registerparret, og
derefter udføres

et kald til adresse 5, hvilket

aktiverer

BDOS rutinen. bdos kan også anvendessom en funktion. I så tilfælde er resultatet af typen integer! den
værdi, der returneres i HL registerparret.
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bios f,p! Denne
procedure bruges til at kalde BIOS rutiner. f og
p er udtryk af typen integer hvis rutinen ikke kræver en
indgangsparameter, kan p og det foranstående komma
udelades!. f angiver nummeret på den rutine der skal
kaldes, hvor O svarer til WBOOT, 1 til CONST, osv.
med andre ord, adressen på rutinen, der skal kaldes,
udregnes ved at lægge ff3 til den adresse, der er inde-
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holdt i adresse 1 og 2!. Hvis p angives, loades denne
værdi ind i BC registerparret før kaldet. bios kan også
anvendes somen funktion. I så tilfælde er resultatet af
typen integer! den værdi, der returneres i HL registerparret.

bdosb f,p! Denne
funktion svarer til bdos, bortset fra, at resultatet
er den værdi, der returneres i A registeret.
biosb f,p! Denne
funktion svarer til bios, bortset fra, at resultatet
er den værdi, der returneres i A registeret.

Informationer BDOS
om
og
BIOS rutiner
findesmanualerne
i
CP/M
i
Interface Guide
og CP/MAlteration Guide,der begge
udgives af
Digital Research.
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22. Brugerdefmere
1/0 drivere
Til visseformål er det ønskeligteller ligefremnødvendigt foret program at definere dets egne low-level I/O drivere, dvs. rutiner der
foretager den grundlæggende ind- og udlæsningaf tegn fra og til ydre
enheder. I PolyPascal findes de følgende grundlæggende I/O drivere

bemærk, atdisse subrutinerikke er tilgængelige som
standardprocedurer og funktioner!:
FUNCTION const: boolean;
FUNCTION conin: char;
PROCEDURE conout ch: char!;
PROCEDURE lstout ch: char!,
PROCEDURE auxout ch: char!;
FUNCTION auxin: char;
PROCEDURE usrout ch: char!; i
FUNCTION usrin: char;

const rutinen kaldes af keypress funktionen, conin og conout rutinerne

bruges afCON: og KBD: enhederne,lstout rutinen bruges afLST:
enheden, auxout
og auxinrutinerne brugesaf AUX: enheden, ogusrout og usrin rutinerne bruges af USR: enheden.
I MS-DOS versionen bruger const, conin og conout normalt systemkald nummer 6 eller 11, 8 og 2 i {$C-} tilstanden!, lstout nummer 5,
auxout nummer 4, auxin nummer 3, og usrout og usrin nummer 6 eller
2 og 8 i {$C-} tilstanden!.
i
CP/M versionerne af PolyPascal anvender CP/M systemets BIOS dvs.

const bruger CONST, conin bruger CONIN, conout bruger CONOUT, lstout bruger LIST, auxout bruger PUNCI-I. auxin bruger
READER, usrout bruger CONOUT, og usrin bruger CONIN!.

Disse definitionerkanimidlertid ændres
af et program vedat tilskrive
adressen PolyPascal-SO!
eller offsetadressenPolyPascal-Mu! på
en
driver til en af de følgendestandardvariable `addr`
endelsen bruges
i

Brugerdefinerede I/O
drivere Kapitel
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csaddr csofs
ciaddr ciofs

adressen på
const funktionen
adressen på
conin funktionen

coaddr coofs

adressen på
conout proceduren

loaddr loofs
aoaddr aoofs
aiaddr aiofs
uoaddr uoofs
uiaddr uiofs

adressen på
lstout proceduren
adressen på
auxout proceduren
adressen på
auxin funktionen
adressen på
usrout proceduren
adressen på
usrin funktionen

I PolyPascal-86
skal rutinerne
altid befinde
sig kodesegmentet,
i
der
adresseres viaCS registeret.

Driverprocedurer ogdriverfunktioner skaloverholde deovennævnte
definitioner, dvs. en const driver skal være en boolean funktion, en

conin, auxineller usrindriver skalvære enchar funktion,og enconout,
lstout, auxouteller usrout driver skalvære enprocedure meden value-parameter af typen char.

Det nedenfor viste programdefinerer ogaktiverer en ny driver for
LST: enheden.Udover at udskrive tegnholder dennye driver automatisk styr på printerens linie og position. Foran hver linie udskrives

en venstremargin,
der beståraf et brugerdefineret antal
blanktegn, og
perforeringen mellemsiderne overspringes
automatisk. Desuden
bliver form-feedtegn omsattil et passende antal
line-feed tegn.Enkelttegn udskrivesfra driveren ved at kalde MS-DOS funktion 5 List
Output!.
PROGRAM listdriver;

CONST
sidelaengde
= 72;
{side1ængde
1inier} í
bundmargin = 6; {overspring

perforering}

venstremargin = 8; {venstremargin}

VAR
lstlin.1stpos:
integer;
144

PROCEDURE prchr ch: char!;
VAR

regs: RECORD
ax,bx,cx,dx,bp,si,di,ds,es,agsz intgeger;
END;
BEGIN
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PROCEDURE lstout ch:
VAR i: integer;

char!;

BEGIN
ch>=&#39;
IF THEN &#39;

BEGIN
lstpos=O
IF
THEN
BEGIN
FOR i:=1 TO venstrernargin
lstpos: =venstremargin;
END;
prchr ch!; lstpos: =1stpos+ 1;
END ELSE
IF ch=@13 THEN

DO prchr &#39;
&#39;!;

BEGIN
prchr
lstpos:=0;
@l3!;
END ELSE
IF ch=@1O THEN

BEOIN
prchr
10!;@
lstlín:
=lst1in+ 1;
IF 1st1in=sidelaengde-bundmargin

THEN

BEGIN
FOR
i:=1 bundmargin
TO
prchrDO
@l0!;
1st1in:=0;
END;
END ELSE
IF ch=@12 THEN
BEGIN í
FOR i:=1stlin TO sidelaengde-l
1st1in:=0;
END;
END;

DO prchr @lO!;

Brugerdefinerede O
I/ drivere
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Pascal-86. I CP/M-86 versionen af PolyPascal-86 skal prchr proceduren se således ud:
PROCEDURE prchr ch:

char!;

VAR
RECORD
regs:

ax,bx,cx,dx,bp,si,di,
integer;
END;

BEGIN
regs.cx:
=5; regsdx:
=ord ch!; swint $E0,regs!;
END;

I PolyPascal-80 skal prchr se såledesud:
PROCEDURE prchr ch:
BEGIN
bios,ord ch!!;
END;

char!;

I PolyPascal-80
skal derdesuden indsættes
et {$A+} compilerdirektiv
i begyndelsenaf programmet,og denførste liniei hovedprogrammet
ændres til:

loaddreaddnlsrøun; 1srp0s;=o;
1sr11n;=o;
I begyndelsen af programmet sættes printerenslinie og position til nul,
. 146

og LST: driver adressenændres tiladressen på
den brugerdefinerede
outputrutine. Herefterudskrives enrække strenge
til lst filen der er
prædefineret, og
altid refererertil LST: enheden!. Disse
strenge bliver
af systemetovergivet til lstout proceduren et tegn ad gangen.Bemærk,

at brugerdefinerede
I/O drivereunder ingenomstændigheder må
kalde
read, readln, write og writeln procedurerne. Bemærk desuden.,at hvis

et program,der indeholderbrugerdefinerede drivere,
aktiverer andre
programmer viakald til execute ellerchain, såskal disseprogrammer

23. Interne

dataformater

I de følgende beskrivelser angiver symbolet 3 den første byte, der
optages af den givne variabel. De metoder der bruges til at reservere
lagerplads til variable afhænger af hvilken version af PolyPascal der
anvendes.
PolyPascal-86

Hovedprogrammets variable, dvs. de variable, der er erklæret i hovedprogrammets erklæringsdel,lagres altid i datasegmentet, hvis segmentadresse findesi DS registeret. Typeangivne konstanter lagres i kodesegmentet, hvis segmentadresse findesi CS registeret. Procedurers og
funktioners variable lagres i staksegmentet, hvissegmentadresse findes
i SS registeret. I modsætning til PolyPascal-80, bliver lokale variable
i PolyPascal-86 først allokeret når et underprogram kaldes, og når det
returnerer, forsvinder variablene igen. Lokalevariable er altså dynamiske, dvs. deres adressekendes ikke under oversættelsenaf programmet.

Variable er altid fuldstændig indeholdt i deres segment, dvs. offsetadressen påden sidste byte, der optages af en variabel, er aldrig større
end $FFFF. Af denne grund kan en enkelt variabel aldrig optage mere
end 64K bytes.
I PolyPascal-86 returnerer standardfunktionen addr en pointer til en
given variabel, og standardfunktionerne ofs og seg returnerer en given
variabels offsetadresseog segmentadresse.
PolyPascal-Sl!

PolyPascal~80 compileren reserverer plads til variable fra toppen af
lageret og nedefter. Alle variable, både hovedprogrammets og underprogrammernes. er statisk allokerede, dvs. de findes på de samme
adresser hele tiden.

I PolyPascal-80 kan standardfunktionen addr bruges til at finde adressen på en given variabel. &#39;
i

23.1 Grundlæggende datatyper

Variable
deaf
grundlæggende
datatyper
grupperes
kan strukturer.
i
147
men dette berører ikke

deres interne

formater.
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23.1. 1 Skalarer

Integer delintervaller, hvor begge grænser er mellem 0 og 255, booleans, tegn char variable!, og selvdefinerede skalarer, med mindre
end 256 elementer, optager en byte i lageret, der angiver den ordinale
værdi af variablen.

Integers, integer delintervaller, hvor en eller begge grænserer udenfor
området 0..255, og selvdefinerede skalarer, med mere end 256 mulige
værdier, optager to bytes i lageret. Disse bytes udgør en 16-bit 2&#39;s
komplement værdi. Den mindst betydende byte gemmes først.
23.l.2 Reals

En variabel af typen real optager seks bytes, hvoraf fem bytes 0 bit!
udgør mantissen og en byte 8 bits! udgør exponenten. Exponenten
gemmes i den første byte, og mantissen i de følgende fem bytes, med
den mindst betydende byte først:
t @+O
Exponent.
@+1 Mantissens
mindst betydende byte.
@+5 Mantissens

mest betydende byte.

Exponenten er et binært tal med et offset på S380,der angiver den
potens af 2, mantissen skal multipliceres med. Såledessvarer en expo-

nent på $84 til, at mantissenskal multipliceresmed 2^ $84-$80! =
2^4 = 16. Hvis exponenten er 5500, opfatteshele tallet som værende
O. Værdienaf mantissen findes ved, at dividere det fortegnsløse40-bits
heltal, der udgøres af de fembytes, med 2^40. Mantissen er altid
normaliseret, dvs. den mest betydende bit bit 7 i @+5! skal altid
opfattes som værende 1. Fortegnet gemmes i den mest betydende bit:
Er denne 1, er tallet negativt, er den 0, er tallet positivt.
Business versionenaf PolyPascal--86bruger 10 bytes til at lagre en real,
hvilket giver en ydende værdi med 18 cifres mantisse i BCD binary
coded decimal! format, og en 7-bits titalsexponent. Tallets fortegn og
exponent er gemt i den første byte, og mantissen i de næste 9 bytes,
med den mindst betydende byte først.
@+O Exponent
og fortegn.
@+1 Mindst
betydende byte af mantissen.
148

@+9 Mest
betydendeaf
byte
mantissen.
g
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Den mest betydende bit i den første byte indeholder fortegnet for
tallet. 0 betyder positivt og 1 betyder negativt. De resterende 7 bits
indeholder exponenten på binær form med et offset på $3F. En exponent på S41 angiverderfor at mantissen skalganges med10^ $4l-$3F!
= 10^2 = 100. Hvis den første byte er 0, antages heleværdien at være
0. Hver byte i mantissen startendemed den tiende=@+9! indeholder
to cifre i BCD format, med det mest betydende ciffer i de fire mest
betydende bits. Det første ciffer angiver tiendedele, det andet hundrededele, det tredje ciffer i byte @+8! tusindedele, osv. Mantissen er
altid normaliseret, således at det første ciffer aldrig er 0.
8087 versionenaf PolyPascal-86 bruges 8 bytes til at lagre en real. Det
anvendte format er 8087`erens long real format. I bogen iAPX
86,88 UsersManual, der udgives af Intel Corporation, findes en komplet beskrivelse af 8087 co-processoren.

23.1.3 Strenge
En streng optager dens maksimale længde plus en byte i lageret. Den
første byte angiver længden,og de efterfølgende bytes indeholder tegnene, med det første tegn på den laveste adresse. I den nedenfor viste
figur angiver n den nuværende længdeaf strengen og m den maksimale
længde.
@+0 Nuværende
længde n!.
@+1 Første
tegn.
@+2 Andet
tegn.

@+n Sidste
tegn.
@+n+1Ubrugt.

@+m Ubrugt.
23. 1.4 Mængder
Et element i en mængde optageren bit, og da der aldrig er mere end
256 elementer i en mængde. fylder en mængdealdrig mere en 32 56/
8! bytes.
Hvis en mængde indeholdermindre end 256 elementer, er det givet, at
nogle af de 256 bits permanent vil være nul, og det er derfor ikke

nødvendigt atgemme disse
bits. Udfra et lager-økonomisksynspunkt
ville denmest effektivemåde atgemme mængder
på davære atbort- 149
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skære alle unødige bits og rotere de resterende bits, således »at det
første element i mængden optager den første bit i den første byte.
Imidlertid er sådanne rotationer relativt tidskrævende, og PolyPascal

implementerer derforet kompromis:Kun de bytes, derer statisknul
dvs. de bytes hvoraf ingen bits bruges til at repræsentere mængden!,
gemmes ikke. Denne kompressionsmetode er meget hurtig og i de
este tilfælde lige så effektiv som den førstnævnte.
r
Antallet af bytes, der optages af en given mængdevariabel, kanberegnes af max DIV 8!- min DIV 8!+1, hvor min og max er de nedre og
øvre grænser i den grundlæggende skalare type. Lageradressen på et
givet element beregnes af:
memaddr = addr+ e DIV

8!- min DIV

8!

og bitadressen, i byten på lageradressen memaddr, beregnes af:
bitaddr =

e MOD

8

hvor e er elementets ordinale værdi.

23.l.5 Fil

interface blokke

Til enhver filvariabel i et program svarer der en fil interface blok FIB!
i datalageret. Formatet af en FIB afhænger af hvilken version af PolyPascal der anvendes.

PolyPascal-86 til MS-DØS
Formatet af en FIB i MS-DOS versionen af PolyPascal-86 er som
følger: `
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@+O Filnummer
LSB!.
@+1 Filnummer
MSB!.
@+2 Recordlængde
LSB! eller agbyte.
@+3 Recordlængde
MSB! eller tegnbufferf
@+4 Bufferadresse
LSB!. i
@+5 &#39;Bufferadresse
MSB!.
@+,6. Bufferstørrelse LSB!.
@+7 Bufferstørrelse
MSB!.
@+8
Bufferpointer LSB!.
@+9 Bufferpointer
MSB!.
@+Il0 Buffer slutadresse LSB!.
@+11 Buffer slutadresse MSB!.
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@+12 Første

byte i filnavn path!.

@+7s sidste
bytefilnavn
i
path!.
Ordet i @+0 inderholder det 16-bit filnummer handle!, MS-DOS
returnerede, da filen blev åbnet eller $FFFF når filen er lukket!. For
typeangivne og typeløse filer, indeholder ordet i @+2 recordlængden
i bytes hvis filen er lukket!, medens de 4 ord fra @+4 til @+11 er
ubrugte.
For textfiler er indeholdet af agbyten i @+2 følgende:
Bit O..3
Bit 5
Bit 6
Bit 7

Filtype.
Forudlæst-tegn flag
Skrivning tilladt ag.
Læsning tilladt flag.

Filtype 0 angiver en diskfil, medens 1 til 5 angiver PolyPascals logiske
I/O enheder CON:, KBD:, LST:, AUX:, og USR:!. Bit 5 er sat hvis
tegnbufferen i @+3 indeholder et læst men ubrugt tegn, bit 6 er sat
hvis skrivning er tilladt, og bit 7 er sat hvis læsning er tilladt.
De fire ord fra @+4 til @+11 angiver filbufferens adresse, dens størrelse, adressen på det næste tegn der skal læses eller skrives, samt
adressen påden første byte efter bufferen. Bufferen er altid i samme
segment som FIBen, og starter sædvanligvis i @+76. Når en textfil
arbejder på en logisk enhed, er det kun de fire første bytes i FlB°en der
anvendes. »

Filnavnet pathen! er en ASCIZ streng
chr O! byte! på op til 63 tegn.

en streng afsluttet med en
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PolyPascal-86 til CP/M-86
Formatet af en FIB i CP/M versionen af PolyPascal-86 er som følger:
@+O Flagbyte.
@+ 1 Tegnbuffer.
@+2 Antal
records i filen eller bufferadresse LSB!.
@+3 Antal
records i filen eller bufferadresse MSB!. &#39;
@+4 Recordlængde eller bufferstørrelse LSB!.
@+5 Recordlængde eller bufferstørrelse MSB!.
@+6 Bufferpointer
LSB!.
@+7 Bufferpointer
MSB!.
@+8 Recordnummer
eller buffer slutadresse LSB!.
@+9 Recordnummer
eller buffer slutadresse MSB!.
@+ 10 Ubrugt reserveret!.
@+11 Ubrugt
reserveret!.
@+12 Første byte i CP/M FCB°en.

@+47 Sidste
byteCP/M FCB&#39;en.
@+48 Første

byte i filbufferen.

@+175 sidste
bytefilbufferen.
i
Formatet af agbyten i @+O er følgende:
Bit 0..3
Bit 4
Bit 5
Bit 6
Bit 7

Filtype.
Buffer ikke læst fra disk flag.
Buffer ikke skrevet til disk ag eller forudlæst-tegn ag.
Skrivning tilladt ag.
Læsning tilladt ag.

