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Előszó 

MmdenekeltJtt köszönjü k kedves Olvasóinknak az e/stJ kötettel kapcsalatos észr~telei· 
ket, tJspedig nemcsak az elismer(J vtl~m6nyeket, hanem a kriti kákat is. Termlszetesen a 
Kiadóval karöltve m indent megteszünk, hogy wrozatunk további kötetei még inkilbb 
megnyerjlk az olvasóközönség tecszéstlt. 
Noha adatállomAnyok kezeléslvel els(Jsorban azok foglalkoznak, akik mllr túl vannak a 
kezdeti ,,szárnypróbálgatásokon", könyvünk meg/rllsakor továbbra is ahhoz a vezdrelvhez 
tartottuk magunkat, hogy az a programozllssal csak éppen ismerkedtJ olvasók sz/Imára is 
drthettJ legyen, tová/Jbtl, hogy kizár61ag olyan programokat tartalmazzon, amelyeket az 
olvasó mBflll is lefuttJJthatés kipróbálhat. 
Az állomlnyok kezeltJse, és egyáltalln a lemezkezeltJs, nagyobb arányban igényel gyakor· 
lati tapasztalatot, mint lexikális ismereteket. Ezdrt azt javasoljuk, hogy a bemutatott lehtt
ttJségoket az ol11Bsó a könyv tanulmányozásAval párhuzamosan azonnal próbálja is ki saját 
~pán; majd a könyv végire érve az /gy megszerzett ismereteinek elmtJ/ylttlse céljlbdl a le
mezre kimentett mintaprogramokat különftJ/eképpen módosftgarva minél több változat· 
ban próbálja ki, ds elemezze a módosltások hatáslt Ezlltal elfuthat affa a szintre, hogy 
önállóan is tudjon soros adatállományokat lemezen létrehozó ds feldolgozó programo· 
kat frni. 
Minthogy a COMMODORE gépet nem adatfeldolgozlsra tervezttJk, könyvünk elstJdleges 
célja, hogy az olvasó a COMMODORE-t mint tanu/6gépet használva efsa/ltfthassa a soros 
adatfeldolgonJs alapelemeit 

A szerz(J 
Budapest, 1986. mAjus 
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1. RÉSZ 

LEMEZKEZELÉS 



J -
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Lemezkezelési alapismeretek 

A lemezkezelés alapmOveleteit sorozatunk els6 kötetében ismertettük, de ott csak a prog
ramokkal kapcsolatos lemezkezléssel, programbetölt éssel, kimentéssel stb. foglalkoztunk. 
Ezeket az ismereteket most ki kell egészítenünk a soros á llományokra vonatkozó lemez· 
kezelési információkkal. Eközben nem kerülhetjük el a leglényegesebb elemi tudnivalók 
felidézését sem. 
A lemezmOveletek végrehajtására lemezkezellS parancsokat kell kiadnunk. Ezeket három 
kategóriába sorolhatjuk: 

az egész lemez kezelésére vonatkozó parancsok 
NEW : lemez formázása, újraformálása 
VALIOATE : lemez tömörítése 
INITIALIZE : lemezegység helyreállítása 
csak programokat kezellS parancsok 
LOAD : program betöltése 
SAVE : program kimentése 
VER I FY : program ellenc5rzése 
programokat és állományokat egyaránt kezelő parancsok 
COPY : program, állomány másolása 
RENAME : program, állomány átnevezése 
SCRATCH : program, állomány törlése 

A programkezellS LOAD, SAVE, VERIFY parancsok közvetlenül kiadhatók, a többit a 
parancs-csatornára kell kiküldeni a PR 1 NT utasítással. A csatornát előzetesen az OPEN 
utasítással meg kell nyitnunk. (Megjegyezzük, hogy a parancsok a PRINT helyett ebben 
az OPEN utasításban is szerepelhetnek.) 
Emlékeztetőül vegyünk elő egy üres lemezt, és hajtsuk végre az alábbi mOveletsorozatot. 
A lemezre később még szükségünk lesz, mert ezt használhatjuk majd a soros állományok 
kezelésének kipróbálására. 
A lemez új, formázzuk. Legyen a neve mondjuk SOROS, és az azonosítója Sl. (A REAOY 
természetesen a gép válasza.) 
Persze nemcsak új, hanem használt lemezt is újraformázhatunk, ha nem sajnáljuk elveszi· 
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ten1 a tartalmat. (Ilyenkor elég, ha csak a lemeznevet ad1uk meg, mert akkor a NEW nem 
formazza úsra a lemezt, csak a nyilvántartásokat torlo. Es persze a lemeznevet s <1tiqa l 

OPEN 1~ , 8 , 1!5 

READY. 
PRINT#1!5, "MEi.J: SOROS , Sl" 

F'EAD'r'. 
CLOSE 15 

READY. 

Ellenórizzuk a formázás sikerességét! Toltsuk be a lemez tartalomjegyzéké t, és l1st.azzuk 
kt a képernyőre! 

LORD"$'", 8 

SEARCHING FOP S 
LOADING 
READ'1'. 

LIST 

0 IMl:PJ:(Jj...~· ------····1313„...l:J 
664 BLOCkS FREE. 
READ'r' 

A sikertelen formázás eredményé t alább látjuk. 

LOAD"$", 8 

SEARCHING FOR $ 
?FILE NOT FOUND ERROR 
READY. 
Minthogy adatállományokat még nem tudunk létrehozni, az állománykezelő lemezparan 
csokat a programkezelő parancsokkal próbáljuk ki. Ezt nyugodtan megtehetiúk, mert 
mondkenc5 ugyanúgy mükodik. 
Ezért most gépeljunk be egy teuzc51eges rovid programot. és menuuk k1 a lemezre. 

NEW 

READ'r'. 

10 FOR I•l TO 9 
20 PRINT I,I*I , 11'2 
30 NEXT I 
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SAVE "MINTR" ,8 

SAVING MINTA 
RE„DV. 

Ellenc5rizzük a ki mentés helyességét! 

LIST 

10 FOR I•1 TO 9 
20 PRINT I , I* I, I1'2 
:B0 NEXT I 

READY. 

VERIFY "MINTA" ,8 

SEARCHIHO FOR MINTA 
VERIFVINO 
OK 

READlf. 

Tegyünk ellenpróbát! Változtassuk meg a képernyőn levő programo t. akár csak egyetlen 
karakterben is. Majd ellenc5rizzük új ra. T ermészetesen hibaüzenetet kell kapnunk. 

LIST 

10 FOR I•l TO 8 :REM =<•= MODCJ!IITVAI 
20 PRINT I 1I*I , I1'2 
30 NEXT I 

READV. 

VERif'V "MINTA",S 

SEARCHINO FOR MINTA 
\IERIFVINO 
?VERIFY ERROR 
READV. 

Megjegyezzük, hogy a VE RI FY sikertelen lehet más okból is, például ha a lemezen levő 
program megsérült. vagy ha a lemezegység meltiibásodott stb. Feltételezzük, hogy ese
tünkben ennek a bekövetkezése va lószlnOtlen; ezért idéztük e lő, a tárolt program meg
változtatásával, mesterségesen a hibaálla potot. 
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LIST 

10 FOR I•l TO 8 : REMI<•= MODOSITVAI 
20 PRINT I,I*I,112 
:10 NEXT 1 

READV. 

SAVE "MINTA",8 

SAVINO MINTA 
READV. 

Próbáljuk meg kimenteni az új programverziót a régi programnévvell A kimentésnek nem 
szabad sikerülnie, hiszen a lemezen a programot a névnek egyértelmOen kell azonosítania, 
lgy nem lehetnek azonos nevO programok. 
Ilyenkor a képernyőn nem jelenik meg hibaüzenet, a sikertelen kimentést csak a le
mezegység villogó piros lámpája jelzi. 

FIGYELEM! 
Ez az állományokra is vonatkozik. Sc5t, még az sem megengedett, hogy egy állomány neve 
egy program nevével megegyezzen. Noha elvileg a lemezkezelc5 meg tudná külö nböztetni 
az állományt az azonos nevO programtól, ezt nem teszi meg. 

Ha a kimentő parancsban jelezzük, hogy nem új kimentésrc51 van szó, hanem egy meglevc5 
program felüllrásáról, akkor a kimentés sikeresen végrehajtódik. 

LIST 

10 FOR 1•1 TO 0 :REM :<•-= MODOSITVA! 
28 PRINT I , I*I,11'2 
30 NEXT I 

READY. 

SAVE "Jl :MINTfl",8 

SAVINO (! :MINTA 
READY. 

Adatállományokat nem lehet SAV E-vel lemezre vinni. Ott is fennáll viszont annak lehető

sége, hogy az „@" jellel informálhatjuk a lemezkezelőt arról, hogy ne új állományt hoz
zon létre, hanem egy meglevőt írjon felül. 
Megjegyezzük, hogy akár programok, akár állományok esetében ilyenkor nem tényleges 
felülírást hajt végre a lemezkezelc5 rendszer, hiszen lehetséges, hogy az új program vagy ál
lomány el sem férne a régi helyén. Valójában a lemezkezelő kitörli a régi programot vagy 
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állományt, majd az újat elhelyezi valahol a lemezen, ott, ahol elegenc:k5 helyet talál számá
ra. Természetesen a tartalomjegyzéket és a lemeztérképet ennek megtelelc5en módosltja. 

