
Глава 5
ЛИНЕЙНИЯТ РЕДАКТОР EDLIN

5.1. ВЪВЕДЕНИЕ
       В тази глава ще научите как да ползвате EDLIN - програмата за
       редактиране на текст по редове (линеен редактор).  Можете да
       използвате EDLIN за създаване, изменение и извеждане на екран
       на файлове, ако са програмни или текстови.

       Можете да използвате EDLIN за:

       ▄ Създаване на нови файлове и запазването им върху диск.

       ▄ Ъпдейтване на съществуващи файлове и запазване и на двата
         файла - и на ъпдейтвания, и на оригиналния.

       ▄ Изтриване, редактиране, вмъкване и извеждане на екрана на
         редове от файлове.

       ▄ Издирване, изтриване или преместване на текст от един или
         повече редове в даден файл.

       EDLIN разделя целия текст на редове и всеки ред може да има до
       253 символа.  EDLIN дава на всеки ред номер.  Макар че виждате
       тези номера на редове върху екрана, когато ползвате EDLIN, те
       не се запазват във файла.  Когато вмъквате редове, номерата на
       редовете след вмъкване на текста автоматично се престрояват.
       Когато изтривате редове от файла, всички редове, следващи след
       изтрития текст, се преномерират автоматично.  Редовете винаги
       са номерирани последователно във Вашия файл.

5.2. КАК ДА СЕ ЗАДЕЙСТВА EDLIN
       За да задействате EDLIN, напишете:

       EDLIN <filename>

       Ако създавате нов файл, името на файла ще бъде име или маршрут
       на файла, който желаете да създадете.  Ако EDLIN не намери
       файла в дисковото устройство, EDLIN ще създаде нов файл с име
       или маршрут, указани от Вас.  Ако създавате нов файл, ще видите
       това при задействането на EDLIN:

       New file
       *_

       Забележете,че промптът на EDLIN е звездичка(*).Сега Вие можете
       да пишете редове от текст във Вашия нов файл.  За започване на
       въвеждането на текст трябва да напишете "i" (insert - вмъкване)
       - команда за вмъкване на редове.  Командата i се разглежда
       по-нататък в тази глава.  Ако искате да редактирате съществуващ
       файл, <filename> ще бъде името на файла, който искате да
       редактирате.  Когато EDLIN намери файла, който сте указали,
       файлът се зарежда в паметта.  Ако целият файл може да се
       зареди, EDLIN извежда следното съобщение:

       End of input file
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       *

       Тогава може да редактирате файла с използване на редактиращите
       команди на EDLIN.

       Ако файлът е твърде голям, за да се зареди в паметта, EDLIN ще
       зарежда редове дотогава, докато се напълнят 3/4 от паметта,
       тогава излиза промптът * .  Тогава Вие можете да редактирате
       частта от файла, която е в паметта.

       За да се редактира останалата част от файла, Вие трябва да
       запазите част от редактираните редове върху диска, за да
       освободите памет; тогава EDLIN може да зареди нередактирани
       редове от диска в паметта.  Направете справка с команди w(RITE)
       и a(PPEND) в тази глава, за инструкция как да се редактират
       големи файлове.  Не се опитвайте да редактирате файл с
       разширение на името .BAK, защото EDLIN приема, че всеки .BAK
       файл е резервен (backup).  Ако искате да редактирате такъв
       файл, преименувайте го с друго разширение (чрез команда REN на
       MS-DOS), тогава изпълнете EDLIN като укажете новото име на
       файл.

5.3. КАК ДА СЕ ПРЕКРАТИ EDLIN
       Когато завършите сеанса на редактиране, Вие можете да запазите
       оригиналния и ъпдейтвания (новия) файл като зададете команда
       e(ND).  Оригиналният файл се преименува с разширение .BAK, а
       новият файл ще има име и разширение, които сте посочили при
       извикване на EDLIN.  Оригиналният файл .BAK няма да бъде
       изтрит, докато не се прекрати сеанса на EDLIN или докато EDLIN
       се нуждае от дисково пространство.

5.4. СПЕЦИАЛНИ РЕДАКТИРАЩИ КЛАВИШИ
       Табл.  5.1.  обобщава командите, кодовете и функциите.  След
       таблицата се дава описание на специалните редактиращи клавиши.

              Табл. 5.1. Специални редактиращи клавиши
──────────────┌────────────────────────────────────────────────────────
   Функция    |  Клавиш      |        О П И С А Н И Е                 |
              |              |                                        |
──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┼
 Копира един  |<COPY1>       |Копира един символ от шаблона за        |
 символ       |              |командния ред.                          |
──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┼
 Копира до    |<COPYUP>      |Копира символи до указан символ от      |
 символ       |              |шаблона и ги изпраща в командния ред.   |
──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┼
 Копира       |<COPYALL>     |Копира всички останали символи от       |
 шаблона      |              |шаблона в командния ред                 |
──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┼
 Преск.1 симв.|<SKIP1>       |Прескача(не копира)един символ в шаблона|
──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┼
 Прескача до  |<SKIPUP>      |Прескача (не копира) символи от шаблона |
 символ       |              |до указан символ.                       |
──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┼
 Прекратява   |<VOID>        |Изчиства актуалния вход; шаблонът остава|
 въвеждане    |              |непроменен.                             |
──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┼
 Вмъкващ режим|<INSERT>      |Включва/изключва режим на вмъкване      |
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──────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┼
 Нов шаблон   |<NEWLINE>     |Прави от новия ред нов шаблон           |
──────────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────┘

                               <COPY1>

Клавиш:  <COPY1>

Цел:     Копира един символ от шаблона в актуалния ред.

Коментар:Чрез натискане на <COPY1>, един символ от шаблона се копира в
         актуалния ред. Тогава, когато натиснете клавиш <COPY1>, EDLIN
         вмъква един символ в актуалния ред и изключва вмъкващия режим.

Пример:  Да приемем, че на екрана е изведено:

         1:*This is a sample file.
         2:*_

         В началото на редакционния сеанс, курсорът, показан като
         подредно тире, е в началото на реда. Чрез натискане на клавиш
         <COPY1> се копира първият символ (T) във втория от двата
         изведени реда:

         1:*This is a sample file.
         2:*T_

         След всяко следващо натискане на клавиш <COPY1> се появява
         по още един символ:

         <COPY1>2:*Th_
         <COPY1>2:*Thi_
         <COPY1>2:*This_

                               <COPYUP>

Клавиш:  <COPYUP>

Цел:     Копира няколко символа до даден символ.

Коментар:Чрез натискане на клавиш <COPYUP> се копират всички символи
         до даден символ от шаблона в актуалния ред. Даденият символ е
         след последния, изведен от <COPYUP>; той не се копира или
         извежда на екрана. Чрез натискане на клавиш <COPYUP>,
         курсорът се предвижва към единичния символ, указан в
         командата. Ако шаблонът не съдържа символа, нищо не се
         копира. Чрез натискане на <COPYUP> също автоматично се
         изключва вмъкващия режим.