Filtype 0 angiver en diskfil, medens 1 til 5 angiver PolyPascals logiske
I/0 enheder CON:, KBD:, LST:, AUX:, og USR:!. For typeangivne
filer er bit 4 sat hvis bufferens indhold er udefineret, og bit 5 sat hvis
data er blevet skrevet i bufferen, men ikke i på disken. For textfiler er
bit 5 er sat hvis tegnbufferen i @+3 indeholder et læst men ubrugt
tegn. Bit 6 er sat hvis skrivning er tilladt, og bit 7 er sat hvis læsning
er tilladt.
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For typeangivne og typeløse filer gælder, at de fire ord fra @+2 til
@+9 angiver antallet af records i filen, recordlængden i bytes, bufferpointeren, og det nuværende recordnummer. Bufferpointeren i en typeangiven fils FIB indeholder et index . . 127! til bufferen i @+48. En
typeløs fils FIB har ingen buffer, og bufferpointeren bruges derfor
ikke. Længden af en typeløs fils FIB er kun 48 bytes.
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For textfiler gælder, at de fire ord fra @+2 til @+9 angiver filbufferens adresse,dens størrelse, adressen pådet næste tegn der skal læses
eller skrives, samt adressenpå den første byte efter bufferen. Bufferen
er altid i samme segment somFIBen, og starter sædvanligvisi @+48.
Bufferen kan eventuelt være større end angivet, men den er mindst 128
bytes, og altid et multiplum af 128. Når en textfil arbejder på en logisk
enhed, er det kun de to første bytes i FIB°en der anvendes.
PolyPascal-BO forCP/M-80
Formatet af en FIB i PolyPascal-SØversionen er som følger:
@+ ! Flag-byte.
@ +1 Tegnbuffer.
@+2 Bufferpointer
LSB!.
@+3 Bufferpointer
MSB!.
@+4 Antal
records i filen LSB!.
@+5 Antal
records i filen MSB!.
@+6 Recordlængde
LSB!.
@+7 Recordlængde
MSB!.
@+8 Nuværende
recordnummer LSB!.
@+9 Nuværende
recordnummer MSB!.
@+10 Ubrugt
reserveret!.
@+11 Ubrugt
reserveret!.
@+12 Første byte i CP/M FCBen.

@+47 sidste
bytecP/M
i
FCBxen.
i
i @+48 Første bytei filbufferen.

@+175 sidste
bytefilbufferen.
i
Formatet af agbyten i @+0 er følgende:
Bit O..3 Filtype.
Bit 4
Buffer ikke læst fra disk flag.

Bit 5

Buffer ikkeskrevet tildisk flageller forudlæst-tegn
flag.

Bit 6
Bit 7

Skrivning tilladt flag.
Læsning tilladt ag.

Filtype Oangiver endiskfil, medens1 til 5 angiverPolyPascals logiske
I/O enheder CON:, KBDz, LST:, AUXg-iogUSR:!. For typeangivne
filer er bit 4 sat hvisbufferens indholder udefineret,og bit 5 sathvis
data erblevet skreveti bufferen,men ikkei på disken. Fortextfiler er
bit 5 er sat hvis tegnbuffereni @+3 indeholderet læstmen ubrugt
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tegn. Bit 6 er sat hvis skrivning er tilladt, og bit 7 er sat hvis læsning
er tilladt.

`

Bufferpointeren indeholder et index O..127! til bufferen i @+48. For
typeangivne og typeløse filer gælder, at de tre ord fra @+4 til @+9
angiver antallet af records i filen, recordlængden i bytes, og det nuværende recordnummer. En typeløs fils FIB har ingen buffer, og bufferpointeren bruges derfor ikke. Længden af en typeløs fils FIB er kun 48
bytes.
Når en textfil arbejder på en logisk enhed, er det kun de to første bytes
i FIB°en der anvendes.

23.1.6 Pointere

I PolyPascal-86 består en pointer af to ord fire bytes!. Det første ord
indeholder offsetadressen og det andet ord indeholder segmentadressen. NIL lagres som to ord med 0.

I PolyPascal-SO
består enpointer af to bytes, der angiveren ló-bits
adresse i lageret. Den mindst betydende byte lagres på den laveste
adresse. PointerværdienNIL lagres som adressenO.
23.2 Datastrukturer

De grundlæggende datatyper kan samles i datastrukturer på tre forskellige måder: Arraystrukturer, poster og diskfiler. Grupperingen
berører på ingen måde det interne format af de grundlæggendedatatyper. Således har et element i en datastruktur altid det samme interne
format som en enkeltvariabel af samme type.

23.2. 1 Arraystrukturer
Elementet med den laveste indexværdi lagres på den laveste adresse.
Hvis arraystrukturen er flerdimensional, optælles densidste dimension
først.

23.2.2 Poster

Det første felt i en post lagres påden laveste adresse. Hvisposten ikke
indeholder en variant-del, er længden givet ved summen af længderne
på hver enkelt felt. I modsat fald er længden givetved længdenaf den
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faste delplus længden
af mærkefeltethvis deteksisterer! plus
længden
af den største variant. Hver variant starter på den sammelageradresse.
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23.2.3 Diskfiler

I modsætning til andre datastrukturer bliver elementerne i en diskfil

ikke gemti lageretmen istedet ien fil på endisk. Endiskfil styresvia
en FIB som beskrevet i afsnit 23.1.5. PolyPascal arbejder med to forskellige diskfiltyper: Textfiler og random accessdatafiler.
23.2.3.1 Textfiler

En textfil er inddelt i linier. Hver linie består af nul eller ere tegn og
afsluttes af en CR/LF sekvens. ASCII værdien af et CR vogn retur!

tegn er 13, og ASCII værdien af et LF ny linie! tegn er 10. Filen
afsluttes af et SUB Ctrl-Z! tegn.

ASCII Værdien af et SUB tegn er

26.

23.2.3.2 Typeangivne filer
En typeangiven fil består af en følge af elementer, der alle er af samme
længde og interne format. For at opnå fuld udnyttelse af diskfilens
kapacitet, lagres elementerne umiddelbart efter hinanden uafhængigt
af sektorgrænser.
I MS-DQS versionen udregnes antallet af elementer i filen fra filens
længde, der er lagret i diskettens directory. Da elementlængden hverken gemmes i filen eller i diskettens directory, er det op til programmøren at sikre, at filen altid behandles med samme elementlængde.
I CP/M versionerne af PolyPascal angiver de første fire bytes af en
typeangiven fil antallet af elementer i filen og længden afelementerne:
sektor O, byte 0:
sektor 0, byte 1:
sektor O, byte 2:
sektor 0, byte 3:

Antal elementer LSB!.
.Antal elementer MSB!.
Elementlængde i bytes LSB!.
Elementlængde i bytes MSB!.

Detlførste elements
data følger
umiddelbart efter
disse kontrolbytes.
23.3 PolyPascal-Só parameteroverførsler
Dette afsnit beskriver de metoder og formater der bruges til at over-

føre parametretil procedurerog funktioneri PolyPascal-86.
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23.3.l Parametre

PolyPascal-86 overfører parametre via 8086 CPU°ensstak, der adresseres gennem SS:SP registerparret. Ved indgang til en subrutine er
returadressen i kodesegmentet! altid lagret i det Øverste ord på stakken. Hvis subrutinen kræver parametre, lagres disse under returadressen dvs. på højere adresser på stakken!, og hvis subrutinen er en
funktion, reserveres der plads til funktionsvariablen under parametrene dvs. på en højere adresse!.
De første instruktioner, der
PUSH BP
MOV BP,
SP ;Peg
SUB SP,varsize

udføres af en subrutine,

er normalt:

;Gem base page register
til ny stak-ramme
;Reserver lokalt arbejdslager

hvor varsize er størrelsen af det lokale arbejdslager, der anvendes i
subrutinen. Når

subrutinen returnerer,

MOV SP,
BP ;Reset
POP BP
RET parsize

udføres:

stakpointer
;Reset base page register
;Returner og juster stak

hvor parsize er det antal bytes, parametrene optog.
Antag at en EXTERNAL

funktion ved navn stak er erklæret ved:

FUNCTION sta1< VAR i: integer;

r: real; s: str16!: integer; .

hvor str16 er typen STRING[16]. Antag envidere at de ovenfor viste
indgangsinstruktioner er udført med varsize lig 50 for at reservere 50
bytes lokalt arbejdslager. Stakken vil da se således ud den øverste
linie i figuren svarer til den højeste adresse!:
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001F 0020 Funktionsvariabel
ord!.
001D 001E i ~is segmentadresseord!.
001B 001C i°s offsetadresse ord!.
0016 001A r&#39;s
mantissa bytes!.
0015. ~- 0015
r°s exponent byte!.
0005 0014 Tegnene
i s 6 bytes!.
0004 0004 Længden
af s byte!.
0002 0003 Returadresse
ord!.
0000 0001 Bortgemt
base pageregister ord!.
FFCE - FFFF Lokalt
arbejdslager 0 bytes!.
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Hexværdierne er offsetadresser i forhold til base pageregisteret BP!.
Bemærk at der er reserveret plads til funktionsvariablen oven over
parametrene, og at parametrene gemmes i omvendt rækkefølge.
Funktionsvariable i PolyPascal-86 anvender samme format som almindelige variable. Det samme gælder parametre, bortset fra, at integers, booleans, tegn og selvdefinerede skalarer, der overføres som
value-parametre, altid optager et ord
bytes!, selvom deres værdi
godt kan udtrykkes i en enkelt byte. Var-parametre overføres altid
som pointere, dvs. to ord, der indeholder en offsetadresse ogen segmentadresse. De formater, der beskrives i afsnit 23.4, gælder ikke for
PolyPascal-86.

Nedenfor viseset eksempelpå en EXTERNAL subrutine en funktion!, der konverterer et tegn til et stort bogstav. Funktionen erklæres
på følgende måde i PolyPascal programmet:
FUNCTION upcase ch:

char!: char;

EXTERNAL &#39;UPCASEE

Funktionen er skrevet i 8086 assembler,og oversat til maskinkode ved
hjælp af operativsystemets assembleroversætter.Kildeteksten er vist
nedenfor:
UPCASE: PUSH

BP ;Gem

BP

MOV BP, SP ;Peg
til stak-ramme
MQV AL,4[BP]
;Hent ch parameter
CMP ALfa&#39;

;Mindre end

JB UPCl

;]a => hop

CMP ALz&#39;

;Større end &#39;z&#39;?

JA UPCl
SUB AL,2OH
UPCl: POP
BP ;Reset

RET 3

&#39;a&#39;?

;]a => hop
;Konverter til
BP

stort

;Returner og juster stak

Bemærk atder poppestre bytesaf stakkenved udgang- et ord til ch
parametren og en byte til funktionsvariablen der ikke anvendes idette
tilfælde!. i

23.3.2 Funktionsresultater
I PolyPascal-86
returneres værdier
af alleskalare typerundtagen real!
i AX registeret. Hvis resultatet kun kræver en byte, skal AH sættes til
nul. Bemærk, at boolean funktioner skal udføre en OR AX,AX in-
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struktion umiddelbart
før de
returnerer,atfor
sikre,
at CPU°ens
Z flag
afspejler værdieni AX. Funktionen skal fjerne alle parametre og funktionsvariablen fra

stakken før

eller når

den returnerer.

Reals returneres på toppen af stakken med formatet givet i 23.1.2.
Dette kan nemt opnås ved at lade funktionsvariablen blive liggende på

stakken nårder returneres.Funktionen skalsåledes kunfjerne parametrene.

Strenge er en smule mere komplicerede. Før funktionen returnerer
skal den fjerne alle parametrene og normalisere strengresultatet, dvs.
ytte strengen op på en højere adresse, såledesat den optager det antal
bytes, der svarer til dens dynamiske længde plusen. Ved udgang skal
stakpointeren pege på den byte, der indeholder strengens længde.

Pointerværdier returneres
i DX:AX registerparret segmentadresse
i
DX og offsetadresse iAX!. Funktionen skal fjerne alle parametre samt
funktionsvariablen når

den returnerer.

23.4 PolyPascal-80 parameteroverførsler
Dette afsnit beskriver de formater og metoder der bruges til at overføre parametre til procedurer og funktioner i PolyPascal-80.
Parametre overføres til procedurer og funktioner via Z-80 processorens stak. Normalt har dette ingen betydning for programmøren, da
PolyPascal sørger for både at PUSHe parametrene før et kald og
POPpe dem i begyndelsen af underprogrammet. Skulle programmøren
imidlertid ønske

at kalde

eksterne maskinkoderutiner

fra et

Pas-

calprogram, skal disse underprogrammer skrives sådan,at de selv sørger for at POPpe parametrene fra stakken.
Ved indgang til et eksternt underprogram ligger returadressen øverst
på stakken. Eventuelle parametre findes under returadressen dvs.
på højere adresser i lageret!. For at få adgang til parametrene må
returadressen POPpes af. Derefter kan parametrene POPpes, og til
sidst skal returadressen PUSHes tilbage.

23.4.l Var-parametre
En var-parameter overføres på stakken som et 16-bits tal, der angiver
adressen påden første byte, der optages af den aktuelle parameter.
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23.4.2 Value-parametre
Hvis en parameter er en value-parameter, er formatet af de bytes der
overføres afhængigt af parametrens type.
23.4.2.l Skalarer

Alle skalarer, undtagen reals, dvs. integers, booleans, tegn char!,
selvdefinerede skalarer, og delintervaller overføres på stakken som
ló-bits ord. Hvis værdien er af en type, der normalt kun optager en
byte, er den mest betydende byte nul. Normalt POPpes et l6-bits ord
af stakken med en POP HL,

POP DE

eller POP

BC instruktion.

23.4.2.2 Reals

En real overføres på stakken som tre 16-bits ord. Hvis disse ord POPpes med den følgende instruktionssekvens:
POP HL
POP DE
POP BC

vil L indeholde exponenten, H mantissens femte byte mindst betydende!, E den fjerde byte, D den tredje byte, C den anden byte, og
B den første byte mest betydende!.

23.4.2.3 Strenge
Når en streng er placeret øverst på stakken, indeholder den byte,der
adresseres afSP registeret, længden af strengen, og bytene fra SP+1
til SP+n hvor n er længden af strengen! indeholder strengens tegn.
Den følgende instruktionssekvens POPper en streng af stakken og lagrer den i STRBUF:
LD DE,
LD HL,O
LD B,
ADD HL,
LD C,
INC BC
LDIR
LD SP,

r
STRBUF

H
SP
HL!

HL
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23.4.2.4 Mængder
En mængde optager altid 32 bytes på stakken mængder komprimeres
kun når de lagres!. Den følgende instruktionssekvens POPper en
mængde af stakken og lagrer den i SETBUF.
LD DBSETBUF
LD HL,O
ADD HL,
SP
LD BC,32
LDIR
LD SP,HL

Den mindst betydende byte i mængden lagres på den laveste adresse
i STRBUF.

23.4.2.5 Pointere

En pointer overføres på stakken som et 16-bits ord, der angiver en
adresse i lageret. Pointerværdien NIL svarer til adressen 0.

23.4.2.i6 Arraystrukturer
og poster
Arraystrukturer og poster bliver faktisk ikke PUSHet på stakken,
selvom deoverføres somvalue-parametre. I stedet overføreset 16-bits
ord, der angiver adressen på den første byte, der optages af parameteren. Herefter er det op til programmøren at P !Ppe denne adresse og
anvende den som kildeadresse i en blokkopiering.
23.4.3 Funktionsresultater&#39;

Brugerdefinerede eksterne funktioner bør nøje overholde de nedenfor
angivne regler, når de returnerer resultater.
Værdier af alle skalare typer, undtagen reals, returneres i HL registerparret. Hvis resultatet er af en type, der normalt kun fylder en byte,
skal L indeholde resultatet og H indeholde O.
Reals returneres i BC, DE, og HL registerparrene. B, C, D, E og H
skal indeholde mantissen mest betydende byte i B!, og L skal indeholde exponenten.
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Strenge returnerespå toppen af stakken, som beskrevet i afsnit
23.4.2.3.

Pointere returneres i HL registerparret.
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24. Lagerorganisering
24.1 PolyPascal-86 lagerorganisering
Når et program, der er oversat af PolyPascal-86, udføres enten som
en CCMD&#39;
fil i CP/M-86 eller

som en ÄCOM&#39;i fil
MS-DOS

eller fra

en RUN kommando i PolyPascal!, bliver der allokeret tre segmenter
til programmet: Et kodesegment, et datasegment og et staksegment.
MS-DOS kodesegment CS er kodesegmentregisteret!:
CS:OOOO CS:01OO CS:EOFR CS:EOFP -

CS:00FF MS-DOS
base page.
CS:E !FR Run-time
programdel.
CS:E !FP Programkode.
CS:EOFC Ubrugt.

MS-DQS datasegment DS er datasegmentregisteret!:

DS:0O0O - DS:EOFW Run-time
i lager.

programdelens arbejds&#39; ,

DS:EOFW - DS:EOFM Hovedprogrammets
DS:EOFM- DS:EOFD
Ubrugt.

variable.

CP/M-86 kodesegment CS er kodesegmentregisterety

CS:O0OO - CS:EOFR Run-time
CS:EOFR CS:EOFP -

programdel.

CS:EOFP Programkode.
CS:EOFC Ubrugt.

CP/M-86 datasegment
DS er
datasegmentregisteret!:
DS:0O0O -

DS:00FF CP/M-86

DS:010O -

DS:EOFW Run~time programdelens arbejds-

DS:EOFW- DS:EOFM
DSzEOFM- DS:EOFD

base page.

lager.
Hovedprogrammets variable.
Ubrugt.
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De ubrugte

områder CS:E !FP-CS:EOFC

og DS:EOFM-

DSzEOFD! allokeres kun hvis der blev specificeret en minimum segmentstørrelse, der er større end den nødvendige størrelse, i den PROGRAM kommando, der oversatte programmet. Kode og datasegmenterne er aldrig større end 64K bytes hver.
Staksegmentet er mere kompliceret, da det kan være større end 64K
bytes. Ved start af programmet sættes staksegmentregisteret SS! og
stakpointeren SP! således, atSS:SP pegerpå den sidste byte i staksegmentet. SS ændres aldrig under udførelsen af programmet, men SP
arbejder sig nedefter, indtil bunden af staksegmentet nås, eller indtil
SP bliver nul svarende til en stakstørrelse på 64K bytes!.
Heapen vokser fra bunden af staksegmentetop mod selve stakken, der
ligger i toppen. Når en variabel allokeres på heapen, bliver heappointeren en pointer, der vedligeholdes af PolyPascal run-time programdelen! yttet opad og derefter normaliseret, således at dens offsetadresse altider mellem $0O00 og$000F. Den maksimale størrelseaf
en dynamisk variabel der kan allokeres på heapen er derfor 65521
bytes, svarende til $10000 minus $000F. Den sammenlagte størrelse af
variablene på heapen kan imidlertid godt overstige 64K bytes.
Heap-pointeren kan adresseres af programmøren ved hjælp af hptr
standard identifieren. hptr er en typeløs pointer, der er kompatibel
med alle pointertyper, på samme mådesom NIL er det. Tilskrivninger
til hptr bør kun foretages med yderste forsigtighed.