FIGYELEM! 
Programok felülírással való kimentésekor gyakran tapasztaltuk, hogy látszólag sikeres ki
mentés után, azaz amikor semmilyen hibaüzenetet nem kaptunk, és semmilyen hibajelen
séget nem észleltünk, vlsszatöltéskor a kimentett program helyett mégis egy másik prog
ram jött be - egy olyan program, amely a lemezen egészen más névvel szerepelt. 
E jelenséggel kapcsolatban az az álláspontunk, hogy amíg nem vagyunk meggyc5z&fve a 
felülírás megbízhatóságáról, célszerO azt inkább elkerülni. Helyette elc5bb töröljük a prog
ramot. majd azután mentsük ki. Ezt az elvet ne ..:SPk programokra alkalmazzuk, hanem 
állományokra Is terjesszük ki. 

Ellenc5rzésképpen töltsük be a lemezrc51 a programot, és listázzuk ki a képernyc5rel A mó
dosltott változatot kell megkapnunk. 

LOAD "MINTA",8 

SEARCHI NG FOR MI NTA 
LOADING 
READ'r. 
LIST 

10 FOR I z l TO 8 :REM:( •c MODOSITVA! 
20 PRINT I , I*l · I"'2 
30 ~XT I 
READY. 

A programot a nyomtatóra is kil istázhatnánk, de ez most f e lesleges. Nem árt azonban, ha 
visszaemlékezünk erre a lehetc5ségre, mert késc5bb szükségünk lesz rá - nyílván csak az á l
lománykezelc5 programoknál, maguknál az állományoknál nem, mivel azok így nem lis
tázhatók. 

OPEN 4 , 4 

READ'r'. 
CMD4 
LIBT 
PRINT#4 

READY. 
CLOSE 4 

READ'r' . 

Készltsünk másolatot a lemezen levc5 programról! (Ha meg akarunk gyc5zc5dni a mOvelet 
sikerességéről, kérjük le, és listázzuk ki a lemez tartalomjegyzékét.) 
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OPEN 1~1811~ 

READ't'. 
PR I NTl 1 ~, "COPY : MASOLATsM I ~ffA '' 

READY. 
CLOSE 1!5 

READY. 
Ez a másolatkészítési lehetc5ség soros adatállományokra is használható, pontosan ugyan
eb ben e formába n, sc5t a COPY-val több soros állomány is összernásolható egyetlen 
állománnyá. 

Ez ez össi:emasolás nem hajtható végre sem programokra, sem nem-soros adatállományok· 
ra. lgy most nem tudjuk kipróbálni. Ezért akkor fogunk részletesen visszatérni rá, ha ma jd 
a lemezünkön lesznek összekapcsolható soros á llományok. 
Változtassuk meg a program nevét . mondjuk a MASOLAT-ét FE LESLEGES-rei Ilyen kor 
a lemezkezelc5 rendszer csupán a lemez tartalomjegyzékében írja át a program nevét a 
megadott új névre, lgy ez a mOvelet meglehetöser gyors. 

OPEN 1 ~1 8 1 1 !5 

READY. 
PRINT•1 5, "RENAME =FELESLEOEScsMASOLAT" 

READ'T'. 
CLOSE 1 ~ 

READ'r'. 

Pontosan ugyanebben a formában használható adatállományok nevének megváltoztatásá· 
ra is, amire a soros feldolgozásra épülc5 rendszerekben nagyonis gyakran uúkség lesz. 
Töröljük a felesleges programot! Ugyanígy törölhetc5k a soros állományok is. 

READ'r'. 
PRINT•l!51 "SCRATCH =FELESLEOES" 

READ'r'. 
CLOSE 1!5 

READY. 

Tudnunk kell azonban, hogy a program vagy állomány törlésekor a lemei:kezelc5 csak a 
tartalomjegyzékben tárolt információkat törli, va lamint szabadra á llltja a lemezté rképen a 

18 



0 W.."'i•J::<•l=-•••••••'•"l::::t::t„..J;J 
1 "MitHA" F'RC' 
4 1 fi TRF.:C. 'T'MUTATO fi ~;EQ 
6 "HIPti.JECN2EI<" SEQ 
ü "SI ~(ERTELEN" 't.:3EQ 
1 "PELDR" P~: r:, 
6•]5 f:LC11.:V.S FF.:EE . 

F'EAD'r' . 

+ LENC.iTEF·f~ EP + • I NTRONlr SOFTWARE + 

LEMEZ 
----rT""TI...,.,.,..,. 1 i i i 1 1 f-r-T 1 i i i 1 1 i T 1 1 1 i i i i i 1 i 

20 ~++++++++++++••••-------·-----------
19 +++~~++++++++•++•------------------
18 +++++++++++++••••+++++++------ - - ---
17 ++++++++++++++++•+~+++++++++++-----
16 +++++++++++++••••+++++++~++++++++++ 
15 · ++++ +++++++++++ ee+ +++++++ ++++++++++ 
14 4++~+++++++++••••++++++++++++++++++ 
13 - +++++++++++++++ee++++++++++++++++++ 
12 +++++++++++++• +••++++++++++++++++++ 
11 +++++++++++++++••++++++++++++++++++ 
10 ++++++++++++++•••++++++++++++++++++ 
9 . ++++++4++++++e++e++~+++++++++++++++ 

8 +++++++++++++••••++++++++++++++++++ 
7 ++++++++++++++++• ++++++++++++++++++ 
~ +++++++++++++••••++++++++++++++++++ 
5 ++++++ ++++ +++++••++++++++++++++++++ 
4 +++++++++++++••••++++++++++++++++++ 
3 +++++++++++++++••++++++++++++++++++ 
2 +++++++++++++••+ • ++++++++++++++++++ 
1 +++++++++++++++•••++++++++++++++++~ 
0 ++++++++++++++•••••++++++++++++++++ 

___ _l, 1 1 1 1 1 1 , ' 1 1 1 , 1 1 1 ' 1 1 2 1 , 1 ! ' J........L..l-J..3 1 ' ' 1 l 

SV=1234567890123456789012 345~789012345 

1.aJ ábra. Tomorl1és ellltt 
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0 ~1:00:•-----···=-=-•..i;1 
1 "MINTA" PRG 
41 "TARG'r'MUTRTD" SEQ 
6 "H I BASEG'1"'ZEK 11 SEC"~ 
1 "PELDA 11 PRG 
615 BLOC•<S FREE. 

RERD'r'. 

ltl LEMEZTERKEP * * I tffRON I I< SOFHJARE * 
LEMEZ : SOROS 
'i i i i 1 'i' i i '1 f' i 1 i' 1 f f 1 ' ' 1 1 1 i'' i' i 1 

20 : +++++++++++++••••--- ---------------
1 9 : +++++++++++++e ++• ------------------
18 : +++++++++++++••••+++++++-----------
1 7 : ++++++++++++++++e+++++++++++++-----
16 : +++++++++++++•••+++++++++++++++++++ 
15 : +++++++++++++++e +++++++++++++++++++ 
14 : +++++++++++++•••+++++++++++++++++++ 
13 : +++++++++++++++e +++++++++++++++++++ 
1 2 : +++++++++++++e + e +++++++++++++++++++ 
11 . +++++++++++++++ee++++++++++++++++++ 
10 : ++++++++++++++•••++++++++++++++++++ 
9: +++++++++++++e ++e ++++++++++++++++++ 
e : +++++++++++++••••++++++++++++++++++ 
? : +++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6 : +++++++++++++••••++++++++++++++++++ 
5 . +++++T+++++++++e +++++++++++++++++++ 
4 . +++++++++++++eee+++++++++++++++++++ 
3 · +++++++++++++++e +++++++++++++++++++ 
2 : +++++++++++++ee++++++++++++++++++++ 
1 : +++++++++++++++•••+++++++++++++++++ 
0 · ++++++++++++++•••••++++++++++++++++ 

1 1 1 1, 1' 1 '1'' 1 1 1' 1 1 '2 1 1 1',' 1 1 ' 3 1 1 1 1' 

SV=1234567890 1 234567890123456789012~45 

1.bl Mira. Tömörhés utén 
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program vagy állomány námára lefoglalt területek jelzc5ít, de magát a programot vagy állo
mányt fizikai lag nem törli a lemezrc51. Ez persze nem jelenti azt, hogy a programhoz vagy 
állományhoz hozzáférhetünk, mert csak a nyilvántartásból tudhatnánk meg, hogy az hol 
van. Ezenkívül, bármilyen lemezrelrás alkalmával a program vagy állomány területe, illet
ve tartalomjegyzéki bejegyzése bármikor felülíródhat, hiszen a lemezkezelő ezeket a he
lyeket szabadnak érzékeli, így írás ellen nem védi. 
Tömörítsük a lemeztl 

READY. 
PRINTtU~ , "VALIDATE" 

READY . 
CLOSE 1:5 

READY. 

Erre sok esetben nagyon is szükségünk van. Ha például egy soros állományt c sak részben 
sikerül létrehoznunk, mert mondjuk a program valamilyen okból megszakadt, az adatok
kal feltöltött területek foglaltak maradnak, és feleslegesen lemezterületet vesznek igény
be. Ezen az sem segít, ha az állományt törö ljük a tartalomjegyzékbc51. A tömörítés azon
ban felszabadítja ezeket a hulladékterületeket. (Természetesen egyben törli is a csonka 
állomány bejegyzését" a tartalomjegyzékbc51.) 
Összehasonlftásul közöljük egy lemezünk tömörítés előtti és tömörítés utáni tartalomjegy
zékét és lemeztérképét. Jól megfigyelhető a lefoglalt blokkok száma közötti különb
ség - 1.a) és 1 .b) ábra. 

