
ПРИЛОЖЕНИЕ C

ANSI ESCAPE последователности

Забележка
Информацията в това приложение зависи от инсталацията и може да не се 
прилага в машините на всички производители.

ANSI ESCAPE последователността представлява последователност от 
символи (започваща със символа ESCAPE или натиснат клавиш ESCAPE), 
която можете да използвате за дефиниране на функции към MS-DOS. 
По-точно, можете да присвоите на клавиши нови стойности, да промените 
графичните функции и да повлияете на движението на курсора.

Това приложение обяснява как се дефинират ANSI ESCAPE 
последователности за MS-DOS. На края на приложението са включени 
примери за това как се използват ANSI ESCAPE последователностите.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. MS-DOS използва подразбираща се стойност, когато не зададете 
стойност или когато зададете нула.

2. Pn представлява „числов параметър“. Това е десетично число, 
изразено с ASCII цифри.

3. Ps представлява „изборен параметър“. Това е което и да било 
десетично число, което се използва за избор на подфункция. Може да се 
изберат множество подфункции, като параметрите се отделят със знака 
‘точка и запетая’.

4. Pl представлява „редов параметър“.Това е десетично число, 
изразено с ASCII цифри.

5. Pc представлява „колонен параметър“.Това е десетично число, 
изразено с ASCII цифри.

C1. КУРСОРНИ ФУНКЦИИ

Следните ESCAPE последователности повлияват на положението на курсора 
върху екрана.

CUP – положение на курсора

     ESC [ Pl ; Pc H

HVP – хоризонтално и вертикално положение

     ESC [ Pl ; Pc f

CUP и HVP преместват курсора в положението, посочено от параметрите. 
Първият параметър посочва номера на реда, а вторият параметър посочва
номера на колоната. Подразбиращата се стойност е 1. Когато не са 
зададени параметри, курсорът се премества в начално (HOME) положение.

131



CUU – курсор нагоре

     ESC [ Pn A

Тази последователност премества курсора един ред нагоре, без да 
променя колоната. Стойността на Pn задава броя на редовете за 
преместване. Подразбиращата се стойност на Pn е 1. MS-DOS игнорира CUU
последователността, ако курсорът вече е на най-горния ред.

CUD – курсор надолу

     ESC [ Pn B

Тази последователност премества курсора един ред надолу, без да 
променя колоната. Стойността на Pn задава броя на редовете за 
преместване. Подразбиращата се стойност на Pn е 1. MS-DOS игнорира 
CUD последователността, ако курсорът вече е на най-долния ред.

CUF – курсор надолу

     ESC [ Pn C

CUF последователността премества курсора една колона напред, без да
променя реда. Стойността на Pn задава броя на колоните за преместване.
Подразбиращата се стойност на Pn е 1. MS-DOS игнорира CUF
последователността, ако курсорът вече е в най-дясната колона.

CUB – курсор надолу

     ESC [ Pn C

Тази последователност премества курсора една колона назад, без да 
променя реда. Стойността на Pn задава броя на колоните за преместване.
Подразбиращата се стойност на Pn е 1. MS-DOS игнорира CUB
последователността, ако курсорът вече е в най-лявата колона.

DSR – отчет за състоянието на устройството

     ESC [ 6 n

Драйверът на конзолата ще изведе CPR последователност (виж по-долу) 
при получаване на CPR ESCAPE последователността.

CPR – отчет за положението на курсора (от драйвера на конзолата към 
системата)

     ESC [ Pn; Pn R

CPR последователността дава отчет за текущото положение на курсора, 
като използва стандартен вход. Първият параметър посочва текущия ред,
а вторият параметър посочва текущата колона.
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SCP – запомни положението на курсора

     ESC [ s

Запаметява се текущото положение на курсора. Това положение на 
курсора може да се възстанови с RCP последователността (виж по-долу).

RCP – възстанови положението на курсора

     ESC [ u

Тази последователност възстановява положението на курсора до 
стойността, получена от конзолния драйвер от SCP последователността.

C.2. ИЗТРИВАНЕ

Следните ESCAPE последователности повлияват функциите за изтриване.

ED – изтрий дисплея

     ESC [ 2 J

ED последователността изтрива екрана и курсорът отива в начално (HOME)
положение.

EL – изтрий дисплея

     ESC [ K

Тази последователност изтрива от курсора до края на реда (включително
позицията на курсора).