24.2 PolyPascal-80 lagerorganisering

Under oversættelsen
af etprogram er
systemets lager
organiseret som
vist nedenfor:
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0000 0100 EOFR EQFC EOFW -

00FF CP/M
og run-time arbejdslager
EOFR Run-time programdel
EQFC PolyPascal monitor, editor og compiler
EOFW Compilerens arbejdslager
EQFM Fejlmeddelelser PPAS.ERM!

EOFM -

EOFT Kildetekst

EOFT <<<< -

>>>> Objektkode
MTOP Compilerens

<<<< -

LTOP CPU

LTOP -

FFFF CP/M

.
symboltabel

stak

operativsystem
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Hvis PPAS.ERM filen ikke blev indlæst ved start af PolyPascal systemet, starter kildeteksten ved EOFW. Når compileren startes fra en
COMPILE eller en RUN kommando, bliver objektkoden gemt direkte

ud i lageret umiddelbartefter kildeteksten.CPU stakkenarbejder sig
nedefter startende fra LTOP slutadressen påCP/M TPA&#39;en!.
Symboltabellen arbejder sig nedefter startende fra MTOP, der ligger 1K bytes
under LTOP LTOP-$400!.
Under kørsel af et program, der blev startet med RUN kommandoen,
er systemets lager organiseret som vist nedenfor:
0000 0100 EOFR E !FC EOFW -

00FF CP/M
og run-time arbejdslager
EOFR Run-time programdel
EQFC PolyPascal monitor, editor og compiler
EOFW Compilerens arbejdslager
EOFM Fejlmeddelelser PPAS.ERM!

EOFM -

EOPT Kildetekst

EOFT EOFP BOFH <<<< <<<< B !FS -

EOFP Objektkode
BOFH Ubrugt
>>>> Heap
styres via hptr!
BOFR Procedurestak styres via rptr!
BOFS CPU stak styres via sptr!
FTOP Ubrugt

FTOP -

LTOP Programmets variable

LTQP -

FFFF CP/M

operativsystem

EOFP er slutadressen påobjektkoden, og hptr heap-pointeren! sættes til denne adresseved start af programmet BOFH=EOFP!. Området mellem FTOP og LTOP bruges til programmets variable. FTOP
er slutadressenpå det frie lager, og sptr CPU stakpointeren! sættes til
denne adresse ved start af programmet B !FS=FTOP!. Procedurestakken bruges kun af rekursive procedurer og funktioner til at
gemme kopier af deres arbejdslager!. Ved begyndelsen af et program
sættes rptr procedurestakpointeren! til at pege IK bytes under CPU
stakpointeren B OFR = BOFS-$400!.
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Under kørsel af en programfil er lageret organiseret som vist nedenfor:
0000 0100 EOFR SOFP EOFP BOFH <<<< <<<< BOFS PTOP ~
PTOP LTOP -

OOFF CP/M og run-time arbejdslager
EOFR Run-time programdel
SOFP Ubrugt
brugerdefinerede maskinkoderutiner!
EOFP Objektkode
BOFH Ubrugt
>>>> Heap
styres via hptr!
BOFR Procedurestak styres via rptr!
BOFS CPU stak styres via sptr!
FTOP Ubrugt
PTOP Programmets variable
LTOP Ubrugt
FFFF CP/M
operativsystem

SOFP er startadressen på objektkoden, svarende til <start> parametren i PROGRAM og OBJECT kommandoerne. PTOP er slutadressen påprogrammets arbejdslager, svarende til <slut> parametren i PROGRAM og OBJECT kommandoerne.
Som det fremgår af de ovenfor viste memory maps, eksisterer der tre
stak-lignende strukturer i lageret under udførelsen af et program: Heapen, CPU stakken og procedurestakken.
Heapen bruges til at lagre dynamiske variable, og den styres via new,
mark og release procedurerne. Ved begyndelsen af et program sættes

heap-pointeren hptr!til startadressenpå detfrie lager.
CPU stakken bruges til at gemme mellemresultater under udregning af
udtryk, og til at overføre parametre til underprogrammer. Desuden
bruger en aktiv FOR sætning to bytes på CPU stakken. Ved begyndelsen af et program sættes CPU stakpointeren sptr! til slutadressen på
det frie lager.
Procedurestakken anvendes udelukkende af rekursive procedurer og

funktioner dvs. procedurer ogfunktioner, der er oversat i {$A+}
stillingen!, Vedindgang tilen rekursivprocedure ellerfunktion bliver
hele underprogrammets arbejdslager kopieret ned på procedurestakken, og umiddelbart før

underprogrammet returnerer, ko-

pieres dettilbage igen.Ved begyndelsenaf et program sættes
procedurestakpointeren rptr!til at pege 1Kbytes 400! under CPUstak166
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Ved hjælp af tre prædefinerede variableer det muligt for programmøren at flytte på heapen og stakkene:
hptr Heap-pointeren.
rptr Procedurestakpointeren.
sptr CPU
stakpointeren.
Typen af disse variable er integer. Bemærk, at variablene kun må

anvendes iudtryk og i tilskrivninger; de kan altså ikke bruges som
var-parametre til underprogrammer.

Når der rettes påheap- og/ellerstakpointerne erdet programmørens
opgave at sikre, at den følgende regel overholdes:
hptr < rptr < sptr

Hvis dennerelation ikkeer sand,er følgerneuforudsigelige og
til tider
ganske katastrofale for programmet!. Det er naturligvis ikke tilladt at

ændre påheap- ogstakpointervariablene, når
den givnestruktur først
er taget i anvendelse. Derfor bør tilskrivninger til disse variable altid
foretages i begyndelsen af et program.
Hvergang new proceduren kaldes, og hvergang der udføres et kald til
et rekursivt underprogram, tester systemet, at der ikke er sket en

kollision mellemheapen ogprocedurestakken, altså
at hptr er mindre
end rptr. Hvis dette ikke er tilfældet, opståren kørselsfejl.
Bemærk, at der på intet tidspunkt testes for, om CPU stakken har fået

overløb indi bunden af procedurestakken.
Denne situationopstår
først, når rekursive procedurekaldnestes en300-500 gange,hvilket
sker megetsjældent. Skulledet imidlertid være påkrævet
at nesteså
dybt, må programmet flytteprocedurestakpointeren ned
i lageretfor
at skabe mere plads. Dette gøres med sætningen:
rptr: = sptr-Zvfmaxdybde-S 12;

hvor maxdybde er det højeste nestingniveau, der kan forekomme. De
512 bytes eller deromkring!, der reserveres derudover, sikrer, at der

er pladstil mellemresultaterunder udregningaf udtryk.
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25. Interruptstyrirrg
Den kode, der genereres af PolyPascal, såvel som run-time programdelen, er fuldt ud interruptbar. Hvis man ønsker det, kan interruptrutiner skrives i PolyPascal.

25.1 PolyPascal-86 interruptprocedurer
En PolyPascal-86 interruptprocedure skal selv sørge for at bevare re-

gistrene AX,BX, CX, DX, SI, DI, DS og ES.Dette opnås
ved at
placere følgende CODE sætning i begyndelsen af proceduren:
CODE $50,$53,$51,$52,$56,$57,$1E,$O6,$F
B;

Den sidstebyte $FB! er en STI instruktion, der tillader yderligere
interrupts - i nogle tilfælde er dette nødvendigt, i andre ikke. Den

følgende CUDEsætning skal
være densidste sætning
i proceduren:
CODE $o7.$1FÆSF,:BsE,$sA,$s9.$sB,$sa,$8B.$Es,$sD,$cF;

Den sidstebyte -$CF!er enIRET instruktion, der udføresi stedetfor
den RET instruktion, der genereres af compileren.

En interruptproceduremå ikke udføre I/O operationer vedhjælp af
standardprocedurer ogfunktioner, og ej heller operationer påreal
variable, da disse dele af PolyPascal run-time programdelen ikke er
re-entrante. Ydermere må en interruptprocedure ikke anvende WITH
sætninger.

Hvis eninterruptprocedure ønsker
adgang tilet programsglobale variable, skal proceduren selvinitialisere DSregisteret, dadet ikke er
sikkert, at DS peger på programmetsdatasegment, nåret interrupt
forekommer. Førendinterrupts kan tillades, skal hovedprogrammet
lagre indholdetaf DS på et kendt sted,for eksempeli kodesegmentet
eller i en ubrugtinterruptvektor. Vedindgang skalinterruptproceduren læse DS fra denne adresse.
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For at reservere et ord i kodesegmentet, hvor indholdet af DS kan
gemmes, kan følgende erklæring bruges:

CONST
sdseg:
integer
O; =
Følgende CODE sætning vil gemme indholdet af DS i dette ord:
sdseg:=dseg;

Dette kræverselvfølgelig atkoden ikke er lagt i ROM lager.
Interrupt rutinen kan nu reetablere DS-registeret med følgende
CODE sætning:
CODE $2E,$8E,$1E,sdseg;

Det nedenforviste programanvender eninterruptprocedure. Detantages, at der hvert sekund forekommeren interrupt til vektor 192
$CO!. Vedprogramstarten lagres
indholdet afDS registeretsom ovenfor beskrevet.Programmet initialiserer
herefter interruptvektor192 og
enabler interrupts.Når derforekommer eninterrupt 192bliver kontrollen overførttil plustid proceduren. Dengemmer registrene
AX,
BX, CX, DX, SI, DS og ES, oglæser derefterDS registeretfra konstanten. Nuda DSer initialiseret,kan procedurenbehandle de
globale
variable. Vedudgang hentes
alle registrefra stakken,også DS,SP og
BP, hvorefter

en IRET

instruktion udføres.

Ved udskriften

aæses

tiden, medens interrupts er afbrudt. Undlades CLI instruktionen, risikerer man at tallene vil ændre sig, medens de blive aflæst. Inden
hovedprogrammet slutter, udfører det en CLI instruktion for at afbryde yderligere interrupts.
PROGRAM interrupt;

CONST
sdsegzinteger
= O;
VAR
int___vekt:
^integer
$0OOO:$0300;
AT
tirnerminuttensekunder,t,m,s: integer;
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IF sekunder=6O THEN
BEIGIN
sekunder: = O; minutter: =succ minutter!;
IF minutter=6O THEN
BEGIN

minutter:=0; timer:=succ timer!

Interruptstyrin g

mod 24;

END;

END;

CODE
$O7,$1F.$5F,$5E.$5A,$59.$5B.$S8.$
END;
BEGIN
sdseg: =dseg; int___vekt: =ptr cseg,ofs p1ustid!!;
writeCSkriv tid
time minut sekund!: &#39;!;

readlnüimer,minutter,sel<under!;
REPEAT
CODE $FA;
t: =tirner; m: =minutter; s: =se1<under;
CODE $FB;
writeln &#39;Klokken er:
&#39;,t:2,&#39;:&#39;,m:2,&#39;:&#39;,s:2!;
UNTIL keypress;
CODE $FA;
END.

25.2 PolyPascal-80 interruptprocedurer
Interruptprocedurer skal altid oversættes som absolutte procedurer i
{$A+} stillingen!, de må ikke tage parametre, og de skal selv sørge
for, at alle registre, der anvendes, bliver bevaret. Det sidstnævnte
opnås ved, at placere en CODE sætning, der indeholder de nødvendige
PUSH instruktioner, i begyndelsenaf proceduren, og en anden CODE
sætning, der indeholder de tilsvarende POP instruktioner, i slutningen
af proceduren. Desuden bør den sidste instruktion iden afsluttende

CODE sætningvære enEI instruktion $FB!, der aktiverer yderligere
interrupts. Hvis hardwaren anvender daisy-chainede interrupts, kan
den afsluttende CODE sætning envidere angive en RETI instruktion

$ED,$4D!, der så udføresi stedetfor den RET instruktion. der genereres af compileren.

De generelle
regler for
hvilke registre,
der anvendes
af den
kode, der
genereres afPolyPascal, er, at operationer på skalarer undtagen reals!

kun benytterAF, BC, DE og HL, at andre operationerdesuden be-

lnterruptstyring
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En interruptproceduremå ikke udføre I/O operationer vedhjælp af
standardprocedurer ogfunktioner, da disse rutiner ikke er re-entrante.

Bemærk desuden,
at kald til BDOSen og eventueltogså BIOS&#39;en,
afhængigt af
den aktuelleimplementation afCP/M! børundgås interi
ruptprocedurer, da disse rutiner ej heller er re-entrante.

Programmøren kan
aktivere ogpassivere interrupts
fra et program ved
hjælp afEI og DI instruktioner, der indsættes
med CODEsætninger.
Hvis deranvendes mode
O IM0! eller mode 1 IM 1! interrupts, erdet
programmørens opgave at initialisere restart områderne. Bemærk,
at RST O interrupts ikke kan anvendes, da RST 0 området fra adresse

O til 7 bruges af CP/M operativsystemet. Detsamme gælderikkemaskerbare interruptsNMPer!, da området omkringadresse $66
er
en del af CP/Msarbejdslager. Hvisder anvendesmode 2interrupts,
er det programmørens opgave
at erklæreen adressetabelet ARRAY
0F integer! på en fast adresse og initialisere den, samt at initialisere

I registeretgennem enCODE sætningi begyndelsenaf programmet.
Det nedenforviste programanvender eninterruptprocedure. Detantages, atder hvertsekund forekommeren mode1 interrupt et kaldtil
adresse 538!.
Programmet gælder
kun for PolyPascal-80:
PROGRAM interrupt; {$A+}

VAR
rsthop:
byte$38;
AT
rstadr: integer AT $39ç
tirneLminutteLsekundeLt,m,s: integer;
PRQCEDURE plustid;

BEGIN
CQDE
$F5.$E5,$D5,$C5;
sekunder: = succ sekunder!;
IF sekunder=6O THEN
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BEGIN
sekunder:
= O;
minutter:
succ=minutter!;
IF minutter=6O

BEGIN

THEN
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BEGIN

rsthop: =$C3; rstadr:=addr plustid!;
WriteCSkriv tid

time minut

sekund! &#39;!;

readln tirner,minutter,sekunder!;
CODE
$ED.$56;
REPEAT
CODE $F3;
:=tirner; m: =minutter; s: =sekunder;
CODE $FBL
writelnCKlokken er:
&#39;,t:2,&#39;:&#39;,m:2,":&#39;,s:2!;
UNTIL keypress;
CODE $F3;
END.

Da plustid interruptproceduren kun udfører heltalsoperationer, behøver den kun gemme AF, BC, DE og HL registerparrene. CODE sætningen i slutningen af plustid angiver både de nødvendige POPinstruktioner og en EI instruktion, der akiverer yderligere interrupts. I begyndelsen af programmet klargøres en hopvektor til plustid rutinen i

adresse $38.Derefter indlæsesdet nuværendeklokkeslet, interrupt
mode 1 vælges meden IM 1 instruktion $ED,$56!, og til sidst aktiveres interrupts med en EI instruktion $FB!. En DI instruktion $F3!
bruges til at passivere interrupts umiddelbart før programmet slutter.
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26. Forskelle mellem PolyPascal
og Standard Pascal
PolyPascal følgernøje Jensen & Wirths definition af Standard Pascal,
der gives i bogen Pascal User Manual and Report". Der er imidlertid
enkelte mindre forskelle, og disse beskrives nedenfor. Bemærk, at
dette kapitel ikke omhandler de udvidelser, der findes i PolyPascal.

Dynamiske variable
Dynamiske variable oprettes og fjernes med new, mark og release
procedurerne i stedet for med de af standarden foreslåede new og
dispose procedurer. Dette skyldes til dels ønsket om at sikre kompatibilitet med andre Pascal compilere f.eks. UCSD Pascal!, men primært er grunden, at de nye procedurer er mere effektive, hvad angår
kørselshastighed ogkodestørrelse. Desuden tillader new proceduren i
PolyPascal ikke angivelser af varianter dette kan relativt nemt omgås
ved at bruge allocate proceduren!.

Get og put procedurerne
get og put standardprocedurerne findes ikke i PolyPascal. I stedet er
read og write procedurerne udvidet, så de nu kan anvendes til alle
typer af input og output. Der er tre grunde til dette: For det første er
read og write lettere at bruge og nemmere at forstå, for det andet er
de hurtigere, og for det tredje kan størrelsen af filvariable reduceres.
når der ikke er behov for

buffer-variable.

GOTO sætninger
En GOTO sætning må ikke hoppe til en label, der ligger udenfor den
nuværende blok
som regel er dette også dårlig programmeringsteknik!.
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Page proceduren
page standardproceduren findes ikke i PolyPascal, da der i CP/M og
MS-DOS operativsystemerne ikke findes en standard for, hvilket kontroltegn, der skal anvendes til sideskift.

Procedurer og funktioner som

parametre

PolyPascal tillader ikke, at procedurer og funktioner anvendes som
parametre. Der er to grunde hertil: For det første er definitionen af
Standard Pascal meget uklar på dette punkt og for det andet bruges
denne facilitet næsten aldrig.

Pakkede variable

Det reserverede ord PACKED har ingen betydning i PolyPascal men
tillades dog!. Variable pakkes i stedet automatisk, når det er muligt,
og som følge heraf, er pack og unpack procedurerne ikke implementerede.
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Appendix A
Oversigt over standard
procedurer og funktioner
Dette appendix giver en oversigt over PolyPascal°sstandard procedurer og funktioner. De følgende notationer anvendes:

<type>
<string>
<file>
<æMæ>
Angiver enhver type.
Angiver enhver strengtype.
Angiver enhver filtype.

Angiver enhverskalar typeundtagen real!.
<pointer>

Angiver enhver pointertype.

Bemærk, at visse procedurer og funktioner tillader var-parametre af
enhver type. I så tilfælde angives der ingen type for disse parametre.
Følgende forkortelser kan eventuelt forekomme i margenen ved beskrivelsen af en procedure eller en funktion:
86 Gælder
80 Gælder
MS Gælder
CP Gælder

kun PolyPascal-86.
kun PolyPascal-SO.
y
kun MS-DOS versionen af PolyPascal-86.
kun CP/M versionen af PolyPascal-86.