úgynevezett hulladék blokkok persze nemcsak sikertelen létrehozáskor, hanem a progra
mok vagy állományok felülfrásakor is keletkezhetnek. A tömörltés (VALIDATE) hatására 
ezek a területek is hozzáférhetővé válnak. 

FIGYELEM! 
A random állományokkal sorozatunk egy későbbi kötetében fogunk részletesen foglal 
kozni. Azonban már most felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezeknél a tömörítés nem hasz
nálható, mivel azáltal, hogy a tömörítés felszabadltaná az állomány számára lefoglalt te· 
rületeket (blokkokat), megsemmisítené magát az á llományt. 

Idézzünk elő hibaállapotot, például úgy, hogy kérjünk a lemezről tartalomjegyzéket, mi
közben a lemezegység ajtaja nyitva van. Hibajelzést kapunk. 
Ha most az ajtót becsukjuk, és újra kérjük a tartalomjegyzéket, a parancsunk sikeresen 
végrehajtódik, és a hibaállapot is megszünik. Ez általában más hibák esetén is így van. 
Lehetnek azonban olyan hibák, amelyek következtében a lemezmeghajtó memóriájában 
tárolt tartalomjegyzék vagy lemeztérkép megsérül. felülfród ik. Ilyenkor a hiba megszün
tetése után is hibaállapotban marad a lemezegység - a mOködést jelző (piros) lámpája 
villog. Ebből az állapotából lehet az alábbi parancssorozattal kihozni. (Ha még ezzel sem, 
akkor a lemezegységet előbb ki, majd újra be kell kapcsolnunk.) 
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OPEN 15,8,15 

READ'r' . 
PRINTl15,"INITIALIZE" 

READY. 
CLOSE 15 

READ'i'. 

A LEMEZKEZE LÉS 
SAJÁTOSSÁGAI 

A COMMODORE lemezkezelése azért o lyan nehézkes, mert 
csak a programok betöltésére (LOAD), kimentésére (SAVE) 
és ellenőrzésére (VER I FY) rendelkezik külön lemezkezelő 
parancsokkal. 

Az összes többi lemezkezelő funkciót, úgymint a formázást, törlést stb. kerülő úton, de 
egységesen az OPEN, PRINT és CLOSE utasltásokkal kell megoldanunk. 

Ezek az utasltások azonban nem lemezkezelő, hanem adatkezellJ utasítások. Az OPEN· 
nel adatállományokat lehet megnyitni, a CLOSE-zal leúmi, a PRINT-tel adatokat lehet 
egy adatálfomAnyba felvinni. 
A lemezkezelő funkciók végrehajtásakor tehát úgy kell tennünk, mintha e<;N adatállo· 
mányt akarnánk létrehozni, tehát azt először is szabályosan megnyitjuk: 

OPEN 15,8,15 
pontosan megadva az állomány azonosítóját, a lemezegység számát, majd az adatforgalom 
lebonyolítására kiválasztott csatornát. 
Most már elárulhatjuk, hogy az OPEN utasltás első számadata, amelynek azután szerepel
nie kell a PRINT és a hozzá tartozó CLOSE utasításban is, nem más, mint az AllomAny 
azonosftója. (Ez elvileg 1 és 255 között tetszőleges egész szám tehet, úgy hogy standard 
perifériák esetén 1- 127, nem standard perifériákon pedig 128-255 számok használ
hatók.) A programban tehát az állományokat az OPEN-ben megadott e<;Nedi sorszámok· 
kal azonosítjuk. Mi már régen megállapodtunk abban, hogy amikor csak lehet, a csatorna 
számát fogjuk állományazonosltóként használni. Ezért szerepel az OPEN elején és végén 
is ugyanaz a szám. 
Ezután össze kell s:i:ednünk a lemezkezelő funkció végrehajtásához szükséges információ
kat. Vegyük például a formázást. Ennél a szükséges információk: a funkciót magát meg
határozó kulcsszó, a NEW; a lemeznév, mondjuk SOROS; és a lemezazonosltó, mond
juk Sl. 
Ezekből az információkból, megfelelő elhatároló jelek felhasználásával, egyetlen karakte
res adatot kell előállítanunk: "NEW:SOROS,S1 ". Mellesleg ennek az adatnak a hossza 
nem haladhatja meg a 40 karaktert, fgy például egy három állományt összemásoló COPY 
esetén igen konnyen zavarba jöhetünk, ha az állományok neve 9 karakteres. 
Ha mindez megvan, ezt a szöveges adatot ki kell írnu nk az OPEN utasítással megnyitott 
állományba: 

PRINT#15 , "NE~J: SOROS, Sl" 
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Amennyiben több parancsot nem kívánunk kiadni, az á llományt, mint minden más á llo· 
mányt, a használa t befejezése után le kell zárnunk: 

CLOSE 15 

Ugyanígy kell eljárnunk a többi lemezkezelő funkció esetén is, csak más és más informá· 
ciókból kell összeraknunk a kiírandó adatot. 
De mi történik a kiírt adattal? Normális esetben az a kiválasztott adatcsatornán keresztül 
eljut a lemezkezelőhÖz, „aki" azután gondoskodik arról, hogy az adat annak rendje és 
módja szerint felkerüljön a lemezre. éspedig annak az állománynak a lemezterületére, 
amelyikbe az adatot fel kívántuk vinni. Pontosan ez történne a lemezkezelő informá
ciókból összeáll ított adatunkkal is, ha nem éppen a 15-ös csatornára küldenénk ki. 
A lemezkezeléínek ugyanis van egy kitüntetett csatornája, amelyet másképpen kezel, 
mint a többit. Ezen adatforgalom nem is bonyolítható le, ezért ezt a csatornát parancs 
(command) csatornának nevezzük. E csatorna azonosítója a COMMODORE gépen min
dig 15. 
Az adatcsatornák 2-tö 1 14-ig számozhatók. Minthogy 16 csatorna van, ebbéí 1 is látható, 
hogy a gép nem egyetlen kitüntetett csatornát kezel, hanem összesen hármat. Ezek közé 
tartozik a O.ás és az 1-es csatorna, amelyekkel azonban ebben a könyvben nem foglalko· 
zunk, minthogy nincs közvetlen szerepük az állományok kezelésében. 
A lemezkezelő lesben áll a parancs-<:satorna másik végén, és ha azon keresztül küldünk el 
valamilyen adatot, akkor azt nem viszi fel a lemezre, mint ahogyan azt a többi csatornáról 
érkezc5 adattal tenné, hanem elemezni kezdi, és megpróbál értelmes információkat kihá
mozni beléíle. Ha ez sikerül neki, akkor a kapott információknak megfelelc5en jár el. 
(A példánkban szereplő "NEW:SOROS,Sl" adat alapján formázni fogja a lemezt, amit 
SOROS lemeznévvel és Sl azonosítóval fog elláml.) 
Amennyiben a beérkező adatot nem sikerü l értelmeznie, vagy ha az információ nem egy
értelmO, akkor hibaüzenetet küld vissza a parancs-esatomán, és természetesen nem hajt 
végre semmit.• 
Az ily módon adatkezelésre visszavezetett lemezkezelés egyetlen előnye, hogy az utasft1l
sai programból is kiadhatók. anélkül, hogy ettől a BASIC for~ltó vagy értelmező pr()g'8m
ja bonyolultabbá válna. Hátránya viszont, hogy állandóa~ ligyelemmel kell kísérnünk a 
parancs-csatorna állapotát. Hibaüze,retet kapunk ugyanis, ha megnyitatlan parancs
csatornára kü ldünk ki parancsot, de akkor is, ha a már megnyitott csatornát akarjuk 
megnyitni. 
Természetesen a több állományt kezelő programokban nemcsak a parancs-csatornát, ha
nem az egyes állományok adatcsatornáit is meg kell nyitnunk. Ezekre ugyanazok a szabá· 
lyok vonatkoznak, mint a parancs-csatornára. Írni, olvasni csak megfelelően nyitottá llo
mányba, illetve á llományból lehet. Az újramegnyitás azonban itt is tilos. A lezáratlanul 
hagyott állományok pedig, amint később látni fogjuk, megsemmisülnek. 
BonyoHtja a helyzetet. hogy bizonyos lemezmOveletek automatikusan nyitják és zárják, 
mások pedig bizonyos szövegósszegüggésben automatikusan zárják a parancs-csatornát. 