Пример:  Да приемем, че на екрана е изведено:

         1:*This is a sample file.
         2:*_

         В началото на редакционния сеанс, курсорът, показан като
         подредно тире, е в началото на реда. Чрез натискане на клавиш
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         <COPYUP> се копират всички символи до указания
         символ отдясно след клавиш <COPYUP>

                  1:*This is a sample file.
         <COPYUP>p2:*This is a sam_

                               <COPYALL>

Клавиш:  <COPYALL>

Цел:     Копира шаблона в актуалния ред.

Коментар:Чрез натискане на клавиш <COPYALL> се копират останалите
         символи от шаблона в актуалния ред. Няма значение къде се
         намира курсорът, когато се натисне клавиш <COPYALL> - EDLIN
         извежда останалото от реда и курсорът се появява в края на
         реда.

Пример:  Да приемем, че на екрана е изведено:

         1:*This is a sample file.
         2:*_

         В началото на редакционния сеанс, курсорът, показан като
         подредно тире, е в началото на реда.Чрез натискане на клавиш
         <COPYALL> се копират всички символи от шаблона (показани в
         горния изведен ред) в реда с курсора (по-долния ред, изведен
         на екрана):

                  1:*This is a sample file.  (шаблон)
         <COPYALL>2:*This is a sample file._ (актуален ред)

         Вмъкващият режим също автоматично се изключва.

                               <SKIP1>

Клавиш:  <SKIP1>

Цел:     Прескача един символ от  шаблона.

Коментар:Чрез натискане на клавиш <SKIP1> се прескача един символ в
         шаблона. Всеки път, когато натиснете <SKIP1>, не се копира
         един символ от шаблона. Действието на <SKIP1> е подобно на
         това на <COPY1> с тази разлика, че клавишът <SKIP1> прескача
         символ от шаблона, вместо да го копира в актуалния ред.

Пример:  Да приемем, че на екрана е изведено:

         1:*This is a sample file.
         2:*_

         В началото на редакционния сеанс, курсорът, показан като
         подредно тире, е в началото на реда. Чрез натискане на клавиш
         <SKIP1> прескачате първия символ (T).

         1:*This is a sample file.
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         2:*_

         Курсорът не се премества,а само шаблона се променя.За да видите
         колко символа от реда са прескочени,натиснете клавиш <COPYALL>,
         който придвижва курсора след последния символ на реда.

                  1:*This is a sample file.  (шаблон)
         <SKIP1>  2:*_
         <COPYALL>2:*his is a sample file._ (актуален ред)

                               <SKIPUP>

Клавиш:  <SKIPUP>

Цел:     Прескача няколко символа от  шаблона до указан символ.

Коментар:Чрез натискане на клавиш <SKIPUP> се прескачат всички символи в
         шаблона.  Този символ не се прескача и се появява на екрана.
         Ако символа не се съдържа в шаблона, нищо не се прескача.
         Действието на <SKIPUP> е подобно на това на <COPYUP> с тази
         разлика, че клавишът <SKIPUP> прескача символ от шаблона,
         вместо да го копира в актуалния ред.

Пример:  Да приемем, че на екрана е изведено:

         1:*This is a sample file.
         2:*_

         В началото на редакционния сеанс, курсорът, показан като
         подредно тире, е в началото на реда. Чрез натискане на клавиш
         <SKIPUP> прескачате всички символи до символа, натиснат след
         <SKIPUP> (в този пример, p):

                   1:*This is a sample file.
         <SKIPUP>p 2:*_

         Курсорът не се премества,а само шаблона се променя.За да видите
         колко символа от реда са прескочени,натиснете клавиш <COPYALL>,
         за да копирате шаблона. Той придвижва курсора след последния
         символ на реда.

                   1:*This is a sample file.  (шаблон)
         <SKIPUP>p 2:*_
         <COPYALL> 2:*ple file._              (актуален ред)

                               <VOID>

Клавиш:  <VOID>

Цел:     Прекратява въвеждането и изчиства актуалния ред.

Коментар:Чрез натискане на <VOID> се изпразва актуалния ред, но шаблонът
         остава непроменен. <VOID> отпечатва обратно наклонена черта
         (\), край на ред и нов ред и изключва вмъкващия режим.
         Курсорът, показан като подредно тире (_) е в началото на реда.
         Чрез натискане на клавиша <COPYALL> шаблонът се копира в
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         актуалния ред, и той се появява такъв, какъвто е бил преди
         натискане на <VOID>.

Пример:  Да приемем, че на екрана е изведено:

         1:*This is a sample file.
         2:*_

         В началото на редакционния сеанс, курсорът e в началото на реда.
         Да приемем, че ред 2 съдържа думите Sample File:

         1:*This is a sample file.
         2:*Sample File_

         За отмяна на ред 2: и за запазване на This is a sample file.
         натиснете <VOID>. Забележете, че в края на реда Sample File
         се появява обратно наклонена черта (\), която означава, че
         редът е отменен.

                1:*This is a sample file.
         <VOID> 2:*Sample File_

         Натиснете <Return> да запазите ред 1: или изпълнете други
         редакционни функции. Ако натиснете <COPYALL>, EDLIN копира
         оригиналния шаблон в реда:

                  1:*This is a sample file.
         <VOID>   2:*Sample File_
         <COPYALL>2:*This is a sample file.

                               <INSERT>

Клавиш:  <INSERT>

Цел:     Включва/изключва вмъкващ режим.

Коментар:Чрез натискане на клавиш <INSERT> принуждавате EDLIN да влезе
         или излезе в/от вмъкващ режим. Курсорът не се мести в шаблона.
         В актуалния ред курсорът се придвижва след всеки вмъкнат
         символ. Когато завършите вмъкването на символи, курсорът в
         шаблона е на същото място, на което е бил преди да започне
         вмъкването. Символите в шаблона са вмъкнати независимо от
         курсора.

Пример:  Да приемем, че на екрана е изведено:

         1:*This is a sample file.
         2:*_

         В началото на редакционния сеанс, курсорът e в началото на реда.
         Да приемем, че сте натиснали клавишите <COPYUP> и <f>:

                   1:*This is a sample file.
         <COPYUP>f 2:*This is a sample _

         Сега натиснете клавиш <INSERT> и вмъкнете символите "edit" и
         един интервал:
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                      1:*This is a sample file.
         <COPYUP>f    2:*This is a sample _
         <INSERT>edit 2:*This is a sample edit_

         Ако натиснете сега клавиш <COPYALL>, останалото в шаблона се
         копира в реда:

                      2:*This is a sample edit_
         <COPYALL>    2:*This is a sample edit file._

         Ако пък след въвеждане във вмъкващ режим натиснете клавиш
         <Return>, остатъкът от шаблона се отрязва и актуалният ред
         завършва след вмъкнатия текст:

                      2:*This is a sample edit_<Return>
                      3:*_

         За излизане от вмъкващ режим просто натиснете отново клавиш
         <INSERT>.