Oversigt over standard procedurer og funktioner

Filbehandlingsrutiner
append
VAR
text!;
f:
PROC

PROC
PROC
PRQC

PROC
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Aritmetiske rutiner
FUNC abs
abs
FUNC arctan
FUNC cos

FUNC exp
FUNC frac
FUNC int
FUNC ln
FUNC sin

FUNC sqr
sqr

F UNC

sqrt

: integer!: integer;
: real!: real;
: real!: real;
: real!: real;
: real!: real;
: real!: real;
: real!: real;
: real!: real;
: real!: real;
: integer!: integer;
: real!: real;
: real!: real;

Skalare rutiner

FUNC odd
FUNC pred
FUNC succ

i: integer!: boolean;
x: <scalar>!: <scalar>;
x: <scalar>!: <scalar>;

Konverteringsrutiner
FUNC chr
FUNC ord
FUNC round
FUNC trunc

i: integer!: char;
x: <scalar>!: integer;
r: real!: integer;
r: real!: integer;
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Strengbehandlingsrutiner
Bemærk, at str proceduren benytter en non-standard syntaks til den
numeriske parameter. Bemærk også, at fmt funktionen, der kun findes
i Business versionen, kan tage et variabelt antal parametrer.
FUNC
FUNC i
PRQC
FUNC

PROC
FUNC
Appendix A

FUNC
COflCðt
copy
delete

fmts1,s2,...,sn: <string>!:

<string>;
s: <string>; pos,len: integer!: <string>;
VAR s: <string>; pos,len: integer!;
image: <string>; r: real!: <string>;
image: <string>; s: <string>!: <string>;
s: <string>; VAR d: <string>; pos: integer!;
s: <string>!: integer;
pattern,source: <string>!: integer;
i: integer; VAR s: <string>!;
r: real; VAR s: <string>!;
s: <string>; VAR i,p: integer!;
s: <string>; VAR r: real; VAR p: integer!;

PROC
fmt
insert
len
PROC

pos
str
Str

180

val
val

Heap og pointerrutiner

Appendix A

Diverse rutiner
FUNC

addr VAR variable!: integer;
addr <procedure identifier>!: integer;

PROC

PRQC
FUNC
FUNC
FUNC
FUNC

FUNC
FUNC
PROC
PROC

Appendix B
Gversigt over operatører
Dette appendix giver en oversigt over alle de operatører, der findes i
PolyPascal. Operatorerne er grupperet efter prioritet, og grupperne er
opskrevet efter faldende prioritet.
Operator Operation
+ alene
ingen integer,
- alene
negation integer,

Operandtype r! Resultattype r!
real som
operand
real som
operand

NOT komplementering

integer, boolean som operand

f multiplikation
integer, real
integer, real
foreningsmængde mængde
som operand
/ division
integer, real
real
DIV heltalsdivision
integer integer
MOD modulus
integer integer
AND logisk
AND integer,
boolean som operand
SHL venstreskift
integer integer
SHR højreskift
integer integer
+ addition

integer, real
integer, real
sammensætning streng
som operand
fællesmængde mængde
som operand
- subtraktion
integer, real
integer, real
differensmængde mængde
som operand
OR logisk
OR integer,
boolean som operand
EXOR logisk
EXOR integer,
boolean som operand
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= lighed

skalar boolean
lighed streng
lighed mængde
lighed pointer

boolean
boolean
boolean

<> ulighed

skalar boolean
ulighed streng
ulighed mængde
lighed pointer
>= større
eller lig
skalar boolean
større eller lig streng
delmængde-test mængde
<= mindre
eller lig
skalar boolean
mindre eller lig streng
delmængde-test mængde
> større

end skalar

større end
< mindre
IN element-test

boolean
boolean
boolean
boolean
boolean

streng boolean

end skalar

mindre end

boolean
boolean
boolean

boolean

streng boolean
se nedenfor

boolean

IN operatorens første operand kan være af enhver skalar type undtagen real! og den anden operand skal være en mængdeaf samme type.
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Appendix C
Oversigt over
compilerdirektiver
Et compilerdirektiv skrives i en kommentar, og kan derfor anvendes
når en kommentar er tilladt. Et EB tegnsom det første tegn i en kommentar angiver, at kommentaren indeholder et eller ere compilerdirektiver. Det generelle format af en kommentar, der indeholder compilerdirektiver, er:

{$<compi1erdirektiver> <l<omrnentar>}

eller

*$<compilerdirektiver>
<komrnentar>*!
Compilerdirektiverne angives som en liste af instruktioner, adskilt af
kommaer, og hver instruktion begynder med et bogstav. Hvis bogstavet udvælger et compilerag, skal det efterfølges af et plus +! eller et
minus -!, alt efter om den funktion, der styres af aget, skal aktiveres
eller deaktiveres. Hvis bogstavet udvælger etcompilerregister se F. G,
P og W nedenfor!, skal det efterfølges af et tal eller et bogstav. der
angiver registerets nye værdi, og hvis bogstavet udvælger en speciel
facilitet se I nedenfor!, skal det efterfølges af et eller flere tegn. der
fungerer som parameter til denne facilitet. Nogle eksempler på compilerdirektiver:

{$R~} {$s+.1+,A-} {$W6.B~} {$1MAx.L1B}
De følgende compilerdirektiver er tilgængelige:
A Kun
PolyPascal-Sll Når dette compilerflag er aktiveret. instruerer det compileren om, at generere absolut kode til procedurer
og funktioner, dvs. kode, der ikke tillader rekursiommen som
kører hurtigere og fylder mindre end den modsvarenderekursive
i kode. Yderligere detaljer findes i afsnit 15.6. r

Værdi ved
start afcompiler: A-
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Når dettecompilerag eraktivt vedbegyndelsen af
en programblok, da vil alle kald til read og readln uden filvariabel altid med-

føre, at en nylinie indlæses.
Ellers bliveren nylinie førstindlæst
når liniebufferener blevettom. Yderligeredetaljer heromfindes
i afsnit 16.1.

Værdi ved start af compiler: B+

Når dettecompilerag eraktivt vedbegyndelsen af
en programblok, kan udlæsninger til skærmen standsesmed Ctrl-S, og Ctrl-C

kan anvendestil at afbryde programmetunder ind- og udlæsning. Yderligere detaljer findes i afsnit 17.1
Værdi ved start af compiler: C+
Kun MS-DOS versionen. Når dette compilerag er aktivt ved
begyndelsen af en programblok, vil der blive foretaget devicecheck på tekstfiler. Hvis device-check er til og en textfil refererer
til en MS-D !S logisk enhed, vil I/O blive foretaget et tegn ad
gangen.

Værdi ved start af compiler: D+
Kun MS-DOS versionen. Denne instruktion skal efterfølges af
et tal, der angiver det største antal filer, der kan være åbne på
samme tid. Yderligere detaljer findes i afsnit 13.1.
Værdi ved start af compiler: F16
Kun MS-DOS versionen. Denne instruktion skal efterfølges af
et tal, der angiver bufferstørrelsen for input standardfilen.
Hvis bufferstørrelsen er nul, refererer input til CON: enheden.
Hvis bufferstørrelsen er forskellig fra nul, refererer input til
MS-DOS standard input filen. Yderligere detaljer findes i afsnit
13.3.4.

Værdi ved start af compiler: GO

Et compilerag,
der, når
det eraktiveret, instruerer
compileren
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om at generere kode, der checker alle kald til I/O rutiner for at
sikre, at der ikke er sket I/O fejl. Yderligere detaljer gives i afsnit
13.5. Hvis I direktivet efterfølges af et filnavn, bliver denne fil
medtaget i oversættelsen af programmet. Yderligere detaljer
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herom findes i kapitel 18. Bemærk, at et I direktiv med et filnavn
ikke kan efterfølges af ere direktiver.
Værdi ved start af compiler: I+
K Kun
PolyPascal-86. Når dette compilerag er aktiveret, genererer compileren kode, der checker for stakoverløb før hver kald
til en procedure eller funktion. Yderligere detaljer findes i afsnit
15.8.

Værdi ved start af compiler: K+
P Kun
MS-DOS versionen. Denne instruktion skal efterfølges af
et tal, der angiver bufferstørrelsen for output standardfilen.
Hvis bufferstørrelsen er nul, refererer output til CON: enheden. Hvis bufferstørrelsen er forskellig fra nul, refererer output til MS-DOS standard output filen. Yderligere detaljer findes i afsnit 13.3.4.

Værdi ved start af compiler: PO

R Når

dette compilerager aktiveret,genererer compileren
kode,

der checker alle indexeringer af arraystrukturer og alle tilskrivninger til variable af skalare typer og delintervaltyper, for at

sikre, atværdierne ligger
indenfor de
tilladte grænser.
Yderligere
detaljer gives i afsnit 7.4 og afsnit 9.1
Værdi ved start af compiler: R+
S Kun
PolyPascal-80. Et compilerflag, der, når det er aktiveret,
instruerer compileren om at optimere array-indexeringer med

hensyn tilkørselshastighedstedet
i
forkodestørrelse. Yderligere
detaljer findes i afsnit 9.1
Værdi ved start af compiler: S-

U Når dette compilerflager aktiveret,genererer compileren
kode.
der udføreret interruptcheckfør hversætning. Nårprogrammet
udføres, kansådanne sætninger
afbrydes ved
at trykkeCtrl-C på
tastaturet. Yderligere detaljer findes i afsnit 17.2.

Værdi
start
ved
compiler:
af
U-
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Et compilerag, der, når det er passiveret, instruerer compileren
om at tillade strengvariable af enhver type som aktuelle varparametre, selvom deres maksimale længde ikke stemmer overens med den formelle var-parameter. Yderligere detaljer findes
i afsnit 15.6.

Værdi ved
start afcompiler: V+
Kun PolyPascal-80. Denne instruktion skal efterfølges af et talciffer ..9!, der angiver det maksimale nestingniveau for WITH

sætninger. Wdirektivet skal anvendes førerklæringsdelen for
den blok, det skal gælde for. Yderligere detaljer findes i afsnit
10.2.

Værdi ved start af compiler: W4
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DEC HX

TEGN

NN

Appendix E
PolyPascal syntax
PolyPascal sprogets
syntax visesi dette appendix påBNF form Backus-Naur form!. De nedenfor viste symboler indgår i BNF formen, og
er ikke en del af Pascal sproget:
::= Betyder

er defineret som

I Betyder

&#39;eller°.

{...} Angiver, at symbolerne mellem parenteserne kan
gentages nul eller ere gange.
Symbolet <character> angiver ethvert skrivbart ASCII tegn, dvs. et
tegn med en ASCII værdi mellem $20 og $7F.

<empty> =

<letter>;-=A|B|C|D|E|F|G|

N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|

alblcldlelflglhliliIklllmlnlol
plqlrlslrlulvlwlxlylzl-

<digit>::=0|1|2|3|4|5|6|7|8|9

PolyPascal syntax
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<file identifier list> ::= <empty> I <file identifer>
{ , <file identifer>
<file identifier>

<block> ::=

}

::= <identifier>

<declaration part>

<declaration part>

<statement part>

::= { <declaration section> }

<declaration section>::= <label declaration part>I
<constant definitionpart> I <type definition part> I
<variable declarationpart> I
<procedure and function declaration part>
<label declaration part> ::=
<label> ::=

LABEL <label>

{ , <label> }

;

<letter or digit> { <letter or digit> }

<constant definition part> ::= CONST <constant definition>
{ ; <constant definition> } ;

<constant definition> ::= <untyped constant definition>I
<typed constant definition>
<untyped constant definition> ::=

<identifier> =

<constant>

<constant> ::= <unsigned number>I <sign> <unsigned number>I
<constant identifier> I <sign> <constant identifier>I
<string>

<unsigned number>::= <unsigned integer> I <unsigned real>
<unsigned integer>::= <digit sequence> I$ <hexdigit sequence>
<digit sequence> ::= <digit>

{ <digit>

}

<hexdigit sequence>::= <hexdigit> { <hexdigit> }

<unsigned real>
::= <digitsequence><digit
.
sequence>
I
<digit sequence>. <digit sequence> E<scale factor> I
<digit sequence> E <scale factor>~
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<sign> ::= + |<constant identifier>

::= <identifier>

<string> ::= { <string element> }
<string element>::= <text string> | <control character>
<text string> ::=

{ <character> } °

<control character>::= @ <unsigned integer>| ^ <character>
<structured constant definition> ::=

<identifier> :

<type> =

<structured constant>

<type> ::= <simple type>| <structured
type> | <pointer type>
<simple type>::= <scalartype> |<subrange type>
|
<type identifier>

<scalar type> ::=

<identifier> { , <identifier> } !

<subrange type> ::= <constant>
<type identifier>

.. <constant>

::= <identifier>

<structured type> ::= <unpacked structured type>|
PACKED <unpacked structured type>

<unpacked structured
type> ::= <string type> | <array type> |
<record type> | <set type> | <file type>
<string type> ::= STRING [ <constant> ]

<array type>:zå ARRAY[ <indextype> { , <indextype> } ] OF
<c0mponent type>

<index type> ::= <simple type>
<c0mp0nent type>

::= <type>

<record ::=
type>
RECORD
<field list>
END
f

193

PolyPascal syntax

Appendix E

<field list> ::= <fixed part> | <fixed part> ; <variant part> |
<variant part>
<fixed part>

::= <record section> { ; <record section> }

<record section>::= <empty> | <field identifier>
{ , <field identifier>
<field identifier>

} : <type>

::= <identifier>

<variant part> ::= CASE <tag field>
<variant> { ; <variant> }

<type identifier>

OF

<tag field> ::= <empty> | <field identifier> :
<variant> ::= <empty> | <case labellist> :

<field list> !

<case labellist> ::= <case label> { , <case label>}
<case label>

::= <constant>

<set type> ::= SET OF <base type>
<base type> ::= <simple type>
<file type>

::= FILE CF <type>

<pointer type>

::= ^

<type identifier>

<structured constant>::= <constant> | <array constant> |
<record constant>| <set constant>
<array constant> ::= <structured constant>
{ , <structured constant> } !
<record constant> ::=

<record constant element>

{ ; <record constantelement> } !
<record cóstantelement> ::= <field identifier> :
<structured constant>

<set constant>::= [ { <set constant element>} ]
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<SCÉ COIISIEIIIÉ
CICmCIII> II:<COnStaflt> <COIISÉEIHI>
|
<COI1S1I3flt>
..
<type definition part> ::= TYPE <type definition>
{ ; <type definition> } ;
<type definition>

::= <identifier>

= <type>

<variable declaration part> ::= VAR <variable
{ ; <variable declaration> } ;

declaration>

<variable declaration>::= <identifier list> : <type> |
<identifier> :
<identifier list>

<type> AT

<address specification>

::= <identifier>

{ , <identifier> }

<address specification>
::= <variable identifier> | <constant>
<constant> : <constant> | DSEG : <constant> |
CSEG : <constant>

<procedure and function declaration part> ::=
{ <procedure or function declaration> }

<procedure orfunction declaration>::= <proceduredeclaration> I
<function declaration>

<procedure declaration>::= <procedure heading> <block> ; |
OVERLAY <procedure

heading> <block>

;

<procedure heading> ::= PROCEDURE <identifier> ;
PROCEDURE <identifier>
<formal parameter section>
{ , <formal parameter section> } ! ;

<formal parametersection> ::= <parameter group>|
VAR <parameter group>
<parameter group> ::= <identifier

list>&#39;
<type
: identifier>

<function declaration> ::= <function heading> <block>
OVERLAY <function heading> <block> ;

;

<function heading>::= FUNCTION <identifier> : <result type> ;
FUNCTION <identifier>

<formal parameter section>

{ , <formal parametersection> } ! : <result type> ;

i
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<result type> ::= <type identifier>
<statement part> ::= <compound statement>
<compound statement> ::= BEGIN
{ ; <statement> } END

<statement>

<statement> ::= <simple statement>| <structuredstatement>
<simple statement>::= <assignmentstatement> |
<procedure statement>| <goto statement> |
<code statement>| <empty statement>
<assignment statement>
::= <variable> := <expression> |
<function identifier>

::= <expression>

<variable> ::= <entire variable> l <componentvariable> |
<referenced variable>

<entire Vàriable>::= <variable identifier> |
<typed constant identifier>
<variable identifier>

::= <identifier>

<typed constant identifier> ::=

<identifier>

<component variable>::= <indexed variable> | <field designator>
<indexed variable> ::= <array variable> [ <expression>
{ , <expression> } ]
<array variable> ::= <variable>
<field designator> ::= <record variable> . <field identifier>
<record variable>

::= <variable>

<field identifier> ::= <identifier>
<referenced variable> ::= <pointer
<pointer variable>
196
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<expression> ::= <simple expression> { <relational operator>
<simple expression> }
<simple expression> ::= <term>

{ <adding operator> <term>

<term> ::= <complemented factor> { <multiplying
<complemented factor> }

}

operator>

<complemented factor>::= <signed factor> I NOT <signedfactor>
<signed factor> ::= <fact0r> I <sign> <factor>
<factor> ::= <variable> I <unsigned constant>I
<expression> ! I <function designator>I <set>
<unsigned constant>::= <unsigned number> I <string> I
<constant identifier> I NIL
<function designator>::= <function identifier> I
<function identifer>
<actual parameter>
{ , <actual parameter> } !
<function identifier>

::= <identifer>

<actual parameter>::= <expression> I <variable>
<set> ::=

[ { <set element> } ]

<set element> ::= <expression> I <expression>.. <expression>
<multiplying operator> ::= f I / I DIV I M !D I AND I SHL I SHR
<adding operator>::= + I - I OR I EXOR
<relational operator> ::= = I <> I >= I <= I > I < I IN
<procedure statement>::= `<procedureidentifier> I
<procedure identifier>
<actual parameter>
{ _ <actual parameter> } ! I <

<goto statement>::= GOTO <label>
<code statement>::= CODE <code element>{ . <code elíement>}
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<code element>::= <unsized code element>|
< <unsized code element>| > <unsized codeelement>
<unsized code

element> ::=

<data element>

{ <sign> <data element> }

<data element> ::= <integer constant> | <variable identifier> |
<procedure identifier>| <function identifier> | f
<integer constant> ::= <constant>
<empty statement>

::= <empty>

<structured statement>::= <compound statement> |
<conditional statement>I <repetitive statement> |
<with statement>

<conditional statement>::= <if statement> | <case statement>
<if statement> ::= IF <expression> THEN<statement> |
IF <expression> THEN <statement>

ELSE <statement>

<case statement> ::= CASE <expression> OF <case element>

{ ; <case element>} END | CASE <expression> OF
<case element> { ; <case element> } OTHERWISE
<statement> { ; <statement> } END
<case element>

::= <case

list> :

<statement>

<case list> ::= <case list element> { , <case list element> }

<case listelement> ::= <constant> | <constant> .. <constant>
<repetitive statement>::= <while statement> I
<repeat statement>| <for statement>
<while statement> ::= WHILE

<expression> DO <statement>

<repeat statement>::= REPEAT <statement> { ; <statement>}
UNTIL <expression>
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::= FOR
<statement>

<control variable>

:= <for

list> DO
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<for list> ::= <initial value> TO <final value> |
<initial value>
<control variable>

DOWNTC <final
::= <variable

value>

identifier>

<initial value>
n; <expression>
<final value> ::= <expression>
<with statement>
<statement>

::= WITH

<record variable

list> DO

<record variable list> 39- <record variable>
{ , <record variable> }
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1/0 fejl
En I/O fejl rapporteres når der opstår en fejl under en filoperation eller
en ind- eller udlæsningsoperation. Hvis sætningen hvori fejlen opstår

er oversati {$I+} stillingen, stopperprogrammet, ogen fejlmeddelelse vises:
I/O ERROR nn AT PC=aaaa
Program terminated

hvor nn er fejlens nummer i hexnotation!, og aaaa er fejlens relative

adresse forhold
i
til startadressen på
programkoden!. I{$I-} stillingen
stoppes programmet ikke, men i stedet gemmes fejlens nummer i en
systemvariabel, der kan undersøgesved at kalde iores funktionen.
De følgende I/O fejl kan forekomme:
01 Uoverensstemmende

elementlængder kun CP/M versionerne!.