"Az „ALAPISMERETEK" kötetben a 81-lk oldalon m6r bemutattuk, hogy mlk6nt lehet e perencs
csatom6r61 leolvasni ut a vlsszekúldon jelllt . Erre e k6s6bbíek sor6n ~ebben a kötel.ben Is 16tun k 
majd p61d6t. 
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Például, ha a már megnyitott csatornát újra megnyitjuk, FILE OPEN ERROR üzenetet 
kellene kapnunk, ez azonban nem mindig következik be. Ha a második megnyitásban ez 
állomány azonosítója nem egyezik meg az els6 OPEN-ben megadott számmal, akkor nem 
jelenik meg h ibaüzenet. 
Ugyanez a helyzet, ha az els6 megnyitást parancsként, a másodikat pedig programból, 
utasításként adjuk ki, azaz a két megnyitás közön RUN parancs hajtódik végre. Nem ka
punk hibaüzenetet akkor sem, ha a két megnyitás között LOAD, SAVE vagy VERIFY 
parancsot hajtatunk végre. 
Mindezek arra ösztönöznek, hogy valamilyen rendet tartsunk a parancs-csatorna kezelésé
ben. A módszeres nyitás és záros ugyanis megklmél bennünket attól, hogy számon kelljen 
tartanunk, mikor milyen feltételek bekövetkezése zavarja, illetve nem zavarja meg a rend· 
szert, ha a csatornát nem olyan állapotban találja, m int amilyenben várja. 
Fogadjuk el alapelvként, hogy csatornát feleslegesen ne tartsunk nyitva/ Ez persze koránt
sem jelenti azt, hogy a csatornát minden egyes hozzányúlás alkalmával nyissuk és zárjuk. 
Megnyithatjuk, és mindaddig nyitva tarthatjuk, amíg adatforgalomra használjuk, de ha 
már nincs szükségün k rá, zárjuk le. 

ÁLLOMÁNYKEZELŐ 
UTASITÁSOK 

A soros állományok kezelésére az alábbi öt utasítás hasz
nálható: 

OPEN : állomá ny megnyitása 
PR INT:,!<: adat írása állományba 
INPUT#: adat olvasása állományból 
GET-# : bájt olvasása állományból 
CLOSE : á llomány lezárása 

Használatukkal az állományok kezelése kapc sán részletesen fogunk foglal kozni. Itt elöl· 
járóban csak az alapelveket rögzítjük le. 

OPEN 2,8,2,"ALFA, SEQ,READ" 

Ha az állományt már korábban megnyitottuk, a program F 1 LE OPEN hibaüzenettel leáll. 
Egyébként megnyitja a 2-es állományt a 8-as egységen. Lefoglalja számára a 2-esadatcsator
nát. Tudomásul veszi, hogy az állományt olvasni (REAO) akarjuk. Ennek megfelelően meg· 
keresi az " ALFA" neva bejegyzést a lemez tartalo r'njegyÍékében. Fta' nem találja, vagy az 
nem soros (SEQ) állományé, akkor hibaüzenetet nem kapunk, a program tovább fut, de a 
lemezegység p iros lámpája villog. Ilyenkor a parancs-csatornáról a FI LE NOT FOUND 
üzenetet olvashatjuk le. Ha megtalálja, megjegyzi a z adott állomány kezeléséhez ott tárolt 
adatokat (kezdőcím, méret s t b .). 

OPEN 3, 8 , 3, " BETA, SEGL WRITE" 

Ha az á llományt már korábban megnyitottuk, a program F ILE OPEN hibaüzenettel leáll . 
Egyébként megnyitja a 3-as állományt a 8-as egységen. Lefogla lja számára a 3-as adatcsator
nát. Tudomásul veszi, hogy az állományt létre akarjuk hozni, azaz írni (WRITE) akarunk 
bele. Ennek megfelelően megkef"esi a "BET A" nevO bejegyzést a lemez tartalomjegyzéké
ben. Ha megtalálja , hibaüzenetet nem kapunk, a program tovább fut, de a lemezegység piros 
lámpája villog. Ilyenkor a parancs-csatornáról FILE EXISTS üzenetet olvashatunk le. Ha 
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nem talá lja , akkor felviszi a tartalomjegyzé kbe az áll ománynevet, és szabad helyet keres 
neki a lemezen. 

OPEN 4 , 9 , 4 ,"GAMMA, SEQ,APPEND" 
Ha az á llományt már korábban megnyitottuk, a program F ILE O PEN hibaüzenettel leá ll. 
Egyébként megnyitja a 4-es állományt a 8 -as egységen. Lefoglalja számára a 4-es adatcsator
nát. Tudomásul veszi, hogy az állományt bővlteni (APPENO) akarjuk, azaz hozzá akarunk 
írni. Ennek megfelelően megkeresi a "GAMMA" nevO bejegyzést a lemez tarta lomjegyzé
kében. Ha nem találja, hibaüzenetet nem kapunk, a program tovább fut, de a lemezegység 
piros lámpája villog. Ilyenkor a parancs-csatornáról FI LE NOT FOUNO üzenet olvasható 
le. Ha megtalálja, szabad helyet keres az á llomány folytatásának a lemezen. 

PRINT#5,"A"iSSiliSfiB 
Ha az 5-ös állomány nincs megnyitva, a program FI LE NOT OPEN üzenettel leáll. Ha az 
állomány olvasásra van megiyitva, hibaüzenetet nem kapunk, a program tovább fut, de 
a PRINT# utasítás nem hajtódik végre. Egyébként folyamatosan egymás után, sorban fel
viszi az 5-Ös állomány lemezterü letére, az első szabad helytől kezdve az "A" konsuinst, az 
5$ változó tartalmát, az 1 konstanst, az S$ változó tartalmát, a B változó tartalmát. vala
mint egy sorvége (RETURN) jelet. Közben az adatok által elfoglalt blokkokat bejegyzi a 
lemeztérképre. 

INPUT#6,X,Y• 
Ha a 6-os állomány nincs megnyitva. a program FI LE NOT OPEN üzenettel leáll. Ha az 
állomány nem olvasásra van megnyitva, hibaüzenetet nem kapunk, a program tovább fut, 
de az INPUT# utasítás nem hajtódik végre. Egyébként az utolsó beolvasást követő pozí
ciótól kezdve beolvas a 6-os állomány lemezterü letéről két adatot; az elsőt az X változó
ba, a másodikat az Y$ változóba tólti be. Ha a betöltés sikertelen, például azért, mert n 
első adat nem numerikus, akkor a program FILE DATA ERROR üzenettel leáll. Egyéb
ként az adatokat szeparátor(elvá lasztó)jeltől szeparátorjelig olvassa. 
Később pontosan meg fogjuk mutatni, hogy ml számít szeparátorjelnek. Már most megje
gyezhetjük azonban, hogy általában vagy a vesszlJ, vagy a soNége (A ETU RN) jel. 

FIGYELEM! 
Ü-es állományból, amit tehát a létrehozásakor csak megnyitottunk és lezártunk, olvasni 
nem leheL Ilyenkor a program lemerevedik, és a gép csak STOP+RESTORE segítségével 
vagy ki/be kapcsolással hozható mozgásba. 

GETl71U$,V$1ZS 
Ha a 7-es állomány nincs megnyitva, "agy nem olvasásra van megnyitva, ugyanez a jelen· 
ség következik be, mint az INPUT-F esetén. Egyébként az utolsó olvasást követő pozíció
tól kezdve beolvas a 7-es állomány lemezterületéről három egymást követő bájtot, és azo
kat sorban egymás után betölti az U$, V$, ZS változókba. Nincs tekintettel arra, hogy a 
bájtok adatokhoz tartoznak-e, vagy adatok közötti szeparátorjeleket tartalmaznak. 

FIGYELEM! 
Üres állomány esetén a GET:/i is úgy viselkedik, mint az INPUT#. 

CLOSE 8 
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Ha a 8-as állomány már le van zárva. hatástalan . Egyébké nt elengedi (felszabadítja) az ál· 
lomány számára az OPEN-ben lefogla lt adatcsatornát. Ha az állomány nem olvasásra volt 
megnyitva, a tartalomjegyzékbe bejegyzi az állomány méretére és elhelyezkedésére vonat· 
kozó információkat. 

FIGYELEM! 
A CLOSE ez utóbbi funkciójának a következménye, hogy ha egy íráSJ"a megnyitott állo
mányt nem zárunk le. akkor az Allomány tulajdonképpen megsemmisül. Még akkor is, 
ha a lemez tartalomjegyzékében megmarad a neve úgy, ahogyan azt az OPEN utasítás 
oda fellrta. A jelenségre abbó l következtethetünk, hogy ilyenkor az állomány által elfog
lalt blokkok száma a tartalomjegyzékben nullával van jelölve, és a SEQ jelzés elótt egy*' 
(csillag) á II. 

