
Глава 4
РЕДАКТИРАЩИ И ФУНКЦИОНАЛНИ КЛАВИШИ НА MS-DOS

4.1. СПЕЦИАЛНИ РЕДАКТИРАЩИ КЛАВИШИ НА MS-DOS
       Специалните редактиращи клавиши в MS-DOS заслужават отделно
       внимание, защото те се различават по начина на въвеждане на
       командите в повечето операционни системи.  Не трябва да
       повтаряте еднаквите последователности чрез повтаряне на
       клавишите, защото последният команден ред автоматично е
       разположен в специална област в паметта, наречена шаблон
       (template).  Чрез използване на шаблона и на специалните
       редактиращи клавиши, Вие имате предимство при следните случаи с
       MS-DOS:

       1.  Командният ред може да бъде повторен наведнъж, чрез
       натискане на два клавиша.

       2.  Ако направите грешка в командния ред,може да го редактирате
       и да го изпълните отново, без да го преписвате изцяло.

       3.  Команден ред, който е еднакъв с предходен команден ред,
       може да бъде редактиран и изпълнен с минимум писане, чрез
       натискане на специален редактиращ клавиш.

       Взаимовръзката между командния ред и шаблона е показана на фиг
       4.1:

    ┌────────────────────┐
    | ╔════════════════╗ ├───────────────┘\   ---------------
    | ║ TYPE PROG.ASM  ║ | към шаблона     > | TYPE PROG.ASM |
    | ║                ║ ├───────────────┐/   ---------------
    | ╚════════════════╝ |
   /└────────────────────┘\
  ├────────────────────────╘═══╗
  | ||||| ┌───────┐ ┌─────┐|   ║
  | ||||| | ╬═╬═╬ | |     ||   ║
  | ||||| └───────┘ └─────┘|   ║
  └────────────────────────┘   ║
 /                         \═══╝
 | Q W E R T Y U I O P [ ] |
 |  A S D F G H J K L : "  |
 |   Z X C V B N M < > ?   |
 └─────────────────────────┘

       Фиг.  4.1.  Команден ред и шаблон

       Както виждате на фиг.  4.1., Вие изписвате команда към MS-DOS
       под формата на команден ред.  Когато натиснете клавиша
       <Return>,командата автоматично се изпраща към командния
       процесор (COMMAND.COM) за изпълнение.  Същевременно копие от
       тази команда се изпраща към шаблона.  Сега можете отново да
       извикате командата или да я промените със специалните клавиши
       на MS-DOS за редактиране.

       Таблица 4.1.  съдържа цялостен списък на специалните
       редактиращи клавиши.
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┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|                      З А Б Е Л Е Ж К А                             |
|Клавишите на Вашата клавиатура може да не съответстват  на          |
|специалните клавиши в следващия пример. Значи редактиращите клавиши |
|на MS-DOS ще бъдат представени по-скоро по ФУНКЦИЯ,отколкото по име.|
|Когато в даден пример се казва да се натисне клавиш <SKIP1>,открийте|
|съответния клавиш за прескачане на 1 символ върху Вашата клавиатура |
|с функционални клавиши, и го натиснете.                             |
|     Някои функции ще изискват от Вас натискане на два клавиша.     |
|Консултирайте се с ръководството по експлоатация на Вашия терминал, |
|за да определите кои клавиши съответстват на редактиращите функции  |
|на MS-DOS, описани по-долу.                                         |
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

       Ако желаете, може да напишете клавишите от Вашата клавиатура,
       съответстващи на редактиращите клавиши, описани в следващата
       таблица.  За тази цел е предвидено празно място.

         Табл. 4.1. Специални редактиращи функции
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────
|Клавиш        |    Редактираща функция                 |На Вашата
|              |                                        |клавиатура
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────
|<COPY1>       |Копира един символ от шаблона за        |
|              |командния ред.                          |
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────
|<COPYUP>      |Копира символи до указан символ от      |
|              |шаблона и ги изпраща в командния ред.   |
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────
|<COPYALL>     |Копира всички останали символи от       |
|              |шаблона в командния ред                 |
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────
|<SKIP1>       |Прескача(не копира)един символ в шаблона|
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────
|<SKIPUP>      |Прескача (не копира) символи от шаблона |
|              |до указан символ.                       |
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────
|<VOID>        |Изчиства актуалния вход; шаблонът остава|
|              |непроменен.                             |
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────
|<INSERT>      |Включва/изключва режим на вмъкване      |
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────
|<NEWLINE>     |Прави от новия ред нов шаблон           |
├──────────────┼────────────────────────────────────────┼─────────────
|<Ctrl-Z>      |Записва символ за край на файл <Ctrl-Z> |
|              | (1Ah) в новия шаблон.                  |
└──────────────┴────────────────────────────────────────┴─────────────

Примери:

       Ако напишете DIR PROG.COM, MS-DOS извежда информация за файла
       PROG.COM на Вашия екран.  Командният ред (DIR PROG.COM) също е
       запазен в шаблона.  За повтаряне на командата натиснете само
       два клавиша:  <COPYALL> и <Return>.

       Повторената команда се извежда върху екрана, както сте я
       написали:
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       <COPYALL>DIR PROG.COM<Return> 

       Забележете, че натискането на <COPYALL> предизвиква копиране на
       съдържанието на шаблона от командния ред; натискането на
       клавиша <Return> предизвиква изпращането на командния ред към
       командния ред за изпълнение.