Denne fejl rapporteres afreset hvisprogrammet prøverpå at
sammenknytte en typeangiven filvariabel FILE OF type! med
en diskfil, der ikke har den samme elementlængde og dermed
ikke den samme elementtype!.

O2 Filen findes ikke.Denne fejlrapporteres afappend, chain,
chdir,
erase, execute,

mkdir, rename,

reset eller

rmdir hvis

der ikke

findes en fil af det navn, der er tilknyttet filvariablen.
O3 Biblioteket
er fuldt. Denne fejl rapporteres af rewrite, hvis der
ikke er plads til nye filer i diskens bibliotek. MS-DOS versionen

kan ogsårapportere fejl03, hvisfilnavnet er forkert opbygget.

04 Fil forsvundet. Denne
fejl rapporteres
af close
hvis den
diskfil.
der refererestil, er forsvundet. Fejlenkan eventueltskyldes at
erase erblevet kaldt, eller at brugeren har isat en anden diskette.

05 indlæsning
ej tilladt.
Denne fejl
rapporteres
read
af eller
readln
hvis programmet prøver at læse fra en textfil, der ikkeer forberedt med reset proceduren.
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O6

Udlæsning ej tilladt. Denne fejl rapporteres af write eller writeln
hvis programmet prøver at skrive til en textfil, der ikke er for-

beredt medrewrite ellerappend proceduren.
O7

For mangeåbne filer kun MS-DOSversionen!. Denne
fejl rapporteres af append, chain, execute, reset eller rewrite, hvis den
interne filtabel i PolyPascal eller MS-DOS er fuld. Se afsnit 13.1
for yderligere detaljer.

08

Denne fejlkode er ubrugt.

09

Fejl i

numerisk værdi. Denne fejl

readln, fra en textfil,
korrekt format.

værdi ikke er af et

OA

Denne fejlkode er ubrugt.

OB

Fil-overløb kun CP/M versionerne!.Denne fejl rapporteres af
write til en typeangivenfil! hvis programmet prøverat lagre
mere end 65535 elementer

i en fil.

OC

Læsefejl. Denne fejl rapporteres af read ved læsning fra en typeangiven fil! ud over slutningen af filen.

0D

Skrivefejl. Denne fejl rapporteres af write, writeln eller ush
hvis filen ikke kan udvides yderligere fordi disken er fuld.

OE

Ulovligt elementnummer. Denne fejl rapporteres af seek hvis
programmet prøver på at ytte fil-pointeren til et element, der
ligger ud over filens længde.

OF

Fil ej åben. Denne fejl rapporteres af read, blockread, write eller
blockwrite, hvis
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rapporteres af read eller

hvis en indlæst numerisk

filen ikke

er åben.

10

Logisk I/O enhed tillades ikke her. Denne fejl rapporteres af
erase, rename, execute eller chain på en textfil! hvis filen er
tilskrevet en logisk I/O enhed.

11

Ulovlig brug af programkædning. Denne fejl rapporteres af execute eller chain hvis et program, der blev startet med RUN
kommandoen, prøver på at starte et andet program. execute og
chain må kun anvendes fra programfiler.

Appendix F

12 Ulovlig

I/O fejl

brug af assign. Dennefejl rapporteresaf assignhvis et

program prøver på at tilskrive et filnavn til en af standardfilerne
input, output, con, trm, kbd, lst, aux eller usr!.
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En kørselsfejl rapporteres, når der opstår en uoprettelig fejltilstand i
systemet. Kørselsfejl betyder altid, at programmet stopper og udskriver en fejlmeddelelse:
EXECUTION ERROR
Program terminated

nn AT PC=aaaa

hvor nn er fejlens nummer i hexnotation!, og aaaa er fejlens relative
adresse i forhold til programmets startadresse!.
De følgende kørselsfejl kan forekomme:
O1

Streng-overløb. Denne fejl rapporteres ved sammensætningaf af
to strenge med plus operatoren eller concat proceduren!. hvis
den resulterende streng er længere end 255 tegn, eller ved konvertering af en streng til et tegn, hvis strengens længdeer forskellig fra 1.

O2

Ulovlig strengposition. Denne fejl rapporteres af copy, delete
eller insert, hvis strengpositionen ikke er en værdi mellem 1 og
255.

O3

Overløb under oating point operation.

04

Division med nul forsøgt.

O5

Ulovligt argument til sqrt. Programmet forsøger at udregne kvadratroden til et negativt tal.

O6

Ulovligt argument til ln. Programmet forsøger at udregne den
naturlige logaritme til et tal, der er mindre end eller lig med O.

O7

Ulovligt argument til trunc eller round. Det reelle tal. der forsøges konverteret til et heltal, er ikke indenfor heltalsområdet
-32768. .32767!.
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08

Over/underløb på index. Værdien af et indexudtryk er udenfor
de tilladte grænser.

09

Over/underløb på skalar eller delinterval. Værdien, der forsøges
tilskrevet til en variabel af en skalar type eller en delintervaltype,
er udenfor de tilladte grænser.

OA

Kollision mellem heap og stak. Denne fejl rapporteres ved et
kald til new, eller ved et kald til et rekursivt underprogram, hvis
der ikke er tilstrækkelig luft frit lager! mellem heap-pointeren
og procedurestakpointeren kontrolleres kun i {$K+} tilstanden!.

OB

Overlay fil ikke fundet. Fejlen gives ved indgangen til overlay
subrutinen, hvis den aktuelle overlay fil ikke findes, eller hvis
den er forkert Ødelagt!.
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01

_ forventet.

02

BEGIN forventet.

03

Ulovlig resultattype. Funktioner kan kun returnere værdier af
skalare typer, strengtyper og pointertyper.

04

Dubleret identifier.

05.

Absolutte variable tillades ikke i poster. AT specifikationen kan
ikke anvendes inden i poster.

06

Typeidentifier forventet.

07

Filer må kun være VAR parametre.

O8

Fejlagtig eller ukendt type.

O9

END forventet.

10

Mængdes grundtype
er for stor. Grundtypeni en mængde skal
være enskalar elleret delinterval,der ikke har over256 mulige
værdier, ogbegge grænser
skal væremellem 0og 255.

11

Filelementer må

12

Ulovlig strenglængde.
En strengsmaksimumlængde skal
være et

Dette navn

er allerede anvendt.

ikke være filer.

heltal mellem 1 og 255.
13

Ulovlig grundtypefor delinterval. Alle skalaretyper. undtagen

reals, er tilladte.
14
15

`

`. .&#39;
forventet.

Uens typeri intervalgrænser.Typen afden nedregrænse stemmer ikke overens med typen af den øvre.
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16

17

18
19
20

21

22
23
24
25

zos
26
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33 Postvariabel

34 Fejlagtig
35 Ulovlig

forventet.

eller ukendt variabel.
tilskrivning. Tilskrivning

til filer og typeløse parametre

tillades ikke.

36 Uens typer i tilskrivning eller parameterliste. Typen af variablen
og udtrykket i en tilskrivning stemmer ikke overens, eller typen
af den aktuelle parameter i et kald til et underprogram stemmer
ikke overens med typen af den formelle parameter.
37 Udtryk

er ikke af typen integer.

38 Udtryk

er ikke af typen boolean.

39 Udtryk
er ikke af en simpel type. Alle skalare typer, undtagen
real, er simple typer.
40 Udtryk

er ikke af en strengtype.

41 Uens typer i udtryk. Typerne af operanderne i udtrykket er ikke
kompatible.
42 Operandtype r!

stemmer ikke overens med operator.

43 Strukturerede variable tillades ikke her. Arraystrukturer undtagen tegn-arrays!, poster og filer tillades ikke her.
44 Uens typer i mængde. Typen af elementerne eller intervallerne
i en mængde stemmerikke overens.
45 Syntaksfejl

eller ukendt identifier i udtryk.

46 Konstanter

tillades ikke

47 Udtrykstype
48 Fejlagtig

her.

er forskellig fra indextype.

eller ukendt feltidentifier.

49 Fejlagtig
eller ukendt
konstant.
50 Integer

konstant forventet.
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51

Integer eller real konstant forventet.

52

Strengkonstant ikke
afsluttet. Strengkonstanter
må ikkestrække
sig over ere linier.

53

Fejl i integer konstant.Enten erder ensyntaksfejl ikonstanten,
eller ogsåer denudenfor heltalsområdet-32768 til32767!. Bemærk, athele reelletal skalefterfølges afet decimalpunktum
og
et nul, f.eks. 14765123.0.
neret i afsnit 2.2.

54

Formatet af

heltalskonstanter er

defi-

Fejl i real konstant. Formatet af en real konstant er defineret i
afsnit 2.2.

55

Ulovligt tegni identifier. Det førstetegn ien identifierskal være
et &#39;bogstav
A til Z og &#39;a&#39;
&#39;z&#39;!
til en underscore
eller &#39;__`!. De
følgende tegnskal værebogstaver, talcifreO° til&#39;9&#39;!
under-eller
scores.

56

°[ eller &#39; forventet.

57

&#39;] eller
.!&#39; forventet.

58

°: forventet.

59

&#39;; forventet.

Syntaksfejl eller ukendt identifier i sætning.
61

&#39;,&#39; forventet.

62

&#39; forventet.

63

! forventet.
&#39;=&#39; forvent-et.

65

&#39;z
forventet.
=°
!F forventet.

67
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Programmet kan ikke slutte her. Denne fejl rapporteres, hvis

compileren ikkeregner programmet
for afsluttetved slutningen
af programteksten. Muligvis er der ere BEGIN&#39;er, end
der er
ENDEL
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68 Fil

Compilerfejl

findes ikke. Den angivne include-fil findes

ikke.

69 Buffer
overow. Denne fejl rapporteres, hvis der ikke er nok
lager til at oversætte programmet i. Bemærk, at fejlen kan forekomme, selvom der tilsyneladende er lager tilovers - dette lager
bruges imidlertid til oversætterens symboltabel. Del teksten ind
i mindre afsnit, og brug include-filer.
70 Memory
overflow. Der
variable i lageret.

er ikke plads til programmet og dets

71 Variable

af denne type kan ikke indlæses.

72 Variable

af denne type kan ikke udlæses.

73 Tekstfil forventet.
74 Filvariabel

forventet.

75 Tekstfiler

tillades ikke

76 Typeløse

filer tillades ikke her.

77 Strengkonstant
78 Strenglængde
79 Fejlagtig
80 Uens

forventet.
stemmer ikke overens med type.

rækkefølge af feltkonstanter.

typer i struktureret konstant.

81 Konstant
82 Filer

her.

udenfor tilladte grænser.

og pointere tillades ikke her.

83 Fejlagtig
brug retype-facilitet.
af
Retype-faciliteten
tillader kun
simple typer, altså alle skalarer undtagen reals.
84 Integer

eller real udtryk forventet.

85 Strengvariabel
86 Textfiler

forventet.

og typeløse filer tillades ikke her.
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87

Typeløs fil forventet.

88

Pointervariabel forventet.

89

Integer eller real variabel forventet.

90

Integer variabel forventet.

91

Reserveret ord.

92

Label er ikke indenfor denne blok. GOTO sætninger må ikke
hoppe ud af den nuværende blok.

93

Procedure eller

funktion er

ikke defineret

korrekt. Et

un-

derprogram i den ovenstående erklæringsdel er FORWARD

specificeret, menprogramblokken erikke defineretsenere.
94

Fejl i CQDE sætning. CQDE sætninger beskrives i kapitel 20.

95

Ulovlig brug af AT specifikation. Der kan kun erklæres en variabel ad gangen med AT specifikationen.
Qverlays tillades ikke i direct mode. Overlays kan ikke anvendes
i programmer, der oversættes med en CQMPILE eller RUN
kommando.

97

Overlays kan ikke FQRWARD

98

PROCEDURE eller

99

Overlayfil kan ikke åbnes. Compileren kan ikke åbne en ny overlayfil. Denne fejl kan eventuelt skyldes, at diskens bibliotek er

specificeres.

FUNCTIQN forventet.

fuldt.
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100

Fejl i EXTERNAL fil. Denne fejl rapporteres af CP/M-86 versionen af PolyPascal-86 hvis en EXTERNAL fil ikke overholder
CP/M systemets &#39;CMD&#39; filformat.

101

Nestede include-filertillades ikke.

102

Fejl i compilerdirektiv.

Index

A BEGIN/END

blokke, 33

A compilerdirektiv, 112 Betingede

sætninger, 33

abs, 106
Absolut adresserede variable, 24
Absolutte procedurer og blkoff,
funktioner, 112
Adderende operatorer, 28 blockread,
addr, 97, 108 blockwrite,
Afbrydning af programmer, 127
Aktuelle parametre, 99 boolean,
allocate, 95, 97 Brugerdefinerede
alloff, 49
AND operatøren, 28 byte,
append, 79

bios, 140
biosb, 141
49
blkon, 49

arctan, 106

C

Aritmetiske funktioner, 106
Arrayerklæringer, 51
Arrayindexering, 51
Arraykonstanter, 68
Arrayoptimering, 52
Arrays, char,
flerdimensionale, 52
format af, 154 chr,
mem, 53
i close,
port, 54
prædefinerede, 53
tegn, 55
Arraystrukturer, 51
Arraytilskrivninger, 53
ASCII tegntabel, 189 A,
assign, 73
AT specifikation, 24 C,
aux, 84
AUX: enheden, 81, 143

B P,
bdosb, 141

I/O drivere, 143
buen, 123
20

C compilerdirektiv, 127
CASE i poster, 60
CASE sætninger, 34
chain, 131
20
chdir, 74
107
74
clreol, 49
clreos, 49
clrhom, 49
CODE sætninger, 135
Compilerdirektiver, 17, 185
112
B, 123, 124
127
F, 72
G, 85
I, 89, 129
K, 113

85

B compilerdirektiv,123, 124
bdos, 140

87
87
BNF syntax, 191
20

i S,

R, 40, 48. 51 i
52
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V, 110
W, 60
Compilerfejl, 207
con, 84
&#39;
CON: enheden, 81, 122, 143
concat, 43
copy, 43
cos, 106
cseg, 109
Ctrl-C, 127
Ctrl-S, 127
D
Danske tegn, 11
Dataformater, 147
Datasegment, 163
delete, 43
Delintervaller, 38
dellin, 49
Diskfiler, format af, 155
DIV operatøren, 28
DO,
i FOR sætninger, 36
i WHILE sætninger, 35
DQWNTC, i FOR sætninger, 36
dseg, 109
E
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Editeringsnøgler, 122
ELSE, i IF sætninger, 33
end-of-file mærke, 77, 83
end-of-line mærke, 77, 83
eof, 75, 79
textfiler, 83
eoln, 79, 83
erase, 74
Erklæringsdel, 21
ERR: enheden, 82
execute, 131
Execution error, 205
exit, 103
EXOR operatoren, 28
exp, 106
EXTERNAL specifikationer, 118
EXTERNAL subrutiner,
parameteroverførsel, 156, 158

F
F compilerdirektiv, 72
Fejl,
compiler, 207
I/O, 201
kørsel, 205
Fil interface blok, format af, 150
Filbehandlingsfunktioner, 75
Filbehandlingsprocedurer, 73
Filer, 71
erklæring, 71
operationer på, 73
standard, 83
text, 77
typeløse, 87
Filkopieringsprogram, 88
fill, 103
Filnavne, 72
Flerdimensionale arrays, 52
ush, 74
textfiler, 79
fmt, 45
FOR sætninger, 36
Formater, interne data, 147
FORWARD specifikationer, 109
frac, 107
Funktioner, 99, 104
absolutte, 112
Funktioner som parametre, 176
Funktionserklæringer, 25, 104
Funktionskald, udtryk, 29
Funktionsoverskrift, 104
Funktionsresultater, format
af, 157, 160
Fælles variable, 132
G
G compilerdirektiv, 85
gcdir, 75
get, 175
GOTO sætninger, 32
gotoxy, 103
Grundlæggende symboler, 11
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halt, 103
heap, 95, 166
Heap-pointeren, 164
Heappointer, 93
Heapsegment, 164
hi, 108
hptr, 164, 167

K compilerdirektiv, 113
kbd, 84
KBD: enheden, 81, 143
keypress, 108
Kodesegment, 163
Kommentarer, 16
Konstantdefinitioner, 22

I
I compilerdirektiv, 89, 129
I/O dataporte, 54
I/C! drivere, 143
I/0 fejl, 201
I/O kontrol, 89