Megjegyezzük, hogy egy állomány felülírásra is megnyitható. Az ilyen megnyitás ponto
san o lyan, mint az írásra történc5 megnyitás, csak az állomány neve elé kell odabiggyesz
teni a „kukac" jelet és egy kettfüpontot ( @ :) - ugyanúgy, mint a programok felülírása · 
kor. A mQködése azonban eltérő: ha az állományt már korábban megnyitottuk, FILE 
OPEN ER ROR üzenettel a program leáll. Ha az állomány szerepel a tartalomjegyzékben, 
akkor felüllródik , ha nem, akkor ugyanúgy létrejön, mintha csak simán írásra nyitottuk 
volna meg. 
A fenti á llománykezelési lehetóségek néhány egyszerű tesztprogrammal könnyen kipró
bá lhatók. 
Elóször hozzunk létre egy "PROBA" állományt: 

10 OPH~ 2, 8, 2, "PROBA, SEQ, ~JRITE" 
20 PRINT#2,"AAAA" 
30 CLOSE 2 
99 Et~D 

Ennek tartalma egyetlen adat : "AAAA''. Erről meggyőzc5dhetünk, ha lrunk egy progra
mot, amely az állományt olvasni tudja: 

10 OPHl 2 , 8, 2 , "PROBR , SEQ„ RERD" 
20 It-~PUT#2, A$ 
25 PRINT A$ 
30 CLOSE 2 
99 END ..... 
Most bóvítsük az állományt egy újabb adattal : 

10 OPEN 2,8,2,"PROBA,SEQ, RPPEHD" 
20 PRINT#2,"BBBB" 
30 CLOSE 2 
99 Et-m 
' . \ . 
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A program végrehajtásakor az állomány bővülni fog a "BBBB" adattal. Ha lefunatjuk az 
olvasóprogramot, persze csak az "AAAA" adatot ka~k meg, mert ez a program csak 
egy adatot o lvas. Könnyen lrhal\Jnk o lyat, amelyik kenőt is tud: 

10 OPEH 2,8,2,"PROBA,SEQ, READ " 
20 INPUT#2, A$ 
21 INPUT#2,B$ 
25 PR I t.ff A$ 
26 PR I t·ff B$ 
30 CLOSE 2 
99 Et~D 

lgy már meggyőződhetünk arról, hogy az állományban mindkét adat szerepel. Végül ír
juk felül az állomá nyt: 

10 OPEN 2,8,2, "@=PROBA,SEQ,1-JRITE" 
20 PRIHT#2, "CCCC" 
30 CLOSE 2 
99 END 

Ha most végrehajtjuk bármelyik olvasóprogramot, láthatjuk, hogy az á llomá nyban csak 
egyetlen adat van, a "CCCC". A korábbi "AAAA" és "BBBB" adatok a felülírással meg
semmisültek. 
Még egy tanulság adódik, ha erre az állományra a két adatot olvasó programot futtatjuk 
le : az AS tartalma "CCCC" lesz, a BS viszont üres marad, vagyis a" "adatot tartalmazza. 
Egy állományból tehát nem olvasható több adat, mint amennyi van benne. 
E mintaprogramocskák alkalmas módosításával, például az OPEN elhagyásáva l. hibás állo
mánynév megadásával, az OPEN megduplázásával, a READ vagy WRITE kulcsszavak meg
cserélésével stb. előállíthatjuk a hibaállapotokat, és tanulmányozhatjuk azok következ
ményeit. Ilyenkor célszera a paranc5-csatorna lekérdezését beépltenl a p rogramokba. Pé l
dául: 

10 OPE~~ 15, 8, 15 
20 OPEt·~ 2, 8, 2, "PROBA, S EQ, l·JRITE" 
30 INPUT#15,H, HS 
3 1 PF.:INT : PRINT " ( OPEN ) " i Hi H$ 
40 PR INT#2 , "AAAA" 
50 INPUT#15,H, H$ 
51 PRINT : PRINT "<PRHff>" i Hi H$ 
60 CLOSE 2 
70 INPUT#15 , H, H$ 
71 PRUIT : PRINT "<CL OSE)" ; H í H$ 
80 CLOSE 15 
99 EMD 
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Ha ezt lefuttatjuk. hiba fog bekövetkezni, hiszen a "PROBA" állomány már létezik: 

RU~~ 

<OPEN > 6~ FILE EXISTS 
<:PRHff) 0 m .. 
<CLO!=-E> 0 OK 

Figyeljünk fel arra, hogy hibaállapot csak a megnyitásnál következett be. A többi mOve
letnél, azaz az írásnál és a lezárásnél hibajelzést nem kaptunk. viszont a mOveletek hatásta
lanok voltak. (Ebben van bizonyos logika: nem lehet hibás az a mOvelet, amely nem haj· 
tódik végre.) 

ADATKEZELÉS 
SOROS 
ÁLLOMÁNYOKBAN 

A leme:zről leolvasni csak azt lehet, ami oda fel volt lrva. Ezért 
az lrás és az olvasás között természetszerűleg összhangnak kell 
lennie. Ahhoz, hogy ezt megértsük, nézzük meg előbb, hogy 

---------- milyen formában vannak az adatok a lemezen tárolva. 
Mindenekelőtt lrjunk egy tesztprogramot, amely bármely soros állományt bájtonként tud 
olvasni, vagyis nem INPUT, hanem GET utasltást használ. A GET ugyanis nem „érzékeli" 
az adatokat, az állományból csak bájtokat „lát" 

1 PRINT 
2 PRHff 
3 PR I ~~T•• ALLOMAN'r' AI1F!Tat-~KENT I OU/ASASA" 
4 PRINT"------------ - ---------------- 11 

5 PRINT 
100 REM : 
101 REM : ---------------------------
102 REM: 
110 INPUT "ALLOMANY=" ; F$ 
12 0 I=l 
1:30 OPEt~ 2, 8, 2, F$+", SEGL READ" 
140 PRINT =PRINT 
200 REM = 
201 REM : ---------------------------
202 REM : 
2 10 IF ST~rus THEN GOTO 3 10 
220 INPUT#2,A$ 
230 PRINT RIGHT$ ( " "+STR$( !) , 2); 
240 PRINT " . ADAT="; A$ ; "•" 
250 PR INT =I=I+1 
299 GOTO 210 
300 REM : 
301 REM : ---------------- - - ·--------
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REM: 
PRINl 
CLOSE 
PRit-ff 

"CVEGEJ" 
2 

302 
310 
320 
330 
900 
901 
902 
999 

REl'í · 
fiEM : ---------------------------
REM 
END 

READ't1. 

A program bejelentkezik ( 1-4), majd bekéri az olvasandó állomány nevét és megnyitja 
azt olvasásra (110- 1401. Ezután megszervez egy ciklust (210- 299), amelyben beolvas 
egy bájtot (220) , ha az sorvége (RETURN) jel, akkor k icseréli egy kis rombuszra (230). 
majd kinyomtatja a bájt tartalmát a képernyőre 1240) . Minden olvasás előtt figyeli az ál
lomány végét (210) , és ha elérte azt, megfelellS üzenetet ír ki. é s lezárja az állományt 
(310-330). Végül leáll (999) . 
Megjegyezzük, hogy az állomány végének figyelése rendkívül egyszerO. A lemezkezelő 

ugyanis automatikusan beállít egy STATUS nevű változót, amely semmilyen más célra 
nem használható. Ennek tartalma logika i „hamis" , ha még nem érte el az állomány vé!lét. 
és logikai „ igaz" , ha már elérte. 

Valójában a STATUS értéke az állomány végének elérése előtt O. az állomány végének el· 
érésekor 64, sikertelen lemezmGvelet esetén pedig 128. Ezeket a numerikus értékeket 
használjuk logikai értékként. (Érdemes megfigyelni, hogy m ind a 64, mind pedig a 128 
esetén csak egy bit értéke = 1.) 
Már most felhívjuk a figyelmet arra, hogy a STATUS értéke nem az utolsó adat beolvasása 
után vált át O-ról 64-re, hanem már az utolsó adat beolvasásakor. További sajátossága, 
hogy csak egyetlen STATUS változó van, amely mindig a legutolsó művelet sikerességét 
jelzi. Ez bizony rendkívül kellemetlen, ha több állományt kell kezelnünk, de egyetlen 
állomány esetén, mint a példánkban is, az á llomány végének figye lésére ez a legegysze
rűbb módszer. 

FIGYE LEM! 
Az üres állományok olvasása e llen a STAT US nem jelent védelmet. Értéke a megnyitáskor 
még nulla, és csak az első olvasáskor á ll át 64-re. De akkor már késő. 

Csupán a teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a soros állományok végén nincs külön állo
mányvége (EOF = end·of-file) jel. Azt, hogy elfogytak az adatok, a lemezkezelő a b lokk 
feltöltöttségéböl tudja meg. Ezt az adatot magában a blokkban tárolja, az első két bájt kö
zül a másodikon. Ezért egy blokkba legfeljebb 254 bájtnyi adat írható. A STATUS és az 
állományvége kezelésével egyébként a későbbiekben még foglalkozni fogunk. 
Most egyelőre ott tartunk, hogy kipróbálhat juk a bájtonként olvasó programunkat a 
" PROBA" állományra. Ha mindeddig a leírtak szerint jártunk el, akkor az eredmény 
ez lesz: 
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RUt4 

ALLOMANY BAJTONKENTI OLVASASA 

ALLOMHtfT'=? F'íWBA 

CCCC• CVEGEJ 

READ'r'. 
A sorvége (RETURN) jelet azért cseréltük ki a kis rombusz:ra (káró jelre), hogy a kilrás 
olvashatóbb legyen. 
Ennek mintájára könnyen írhatunk olyan programot is, amellyel soros állományokat ada
t onké nt tudunk olvasni : 