                               <REPLACE>

Клавиш:  <REPLACE>

Цел:     Включва заместващ режим.

Коментар:Чрез натискане на клавиш <REPLACE> се принуждава EDLIN да
         излезе от вмъкващ режим и да влезе заместващ режим. Всички
         символи, които пишете, припокриват и заместват символите в
         шаблона. Когато извикате EDLIN, активен е заместващия режим.
         Ако натиснете <Return>, EDLIN изтрива останалите символи от
         шаблона.

Пример:  Да приемем, че на екрана е изведено:

         1:*This is a sample file.
         2:*_

         В началото на редакционния сеанс, курсорът, показан като
         подредно тире, е в началото на реда. Да приемем, че тогава
         натиснете <COPYUP>m,<INSERT>lary,<REPLACE> tax, и накрая
         <COPYALL>:

                      1:*This is a sample file._
         <COPYUP>m    2:*This is a sa_
         <INSERT>lary 2:*This is a salary_
         <REPLACE> tax2:*This is a salary tax_
         <COPYALL>    2:*This is a salary tax file._

         Забележете, че сте вмъкнали lary и сте заместили mple с
         tax. Ако пишете символи, които продължават извън дължината
         на шаблона, останалите символи от шаблона се добавят към края
         на реда чрез натискане на <COPYALL>.

                               <NEWLINE>
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Клавиш:  <NEWLINE>

Цел:     Създава нов шаблон.

Коментар:Чрез натискане на клавиш <NEWLINE> актуалният ред се копира в
         шаблона. Съдържанието на предходния шаблон се изтрива. При
         натискане на <NEWLINE> се извежда символ @, край на ред
         <Return> и нов ред <LINE FEED>. Когато натиснете <NEWLINE>,
         EDLIN изпразва актуалния ред и изключва вмъкващия режим.

         ┌────────────────────────────────────────────────────────────
         |                З А Б Е Л Е Ж К А                          |
         |<NEWLINE> изпълнява същата функция като клавиша <VOID>, с  |
         |тази разлика, че шаблонът е променен и вместо обратно      |
         |наклонена черта (\) се отпечатва @.                      |
         └────────────────────────────────────────────────────────────

Пример:  Да приемем, че на екрана е изведено:

         1:*This is a sample file.
         2:*_

         В началото на редакционния сеанс, курсорът, показан като
         подредно тире, е в началото на реда. Да приемем, че тогава
         натиснете <COPYUP>m,<INSERT>lary,<REPLACE> tax, и накрая
         <COPYALL>:

                      1:*This is a sample file._
         <COPYUP>m    2:*This is a sa_
         <INSERT>lary 2:*This is a salary_
         <REPLACE> tax2:*This is a salary tax_
         <COPYALL>    2:*This is a salary tax file._

         Да приемем, че в този момент сте пожелали този ред да стане нов
         шаблон, така че натиснете клавиша <NEWLINE>:

                      1:*This is a sample file._
                      2:*This is a salary tax file._

         Символът @ обозначава, че този нов ред сега е новият шаблон.
         Допълнителни редакции могат да се извършат като се използва
         новият шаблон.

5.5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОМАНДИТЕ
       Командите на EDLIN са показани в следващата таблица.  Също
       така, те са описани в тази глава след описанието на
       незадължителните командни параметри.

                 Табл. 5.2. Команди на EDLIN
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Команда              Какво прави?
───────────────────────────────────────────────────────────────────────
    <line>           Редактира ред или редове
      A              Дозаписва редове
      C              Копира редове
      D              Изтрива редове
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      E              Завършва редактирането
      I              Вмъква редове
      L              Извежда листинг на текста
      M              Премества редове
      P              Извежда текста на страници по 23 реда
      Q              Прекратява редактирането
      R              Замества редове
      S              Търси текст
      T              Прехвърля текста на един файл към редактирания
      W              Записва редове
───────────────────────────────────────────────────────────────────────

       Командите на EDLIN изпълняват редакционни функции над редове от
       текста.  Следва списък с информация какво би трябвало да знаете
       преди да използвате командите на EDLIN.

       1.  Имената на маршрути са допустими за командите.  Напр., ако
       напишете:

       EDLIN \USER\JOE\REPORT.MAY 

       ще Ви позволи да редактирате файл REPORT.MAY от поддиректорията
       JOE.

       2.  Можете да представяте имената на редовете по отношение на
       актуалния (текущия) ред (редът със звездичка).  Използвайте
       знак плюс за обозначаване на редове след актуалния ред.

       ┌─────────────────────────────────────────────────────────────╧
       |                   З А Б Е Л Е Ж К А                         |
       |Тук се използва главно L за командата "list",за да се избегне|
       |смесването с цифрата 1, но малкото "l" ще върши същата работа|
       └─────────────────────────────────────────────────────────────┘

        Пример:

             -10,+10L

        Тази команда извежда листинга на 10 реда преди актуалния ред
        и на 10 реда след актуалния ред.

     3. В един команден ред може да бъде написана сложна команда. Когато
        пишете команда за редактиране на един ред, като използвате
        номер на ред <line>, командите от командния ред трябва да бъдат
        разделени с точка и запетая(;).Иначе една команда може да следва
        друга без специални разделители. В случай че използвате команди
        Search (търси) и Replace (замести),низът трябва да бъде завършен
        с натискане на <Ctrl-Z>, вместо с клавиш <Return>.

        Примери:

        Следващият команден ред редактира 15-ти ред и след това
        извежда на дисплея от 10-ти до 20-ти ред:

        15;-5,+5L

        Командният ред в следващия пример търси думите "This house" и
        след това извежда 5 реда преди и 5 реда след реда, който съдържа
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        "This house". Ако EDLIN не открие ред, който да съдържа думите
        "This house", тогава изведените редове са с номера по отношение
        на актуалния ред. Забележете, че актуалният ред (редът със
        звездичка) трябва да е ПРЕДИ реда или редовете, които съдържат
        търсения низ.

        sThis house<Ctrl-Z>-5,+5L

     4. Вие можете да пишете командите на EDLIN  СЪС или БЕЗ интервал
        между число и команда. Напр., за да изтриете ред 6-ти, можете
        да напишете командата и като

        6d

        и като:

        6 d

     5. Можете да вмъкнете контролен символ (като <Ctrl-C> ) чрез
        използване на контролния символ <Ctrl-V> за указване на
        дадения контролен символ, докато сте във вмъкващ режим. <Ctrl-V>
        заставя MS-DOS да разпознае следващата ГЛАВНА буква като
        контролен символ. Възможно е използването на контролен символ
        и в дадена команда Search или Replace чрез прилагане на
        специалния символ за указване:

        Напр.:

        s<Ctrl-V>Z

        ще намери първото място, където се среща <Ctrl-Z> в дадения
        файл.

        r<Ctrl-V>Z<Ctrl-Z>dog

        ще замени навсякъде, където срещне <Ctrl-Z> във файла с "dog".

        r<Ctrl-V>Z<Ctrl-C>cat

        ще замени навсякъде, където срещне <Ctrl-C> във файла с "cat".