I/O omdirigering,84
I/O redirection, 84
Identifiere, 15
standard, 12
IF sætninger, 33
IN operator, 65
In-line maskinkode, 135
Include-filer, 129
Indexering, 51
Indexkontrol, 51
Indlæsning og udlæsning, 121
INP: enheden, 81
input, 84
Input/output, 121
insert, 43
inslin, 49
int, 106
integer, 19
Integer overløb, 19
Interne dataformater, 147
Interruptprocedurer, 169
PolyPascal-80, 171
PolyPascal-86, 169
Interrupts, hardware, 169
software, 139
intoff, 49
inton, 49
iores, 89
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Konstanter,
array,
68
mængder, 70
numeriske, 15
poster, 69
prædefinerede, 22
streng, 16
strukturerede, 68
tegn, 16
typeangivne, 67
Kontroltegn, 16
Konverteringsfunktioner, 107
Kædning af programmer, 131
Kørselsfejl, 205
L
Labelerklæringer, 22
Labels, rækkevidde, 32
Lagerorganisering, 163
PolyPascal-80, 164
PolyPascal-86, 163
len, 42
length, 75
ln, 106
lo, 108
Logiske enheder, 80
brugerdefinerede drivere, 143
longlen, 75
longpos, 75
lst, 84
LST: enheden, 81, 143
M
mark, 94, 97
Maskinkode, 135
mem. 53
memavail. 95. 97
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memw, 54
mkdir, 75
MOD operatøren, 28
move, 103
Multiplicerende operatører, 28
Mængde, tom, 65
Mængdeangivere, 64
Mængdekonstanter, 70
Mængder, 63
erklæring, 64
format af, 149
Mængderoperatorer, 65
Mængdetilskrivninger, 66
Mængdeudtryk, 64
Mærkefelt, 61
N
Negatiønsoperatoren, 27
new, 92, 96
NIL pointer, 92
NOT operatoren, 27
Numeriske konstanter, 15
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P cømpilerdirektiv, 85
PACKED, 176
page, 176
Pakkede variable, 176
Parametre, 99
format af, 156, 158
strenge, 110
typeløse, 111
Pointer rutiner, 96
Pøintere, 91
direkte adgang til, 95
format af, 96, 154
kædede lister, 93
Pøintererklæringer, 92
Pointertilskrivninger, 92
Pøinterudtryk, 92
port, 54

pos,43

O

position,
75

107
odd,
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ofs, 109
Omdirigering af I/O, 84
Operatorer, 27, 183
mængder, 65
OR operatøren, 28
ord, 38, 97, 107
OTHERWISE, i CASE
sætninger, 34
OUT: enheden, 81
output, 84
Output/input, 121
ovdrive, 118
Overlay procedurer og
funktioner, 113
Oversigt over cømpilerdirektiver, 185

Oversigt overoperatorer, 183
Oversigt over standardfunktioner, 177
Oversigt over standardprocedurer, 177
øvpath, 117

Poster, 57
erklæring, 57
felter, 58
&#39; format
af, 154
mærkefelt, 61
tilskrivning, 58
varianter i, 60
Postkonstanter, 69
pred, 38, 107
Procedureerklæringer, 25, 100
Procedureoverskrift, 100
Procedurer, 99, 100
absolutte, 112
. Procedurer som parametre, 176
Prøceduresætninger, 32
Prøgramafbrydning, 127
Programkædning, 131
Prøgramlinier, 14
Prøgramoverskrift, 21
Prædefinerede arraystrukturer, 53
Prædefinerede strenge,49
ptr, 97
put, 175
pwrten, 107
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Quicksort,
85
R
R compilerdirektiv, 40, 48, 51
random, 108
randomize, 103
read, 73, 121
char, 121
fra CON: enheden, 122
numerisk variabel, 122
streng, 121
readln, 79, 123
Reals, format af, 148
Records se poster!, 57
Redirection af I/O, 84
regpack, 139
Rekursionsstak, 166
Rekursive funktioner, 104, 105
Rekursive procedurer, 101
Relationelle operatører, 28
release, 94, 97
rename, 74
REPEAT sætninger, 35
Repetitionssætninger, 35
Reserverede ord, 12
reset, 73
typeløse filer, 87
rewrite, 73
typeløse filer, 87
rmdir, 75
round, 107
rptr, 167
Run-time error, 205
rvsoff, 49
rvson, 49
S
S compilerdirektiv, 52
Sammensatte sætninger,-33
seek, 74
seg, 109
Segmenter, 163
seof, 79
seoln, 79

Separatorer, 14
SHL og SHR operatorerne, 28
Simple sætninger, 31
sin, 106
Skalare funktioner, 107
Skalare typer, 37
standard, 19
Skalarer, format af, 148
Software interrupts, 139
sptr, 167
sqr, 106
sqrt, 106
sseg, 109
Stak, 166
Stak overow kontrol, 113, 167
Staksegment, 164
Standard identifiere, 12
Standard Pascal, forskelle, 175
Standard typer, 19
Standardfiler, 83
Standardfunktioner, 106, 177
abs, 106
addr, 97, 108
arctan, 106
bdos, 140
bdosb, 141
bios, 140
biosb, 141
chr,107
concat, 43
copy, 43
cos,106
cseg, 109
dseg, 109
eof, 75
exp, 106
fmt, 45
frac, 107
hi, 108
int, 106
iores, 89
keypress, 108
len, 42
length, 75
ln, 106
lo, 108
longlen, 75
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longpos, 75
memavail, 97
odd, 107
ofs, 109
ord, 97, 107
pos, 43
position, 75
pred, 107
ptr, 97
pwrten, 107
random, 108
round, 107
seg, 109
sin, 106
size, 108
sqr, 106
sqrt, 106
sseg, 109
succ, 107
swap, 108
trunc, 107
Standardprocedurer, 103, 177
allocate, 97
append, 79
assign, 73
bdos, 140
bios, 140
blockread, 87
blockwrite, 87
chain, 131&#39;
chdir, 74
close, 74
delete, 43
eof, 79
eoln, 79
erase, 74
execute, 131
exit, 103
fill, 103
flush, 74
gcdir, 75
gotoxy, 103
halt, 103
insert, 43
mark, 97
mkdir, 75
move, 103

new, 96
ovdrive, 118
ovpath, 117
randomize, 103
read, 73, 121
readln, 79, 123
release, 97
rename, 74
reset, 73
rewrite, 73
rmdir, 75
seek, 74
seof, 79
seoln, 79
str, 44
swint, 139
truncate, 74
val, 44
write, 73, 124
writeln, 79, 126
str, 44
Strenge,
format af, 149
prædefinerede, 49
Strenge som parametre, 110
Strengformatering, 45
Strengfunktioner, 42
Strengindexering, 48
Strengkonstanter, 16
Strengprocedurer, 43
Strengtilskrivninger, 42
Strengtyper, 41
definering af, 41
Strengudtryk, 41
Strukturerede konstanter, 68
Strukturerede sætninger, 32
succ, 38, 107
swap, 108
swint, 139
Syntax beskrivelse, 191
Systemkald, 139
Sætninger, 31
Sætningsdel, 25
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Tag field, 61
Tegn, 20
ASCII tabel, 189
Tegn-arrays, 55
Tegnkonstanter, 16
Textfiler, 77
erklæring, 78
format af, 155
operationer på, 78

Tilskrivninger,
arrays,
53
mængder, 66
pointere, 92
poster, 58
Tilskrivningssætninger, 31
TO, i FOR sætninger, 36
Tom mængde, 65
Tomme sætninger, 32
TRM: enheden, 81
trunc, 107
truncate, 74
Typeangivne filer, format af, 155
Typeangivne konstanter, 67
simple, 67
Typedefinitioner, 23
Typekonvertering, 39
Typeløse filer, 87
erklæring, 87
operationer på, 87
Typeløse parametre, 111
Typer, standard, 19

V
V compilerdirektiv, 110
val, 44
Value-parametre, 99, 101
Var-parametre, 99, 102
Variabelerklæringer, 23
Variable,
allokering af, 147
faste adresser, 24
format af, 147
Varianter, 60
Værdikontrol,
skalarer, 40
strenge, 48
W
W compilerdirektiv, 60
WHILE sætninger, 35
WITH sætninger, 59
write, 73, 124
formateret, 125
logisk variabel, 124
numerisk, 124
streng, 124
tegn, 124
writeln, 79, 126

U
U compilerdirektiv, 127
Udtryk, 27
mængder, 64
pointer, 92
strenge, 41
ulnoff, 49
ulnon, 49
UNTIL, i REPEAT sætninger, 35
usr, 84
USR: enheden, 81, 143
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Indledning
PolyFile er et komplet sæt hjælperutiner til opbygning og vedligeholdelse af datafiler og indexfiler. Rutinerne, der alle er skrevet i
PolyPascal, optager mellem 4K og 9K bytes kode.
PolyFile&#39;s datafiler
indeholder af fast længde dataposter på samme
måde som PolyPascaPs typeangivnefiler FILE OF type!. Posterne i
en datafil skal være på mindst 8 bytes, men der er ingen øvre grænse.
PolyFile genbruger automatisk slettede poster, før en datafil udvides.
Indexfiler indeholder nøgleværdier strenge! og dissestilhørende postnumre i datafilen. PolyFile ordner indexfiler efter en højdebalanceret
flervejs træstruktur et B-træ!, hvilket sikrer et minimum af disklæsninger til gennemsøgning af et index. For eksempel behøves der kun
tre disklæsningerfor at gennemsøge enindexfil med 50000 nøgler,hvis
der er op til 32 nøgler pr. knude.
lndexfilernes poster knuder! gemmes i buffere ved hjælp af en sidstbrugt prioriteringsalgoritme, hvilket yderligere reducerer tilgang til

disken: Hvergang
en indexpostfindes ien buffer,spares en
disktilgang.
Indexfilbufferne deles
res et bufferareal.

af alle indexfiler, hvorfor

der kun skal reserve-

For en komplet beskrivelse af B-Træ strukturer kan vi anbefale følgende bøger:

Wirth, Niklaus:
Algorithms Data
+
Structures
= Programs. Prentice-Hall, 1976.
Knuth, D.E.:

The Art Of Computer Programming. Vo-

lume 3:

Sorting and Searching. Addison-Wesley Publishing. 1973.
PolyFile systemet og den tilhørende dokumentation er forfattet af Anders Hejlsberg og Christen Fihl.

Ul

1 .PolyFile oversigt
1.1 Bestanddele

PolyFile beståraf fire PolyPascal k-ildetekstfiler.
PolyFile modulerne
inkluderes iet programved hjælpinclude-file compilerdirektivet{$I
filnavn}. PolyFile filerne er:
DATMAN.PAS Indeholder
de grundlæggende data/index fil opstart- og vedligeholdesesrutiner. Dette modul skal
altid inkluderes før andre PolyFile moduler.
NPFKEY.PAS Indeholder
nextkey, prevkey, findkey og searchkey
rutinerne. Disse rutiner udgør tilsammen søgefunktionerne i PolyFile.
ADDKEYPAS Indeholder
addkey rutinen, der brugestil at oprette
&#39; nye nøgler i indexfiler.
DELKEY.PAS Indeholder
nøgler i indexfiler.
DATMAN modulet

deletekey rutinen, der bruges til at slette

skal altid inkluderes i et program, der bruger Po-

lyFile, og det skalaltid væredet førstemodul. NPFKEY,ADDKEY
og DELKEY kan efter behov inkluderesi vilkårlig rækkefølge efter
DATMAN.

1.2 Funktionsoversigt
PolyFile&#39;s funktioner
kan grupperes i fire kategorier:
0 Datafil klargøring og vedligeholdelse.
O Indexfil klargøring.
0 Indexfil vedligeholdelse.
0 Indexfil søgning.

Rutinernehver
i
afdisse kategorier
er opsummeret
i defølgende afsnit.
Beskrivelserne angiver tillige hvilket PolyFile modul. der skal inkluderes i programmet, for at gøre en given funktion tilgængelig.
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1.2.1 Datafil klargøring og vedligeholdelse

makefile

openfile
closefile

Opretter en ny datafil DATMAN!.

Åbner en
eksisterende datafil
DATMAN!.
Lukker en datafil DATMAN!.

addrec

Opretter en ny datapost. addrec genbruger automatisk
eventuelle slettede dataposter, før datafilen udvides
DATMAN!.

deleterec

Sletter en datapost. Den slettede datapost bliver indsat
i kæden af slettede poster, såledesat den kan genbruges

af addrec,før datafilenudvides DATMAN!.
getrec

Læser en datapost DATMAN!.

putrec

Skriver en datapost DATMAN!.

filelen

Returnerer det totale antal poster i en datafil, inklusive
brugte, slettede og reserverede poster DATMAN!.

usedrecs

Returnerer antallet af brugte poster i en datafil DATMAN!.

1.2.2 Indexfil klargøring

initindex
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1.2.4 Index ñl søgning
findkey Finder

en given nøgle i en indexfil NPFKEY!.

searchkey Finder
den første nøgle i en indexfil der er større end
eller lig med en given søgenøgle NPFKEY!.
nextkey Returnerer

den næstenøgle i en indexfil NPFKEY!.

prevkey Returnererden forrige
nøgleen
i indexfil
NPFKEY!.
clearkey Anbringer
indexpilen ved starten eller slutningen af en
indexfil, således at denne kan gennemløbes sekventielt
DATMAN!.

1.3 PolyFiles typer og variable
Udover de grundlæggende data/indexfil rutiner, definerer DATMAN
modulet en række globale typer og variable. Disse er:
datafile Denne
typeidentifier bruges til at erklære datafilvariable. Alle PolyFile datafiler erklæres ved hjælp af
denne identifier, selvom deres dataposter ikke er af
same type og størrelse.
indexfile Denne

typeidentifier bruges

til at

erklære indexfil-

variable.

ok ok

er en logisk boolean! variabel, der bruges til at returnere status fra visse PolyFile rutiner.

1.4 Generelt om PolyFile
PolyFile°s datafilerkan indeholde op til 65535 posterog poststørrelsen
kan i teorien! være op til 64K bytes. PolyFile datafilvariable erklæres
altid ved hjælp af typen datafile, i modsætning til almindelige PolyPascal datafiler. Den aktuelle poststørrelse oplyses først under kørsel af
programmet. Datafilerne har altid fast længde poster. og den mindste
poststørrelse er 8 bytes. Den første post i en datafil post nummer O!
er forbeholdt intern brug, og reserveresautomatisk af addrec rutinen.
PolyFile ordner &#39;indexfiler efter
en højdebalanceret flervejs traestruktur, også kaldet et B-træ. Denne organisering sikrer et minimum af
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disklæsninger til gennemsøgning af et index, og medfører desuden, at
indexfiler aldrig skal re-organiseres. PolyFile justerer automatisk in-

dexfilen, når
en nøgle
oprettes eller
slettes.
Indexfiler indeholder nøgleværdier strenge! og datapostnumre, der

angiver positionenaf denpågældende datapost
i datafilen. Ved hjælp
af en nøgleværdi eller blot en del af en sådan! er det således muligtat
finde den tilhørende datapost.
PolyFile antager intet om sammenhængen mellemindexfiler og datafiler. Dermed menes, at det er op til programmet at trække nøgleinformationen ud af dataposten og aevere den til indexopbygningsrutinen
sammen med datapostnummeret. Af denne grund kan ere indexfiler
eventuelt referere

til samme datafil.

Det anbefales at anbringe nøgleinformationerne i både datafilen og
indexfilerne, da det såledeser muligt at rekonstruere en ødelagt indexfil. Desuden kan programmet da anvende beregnede nøgler, dvs.
nøgler, der er en funktion af et eller ere felter i dataposterne. Et
eksempel: Antag at man ønsker at opbygge og vedligeholde et kundekartotek, der indexeres på kundernes efternavn. Nøglerne i indexfilen
vil da være efternavnet fra hver post konverteret til store bogstaver.
Hvis man ved en søgning ogsåkonverterer søgenøglen til store bogstaver, bliver man i stand til at finde den ønskedepost, selvom man taster
store bogstaver i stedet for små eller omvendt!, men når man læser
dataposten, fremstår navnet præcis som det blev indtastet. Almindeligvis bør nøgleinformationer kun udelades fra dataposterne hvis
der er begrænset pladspå disken.

1.5 Brug af PolyFile
Som tidligere nævnt gøresPolyFile rutinerne tilgængelige vedat inkludere et eller ere af de fire PolyFile moduler. DATMAN modulet skal
altid inkluderes før de andre PolyFile moduler, da det indeholder de
grundlæggende rutiner.
Efter DATMAN
kan andre
moduler
NPFKEY, ADDKEY
og DELKEY! inkluderes efter behov.
Før DATMAN inkluderes, skal visse heltalskonstanter erklæres. Disse
er:

maxrsize Den
10

maksimale poststørrelse. maxrsize skal sættes til
størrelsen i bytes! af den største datapost, programmet
skal kunne behandle. Hvis programmmet for eksempel
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skal behandleto datafiler med poster på 72og 140bytes,
skal maxrsize sættes til 140.

maxksize Den

maksimale nøglelængde et heltal mellem 1 og
255!. maxksize skal sættes til længden af den største
nøglestreng i de indexfiler, programmet skal behandle.
Hvis programmet for eksempel skal behandle tre indexfiler med nøglestrenge på op til 16, 10 og 25 tegn, skal
maxksize sættes til 25.

nodesize Knudestørrelse.
Det største antal nøgler, der tillades i
en enkelt post knude! i en indexfil. nodesize skal være
den samme for alle indexfiler, der behandles af programmet. nodesize skal desuden være et lige heltal mellem 4 og 254. Yderligere beskrivelse følger nedenfor.
nodehalf Halvdelen

af nodesize.

nbufsize Knudebufferstørrelse.