1 PRHff 
2 PRINT 
3 PRINT"ALLOMAl-N ADATOt·~KENTI OLVASASA" 
4 PRINT"---- - -------- --------- ------ - 11 

5 PRINT 
100 REM : 
101 REM = ------- --------------------
102 REM = 
110 INPUT "ALLOMANY=" ; F$ 
120 1=1 
130 OPEN 2,8,2, F$+",SEQ,READ" 
140 PRINT :PRINT 
200 REM : 
201 REM = -------------------- -------
202 REM = 
210 IF STATUS THEN GOTO 310 
220 INPUT#2, A$ 
230 PRINT RIGHT$( " "+STR$( !) , 2 ) ; 
240 PRitH ". ADAT="; A$ ; "•" 
250 PRINT =I=I+l 
299 GOTO 210 
300 REM = 
301 REM = ---------------------------
302 REM : 
310 PRINT " CVEGEJ " 
320 CLOSE 2 
330 PRI NT 
900 REM : 
901 REM : ---------------------------
902 REM: 
999 END 
READ'i. 
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Az eltérés csak annyi, hogy GET# helyett INPUT# utasltást használtunk, (gy 1-1 bájt 
helyett 1-1 adat fog beolvasódni a ciklus minden egyes menetében. Természetesen a jobb 
olvashatóság kedvéért a kiírás formátuma is más. 
Futtassuk le ezt a p rogramot is a1 "PROBA;. állományra : 

RUt·t 

ALLOMRNY ADATONKENTI OLVASRSA 

ALLOt1Rt·N=? F'f':OBA 

1. ADAT=CCCC+ 
CVEGEJ 

F:EAD'r'. 
Végül hozzunk létre eg./ üres állományt: 

10 OPEN 2, 8, 2, "URES, SEQ, liJRITE" 
20 CLOSE 2 

READY. 
Majd engedjük rá a bájtonkénti olvasóprogramot. Amint vártuk, a rendszer el fog szállni. 
Ne ijedjünk meg, ki/be kapcsolással vagy a STOP- RESTORE használatával helyreálllt
ható. 
Érdekes módon a probléma mégis megkerülhet6. Igaz ugyan, hogy a STATUS az OPEN 
után nem vált át, de ha az utóbbit a parancs-<:satorna lekérdezése követi, akkor mégis 
átáll 64-f"e, ha az állomány a megnyitáskor üres volt. 

Ezt egy kis tesztprogrammal könnyen kipróbálhatjuk : 

110 PRINT 
120 OPEN 15, 81 1~ 
130 OPEN 2,8,2,"URES,SEQ,READ " 
140 PRINT "OPEN UTAN STATUS =";STATUS 
150 PRINT 
160 INPUT#15 , H, H$ 
1 70 PR INT " I t~PUTI 15 UTA~t STATUS =" i STATUS 
100 CLOSE 2 
190 CLOSE 15 
199 END 

RUt·t 
OF'EN UTRN STATUS = 13 
INF'UT#15 UTAN STATUS = 64 
READ'T'. 
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Ha ennek é rtelmében beszúrjuk az alábbi utasításokat a bájtonként olvasó programba: 

12~ OPEN 15,8,15 
135 INPUT#1~,H , H$ 
32:5 CLOSE 15 
akkor újra megkísérel hetjük az "URES" állomány olvasását. Most már kielégít6 ered
ményt kapunk: 

RUN 

ALLOMANY BAJTONKENTI OLVASASA 

ALLOMANY? URES 

(VEGEJ 

RERDY. 

Látható, hogy a program nem szállt el, hanem az olvasó ciklus egyszer sem hajtódott 
végre. 

Mint már emlltettük, a STATUS használata az állomány végének figyelésére a legjobb esz
kóz, külónósen, ha egyetlen állományt kezel a programunk. Ezért célszerO, hogy éljünk Is 
ezzel a lehet6séggel, azaz az OPEN utdn mindig kérdezzük le a parancs-csatornát. (Ez ez 
olvasások uún már nem feltétlenül szükséges.) igy igen tiszta, világos, logikus pratram· 
szerkezeteket lehet létrehozni, aminek a rekordonkénti soros feldolgozásnál látjuk majd 
haszn<it. Ugyanis ilyenkor a feldolgozó ciklus pontOAn annyiszor fog wcrehajtódni, 
ahány rekord van az állományban; mégpedig az els6 rekordot u els6 ciklusmenet, a máso
dikat a második, és így tovább, dolgozza fel. Természetes, hogy az üres állomány esetén, 
amelyben nulla számú rekord van, a feldolgozó ciklus nullaszor, azaz egyszer sem hajtó· 
dik végre. Az ilyen programok azon túlmen6en, hogy jól átteklnthet6 szerkezettel rendel· 
keznek, az üres állományokkal is a rendeltetésüknek megfelel6en mOködnek, tehát az 
állomány feltöltöttségét61 függetlenül használhatók. 
f gy felvértezve, most már hozúfoghatunk az fnls/olvasás teszteléséhez. Vegyük észre, 
hogy a bájtonként és az adatonként olvasó programok nem gyakorló, hanem általá~ 
san használható, igazi tesztprogramok. Ezért szerepelnek itt a végleges dokumentácíó
juknak megfeh;l6 formában. 
Mindenekel6tt hozzunk létre egy állományt, amely régy numerikus adatot tartalmaz 
úgy, hogy minden egyes adatot külón-külón vigyünk fel : 

10 PRINT . PRINT " 1-füMERIKUS FELVITEL" 
20 OPEN 2,8,2,"NUMPROBA,SEQ,WRITE" 
30 PRINT#2,1111 
40 PRINT#2 ,22.22 
50 PRINT#2,-0.33 
60 PRINT#2,+4000000000 
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(0 CLU'~ E:. "" 
80 F'F'Jt/T F'RltH " KE '2·=" 
~'3 EtUt 

READ'r' . 

A programot lefunatva létre1on a " NUMPROBA" állomány. Olvassuk ezt el a bájton· 
ként olvasó programmal : 

RIJ~~ 

ALLOMAN'T' BRJTOt~l<Et/T I OL'•/ASASA 

ALLOMANY=? NUMPROBA 

111 1 • 22. 22 +-.33 + 4E+09 + CVEGEJ 

RERD'r' . 

láthat1uk egyrészt. hogy a numerikus adatok olyan formában kerulnek a lemezre. mint 
ahogyan a képernyőre kerulnének a PRINT hatására. Vagyis elöjelbáj n al. az adatot kove
tő elvalasztó szókozzel. valami nt a tul nagy vagy túl kicsi számok esetén normál alakra 
konvertálva. 
Masrészt a kulon·kulon felvitt adatok kozé sorvége ( R ETUR N) ielek kerülnek. 
Olvassuk el az állományt az adatonkén t olvasó programmal . 

RWI 

ALLOMANY ADATONKENTI OLVASASA 

ALLOMffil Y=? NUMPROBA 

1. ADAT= 11 11 + 
2 . ADAT=22 . 22 • 
3 . HDAT=- . 33 + 
4 . ADAT=4E+09 + 

[ './EGEJ 

READ'T'. 

Két tanulságot .illap11hatunk m eg Egyrészl az adatonként feltolto tt állomány adatonként 
1s olvasha tó, m.isrészt a numerikus adatok karakteres változókba is beolvashatók . 
A numerikus olvasást ugyanezzel az állomannyal és ugyaneael a programmal próbá lhat· 
iuk k1, ha az olvasóprogram AS vélltOZÓJát mindkét előfordul.isi helyén A·ra cse· 
réliuk ko 
A karakteres iras o lvasás 1ellegzetessege1vel a " PROBA" állomány kezelése kapcsán már 
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megismerkedtünk. Az alapelvek változatlanok: a karakteres adat olyan formában kerül a 
lemezre, mint amilyenben kiíráskor a képerny6n megjelenne; a külön-külön felvitt adato· 
kat egy-egy sorvége (RETURN) jel követi; az lgy létrehozott állomány adatonként olvas
ható - természetesen csak a felvitel sorrendjében. 
Bájtonként minden (nem üres) soros állomány olvasható. 

REKORDOK KEZELÉSE 
SOROS ÁLLOMÁNYON 
BELŰL 

Az adatok nemcsak külön-külön, hanem úgynevezett rekor
dokba (logikailag összetartozó adatcsoportokba) tömörltve 
is felvihet6k a soros állományba. A rekordonkénti felvitel épül
het fix vagy változó hosszúságú rekordokra. 

A fix hosszúságú rekordokra jellemzc5, hogy meghatározott számú karakterb61 álló folya
matos jelsorozatból állnak, amelyen belül az adatok semmilyen szeparátorjellel nincse· 
nek elválasztva egymástól. A rekordot mindig sorvége ( RETURN) jel zárja le. 
Hogy ez a jelsorozat visszaolvasáskor értelmezhetc5, azaz adatokra szétbontható legyen, 
minden adatnak a rekord meghatározott pozícióján kell elhelyezkednie. 

Az egyik megoldás, hogy a rekordot az adatokból ösneszerkesztjük, majd egyetlen 
karaktersorozatban felvisszük az állományba. Legyen például két adatunk, egy 8 bájtos 
karakteres (szöveges), és egy 6 bájtos numerikus: 

10 PRINT 
20 PRINT"FIX REKORD FELVITEL" 
30 PRitH 
40 U$=" " 
50 A$:"AAAA" B=1111 
60 OPEN 2, 8, 2, "FIXREKORD, SEQ, r..JRITE" 
70 XS=LEFT$CA$+U$,8)+RIGHT$CU$+STR$CB),6) 
80 PRINT#2,X$ 
90 CLOSE 2 
99 END 

READY. 