C.3. РЕЖИМИ НА РАБОТА

Следните ESCAPE последователности повлияват екранната графика.

SGR – задай графично изразяване

     ESC [ Ps ; ... ; Ps m

SGR ESCAPE последователността извиква графичните функции, посочени от 
параметрите, описани по-долу. Графичните функции остават до появата на
следващата SGR ESCAPE последователност.

Параметър          Функция на параметъра
---------------------------------------------------------------------
  0                Всички атрибути изкл.
  1                Удебеляване вкл.
  2                Бледо вкл.
  3                Курсив вкл.
  5                Мигане вкл.
  6                Бързо мигане вкл.
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  7                Реверсивно видео вкл.
  8                Скрито вкл.                   (Стандарт ISO 6429)
 30                Черен преден план             (Стандарт ISO 6429)
 31                Червен преден план            (Стандарт ISO 6429)
 32                Зелен преден план             (Стандарт ISO 6429)
 33                Жълт преден план              (Стандарт ISO 6429)
 34                Син преден план               (Стандарт ISO 6429)
 35                Пурпурен преден план          (Стандарт ISO 6429)
 36                Синьозелен преден план        (Стандарт ISO 6429)
 37                Бял преден план               (Стандарт ISO 6429)
 40                Черен заден план              (Стандарт ISO 6429)
 41                Червен заден план             (Стандарт ISO 6429)
 42                Зелен заден план              (Стандарт ISO 6429)
 43                Жълт заден план               (Стандарт ISO 6429)
 44                Син заден план                (Стандарт ISO 6429)
 45                Пурпурен заден план           (Стандарт ISO 6429)
 46                Синьозелен заден план         (Стандарт ISO 6429)
 47                Бял заден план                (Стандарт ISO 6429)
 48                Долен индекс
 49                Горен индекс

SM – Задай режим

     ESC [ = Ps h
или  ESC [ = h
или  ESC [ = 0 h
или  ESC [ ? 7 h

SM ESCAPE последователността променя широчината на екрана или типа в 
едно от слените:

Параметър          Функция на параметъра
---------------------------------------------------------------------
  0                40 x 25 черно-бял
  1                40 x 25 цветен
  2                80 x 25 черно-бял
  3                80 x 25 цветен

  4                320 x 200 цветен
  5                320 x 200 черно-бял
  6                640 x 200 черно-бял
  7                пренасяне в края на реда

RM – Пренастрой режим

     ESC [ = Ps l
или  ESC [ = l
или  ESC [ = 0 l
или  ESC [ ? 7 l

Параметрите за RM са същите като за SM (Задай режим), само че 
параметър 7 ще изключи режима пренасяне в края на реда.

C.4. ПРИСВОЯВАНЕ НОВИ СТОЙНОСТИ НА КЛАВИШИТЕ
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Въпреки че не са част от стандартите ANSI 3.64-1979 или ISO 6429, 
следните присвоявания на нови стойности на клавишите са съвместими с 
тези стандарти.

Управляващите последователности са:

     ESC [ Pn ; Pn ; ... Pn p
или  ESC [ "низ" ; p
или  ESC [ Pn ; "низ" ; Pn ; Pn ; "низ" ; Pn p
или  всяка друга комбинация от низове и десетични числа

Последният код в управляващата последователност (p) е запазен за 
частна употреба от стандарт ANSI 3.64-1979.

Първият ASCII код в управляващата последователност определя кой код се 
картографира. Останалите числа определят последователността на ASCII 
кодове, генерирани когато този клавиш бъде уловен. Обърнете внимание, 
че има едно изключение: ако първият код в последователността е нула 
(NUL), то първият и вторият код съставляват разширена ASCII 
предефиниция.

Примери:

1. Присвоява Q и q на клавиш A и a (и обратно)

     ESC [ 65 ; 81 p       A става Q
     ESC [ 97 ; 113 p      a става q
     ESC [ 81 ; 65 p       Q става A
     ESC [ 113 ;97 p       q става a

2. Присвоява на клавиш F10 командата DIR, следвана от символ за нов 
ред (carriage return):

     ESC [ 0 ; 68 ; "dir" ; 13 p

Кодът 0;68 е ASCII код за клавиш F10; 13 е десетичния код за символа 
за нов ред (carriage return).
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