Denne konstant

definerer antal-

let af indexfilposter knuder!, der kan holdes i lageret
på en gang. Den mindst tilladelige værdi er 3. Når nbufsize gøresstørre, stiger hastigheden afsøgninger iindexfiler, idet sansynligheden for, at en indexfilpost allerede
er i lageret bliver større.
maxdepth Den
maksimale dybde af en indexfilstruktur. Værdien
` gælder
for alle index filer, programmet skal behandle.
Yderligere beskrivelse følger nedenfor.
Det største antal indexknuder, k, der skal gennemsøgesfor at finde en
given nøgle i en indexfil med e nøgler er:
k `==log e! / log nodesize * 0.5!
hvor nodesize er knudestørrelsen. Heraf ses, at jo større knuderne er,
jo færre disklæsninger og dermed mindre tid! kræves der for at gennemsøge etindex den tid, det tager at gennemsøge enknude, når den
først er i lageret, er ubetydelig i forhold til den tid, det tager at læse
knuden fra disken!. maxdepth konstanten, der forventes erklæret før
DATMAN inkluderes, svarer til heltalsdelen af k plus 1, så når knudestørrelsen og det maksimale antal dataposter er fastlagt. kan maxdepth beregnes af:
e ll

maxdepth = int log e! / log nodesize i 0.5!! + 1
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Bemærk, at større værdier af maxdepth ikke kræver nævneværdigt ekstra lager. Det anbefales derfor at runde maxdepth op med 2 eller 3 i
stedet for 1 for at være på den sikre side.
Antallet af bytes, n, der optages af hver knude i en indexfil er:
n = ksize + 5! f nodesize + 3
hvor ksize er den maksimale nøglelængdefor den pågældende indexfil.
Det største antal bytes, d, en indexfil kan optage er:
d = n w e / nodesize w 0.5!
Dette er det værst tænkelige tilfælde. Almindeligvis er faktoren for
knudestørrelsen nodesize! snarere 0.75 end de opgivne 0.5.
Det antal bytes, m, der optages i lageret af PolyFiles knudebuffer er:

m = maxksize
5! +fnodesize!
3!+fnbufsize
hvor maxksize er den største nøglelængde,der anvendes af de indexfiler, der skal behandles, og nbufsize er det maksimale antal knuder
der kan holdes i lageret på en gang mindst 3!.
Det er svært at anvise en generel metode til beregning af de optimale
værdier for nodesize og nbufsize.
nodesize ligger i regelen mellem 16 og 32, afhængig af den maksimale
nøglelængde ogantallet af nøgler i indexfilen. Mindre værdier resulterer i unødig langsomme søgninger, medens større værdier kræver for
megen plads til knudebufferen.
Den mindste&#39;
fornuftige værdi nbufsize kan antage, er værdien af maxdepth. Hvis nbufsize er mindre en maxdepth, risikerer man, at samme
knude skal læses flere gange for at gennemløbe indexfilen. Generelt
bør nbufsize være såstor som muligt. Bemærk især, at når nbufsize er
større end nodesize, kan PolyFile holde både roden og hele det første
niveau af _B-Træet i lageret, hvilket reducerer antallet af disklæsninger
med mindst en for hver søgning.

12
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Det generelle udseende af et program, der bruger PolyFile, er:
PROGRAM generelt;

CQNST Q

maxrsize = 132; {
maxksize = 25; {
nodesize = 24; {
nodehalf = 12; {
nbufsize = 8; {
maxdepth = 5; {

{$l DATMAN} { Skal

Maksimal poststørrelse }
Maksimal nøglelængde }
Knudestørrelse }
Knudestørrelse/2 }
Knudebufferstørrelse }
Maksimal indexdybde }

komme førandre moduler}

{ Inkludering af andre PolyFile moduler }
{ Egne erklæringer }

BEGIN
Hovedprogram
{
}
END.

1.6 Programstruktur

med PolyFile

Et program, der anvender PolyFile, vil i regelen udføre en eller ere
af følgende fire funktioner: Opret datapost, læs datapost,opdater datapost, og slet datapost. Desuden vil et program, før det behandler
data, åbne de nødvendige index- og datafiler, og før det slutter, lukke
dem igen.
Filklargøringen består af kald til makefile eller openfile for hver datafil, der skal behandles, og kald til makeindex eller openindex for hver
indexfil, der

skal behandles.

Desuden skal

der udføres et kald til ini-

tindex for at klargøre indexfil rutinerne dette kald udføres typisk i
begyndelsen af programmet, og det er kun nødvendigt hvis programmet anvender indexfiler!.

For atoprette en
ny datapost
skal programmet
først kalde
addrec.
hvorved dataposten
indsættes datafilen.
i
Dernæstberegnes en
nøgle- 13
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værdi ofte blot et enkelt felt fra dataposten!,og denneindsættes i
indexfilen vedet kald til addkey. Ved kaldettil addkeyskal programmet overføre det postnummer, addrec returnerede, således atdet sam-

men med nøglen kanindgå i indexfilen. Hvis der er mere end en
indexfil, skal der udføres et kald til addkey for hver indexfil, med det
samme postnummer.

En givendatapost fremfindes
ved førstat udregnedens nøgleværdi,
og
derefter atgennemsøge indexfilen
eller en af indexfilerne!ved hjælp
af findkey, searchkey, nextkey, prevkey, og clearkey rutinerne. Når
den ønskede nøgle er fundet, bruges getrec til at læse den tilhørende

datapost fradatafilen.
Når et datapost skalslettes, måman førstbestemme dens
nøgleværdi,
for eksempel ved kald til findkey, searchkey, nextkey, prevkey, og
clearkey. Derefter bruges deletekey til at slette nøglen. deletekey returnerer det datapostnummer, der hører sammen med den slettede
nøgle. Hvis programmet behandler flere indexfiler, kan dette nummer
bruges til at læse dataposten getrec!, hvorefter nøglerne i de andre
indexfiler kan beregnes ogslettes. Til sidst kaldesdeleterec for at slette
dataposten.
Opdatering af en datapost kan til tider medføre, at dens nøgleværdi
eller nøgleværdier! ændrer sig. I så tilfælde bruges deletekey til at
slette den gamle nøgle, og addkey til at oprette den nye. Hvis der er
flere indexfiler, gentages dette for alle de filer, der berøres af ændringen. Til sidst bruges putrec til at udskrive den ændrededatapost.
Når et program slutter, skal det kalde closefile for hver datafil, der har
været i brug, og closeindex for hver indexfil.

14

2. PolyFile rutiner
Dette kapitel beskriver de rutiner, PolyFile gør tilgængelige for PolyPascal programmøren.
Størstedelen af PolyFile rutinerne returnerer deres status i en logisk
variabel ved navn ok. Denne variabel erklæres automatisk af PolyFile.
For eksempel sætter openfile rutinen ok til true sand! hvis filen findes

og falsefalsk! hvisikke. Hvisder opståralvorlige og/elleruoprettelige
fejl, kaldes proceduren iocheck i DATMAN modulet. Normalt udskriver iocheck navnet på filen, postnummeret, og fejlkoden, hvorefter
programmet stoppes. Man kan imidlertid skrive sin egen iocheck procedure, hvilket omtales i kapitel 4.

2.1 Datafil vedligeholdelsesrutiner
PolyFile&#39;s datafil
vedligeholdelsesrutiner omfatter:
O Qprettelse, åbning, og lukning af datafiler.
O Oprettelse og sletning af dataposter i datafiler.

O Læsningog skrivningaf dataposterfra/til datafiler.
O Beregning af størrelsen af datafiler.

i

Alle rutiner, der beskrives i afsnit 2.1, er indeholdt i DATMAN modulet.

PolyFile datafilvariable erklæres altid ved hjælp af typen datafile, i
modsætning til almindelige PolyPascaldatafiler. Den aktuelle poststørrelse oplyses først under kørsel af programmet. Datafilerne har altid
fast længdeposter. Den mindst tilladelige poststørrelse er 8 bytes, men
der er ingen øvre grænse. Den første post i en datafil post nummer 0!
er forbeholdt intern intern brug, og reserveres automatisk af addrec
rutinen.

Som tidligere nævnt, genbruger PolyFile automatisk slettede dataposter, før datafilen udvides, når der oprettes nye poster. Dette opnås
ved at opbygge en kædet liste af frie poster: Når en post er slettet,
udgør de to første bytes i posten en pointer til den næsteslettede post

-1 angiver,at postener densidste ilisten!. Dader aldrigforekommer
et nul i pointeren, kan og bør! man reservere de to første bytes i hver

15
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post, og sætte demtil nul når en post oprettes. Man kan da se forskel

på brugteog slettedeposter udenat anvendeen indexfil dette eren

nødvendighed, hvis
man skalrekonstruere en
ødelagt indexfil!.
2.1. 1 makefile rutinen

PROCEDURE makefile VAR
reolen: integer!;

datf: datafile; fnam: fnstr;

makefile opretteren nydatafil ogklargør dentil behandlingaf PolyFile
rutinerne. Parametrene

til makefile

datf Datafilvariablen,

er:

der skal klargøres tilbrug. datfskal

være af typen datafile.

fnam Et

strengudtryk, derangiver navnetpå dennye datafil.

reclen Poststørrelsen

i bytes mindst 8!.

makefile sætterok til sand hvisfilen kunne oprettes ogklargøres. ok
er falsk hvis derikke er plads til at opretteen ny fil på disken.
2.1.2 openfile rutinen
PROCEDURE openfile VAR
reclen: integer!;

datf: datafile; fnam: fnstr;

openfile åbneren eksisterende
datafil ogklargør dentil behandlingaf
PolyFile rutinerne. Parametrene til openfile er:

datf Datafilvariablen,

der skal klargøres tilbrug. datf skal

være af typen datafile.
fnam Et

strengudtryk, der angiver navnet på en eksisterende
datafil.

reclen Poststørrelsen
i bytes. Poststørrelsen skal være den
samme somden, der blev anvendt da filen blev oprettet.
openfile sætter ok til sand hvis filen kunne åbnes. Ellers sættes oktil
falsk.
16
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2.1.3 closefile

rutinen

PROCEDURE closefile VAR

datf: datafile!;

closefile lukker
datafilen givet
ved datf.
closefile altid
skal kaldes,
hvis
der er foretaget ændringer
i en datafil. Ellersrisikerer manat der går
data tabt, og at pointerkæden for slettede poster ødelægges.
2.1.4 addrec

rutinen

PROCEDURE addrec VAR
VAR buffer!;
I
addrec

datf: datafile; VAR drn: integer;

opretter en ny datapost i en PolyFile datafil. Hvis der er
tidligere brugte poster til rådighed i filen, anvendes
disse før filen udvides.

Parametrene til

addrec er:

datf

Datafilen hvori posten skal oprettes.

drn

Datapostnummeret. addrec returnerer datapostnummeret i denne var-parameter. Datapostnummeret skal
overføres til addkey, når man opretter en nøgle for posten.

buffer

En variabel, der indeholder den datapost, der skal oprettes. Da buffer er en typeløs parameter, accepterer
addrec enhver variabel i dens sted. Det er op til programmøren at sikre, at den variabel, der overføres, er
af den rigtige type.

addrec returnerer

ikke status

i ok

variablen. Proceduren

returnerer

kun hvis dataposten blev oprettet uden fejl. I tilfælde af fejl kaldes
iocheck proceduren, og denne stopper programmet. Det er en god ide
at kalde usedrecs før addrec, for at sikre, at der er plads til yderligere
poster.

17
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2.1.5 deleterec

rutinen

PROCEDURE deleterec VARdatf: datafile;drn: integer!;
deleterec sletteren dataposti en PolyFile datafil.Den slettedepost
indsættes listen
i
afslettede poster,således atden senerekan genbruges af addrec. Parametrene til deleterec er:
datf Datafilen

hvori posten skal slettes.

drn Datapostnummeret.
Nummeret påden post, der skal
slettes. Datapostnummeret
skal ogsåangives nårdeletekey kaldes for at slette datapostens nøgle.

2. 1.6 getrec rutinen
PROCEDURE getrec VARdatf: datafile;drn: integer;
VAR buffer!;
getrec læseren datapost fra en given position i en datafil. Parametrene
til getrec er:
datf Datafilen

hvorfra posten skal læses.

drn Datapostnummeret.
buffer Den

variabel posten skal læses ind i. Da buffer er en
typeløs parameter, accepterer addrec enhver variabel i
dens sted. Det er op til programmøren at sikre, at den
variabel, der overføres, er af den rigtige type.

2. 1.7 putrec rutinen
PRQ-CEDURE putrec VAR
VAR buffer!;

datf: datafile; drn: integer;

putrec skriver en datapost til en given position i en datafil. Parametrene til putrec er:
datf Datafilen

hvori posten skal skrives.

drn Datapostnummeret.
18
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typeløs parameter, accepterer addrec enhver variabel i
dens sted. Det er op til programmøren at sikre, at den
variabel, der overføres, er af den rigtige type.
2.1.8 filelen

functionen

FUNCTION filelen VAR

datf: datafile!: integer;

filelen returnerer det total antal dataposter i datafilen datf. Denne
værdi omfatter både slettedeposter og den reserveredepost post nummer O!.
2. 1.9 usedrecs functionen

FUNCTION usedrecs VAR datf: datafile!: integer;
usedrecs returnerer antallet af brugte poster i datafilen datf. I modsætning til filelen omfatter denne værdi ikke slettede og reserverede poster.

2.2 Indexfil vedligeholdelsesrutiner
PolyFiles indexfil vedligeholdelsesrutiner omfatter:
O Oprettelse, åbning, og lukning af indexfiler.
O Qprettelse og sletning af nøgler i indexfiler.
O Søgning i indexfiler.
O Forlæns og baglænsgennemløb af indexfiler.
Indexfiler erklæres ved hjælp af typen indexfile. Elementerne i en
indexfil består af en nøglestreng og et datapostnummer. Nøglestrenge
kan antage værdier af typen string. Den maksimale længde afnøglerne
angives når indexfilen åbnes. Hvis en nøglestreng er for lang. bliver
den afkortet såsnart den overgives til en indexfil rutine.

Dublerede nøgler

I mange tilfælde er det en fordel at kunne arbejde med nøgler. der ikke
er entydige. Et typisk eksempel er et index. der er baseret på navne.
PolyFile tillader kun dublerede nøgler hvis status parametren i kaldet
til makeindex eller openindex er 1.
Når PolyFile opretter en ny nøgle i et index. der tillader dublerede
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nøgler, bliver sammenfaldende nøgler
ordnet efter deres tilhørende

datapostnumre, således
at de nøgler, derhar de laveste datapostnumre, kommerførst. Normalt svarer dettetil den rækkefølge hvori
nøglerne blevoprettet, dadataposter oftestoprettes ienden afdatafilerne.

Søgerutinerne findkeyog searchkey!finder altid den førstenøgle,
p dvs.den nøgle,der har det lavestedatapostnummer. i

Når ennøgle skal
slettes fraen indexfilmed dublerede
nøgler, skal
både nøglenog datapostnummeret
opgives, danøglen alenekan udpege flereindgange. deletekey
rutinen sletterkun indgangen
hvis både
nøglen ogdatapostnummeret svarer
til de opgivne værdier.
Numeriske nøgler
Hvis et program skal indexere på numeriske værdier, skal værdierne

konverteres tilstrenge, førde overgivestil PolyFile.Dette kangøre på
to måder.

Nemmest erat anvendePolyPascaPs standardprocedure
str til at konvertere tallettil en streng. Deter vigtigt at talstrengener højrejusteret
dette opnåsved at angive enfeltbredde vedkonverteringen!. Ulempen ved denne metode er, at nøglelængden skalsættes til største antal

cifre, der kan forekommei talstrengen,hvilket ofte fylder mereend
tallets binære

format.

Den alternativemetode derkun kananvendes på
heltal! udnytterden
kompakte binære repræsentation. De nedenfor viste rutiner kan an-

vendes tilat pakke og udpakke heltal til/fra strenge. itoskonverterer et heltal til en streng,og stoi konverterer denanden vej.Strengene er altid to tegn lange.
FUNCTION itos n: integer!: str2;
BEGIN

n: =n+$8r0O0;itos: =chr hi n!!+chr lo n!!;
END;

FUNCTION stoi s: str2!: inte-ger;
BEGIN _

n: =swap ord s[ 1]!! +ord s[2]! +$8000;
END;
20
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Rutinerne arbejder på heltal med fortegn -32768. 32767!. Hvis heltallene skal opfattes som fortegnsløse værdier, skal additionen af $8000
fjernes.
Opdeling al&#39;
datafiler
En PolyFile indexfil skal være indeholdt i en enkelt diskfil. Derimod
kan et datasæt godt deles over ere datafiler, dog med den begrænsning, at der ikke kan være mere en 65535 poster ialt. Opdelingen af
datafilerne er ganske simpel at opnå og kan bedst illustreres ved et
eksempel: Antag at hver datafil kan indeholde 10000 poster og at man
Ønsker at lagre op til 30000 poster. Der skal da anvendes tre datafiler.

Når manopretter enpost iden førstedatafil, bliverdatapostnummeret
indsat i indexfilen som det er. Når en post oprettes i den anden eller
tredje datafil, adderes 10000eller 20000 til datapostnummeret. før det
indsættes i indexfilen. Når man senere læser indexfilen, vil en division
med 10000afgøre hvilken datafil, man kan finde dataposten i, medens
resten fra divisionen angiver datapostnummeret. Bemærk at det første
brugbare datapostnummer i en datafil er 1. Man må derfor trække 1 fra
fØr divisionen, og lægge 1 til resten efter divisionen for at få korrekte
resultater.

2.2.1 initindex

rutinen

PROCEDURE initindex;

initindex klargør de interne tabeller, der anvendes af indexfil rutinerne. initindex skal kaldes før man begynder at anvende indexfil rutinerne. Det er nok med et enkelt kald, og dette udføres normalt i
begyndelsen af programmet, der bruger PolyFile.
2.2.2 makeindex

rutinen

PROCEDURE makeindex VAR
keylen,status: integer!;

idxf: indexfile; fnam: fnstr;

makeindex opretteren ny indexfil og klargør den til behandling af
PolyFile rutinerne. Parametrene til makeindex er:

idxf Indexfilvariablen.

der skal klargøres tilbrug. idxf skal

være af typen indexfile.

fnam Et

strengudtryk. derangiver navnetpå dennye datafil.
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keylen Den

største længdenøglestrengene i indexfilen kan antage.

status Filstatus.
O angiver, at dublerede nøgler ikke tillades. 1
angiver, at dublerede nøgler må forekomme.
makeindex sætterok til sand hvis filen kunne oprettes og klargøres. ok
er falsk hvis der ikke er plads til at oprette en ny fil på disken.

2.2.3 openindex rutinen
PROCEDURE openindex VAR
keylen,status: integer!;

idxf: indexfile; fnam: fnstr;

openindex åbner en eksisterendeindex fil og klargør den til behandling
af PolyFile rutinerne. Parametrene til openindex er:
idxf Indexfilvariablen,
der skal klargøres til brug. idxf skal
være af typen indexfile.
fnam Et

strengudtryk, der angiver navnet på en eksisterende
datafil.

keylen Den

største længdenøglestrengene i indexfilen kan antage. keylen°sværdi skal være densamme somden, der
blev angivet ved makeindex.

status Filstatus.
O angiver, at dublerede nøgler ikke tillades. 1
angiver, at dublerede nøgler må forekomme.
openfile sætter ok til sand hvis filen kunne åbnes. Ellers sættes oktil
falsk.