        Възможно е вмъкване на <Ctrl-V> в текста чрез натискане на
        <Ctrl-V>V.

     6. Символът <Ctrl-Z> редовно съобщава на EDLIN "това е краят на
        файла". Ако имате символи <Ctrl-Z> другаде във файла, трябва
        да укажете на EDLIN,че тези други контролни символи не означават
        "край на файла". Използвайте превключващия параметър /b да
        укажете на EDLIN да пренебрегва всеки символ <Ctrl-Z> във файла
        и да Ви покаже целия файл. Например, когато извиквате EDLIN,
        напишете:

        EDLIN <filename>/b

        за пренебрегване на всички символи <Ctrl-Z>.

5.8. НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КОМАНДНИ ПАРАМЕТРИ
       Много от командите на EDLIN приемат един или повече параметри.
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       Въздействието на всеки команден параметър е различно, в
       зависимост от това с коя команда се използва.  Следващият
       списък описва всеки параметър:

<line>  <line> означава номера на реда, който пишете.Използвайте запетая
        или интервал за разделяне на номерата от другите номера на
        редове, от други параметри и от команди. <line> може да се
        укаже по следните три начина:

        <number> Всяко число, по-малко от 65534. Ако числото е по-голямо
                 от най-големия съществуващ номер на ред, който е указан,
                 тогава <line> означава реда след последния номер на ред.

        точка (.)Ако вместо номер на ред се укаже точка, тогава <line>
                 означава номера на актуалния ред. Актуалният ред е
                 последният редактиран ред и не винаги е последният
                 изведен на екрана ред. EDLIN отбелязва актуалния ред
                 със звездичка (*) между номера на реда и първия символ.

        знак за  Означава реда след последния номер на ред. Ако вместо
        номер (#)<line> напишете #, все едно, че сте написали номер, по-
                 голям от последния номер на ред.

        клавиш   Ако напишете команда без нито едно обозначение, описано
        <Return> по-горе, и тогава натиснете клавиш <Rteurn>, EDLIN
                 използва стойност по подразбиране за всяка команда
                 (стойностите по подразбиране за всяка команда може да
                 са различни).

?       Незадължителният параметър "въпросителен знак" указва на EDLIN
        да Ви запита дали е открит верният низ. Въпросителният знак се
        употребява само с командите Replace и Search. Преди да продължи,
        EDLIN Ви изчаква да напишете Y или да натиснете клавиш <Return>
        за отговор "да", или всеки друг клавиш за отговор "не".

<string>Представлява текстът, който трябва да бъде открит или да замени
        друг текст. Незадължителният параметър <string> се използва
        само за команди Search и Replace. Всеки <string> трябва да
        бъде завършен с <Ctrl-Z> или с <Return> (вижте подробното
        описание на командата Replace). Не трябва да се оставят
        интервали между низовете или между низ и буквата на неговата
        команда, освен ако не желаете този интервал да бъде част от
        низа.

5.7. КОМАНДИ НА EDLIN

 A(ppend)

                               A(ppend)

Име:     Append

Цел:     Добавя указания брой редове от диска към файла в паметта за
         редактиране. Редовете се добавят след последния ред в паметта.

Формат:  [<n>]A

Коментар:Тази команда е приложима само при файлове, които са твърде
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         големи, за да се поберат в паметта за редактиране. Редовете,
         които вече са редактирани, трябва да се запишат на диска.
         Тогава може да заредите нередактираните редове от диска в
         паметта чрез команда Append. Направете справка с команда
         Write в тази глава за информация за това  как да запишете
         редактираните редове на диска.

         ┌────────────────────────────────────────────────────────────
         |                  З А Б Е Л Е Ж К А                        |
         |1. Ако не сте указали броя на редовете за дозаписване, към |
         |   паметта ще се добавят редове, докато 3/4 от нея се      |
         |   запълнят. Не може да се предприеме никакво действие,щом |
         |   3/4 от паметта са вече пълни.                           |
         |2. EDLIN извежда End of input file (край на входния файл), |
         |   след като командата Append прочетете последния ред от   |
         |   файла към паметта.                                      |
         └────────────────────────────────────────────────────────────

 C(opy)
                               C(opy)

Име:     Copy

Цел:     Копира серия от редове да указан номер на ред. Редовете могат
         да бъдат копирани толкова, колкото желаете, чрез прилагане на
         незадължителен параметър <count>.

Формат:  [<line>],[<line>],<line>[,<count>]C

Коментар:Ако не сте указали число за параметъра <count>, EDLIN копира
         редовете веднъж. Ако първият или вторият параметър <line> e
         пропуснат, подразбира се актуалният ред. Файлът се преномерира
         автоматично след копирането.

         Номерата на редовете не трябва да се припокриват или ще получите
         съобщение Entry error (грешка при въвеждане). Напр.: 3,20,15C
         ще предизвика съобщение за грешка.

Примери: Да предположим, че съществува следният файл и е подготвен за
         редактиране:

         1: This a sample file
         2: used to show copying lines.
         3: See what happens when you use
         4: the Copy command
         5: (the C command)
         6: to copy text in your file.

         Можете да копирате целият блок чрез въвеждане на следната
         команда:

         1,6,7C

         Тя ще копира редовете от 1-ви до 6-ти и ще ги дублира веднъж,
         започвайки от 7-ми ред, резултат е:

          1: This a sample file
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          2: used to show copying lines.
          3: See what happens when you use
          4: the Copy command
          5: (the C command)
          6: to copy text in your file.
          7: This a sample file
          8: used to show copying lines.
          9: See what happens when you use
         10: the Copy command
         11: (the C command)
         12: to copy text in your file.