Minthogy az adatok nem feltétlenül a meghatározott hosszal rendelkeznek, gondoskod· 
nunk kell a kiegészltésükr61. Ez történik a 70-es sorban. A karakteres adatokat konvenció 
szerint balra, a numerikusakat jobbra zárjuk. 
Olvassuk el az állományt a bájtonkénti olvasóval: 

RUN 

ALLOMANY BAJTONKENTI OLVASASA 

ALLOMANY=? FIXREKORD 

AAAA 



Utható a rekord, az összefüggc5 karaktersorozattal. Az adatonk6nti olvasóval nem érde
mes az állományt olvasni, mert a teljes rekord jönne be. (Próbáljuk kii) Az egyes adatok
hoz csak egy rekordonként olvasó programmal férhetünk hozzá: 

10 PRI NT 
20 PR INT "FIX REKORD OLVASAS" 
30 PRINT 
40 OPEN 2,8,2," F IXREKORD,SEQ,READ" 
50 rnPUT#2, X$ 
60 CLOSE 2 
70 A$=LEFT$ (X$,8) 
75 PR i t~T "A$=<" i A$i ":>" 
80 B =VAL<RIGHT$ CX$,6)) 
85 PR INT "B =<"; B i ":>" 
90 PRI NT 
99 END 

READY . 

A program a teljes rekordot olvassa, majd a karakterláncot szétszedve elc5állftja az adato
kat. Ehhez természetesen ismernie kell a rekord szerkezetét: az adatok sorrendjét, hosz
szát, tlpusát. 
Ennek a felviteli módnak a hátránya, hogy az adatok összeszerkesztétével legfeljebb 255 
bájtos rekordot hozhatunk létre, m ivel ennél h05Szabb karakterlánc nem állítható elc5. 
Ugyanakkor az összeszerkesztés idc5lgényes is, ami a programot lassítja. 
Az ósszeszerkesztés azonban elker01hetc5. 

10 PRINT 
20 PRINT"FIX REKORD FELVITEL" 
30 PRINT 
40 US:=" " 
50 A$="AAAA" B=l 111 
60 OPEN 2, 8, 2 , "FIXREKORD , SEQ, l.JRITE" 
70 A$=LEFT$( A$+U$,8) 
75 B$=RIGHT$CU$+STR$ (B),6) 
80 PRINT#2 , A$,B$ 
90 CLOSE 2 
99 END 

READY. 

Itt a rekordot nem állítjuk össze a memóriában, hanem a PA INT# utasltásban felsoroljuk a 
rekord adatait meghatározó konstansokat és változókat - egymástól pontosvesszc5vel elvá
lasztva. Ennek hatására az adatok sorra fellródnak a lemezre, de közéjük nem kerül sze
parátorjel - ugyanúgy mint a képernyc5n. f gy ez a program pontosan ugyanazt a rekordot 
állítja elc5, mint az elc5z6. 
(Ha ki akarjuk p róbálni, elc5bb a "F IXAEKORD" állományt torölnünk kell .) 
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FIGYELEM! 
Soha ne használjunk a változók kö zött a pontosvesszlJ helyett vesszőt. 1 lyenkor az adatok 
ugyanúgy t:abulá lva kerü lnek a lemezre, m int ahogyan a vessző hatására kilratáskor 
(PRI NT-tell a képernyőre vagy a nyomtatóra kerülnének. Ez pedig jelentős helypocséko
lást eredményez. Nem érde mes kipróbalnunk, de az eredményt bemutatjuk : 

10 PR I NT 
20 PRINT"FIX REKORD FELVITEL " 
30 PR INT 
4 0 U$=" " 
50 A$="AAAA" B= 1111 
60 OPEN 2 , 8,2,"FI XREKORD ,SEQ , WRITE" 
70 AS=LEFT$ ( A$+U$ ,8 ) 
75 B$=RIGHT$( U$+STR$( B) , 6 ) 
80 PRINT#2 , A$ , B$ 
90 CLOSE 2 
99 END 

READY. 

RIJN 

ALLOMANY BAJTONKENTI OLVASASR 

ALLOMANY=? F IXREKORD 

AAAfl 

READ'r' . 

Megjegyezzük, hogy akár adatonként is felvihetnénk a rekord elemeit, azaz minden vál
tozót külön PRINT# utasításba írva, ha az utolsó adat P AI NT#-je kivéte lével minden 
PR INT#~t pontosvesszővel fejezünk be. Ezta megoldást azonban nem javasoljuk, mert ke
vésbé áttekinthető, a dokum entatív ereje Is kisebb, é s fő leg a hibalehetőség nagyobb. ( Ha 
például egy h elyen k ife lejtjük a pontosva.zőt, egy helyett két re kord kerül a lemezre -
persze az egyik az e r<Mieti re kord első fel6t, a másik a másodi k felét tartalmazza.) 

FIGYELEM! 
Az INPUT# utasítással legfeljebb 88 karakter hosszúságú adatok olvashatók le a lemezről, 
így az ilyen fix h osszúságú rekordok mérete legfeljeb b 88 bájt lehet. 

A wlltozó hosszúsAgú rekordokban minden adat pontosan annyi helyet fogla l el, amennyi 
e tárolá sához szükséges. f gy nincs szükségünk sem az összeszerkesztésre, sem a klegészí· 
tésre, de még a szétbontásra sem. 

Ennek az az ára, hogy az adato k kö zé a lkalmas elválaszt-0 jeleket k ell elhelyeznünk. hiszen 
(szemben a fi x hosszúságú rekorddal) soha nem tudhatjuk, hogy hol végződik egy adat, és 
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hol kezd6dik a következ6. Elvileg többféle szeparátorjel használha16 lenne, de gyakorlati· 
119 célszerO olyant választani, amely a rekord beolvasását megkömyíti. Ez pedig a 
ves.sz6. 
Hozzunk létre ew változó hosszúságú rekordot: 

10 PRI NT 
20 PRINT "VALTOZO REKORD FELVITEL " 
30 PRI NT 
40 A$="BBBB " : B=2222 
50 V$="," 
60 OPEN 2,8,2,"VALREKORD ,SEQ, WRITE" 
70 PRINT#2, A$ ;V$; B 
80 CLOSE 2 
99 Et~D 

READ'T' . 

A felfrást ugyanolyan PRI NT# utasítAis hajtja végre, mint amilyet a fix hosszúságú rekord
mii használtunk. A különbség az, hogy az egyes adatok között még a szeparátorjelet is fel 
kell vinni. Fontos, hogy a felsorolt változókat ponrosvessr{Jve/ válasszuk el egymástól, 
mert így biztosítható, hogy az adatok közé a szeparátorjelen kívül más ne kerüljön. 
Leolvasva e rekordot a bájtonkénti olvasóval, láthatjuk, hogy a rekord adatai között ott 
a ves.sz6, és a rekord végén-a RETU RN Jel : 

ALLOt1AtN BAJTOt 11 .Hn I (11 '•/R'-A-r:;A 

RLLUMHH'r'= -,. '„'Hl. F'Ef; OF'TI 

BBBB· 2222 +[VEGEJ 

REAll'r'. 

Ez a rekord azonban az adatonkénti olvasóval nem olvasható be. Próbáljuk ki: 

F Ut~ 

l • FIDAT=Bt:I:f:+ 
('.,"f'1[] 

REtiil 'r' . 
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A rekord beolvasásához rekordonként olvasó pro!J'amot kell lrnunk: 

10 PRINT 
20 PR INT "REKORDONKEt-ff I OLVASAS" 
30 PRINT "---------------------" 
40 PRINT 
50 OPEN 2,8,2,"VALREKORD,SEQ,READ" 
60 I t·lPUT#2, A$, B 
70 CLOSE 2 
80 PRINT =PRINT "A$=("; A$; ":>" 
90 PRHff : PRINT "B =<" ;.B ; ":>" 
99 Et-ID 

READ'r'. 
Ennek jellegzetessége, hogy az egy rekordból beolvasandó adatokat fogadó összes változó 
egyetlen INPUT# utasításban van. Természetesen az adatok sorrendjét és típusát ismer· 
nünk kell (de a hosszát nemi) . 

RUtl 
RH .. ORDOl'WEtH l OL'·/R~;AS 

PEAD'T1
• 

Itt tehát valóban rekordonkénti feldolgozás valósul meg. Minden PRINT# vagy INPUT# 
mindig egy teljes rekordot visz fel , illetve olvas be. 
Megjegyezzük, hogy az INPUT# ban megadott változók számának nem kell megegyeznie 
a rekordban lev6 adatok számával. Ha csak az AS változót adjuk meg, akkor csak a rekord 
első adata fog betöltődni. Ha pedig egy harmadik, mondjuk CS változót is megadunk, az 
nem fog értéket kapni. A rekordonké nt olvasó program megfelelő módosltásával ezt 
könnyen kipróbálhatjuk. Itt csak a második esetre vonatkozó eredményt közöljük: 

RUtl 
RE•~.OF'DOtlKEtff I OL'·/ASAS 

A t-·( }:BBB> 

B =< 2222 ) 
C$=1:) 