2.2.4 closeindex

rutinen

PROCEDURE closeindex VAR

idxf: indexfile!;

closeindex lukker
indexfilen givetved idxf.closeindex skal
altid kaldes,
hvis der er foretaget ændringer i en indexfil. Ellers risikerer man at der
går data tabt, og at indexfilens struktur ødelægges.
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2.2.5 addkey rutinen
PROCEDURE addkey VAR idxf: indexfile;
VAR drn: integer; VAR key!;
addkey opretter en ny nøgle i en indexfil. ADDKEY modulet skal
inkluderes for at addkey rutinen kan anvendes. Parametrenetil addkey
er:

idxf Indexfilen

hvori nøglen skal oprettes.

drn Datapostnummeret,
der skal høre til nøglen. drn er sædvanligvis et datapostnummer, der er blevet returneret af
addrec.

key Nøglen,

der skal oprettes. Da key er en typeløsparameter, accepterer addkey enhver variabel i dens sted. Det
er op til programmøren at sikre, at den variabel, der
overføres, er en streng af den rigtige type. Hvis nøglestrengen er længere endden maksimale nøglelængde for
indexfilen idxf, bliver den afkortet til maksimallængden.

addkey sætterok til sand hvis nøglen blev oprettet uden fejl. ok sættes
til falsk hvis man prøver at oprette en dubleret nøgle når en sådan ikke
tillades dvs. når status var 0 i kaldet til makeindex eller openindex!.
Et kald til addkey medfører at indexpilen nulstilles, svarende til et kald
til clearkey. Det er derfor ikke muligt at oprette nye nøgler samtidig
med at man gennemløber et index ved kald til nextkey eller prevkey
rutinerne.

2.2.6 deletekey rutinen
PROCEDURE deletekey VAR
VAR drn: integer; VAR key!;

idxf: indexfile;

deletekey sletter en nøgle i en indexfil. DELKEY modulet skal inkluderes for at deletekey rutinen kan anvendes. Parametrenetil deletekey
er: &#39;

idxf Indexfilen

hvorfra nøglen skal fjernes.

drn Datapostnummeret, der hører
til dennøgle, der
skal
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slettes. drns

værdi anvendes

ikke, hvis

indexfilen ikke

tillader dublerede nøgler. Hvis dublerede nøgler tillades
må deletekey nødvendigvis kende datapostnummeret,
da det ellers ikke er muligt at skelne mellem ens nøgler.
Datapostnummeret kan eventuelt bestemmesved hjælp
af searchkey, nextkey, og prevkey. drn returnerer altid
datapostnummeret fra den nøgle, der blev slettet.
key Nøglen,

der skal slettes. Hvis nøglestrengen er længere
end den maksimale nøglelængde for indexfilen idxf,
bliver den afkortet til maksimallængden.

deletekey sætter ok til sand hvis nøglen blev fundet og fjernet uden
fejl. Ellers sættes oktil falsk. Hvis dublerede nøgler tillades, returnerer
ok falsk hvis datapostnummeret ikke passede, selvom nøglen fandtes.
Et kald til deletekey medfører at indexpilen nulstilles, svarende til et
kald til clearkey. Det er derfor ikke muligt at slette nøgler samtidig
med at man gennemløber et index ved kald til nextkey eller prevkey
rutinerne.

2.2.7 findkey rutinen
PROCEDURE findkey VAR idxf: indexfile;
VAR drn: integer; VAR key!;
findkey returnerer det datapostnummer, der hører til en given nøgle i
en indexfil. NPFKEY modulet skal inkluderes for at nextkey rutinen
kan anvendes. findkey returnerer den nøgle i indexfilen, der nøjagtigt
svarer til søgenøglen. Hvis indexfilen indeholder dublerede nøgler,
returnerer findkey altid den første nøgle. Parametrene til findkey er:
idxf Indexfilen,

der skal søges i.

drn Hvis

nøglen findes, returneres dens tilhørende data
postnummer i denne parameter.

key Nøglen,

der skal søges efter.Hvis nøglestrengener længere end den maksimale nøglelængde for indexfilen
idxf, bliver den afkortet til maksimallængden.

findkey sætterok til sand hvisnøglen blevfundet. Ellerssættes oktil
24
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2.2.8 searchkey rutinen
PROCEDURE searchkey VAR
VAR dm: integer; VAR key!;

idxf: indexfile;

searchkey returnerer det datapostnummer, der hører til den første
nøgle i en indexfil, der er større end eller lig med søgenøglen.
NPFKEY modulet skal inkluderes for at searchkey rutinen kan anvendes. searchkey kan for eksempel bruges til en søgning hvor man kun
kender den første del af nøglen. Hvis indexfilen indeholder dublerede
nøgler, returnerer searchkey altid den første nøgle. Parametrene til
searchkey er:

idxf indexfilen,
drn Hvis

der skal
søges i.

en nøgle
findes, returneres
dens tilhørende
datapostnummer i denne parameter.

key Nøglen,

der skal søges efter.Hvis nøglestrengener længere end den maksimale nøglelængde for indexfilen
idxf, bliver den a<ortet til maksimallængden.

searchkey altid
sætter
ok
til sand,
medmindre
ikke
derer
nogen nøgler,
der er større end eller lig den angivne søgenøgle. I sidstnævnte tilfælde
sættes ok til falsk.

2.2.9 nextkey rutinen

PRoCEDURE neXikeywAR
idxf; indexfiie;
VAR drn: integer; VAR key!;
nextkey returnerer nøglen ogdatapostnummeret for den næsteindgang
i indexfilen. NPFKEY modulet skal inkluderes for at nextkey rutinen
kan anvendes. Parametrene til nextkey-er:
idxf En

indexfil, der er forberedt for sekventiel behandling
ved et kald til findkey, searchkey eller clearkey.

drn Returnerer

datapostnummeret fra den næste indgang i

indexfilen.

key Returnerer

nøglestrengen fraden næsteindgang i index-

filen.
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nextkey sætter
ok til sand, medmindreder ikke er en næste indgang
i
indexfilen. Nårok er falsk, dvs. når indexpilener ved slutningen af
indexfilen, vil det næstekald til nextkey returnereden førstenøgle i
indexfilen.

nextkey bruges
normalt efteret kaldtil findkey, searchkey, eller
clearkey. Bemærk,at kald til addkeyog deletekeymedfører, atindexpilen
nulstilles, svarende til et kald til clearkey.

2.2.l0 prevkey

rutinen

PROCEDURE prevkey VAR idxf: indexfile;
VAR drn: integer; VAR key!;
prevkey returnerer nøglen og datapostnummeret for den forrige ind-

gang i indexfilen. NPFKEY modulet skalinkluderes for at prevkey
rutinen kan anvendes. Parametrene til prevkey er:

idxf En

indexfil, der er forberedtfor sekventielbehandling
ved et kald til findkey, searchkey
eller clearkey.

drn Retumerer

datapostnummeret fra
den forrigeindgang i

indexfilen.

key Returnerer

nøglestrengen fra den forrige indgang i in-

dexfilen.

prevkey sætter
ok til sand, medmindreder ikke er en forrige indgang
i indexfilen. Når ok er falsk, dvs. når indexpilen er ved startenaf
indexfilen, vil det næstekald til prevkey returnereden sidstenøgle i
indexfilen.

prevkey bruges normalt efter et kald til findkey, searchkey, eller clear-

key. Bemærk,at kald til addkeyog deletekeymedfører, atindexpilen
nulstilles, svarende til et kald til clearkey.
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2.2.1l clearkey rutinen
PROCEDURE clearkey VAR

idxf: indexfile!;

clearkey sætter indexpilen til at pege på starten eller slutningen af
indexfilen. Efter et kald til clearkey, returnerer et kald til nextkey den
første indgang i indexfilen, og et kald til prevkey den sidste indgang i
indexfilen. &#39;

Når en PolyFile indexfil behandles sekventielt, kan den betragtes som
en ring. Når indexpilen er ved slutningen af indexfilen, returnerer et
kald til nextkey den første indgang filen, og når indexpilen er ved
starten af indexfilen, returnerer et kald til prevkey den sidste indgang
filen. Starten og slutningen af filen er faktisk på samme sted.
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3. Programeksempler
Eksemplerne dette
i
kapitelviser nogletypiske operationerpå enPolyFile database.Databasen, derher anvendes,er ganskesimpel. Dataposterne harkun to felter, ogder erkun enindexfil. Principperneer
imidlertid de samme for databaser med større poster og flere indexfiler.

Datafilens poster er af følgende type:

TYPE
phonerec
= RECORD
status: integer;
phone: STRING[l5];
name: STRING[30];
END;

phone feltet bruges til at indexere datafilen. Bemærk status feltet i

starten afposten. Hvisdette feltsættes tilnul når en nypost oprettes,
kan det bruges til at bestemmeom en post er slettet eller ej, når
datafilen gennemlæses
uden reference
til indexfilen for eksempelved
genopbygning af en ødelagt indexfil!.
PolyFile konstanterne defineres som:

CONST
maxrsize
= 49;
maxksize =
nodesize =

15;
16;

nodehalf = 8; {
nbufsize = 5; {

{ Maksimalpoststørrelse }
{ Maksimalnøglelængde }
{ Knudestørrelse }

Knudestørrelse/Z }
Knudebufferstørrelse }
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De variable, der bruges i eksemplerne, er defineret som:
VAR
datf: datale;
idxf: indexfile;
prec: phonerec;

pn: STRING[l5];
ch:chan
d: integer;

Eksemplet herunderopretter en datafil kaldet PHONE.DAT og en
indexfil kaldet PHONE.IDX. Bemærk brugen af size funktionen til at
bestemme poststørrelsen.
makefile datf, &#39;PHCDNB
DAT&#39;
size prec!!;
,
IF ok THEN makeindex idxf,&#39;PHONE.IDX&#39;,15,0!;
IF ok THEN
BEGIN

closefi1e datt!; closeindexüdxñ;
END ELSE
writelnCCannot create

data files&#39;!;

Det næste eksempel viser hvorledes man opretter nye poster i databasen. Da dublerede nøgler ikke tillades, sættes statusparametren i kaldet af openindex til O. En ny post kan kun oprettes hvis et kald til

findkey returnerer falsk i ok hvilket indikerer, at den pågældende
nøgle ikke allerede findes!. Hvis programmet straks kaldte addrec,

måtte detderefter kaldedeleterec, hvisdet vistesig, atnøglen allerede
fandtes ellersville databasenindeholde enpost, der ikke var i indexet!. Bemærk,at statusfeltet nulstillesfor at markere, atposten er
i brug.
initindex;

openfile datf,&#39;PHONE.DAT&#39;

okIFTHEN
openindexüdxffPHONE.IDX&#3
IF ok THEN

30

BEGIN
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END ELSE

BEGIN
writeCName
..........
&#39;!;
_: readln prec.name!;
preostatus: =O;

addrec datf,d,prec!; addkeydxf,d,prec.phone!;
END;
writeln; i
vvriteCAdd another
writeln; `

Y/NY? &#39;!;
read1n ch!;

UNTIL NOT ch IN [Y&#39;,&#39;y&#39;]!;
closefí1e datf!; closeindexüdxñ;
END ELSE
wrítelnCCannot open data files&#39;!;

Det følgendeeksempel viserhvordan manfinder posterved hjælpaf
indexfilen. findkey bruges til at søge i indexfilen, og hvis den givne
nøgle findes, returneres datapostnummeret. Dette nummer bruges
derefter i et kald til getrec, der læser dataposten.
initíndex;

openfi1e datf,&#39;PHONE. DAT&#39;,size prec!!;
IF ok THEN openindexüdxf/PHONE.IDX&#39;,150!;
IF ok THEN

BEGIN
REPEAT

vvriteCPhone
&#39;!;number...:
readln pn!
fíndkey ídxf,d,pn!;
okIFTHEN

BEGIN
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Det næsteeksempel viserhvordan man sletter poster. deletekey bruges
til at slette nøglen, og hvis dette går godt, dvs. hvis nøglen eksisterede,

bruges detdatapostnummer, derreturneres, i et kald til deleterec,
hvilket sletter selve dataposten.
initindex;

openfile datf,&#39;PHONE.DAT&#39;

okIFTHEN
openindexüdxfPHONE.IDX&#39
IF ok THEN &#39;

BEGIN
REPEAT
vvriteCPhone number...: &#39;!; buen:=15;
readIn pn!;
deletekey idxf,d,pn!;
IF ok THEN de1eterec datf,d!
ELSE
BEGIN
writeln; writelnCKey
not found&#39;!;
END;
writeln;
writeCScan again Y/N!? &#39;!;
readln ch!;
writeln;
UNTIL NOT ch IN [&#39;Y&#39;,&#39;y&#39;]!;
closefile datí!; closeindexüdx;
END ELSE
writelnCCannot open data files&#39;!;

clearkey og nextkey rutinerne anvendes i det næste eksempel til at
gennemlæse databasen sekventielt. Bemærk at nextkey returnerer
falsk i ok når alle nøgler i indexfilen er behandlet.
initindex;

openfi1e datf, &#39;PHONE.
DAT&#39;
size prec!!;
,
IF ok THEN openindexüdxffPHONE.IDX&#39;,I5,0!;
IF ok THEN

BEGIN
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ciosefneaiato; ciøsemdexadxn;
END ELsE.
vvritelnCCannot close

data files&#39;!;

En datafil kan også behandles uden reference til en indexfil. Dette
kræver dog, at det første felt i hver post er et statusfelt en integer!.
Når programmet opretter en ny post ved hjælp af addrecrutinen!, skal
statusfeltet manuelt sættes til nul. Ved det sekventielle gennemløb af
datafilen, der udføres af eksemplet nedenfor, vil poster, der er i brug,
have værdiennul i deres statusfelt, medens slettedeposter har en værdi
forskellig fra nul. Bemærk, at læsningenstarter ved post nummer 1, da
post nummer O er reserveret af PolyFile til internt brug.

openfile datf,&#39;PHONE.DAT&#39;,síze pr
okIFTHEN

BEGIN
1;
d:=
WHILE d<fi1e1en datf!

DO

BEGIN
getrec datf,d,prec!;
d: =d+
l;
IF prec.status=O

THEN ,

vvriteln prec.phone,: 16-1en prec.phone!,prec.name!;
END;
c1osefi1e datí!;
END ELSE
writelnCCannot open

data fi1e&#39;!;
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Det sidste programeksempel viser hvordan man genopbygger en Ødelagt indexfil. Programmet gennemlæserdatafilen og opretter en nøgle
for alle aktive poster i en ny indexfil. Der udskrives en fejlmeddelelse

hvis to aktive posterhar sammenøgle.
initindex;
openfile datf, &#39;PHQNE
DAT&#39;
size ,prec!!;
IF ok THEN

BEGIN
makefileüdxffPHONE.
IDX&#39;,
0!;
15,
IF ok THEN

BEGIN
1;
d:=
WHILE d<fi1e1en dati!

DO

BEGIN
getrec datf,d,prec!;
IF prec.status=0
THEN
BEGIN

addkey idxf,d,prec.ph
IF NOT
ok THEN

4. PolyFilefej [håndtering
PolyFile rutinerne
definerertyper
to fejl:
Ikke-fatalefatale.
og Fatale
fejl medfører, at programmet stoppes, medensikke-fatale fejl rapporteres til det kaldende program.
Ikke-fatale fejlsituationer rapporteres gennem den logiskevariabel ok,
der erklæres af DATMAN modulet. For eksempel returnerer openfile
falsk i ok hvis den angivne fil ikke findes. i
Hvis der opstår en fatal fejl, kaldes en rutine ved navn iocheck i DATMAN modulet. iocheck udskriver en fejlkode, et filnavn, og et datapostnummer, hvorefter programmet stoppes. Et eksempel:
PolyFile I/O Error 10
File AzDATABASEDAT
Program terminated

Record 103

En fatal fejl i PolyFile er i realiteten en PolyPascalI/O fejl. De mulige
fejlkoder er derfor de samme som dem, der er vist i Appendix F i
PolyPascal Programmeringsmanualen. Bemærk dog, at PolyFile udskriver fejlkoderne i decimal notation, medens PolyPascal udskriver
dem i hexnotation.

Fatale fejl skyldes sædvanligvisødelagte datafiler og/eller indexfiler.
Der opstår imidlertid også en fatal fejl, hvis man prøver at udvide en
datafil eller en indexfil, når der ikke er mere plads på disken.
Hvis man ønsker en mere kontrolleret programafbrydelse i tilfælde af
en fatal fejl, kan man selv skrive en ny iocheck rutine. Dette gøres ved
at ændre

iocheck rutinen

i DATMAN

modulet til

et FORWARD

specificeret procedure,
hvorefter selverutinen kanfølge i brugerprogrammet. Bemærk, at iocheck ikke må returnere til det kaldende program - rutinens eneste formål er at udskrive en fejlmeddelelse og
stoppeprogrammet. PolyFile°s tilstand er udefineret hvis iocheck returnerer, hvilket eventuelt kan gå ud over programmets filer.
En brugerdefineret iocheck rutine kan eventuelt lukke filer ved kald til
closefile og closeindex før den afbryder programmet. Ved sådanne
kald kan imidlertid opstå nye fejl, hvilket resulterer i yderligere kald
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af iocheck, og i så tilfælde skal iocheck returnere umiddelbart for at

undgå uendeligeløkker. Det følgende eksempel
viser hvordandette

kan opnås
ved hjælp
af enlogisk variabel.
iocheck proceduren i DATMAN modulet skal ændres til en FORWARD specifikation for at implementere en brugerdefineret rutine:
PROCEDURE iocheckWAR datf: datafíle; r: integer!;
FORWARD;

I brugerprogrammet anbringes de følgende erklæringer lige efter de
compilerdirektiver, der inkluderer PolyFile modulerne:

VAR
error:
boolean;
PROCEDURE iocheck;

VAR
integer;
p:
BEGIN
iosts<>0!
IF
NQT
AND
THEN
error
BEGIN
writeln;
vvritelnCPolyl-"ile I/O Error &#39;,iosts!;
writeCFile &#39;!;
p:=O;
WHILE datf.fnam[p]<>@O
DO

BEGIN
mrrite datf.fnam[p]!;
p: =succ p!;
36

END;
writelnC Record

&#39;,r!;

error:=true;
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error variablen skal sættestil falsk false! i begyndelsen af brugerprogrammet. Hvis iocheck kaldes på grund af en fejl, sættes error til sand

true!, og yderligere fejl på grundaf kaldenetil closefileog closeindex! ignoreres.
datf og idxf er i dette eksempel defiler, der bearbejdes afprogrammet,
og det antages, at de er erklæret andetsteds. datopen og idxopen er
logiske variable, der afspejler status af de respektive filer. Når en
variabel er sand, antagesdet, at den tilsvarende fil er åben, og derfor
skal lukkes hvis iocheck

kaldes.
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