         Ако искате да разположите текст сред друг текст, третият
         параметър <line> ще укаже редът, ПРЕДИ който желаете да се
         появи копираният текст. Напр., да приемем, че искате да
         копирате редове и да ги вмъкнете ВЪТРЕ В следващия файл:

          1: This a sample file
          2: used to show copying lines.
          3: See what happens when you use
          4: the Copy command
          5: (the C command)
          6: to copy text in your file.
          7: You can also use Copy
          8: to copy lines of text
          9: to the middle of your file.
         10: End of sample file

         Командата 3,6,10C образува следният файл:

          1: This a sample file
          2: used to show copying lines.
          3: See what happens when you use
          4: the Copy command
          5: (the C command)
          6: to copy text in your file.
          7: You can also use Copy
          8: to copy lines of text
          9: to the middle of your file.
         10: See what happens when you use
         11: the Copy command
         12: (the C command)
         13: to copy text in your file.
         14: End of sample file

 D(elete)
                               D(elete)

Име:     Delete

Цел:     Изтрива указана серия от редове от файла.

Формат:  [<line>][,<line>]D

Коментар:Ако първият параметър <line> е пропуснат, подразбира се
         актуалният ред (редът със звездичка след номера на реда). Ако
         е пропуснат следващият параметър, тогава ще бъде изтрит само
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         първият <line>. Когато редовете бъдат изтрити, редът,
         непосредствено след изтритата секция, става актуален и има
         същият номер на ред като първият изтрит <line> преди да бъде
         извършено изтриването.

Примери: Да предположим, че съществува следният файл и е подготвен за
         редактиране:

          1: This is a sample file
          2: used to show dynamic line numbers.
          3: See what happens when you use
          4: Delete and Insert.
           :
           :
         25: (the D and I commands)
         26: to edit the text
         27:*in your file.

         За изтриване на повече редове, напишете <line>,<line>D:

         5,24D

         Резултатът е:

          1: This is a sample file
          2: used to show dynamic line numbers.
          3: See what happens when you use
          4: Delete and Insert.
          5: (the D and I commands)
          6: to edit the text
          7:*in your file.

         За изтриване на единичен ред, напишете:

         6D

         Резултатът е:

          1: This is a sample file
          2: used to show dynamic line numbers.
          3: See what happens when you use
          4: Delete and Insert.
          5: (the D and I commands)
          6:*in your file.

         Следващ пример: да се изтрие серия редове от следния файл:

          1: This is a sample file
          2: used to show dynamic line numbers.
          3:*See what happens when you use
          4: Delete and Insert.
          5: (the D and I commands)
          6: to edit the text
          7: in your file.

         За изтриване на серия редове, започвайки от актуалния ред
         (в този случай ред номер 3), напишете:
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         ,6D

         Резултатът е:

          1: This is a sample file
          2: used to show dynamic line numbers.
          3:*in your file.

 <line> Edit
                               <line> Edit

Име:     Edit

Цел:     Редактира ред от текст

Формат:  [<line>]

Коментар:Когато напишете номер на ред, EDLIN извежда номера на реда и
         текста; освен това, на долния ред EDLIN преписва номера на
         реда. Сега редът е готов за редактиране. Може да използвате
         всяка от командите на EDLIN за редактиране на реда.

         Съществуващият текст се пази в шаблона до натискане на
         <Return>. Ако не сте написали номер на ред (т.е., ако сте
         натиснали само <Return> ), редът СЛЕД актуалния ред (означен
         със звездичка) се редактира. Ако няма належащи промени за
         актуалния ред и курсорът е в началото или в края на реда,
         натиснете <Return>  да приемете реда.

         ┌────────────────────────────────────────────────────────────
         |               В  Н  И  М  А  Н  И  Е !                    |
         | Ако натиснете клавиш <Return>,докато курсорът е по средата|
         | на реда, EDLIN изтрива остатъка от реда.                  |
         └────────────────────────────────────────────────────────────

Пример:  Да приемем, че съществува следният файл и е подготвен за
         редактиране:

         1: This is a sample file
         2: used to show
         3: the editing of line
         4:*four.

         За редактиране на ред четвърти напишете:

         4

         Съдържанието на реда се извежда с курсор под реда:

         4:*four.
         4:*_

         Сега чрез специалния редактиращ клавиш <COPYALL> напишете:

         <INSERT>number   4:*number_
         <COPYALL><Return>4:*number four.
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 E(nd)
                               E(nd)

Име:     End

Цел:     Завършва редакционния сеанс.

Формат:  Eb

Коментар:Тази команда запазва редактирания файл върху диска, преименува
         оригиналния входен файл с <filename>.BAK и тогава излиза от
         EDLIN. Ако файлът е създаден по време на редакционния сеанс,
         не се създава .BAK файл.

         Команда E няма параметри. Следователно не можете да укажете на
         кое устройство да бъде запазен файла. Устройството, на което
         искате да запазите файла, трябва да бъде определено при
         започване на редакционния сеанс. Напишете буквата на
         устройството пред името на файла, който указвате при
         извикване на EDLIN. Ако устройството не е определено при
         извикване на EDLIN, файлът ще бъде съхранен върху диска в
         подразбиращото се устройство. После може да копирате файла
         върху друго устройство с команда COPY на MS-DOS. Уверете се,
         че върху диска има достатъчно свободно място за целия файл.
         Ако дискът няма достатъчно свободно пространство, записването
         ще бъде прекъснато и редактираният файл ще бъде загубен, тъй
         като част от файла ще трябва да бъде записана  извън диска.

Пример:  E<Return>

         След като EDLIN изпълни командата E, върху екрана се извежда
         промпта на MS-DOS (напр. A> ).

 I(nsert)
                               I(nsert)

Име:     Insert

Цел:     Вмъква текст непосредствено ПРЕДИ указания ред <line>.

Формат:  [<line>]i

Коментар:Ако създавате нов файл, командата I трябва да бъде написана
         преди да се въвежда текстът. Текстът започва с номер на ред 1.
         Всеки следващ номер на ред се появява след всяко натискане на
         <Return>. EDLIN остава в режим на вмъкване, докато не се
         натисне <Ctrl-C>. Когато завърши вмъкването и се излезе от
         режима на вмъкване, редът непосредствено СЛЕД вмъкнатите
         редове става актуален ред. Всички номера на редове след
         вмъкнатата секция се увеличават с броя на вмъкнатите редове.

         Ако не е указан ред <line>, подразбира се актуалният ред и
         редовете се вмъкват ПРЕДИ актуалния ред. Ако <line> е число,
         по-голямо от последния номер на ред или ако вместо <line> се
         укаже знак за номер (#), редовете ще се дозапишат след края на
         файла. В този случай последният вмъкнат ред става актуален ред.
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Примери: Да приемем,че следният файл съществува и е готов за редактиране:

         1: This is a sample file
         2: used to show dynamic line numbers.
         3: See what happens when you use
         4: Delete and Insert
         5: (the D and I commands)
         6: to edit text
         7:*in your file.