       Ако искате да изведете информация за файл с име PROG.ASM, вие
       можете да използвате съдържанието на шаблона и да напишете:

       <COPYUP>c 

       Чрез натискане на <COPYUP>c, се копират всички символи от
       шаблона в командния ред, до "c", но без него.  MS-DOS извежда:

       DIR PROG._ 

       Забележете, че подредния знак (_) изобразява Вашия курсор.
       Сега напишете

       .ASM

       Резултатът е:

       DIR PROG.ASM_ 

       В шаблона сега се намира командният ред DIR PROG.ASM и е готов
       да бъде изпратен към командния процесор за изпълнение.  За да
       се задейства командата, натиснете клавиш <Return>.

       Сега да приемем, че искате да изпълните следната команда:

       TYPE PROG.ASM

       За да направите това, напишете:

       type<INSERT><Spacebar><COPYALL><Return>

       Забележете, че когато пишете, символите се въвеждат директно в
       командния ред и се наслагват върху символите в шаблона.  Това
       автоматично заместване се изключва когато натиснете <INSERT>.
       Значи, символите "TYPE" са заели мястото на "DIR " в шаблона.
       За да вмъкнете интервал между "TYPE" и "PROG.ASM", Вие сте
       натиснали клавиша <INSERT>, а след това клавиша за интервал
       (<Spacebar>).  Накрая, за да копирате останалото от шаблона в
       командния ред, натиснете <COPYALL>, а след това клавиша
       <Return>.  Командата TYPE PROG.ASM се обработва от MS-DOS и
       шаблонът става TYPE PROG.ASM.

       Ако погрешно сте написали вместо TYPE - RYTE, ще се появи
       командна грешка.  Но вместо да отменяте цялата команда, Вие
       бихте могли да запазите грешно изписания ред преди да натиснете
       <Return> чрез създаване на нов шаблон чрез клавиш <NEWLINE>:

       RYTE PROG.ASM<NEWLINE>

       След това можете да редактирате тази грешка като напишете:
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       t<COPY1>p<COPYALL>

       Клавишът <COPY1> копира 1 символ от шаблона в командния ред.  В
       резултат се получава команден ред с командата, която желаете:

       TYPE PROG.ASM

       Или пък можете да използвате същия шаблон RYTE PROG.ASM и след
       това да приложите <SKIP1> и <INSERT>, за да получите същия
       резултат:

       <SKIP1><SKIP1><COPY1><INSERT>yp<COPYALL>

       За илюстриране на въздействието върху вече написания команден
       ред, разгледайте натискането на клавишите, дадени отляво;
       резултатът е даден отдясно:

       <SKIP1>        _              Прескача първия символ от шаблона
       <SKIP1>        _              Прескача втория символ от шаблона
       <COPY1>        T_             Копира третия символ от шаблона
       <INSERT>yp     TYP_           Вмъква два символа
       <COPYALL>      TYPE PROG.ASM_ Копира останалата част от шаблона

       Забележете, че <SKIP1> не оказва влияние върху командния ред.
       Той оказва въздействие върху шаблона чрез изтриване на първия
       символ.  Подобно на него <SKIPUP> изтрива символи от шаблона до
       даден символ, без да го включва.
       Тези специални клавиши за редактиране увеличават ефективността
       на Вашата клавиатура.  Следващият параграф описва функциите на
       контролните символи, които също могат да Ви бъдат в помощ
       когато пишете команди.

4.2. ФУНКЦИИ НА КОНТРОЛНИТЕ СИМВОЛИ
       Всяка функция на контролен символ е функция, която влияе на
       командния ред.  Вече сте научили за <Ctrl-S> и <Ctrl-C>.  Други
       функции на контролните символи са показани в Табл.  4.2.
       Запомнете, че когато изписвате последователност от контролни
       символи, каквато е <Ctrl-C>, Вие трябва да държите натиснат
       клавиша <Ctrl> и тогава да натиснете клавиша C.

           Табл. 4.2. Функции на контролните символи
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────
|Контролен |              Ф У Н К Ц И Я
| символ   |
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────
|<Ctrl-C>  |Прекъсва актуалната команда
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────
|<Ctrl-H>  |Премахва последния символ от командния ред и изтрива символа
|          |върху екрана.
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────
|<Ctrl-J>  |Вмъква физически край на ред, но не изпразва командния ред.
|          |Използвайте клавиш <Line Feed> (<Ctrl-J>), за да продължите
|          |актуалния логически ред извън физическите граници на екрана
|          |на терминала.
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────
|<Ctrl-N>  |Предизвиква отпечатване на изхода върху линейния принтер.
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────
|<Ctrl-P>  |Предизвиква терминален изход върху линейния принтер.
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├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────
|<Ctrl-S>  |Временно спира извеждането върху екрана. За продължаване
|          |натиснете пак <Ctrl-S>.
├──────────┼──────────────────────────────────────────────────────────
|<Ctrl-X>  |Снема (канцелира) актуалния ред, изпразва командния ред, а
|          |след това извежда обратна наклонена черта (\), <Return> и
|          |<Line Feed>. Шаблонът, използван от специалните редактиращи
|          |команди, не се повлиява.
└──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────
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