         За да вмъкнете текст преде указан ред, напишете:

         7i

         Резултатът е:

         7:*_

         Сега напишете нов текст за ред 7-ми:

         7:*and renumber lines

         След това, за да завършите вмъкването, натиснете <Ctrl-C> на
         СЛЕДВАЩИЯ ред:

         8:*<Ctrl-C>

         Сега напишете L за извеждане на листинга на файла. Резултатът е:

         1: This is a sample file
         2: used to show dynamic line numbers.
         3: See what happens when you use
         4: Delete and Insert
         5: (the D and I commands)
         6: to edit text
         7: and renumber lines
         8:*in your file.

         За да вмъкнете ред непосредствено преди актуалния ред, напишете:

         i

         Резултатът е:

         8:*_

         Сега вмъкнете следния текст и приключете с <Ctrl-C> на
         следващия ред:

         8:*so they are consecutive
         9:*<Ctrl-C>

         Сега, за да изведете листинг на файла и да видите резултата,
         напишете L. Резултатът е:

         1: This is a sample file
         2: used to show dynamic line numbers.
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         3: See what happens when you use
         4: Delete and Insert
         5: (the D and I commands)
         6: to edit text
         7: and renumber lines
         8: so they are consecutive
         9:*in your file.

         За дозаписване на нови редове след края на файла, напишете:

         10i

         Това предизвиква следното:

         10:*_

         Сега напишете следните нови редове:

         10:*The Insert command can place new lines
         11:*in the file; there's no problem
         12:*because the line numbers are dynamic;
         13:*they'll go all the way to 65533.

         Завършете вмъкването чрез натискане на <Ctrl-C> на ред 14.
         Новите редове ще се появят след предходните редове на файла.
         Сега изведете всички тези редове:

         1,13L

         Резултатът е:

          1: This is a sample file
          2: used to show dynamic line numbers.
          3: See what happens when you use
          4: Delete and Insert
          5: (the D and I commands)
          6: to edit text
          7: and renumber lines
          8: so they are consecutive
          9: in your file.
         10: The Insert command can place new lines
         11: in the file; there's no problem
         12: because the line numbers are dynamic;
         13:*they'll go all the way to 65533.

 L(ist)
                               L(ist)

Име:     List

Цел:     Извежда листинг на серия от редове, включително и двата указани.

Формат:  [<line>][,<line>]L

Коментар:Тук използваме главна буква L, за да се избегне смесване с
         цифра 1. Малко l ще върши същата работа.
         Ако не напишете някой от незадължителните параметри, приемат
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         се стойности по подразбиране. Ако не сте написали първия
         параметър, напр.:

         ,<line>L

         извеждането ще започне 11 реда преди актуалния ред и ще завърши
         с указания ред <line>. Началната запетая е необходима за
         обозначаване на първия пропуснат параметър.

         ┌────────────────────────────────────────────────────────────
         |                      З А Б Е Л Е Ж К А                    |
         |   Ако указаният ред <line> е на повече от 11 реда преди   |
         |   актуалния ред, изведеното ще е същото както, ако сте    |
         |   изпуснали и двата параметъра.                           |
         └────────────────────────────────────────────────────────────

         Ако сте пропуснали вторият параметър, напр.:

         <line>L

         ще се изведат 23 реда, започвайки от указания ред. Ако напишете
         само L ще се изведат 23 реда - 11 реда преди актуалния ред,
         самият актуален ред и 11 реда след него. Ако има по-малко от
         11 реда преди актуалния ред, повече от 11 след актуалния, пак
         ще бъдат изведени общо 23 реда.

Примери: Да приемем, че следният файл съществува и е подготвен за
         редактиране:

          1: This is a sample file
          2: used to show dynamic line numbers.
          3: See what happens when you use
          4: Delete and Insert
          5: (the D and I commands)
           :
           :
         15:*The current line contains an asterisk.
           :
           :
         26: to edit text
         27: in your file.

         За да изведете листинг без представяне на актуалния ред,
         напишете <line>,<line>L:2,5L

         Резултатът е:

          2: used to show dynamic line numbers.
          3: See what happens when you use
          4: Delete and Insert
          5: (the D and I commands)

         За да се изведе листинг на серия от редове, започвайки с
         актуалния ред, напишете: <line>L (където <line> е актуалния
         ред):

         15, L
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         Резултатът е:

         15:*The current line contains an asterisk.
           :
           :
         26: to edit text
         27: in your file.

         За извеждане на серия от 23 реда, съсредоточени около актуалния
         ред, напишете само L. Резултатът е:

          4: Delete and Insert
          5: (the D and I commands)
           :
           :
         13:*The current line is listed in the middle.
         14:*The current line remains unchanged.
         15:*The current line contains an asterisk.
           :
           :
         26: to edit text
         27: in your file.

 M(ove)
                               M(ove)

Име:     Move

Цел:     Прехвърля серия от редове (блок от текст) към указан ред.

Формат:  [<line>],<line>,<line>M

Коментар:Командата Move се използва за прехвърляне на блок от текст на
         друго място във файла. Редовете се преномерират в съответствие
         с посоката на прехвърляне. Напр.:

         ,+25,100M

         прехвърля текст, който започва от актуалния ред и обхваща +25,
         към ред 100. Ако номерата на редове се припокрият, EDLIN
         извежда съобщение Entry error.

         За прехвърляне на редове 20-30 към ред 100, напишете:

         20,30,100M

 P(age)
                               P(age)

Име:     Page

Цел:     Извежда файла страница по страница, 23 реда на страница.

Формат:  [<line>][,<line>]P

Коментар:Ако не сте написали втория <line>, подразбира се актуалният
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         ред, плюс един. Ако не сте написали вторият <line>, ще се из-
         ведат 23 реда. Новият актуален ред става последният изведен ред
         и е обозначен със звездичка.

 Q(uit)
                               Q(uit)

Име:     Quit

Цел:     Завършва редакционния сеанс, НЕ запазва редакционни изменения и
         връща управлението на MS-DOS.

Формат:  Q

Коментар:EDLIN запитва, дали искате да не запазите измененията.
         Натиснете Y, ако искате да завършите редакционния сеанс. EDLIN
         не запазва редакционни изменения и не създава резервен (.BAK)
         файл. Направете справка с команда End в тази глава за
         информация за файловете .BAK.

         Ако искате да продължите редакционния сеанс, натиснете N.

         ┌─────────────────────────────────────────────────────────────
         |                   З А Б Е Л Е Ж К А                        |
         |Когато започва работа, EDLIN изтрива предното копие на файла|
         |с разширение .BAK, за да направи място за спасяване на ново |
         |копие. Щом отговорите с Y на Abort edit (Y/N)?, EDLIN няма  |
         |да създаде нов BACKUP (резервен) файл.                      |
         └─────────────────────────────────────────────────────────────

Пример:   Q
          Abort edit (Y/N)?y<Return>
         A>_

 R(eplace)
                               R(eplace)

Име:     Replace

Цел:     Замества навсякъде в дадена серия от редове указан низ с друг
         низ от текст (или интервали).

Формат:  [<line>][,<line>][?]R<string1><Ctrl-Z><string2>

Коментар:Всеки път, когато EDLIN намери <string1>, той го замества със
         <string2>. EDLIN извежда всеки ред, който изменя. Ако редът
         съдържа две или повече замествания, тогава той се извежда по
         веднъж за всяко заместване. Когато се направят всички промени,
         командата Replace завършва и промптът * се появява отново.
         Ако не сте указали  <string1>, командата Replace приема стара
         (каквато и да е предходна) стойност. Ако това е първа команда
         Replace за този редакционен сеанс и не сте указали <string1>,
         командата завършва. Ако не сте указали <string2>, завършете
         след <string1> с <Return>.

         Ако сте пропуснали първия незадължителен параметър <line>, EDLIN
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         ще определи подразбиращ се ред, който е един ред СЛЕД актуалния
         ред. Стойността по подразбиране за втория параметър <line> е
         аргументът #. Помнете, че # означава редът след последния ред
         на файла.

         Ако завършите командата с <Ctrl-Z> и не укажете <string2>, EDLIN
         приема, че искате да зададете интервали за <string2>. Напр.:

         Rdogs<Ctrl-Z><Return>

         ще изтрие навсякъде, където срещне, низа dogs, но

         Rdogs<Return>
         R<Return>

         Ще замени dogs с предходен <string2> и предходният <string1>
         става предходен <string2>. Забележете, че предходен тук
         насочва към по-раншен низ, указан или в команда Search, или в
         команда Replace.

         Ако сте указали въпросителен знак (?) в команда Replace,
         командата спира на всеки ред с низ, еднакъв със <string1>,
         извежда реда със <string2> и промпт O.K.? . Ако натиснете Y
         или <Return>, <string2> замества <string1> и се появява
         следващият изведен ред, съдържащ <string1>. EDLIN отново
         извежда и промпта O.K.?. Тази процедура се повтаря до края
         на серията от редове или на файла. След като намери и
         последния <string1>, EDLIN извежда промпта *. Ако натиснете
         всеки друг клавиш, с изключение на Y и <Return> след промпта
         O.K.?,низът <string1> ще бъде запазен непроменен и Replace
         ще продължи към следващото появяване на <string1>. Ако
         <string1> се появява повече от веднъж в един ред, всеки
         <string1> се замества поотделно и промптът O.K.? се извежда
         след всяко заместване. По този начин <string1> се замества
         само където желаете и Вие можете да предотвратите нежелателни
         замествания.

Примери: Да приемем,че следният файл съществува и е готов за редактиране:

          1: This is a sample file
          2: used to show dynamic line numbers.
          3: See what happens when you use
          4: Delete and Insert
          5: (the D and I commands)
          6: to edit text
          7: in your file.
          8: The Insert command can place new lines
          9: in the file; there's no problem
         10: because the line numbers are dynamic;
         11: they'll go all the way to 65533.

         За да заместите  навсякъде and с or в редовете от 2-ри до
         10-ти, напишете:

         2,12Rand<Ctrl-Z>or

         и натиснете клавиш <Return>. Резултатът е:
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          4: Delete or Insert
          5: (the D or I commands)
          5: (the D or I commors)
          8:*The Insert commor can place new lines

         (Забележете че на ред 5-ти има две замествания и е показан два
         пъти).

         В горния пример се появяват някои нежелани изменения. За да се
         избегнат такива и да се потвърди всяко заместване, ще
         използваме същия файл с малко променена команда. В следващия
         пример, за да се замести and с or само там, където
         трябва, напишете:

         1,15?Rand<Ctrl-Z>or

         и натиснете <Return>. Резултатът е:

          4: Delete or Insert
          O.K.?y
          5: (the D or I commands)
          O.K.?y
          5: (the D or I commors)
          O.K.?n
          8:*The Insert commor can place new lines
          O.K.?n
          *_

         Сега напишете команда List (L), за да видите резултата на
         всички тези промени:

           :
           :
          4: Delete or Insert
          5: (the D or I commands)
           :
           :
          8: The Insert command can place new lines
           :

 S(earch)
                               S(earch)

Име:     Search

Цел:     Претърсва серия от редове за текстов низ.

Формат:  [<line>][,<line>][?]S<string><Return>

Коментар:Низът трябва да завършва с <Return>. EDLIN извежда първия
         ред, в който има еквивалент на низа и този ред става актуален
         ред. Ако не сте написали параметър въпросителен знак (?),
         командата Search завършва, когато открие първото съответствие.
         Ако EDLIN не може да открие ред със съответствие, извежда
         съобщение Not found.

         Ако включите незадължителния параметър въпросителен знак (?),
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         EDLIN извежда първия ред със съответстващ низ; след това ще
         Ви запита: O.K?. Ако натиснете Y или <Return>, редът става
         текущ ред и търсенето завършва. Ако натиснете всеки друг
         клавиш, търсенето продължава, докато се открие следващото
         съответствие или докато всички редове бъдат претърсени.
         Търсенето завършва, когато EDLIN изведе съобщение Not
         found. Ако не напишете първия номер на ред, EDLIN избира
         редът СЛЕД актуалния ред. Ако не напишете втория номер на
         ред, подразбира се # (редът след последния ред на файла). Ако
         пропуснете търсения низ, EDLIN използва текст от някоя
         предходна команда Search или Replace. Ако това е първата
         команда Search или Replace, която използвате за дадения
         сеанс, и не сте указали низ за търсене, команда Search
         незабавно се прекратява.

Примери: Да приемем,че следният файл съществува и е готов за редактиране:

          1: This is a sample file
          2: used to show dynamic line numbers.
          3: See what happens when you use
          4: Delete and Insert
          5: (the D and I commands)
          6: to edit text
          7: in your file.
          8: The Insert command can place new lines
          9: in the file; there's no problem
         10: because the line numbers are dynamic;
         11: they'll go all the way to 65533.

         За да потърсите първото появяване на and, напишете:

         2,12Sand

         и натиснете клавиша <Return>. EDLIN извежда следния ред:

          4: Delete and Insert

         За да откриете and в 5-ти ред, преобразувайте командата
         Search по следния начин:

         <SKIP1><COPYALL>,12Sand

         и натиснете клавиш <Return>. Търсенето започва след актуалния
         ред (ред 4-ти), тъй като не е указан първи ред. Резултатът е:

          5: (the D and I commands)

         За да се потърсят няколко появявания на дадения низ, напишете:

         1, ?Sand

         Резултатът е:

          4: Delete and Insert
          O.K.?_

         Ако натиснете кой да е клавиш (освен Y или <Return>), търсенето
         продължава, така че натиснете N:

116



          O.K.?n

         Продължава:

          5: (the D and I commands)
          O.K.?_

         Сега натиснете Y, за да прекратите търсенето:

          O.K.?y
         *_

         За да се потърси низ xyz без проверка (O.K.?), напишете:

         Sxyz

         и натиснете <Return>.

         EDLIN извежда съответствие, а когато напишете отново командата
         Search и натиснете <Return>:

         S<Return>

         търсенето на същия низ продължава.

         Ако има съответствие, EDLIN извежда само него.

         S<Return>

         EDLIN извежда Not found и прекратява търсенето.

         Забележете, че текстовия низ по подразбиране приема някой
         указан низ от предходна команда Replace или Search.

 T(ransfer)
                               T(ransfer)

Име:     Transfer

Цел:     Вмъква (обединява) съдържанието на един файл в актуално
         редактиран файл, на реда, чийто номер е указан. Ако номерът
         на реда е пропуснат, тогава се използва актуалният ред.

Формат:  [<line>]T<pathname>

Коментар:Тази команда е приложима,когато искате да вмъкнете съдържанието
         на един файл в друг файл,или в текст,който пишете.Прехвърленият
         текст се вмъква в реда, чийто номер е указан чрез
         незадължителния параметър <line> и редовете се преномерират.

 W(rite)
                               W(rite)

Име:     Write
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Цел:     Записва указан брой редове от редовете, редактирани в паметта,
         върху диск. Редовете се записват върху диска, започвайки от
         ред с номер 1.

Формат:  [<n>]W

Коментар:Тази команда е приложима само когато редактираният файл е
         твърде голям, за да се побере в паметта. Когато извикате EDLIN,
         той чете редове и ги зарежда в паметта, докато 3/4 от нея се
         запълнят.

         За да се редактира остатъкът от Вашия файл, Вие трябва да
         запишете редактираните редове от паметта върху диска. Тогава
         допълнително може да заредите нередактираните редове от диска
         в паметта, чрез команда Append.

    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────
    |                   З А Б Е Л Е Ж К А                           |
    | Ако не укажете броя на редовете, ще се записват редове, докато|
    | 3/4 от паметта се изпразни. Щом вече 3/4 от паметта са        |
    | празни, EDLIN няма да запише нито ред повече върху диска.     |
    | Всички редове се преномерират, така че първият останал в      |
    | паметта  ред става ред номер 1.                               |
    └────────────────────────────────────────────────────────────────

5.8. СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКИ
     EDLIN извежда следните съобщения за грешки:

     Cannot edit .BAK file - rename file.

       Причина: Опитвате се да редактирате файл с разширение на името
          .BAK. Файловете .BAK не могат да бъдат редактирани, защото
          EDLIN е запазил това разширение за резервно копие на предходно
          състояние на файл.

       Действие: Ако е необходимо да редактирате файл с разширение .BAK,
          трябва или да преименувате файла с друго разширение, или да
          копирате файла .BAK и на копието да дадете различно разширение.
          Направете справка с гл. 3 за информация за командите Rename
          и Copy, ако искате да извършите това.

     No room in directory for file

       Причина: Когато се опитвате да създадете нов файл,или директорията
          е пълна, или сте указали неправилно дисковото устройство или
          името на файла.

       Действие: Проверете командния ред, с който извиквате EDLIN, за
          неправилно име на файл или входно дисково устройство. Ако
          командата не е вече на екрана, трябва пак да я напишете, а
          можете да извикате EDLIN и чрез натискане на клавиш <COPYALL>.
          Ако командата Ви не съдържа грешни входни параметри, пуснете
          програмата CHKDSK за указаното дисково устройство. Ако
          информацията за състоянието показва, че дисковата директория
          е пълна, извадете диска. Поставете и форматирайте нов диск.

     Entry error
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       Причина: Последната команда, която сте написали, съдържа грешка.

       Действие: Напишете командата във верен формат и натиснете 
<Return>.

     Line too long

       Причина: По време на изпълнение на командата Replace,даденият
          низ-заместител причинява удължаване на реда над 253 символа.
          EDLIN прекратява изпълнението на команда Replace.

       Действие: Разделете дългия ред на два реда, тогава се опитайте да
          изпълните отново команда Replace.

     Disk full - file write not completed

       Причина: Задали сте командата End, но дискът не съдържа
          достатъчно свободно място за целия файл. EDLIN прекратява
          командата End и Ви връща в операционната система. Част от
          файла трябва да се е записала върху диска.

      Действие: Само част от файла (евентуално) е била запазена. Трябва
         да изтриете тази част от файла и да извикате пак EDLIN. След
         такава грешка файлът е неизползваем. Винаги се уверявайте, че
         върху диска има достатъчно свободно пространство за записване
         на файла, още ПРЕДИ да започнете редакционния сеанс.

     Incorrect DOS version

      Причина: Опитали сте се да извикате EDLIN при MS-DOS, чиято версия
         не е от 2.0 нагоре.

      Действие: Трябва да се уверите, че версията, която използвате е от
         2.0 нагоре.

     Invalid drive or filename

      Причина: Не сте написали правилно устройството или името на файла
         при извикване на EDLIN.

      Действие: Напишете правилно устройството или името на файла.

     Filename must be specified

      Причина: Не сте написали име на файла при извикване на EDLIN.

      Действие: Напишете EDLIN, а след това името на файла.

     Invalid parameter

      Причина: Указали сте превключващ параметър, различен от /b, когато
         сте извикали EDLIN.

      Действие: Укажете превключващ параметър /b, когато извиквате EDLIN.

     Insufficient memory
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      Причина: Няма достатъчно памет за работа на EDLIN.

      Действие: Трябва да освободите памет чрез записване на редове
         върху диска или чрез изтриване на редове преди да извикате
         пак EDLIN. Използвайте първо команда Write, а след това Append
         за освобождаване на паметта.

     File not found

      Причина: EDLIN не може да намери името на файла,който сте написали
         в команда Transfer.

      Действие: Напишете правилно името на файла,когато извеждате команда
         Transfer.

     Must specify destination number

      Причина: Не е указан номера на реда-получател в команда Copy или
         Move.

      Действие: Препишете командата с номера на реда-получател.

     Not enough room to merge the entire file

      Причина: Няма достатъчно свободно място в паметта, където да се
         побере файла при действие на команда Transfer.

      Действие: Трябва да освободите памет чрез записване на някои
         редове върху диска, или чрез изтриване на някои редове преди
         да сте прехвърлили този файл.

     File creation error

      Причина: Временният файл на EDLIN не може да бъде създаден.

      Действие: Уверете се, че в директорията има достатъчно
         пространство за създаване на временен файл. Проверете също,
         дали файлът няма еднакво име с някоя поддиректория на
         директорията, където е разположен файлът за редактиране.
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