RE.AD1
T

1
• 

Fontos, hogy adatot átlépni nem lehet. Ha egy rekordban három adat van, de az 1 NPUT#
ban csak két változót adunk meg, mindig az e lső két adat fog betölt6dni, soha nem az 
első és az u tolsó, vagy az utolsó kett6. 
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H;i pedig az 1 NPUT#-ból úgy hagyunk el változót, hogy az őt követő vessző megmarad, 
azaz az INPUT# vesszővel kezdődik vagy vesszővel végzc5dik, vagy két változó között 
több vessző van, akkor SYNTAX ERROR (helyesírási hiba) üzenetet kapunk. Ilyenkor 
a program futása megszakad. 
A rekordonként létrehozott állomány csak a rekordszerkezet ismef'etében kezelhető. Az 
adatok sorrendjét és típusát mindenképpen számon kell tartanunk - ez persze igaz az 
adatonként létrehozott állományra is. Fix hosszúságú rekordok esetén pedig ezenkívül 
még az adatok hosszát is ismernünk kell. 
A sorrend határozza meg ugyanis az adat jelentését. Ha beolvasunk három adatot, legye
nek ezek mondjuk 01, 02, 03, tudnunk kell, hogy melyik jelenti az évet, a hónapot és a 
napot. Nem mindegy, hogy ezek 1901. február 3·át, vagy 1903. január 2 -át jelentik. 
A típus ismerete azért fontos, mert numerikus változóba nem olvashatunk be szöveges 
(karakteres) adatot. 
Próbáljuk meg kicserélni a rekordonként olvasó pro~amban az A$ változót A-ral Prog
rammegszakltás és adathibára utaló üzenet lesz az eredménye: 

RUN 
REkORDONKENTI OLVASAS 

;·FI LE IIATA 
READ'-r'. 
CLOSE 2 

ERROF.: I N 60 

A típusra természetesen nemcsak a rekordonkénti állománykezelésnél kell tekintettel 
lennünk, hanem bármilyen más olvasásnál is. 
Megjegyezzük, hogy ez elkerülhetc5 lenne, ha a lemezről mindig csak karakteres változók
ba olvasnánk be adatot. Amint már láttuk, ez numerikus adattal is megtehető. Ilyenkor 
azonban azokat az adatokat, amelyeket numerikusként kell használnunk, beolvasás után 
külön konvertálnunk kellene. Ez lehetséges, de felesleges időveszteségge l jár. Nyílvánvaló 
azonban, hogy ismeretlen állomány esetén, például a mi olvasó tesztprogramjainkban, 
n incs más választásunk. 
Végezetül megemlítjük még a vegyes adatfelvitel lehetőségét. Ez úgy érhető el, hogy sze
parátorjelként nem a vesszőt, hanem a sorvége ( RETURN) jelet használjuk: 

10 PRINT 
20 PR I MT "VAL TOZO RE•WRD FELVITEL" 
30 PRINT 
40 A$="CCCC" B=3333 
50 V$=CHRS<13) 
60 OPEN 2,8,2,"VALREKORD,SEQ,WRITE" 
70 PRINT#2,AS ;V$ ; B 
80 CLOSE 2 
99 Et·m 

READY. 
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Ilyenkor a felvitel történhet akár adaton ként, akár rekordonként. 
Miután töröltük a "VALREKO RD" állományt, hozzuk létre ismét, de most a fenti prog
rammal, rekordon ként. Majd olvassuk el a báj ton kénti olvasóval : 

F.:Ut~ 

AL L0t1Atl'r' BRJTONK.f:JH l OLVA:3fr3A 

AL LOMAt·N=? VALl"'.EKClf<'.11 

CCCC+ 3333 + CVEGE J 

F.:EAD'T' . 
Látható, hogy minden adat után sorvége jel van. Kérdéses, hogy m it nevezhetünk itt re
kordnak? Eddig az adatokat szeparátorjel (vesszc5), a rekordokat sorvégjel ( RETURN) vá
lasztotta el egymástól. 
Nem célszerü ezt az e lvet közvetlenül alkalmazni a mostani esetünkre. Hiszen akkor vagy 
azt kellene mondanu nk, hogy az állományban nincsenek rekordok, vagy azt, hogy az állo
mányban minden adat önálló rekord. 
Gyakorlati megfontolásokból javasoljuk, hogy tekintsü k az összeurtozó adatok sorozatát, 
a példánkban a "CCCC" és 3333 értékeket egy logikai rekordnak. 
Ilyen értelemben ez az á llomány rekordonként is olvasható : 

RUt·~ 

PEKORDONKENTI ULVASAS 

t1$=<.CCO:::.:> 

f: = ·:. -; ·• -:::: > 
F.'.EHit1

T
1

• 

Ugyanakkor adatonként is végrehajtható az o lvasás: 

PI : ~ 

ALLOMANY ADATONKENTI OLVASASA 

ALLOMANY=? VALPE~ORD 

1. 
...., 
"- . 

RDHT-CCCC+ 
t1 flR f -.1:;:33 11• 

('·/EGE J 

READ'r' . 

1 ly módon ez a vegyes jellegü állomány adaton ként és változó hosszúságú (logikai) rekordon· 
ként egyaránt kezelhetc5. Használata - a fent i, talán kissé akadémikusnak tűnc5 probléma 
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ellenére - elfogadható, azokban az extrém esetekben, amikor mindkét kezelési formára 
szükségünk lehet. 
A második részben bemutatandó gyakorló programjaink nagyrészt ilyenek lesznek, pusz· 
tán azon egyszerO technikai okból, hogy a kipróbálásuk, tesztelésük során az állományok 
adatait az adatonként olvasó programmal könnyen ellenőrizhessük. 

A LEMEZKEZELÉS! 
SZABÁLYOK 
ÖSSZE FOG LA LÁSA 

Minden állományt használat előtt meg kell nyitni. 
Megnyiton állományt újra megnyitni nem szabad. 
Olvasásra megnyitni csak a létező állományt lehet. 
Írásra megnyitni csak még nem létező állományt lehet. 

Továbbfrásra megnyitni csak létező állományt lehet. 
Felüllrásra megnyitni akár létező, akár nemlétező állományt lehet. 
lrni csak nem olvasásra megnyitott állományba lehet. 
Olvasni csak olvasásra megnyitott állományból lehet. 
Az állományba bármilyen típusú adat felvihető. 
Az állománybó l csak olyan adat olvasható, amilyent felfrtunk. 
Az állományból csak annyi adat olvasható, amennyit felírtunk. 
Numerikus változóba csak numerikus adat olvasható be. 
Karakteres változóba bármilyen típusú adat beolvasható. 
Használat után minden állományt le kell zárni. 
Lezárt állomány újra lezárható. 
Másolni csak lezárt állományt lehet. 
A parancs-csatornát a vele párhuzamosan nyitott adatcsatornák megnyitása előtt kell 
megnyitni. 
A parancs-csatornát a vele párhuzamosan nyiton adatcsatornák lezárása után lehet 
lezárni. 

• 
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A lemez fizikai sajátosságai 

Ahhoz, hogy kihasználhassuk a COMMODORE lemezkezelési lehetőségeit, ismernünk kell 
a lemez néhány alapvető tulajdonságát. 
Ezek közül az egyik legfontosabb a lemez szerkezete: 

szektor 2 . ébra. A m6gneslemez szerkezete 

A lemez területe sávokra van felosztva. Összesen 35 sáv van egy lemezoldalon. Ezeket 1· 
tői 35-ig terjedő számozással, úgynevezettsávcfmmel azonosítjuk. 
Az egyes sávok szektorokból állnak. A hosszabb külső sávokon több, a rovidebb bels6 sá· 
vokon kevesebb szektor van. 
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Egészen pontosan: 
az 1-USI 17-ig terjedő sávokon S<!vonként 21, 
a 16-tól 24-ig terjedő sávokon sávonként 19, 
a 25-töl 30-ig terjedó sávokon sávonként 18, 
a 31-t61 35-ig terjedő sávokon sávonként 17 

szektor helyezkedik el. M inden szektor egyforma tárolókapaci tilsú. 
Egy-egy szektor mt!rere 256 bájt, amelyeket konvencionálisan O-tól 255-ig számozunk. 
Ebből adattárolásra csak 254 bájt használható fel. A szektor els6 két bájtjára, a 0-ásra és 
az 1-esre a lemezkezelő rendszernek van szüksége. 
Az egy sávon belüli szektorokat O-tól 20-ig, 16-ig, 17-ig. illetve 16-lg terjedő számozással, 
úgynevezett szektorclmmel azonosítjuk. 

FIGYELEM! 
A szektorcímek értelemszerOen csak egy sávon belül azonosítják egyértelműen a szek· 
torokat. 

A S<!vok és a szektorok eloszlását az egyik lemezünkről készített lemeztérképpel illuszt
ráljuk: 

* LEMEZTERKEP * * INTRONIK SOFTWARE * 
LEMEZ : BOTI-02/ A AC 
1 1 1 1 1 1 r r r 1 t 1 1 1 1' 1 1 1 1 1 1 1 r r 1 r 1 1 1 r 1 1 1 1 

20 : ++++++++++• +•••••------------------
19 : ++++++++++••·····------------ --- ---
18 =++++++++++•••••••+••••••-----------
17 =++++++++++•••••••+••••••++++++-----
16 =++++++++++•+•••••••••••++++++++++++ 
15 =++++++++++•••••••+•••+• ++++++++++++ 
14 : ++++++++++•••••••+•••+••+++++++++++ 
13 : ++++++++++•••••••••••+••+++++++++++ 
12 : ++++++++++•••••••+••••••+++++++++++ 
11 : ++++++++++•••••••+••••••+++++++++++ 
10 : ++++++++++• + •••••••••+ ee+++++++++++ 

9 : ++++++++++•••••••+••••••+++++++++++ 
g : ++++++++++••••••••••••••+++++++++++ 
7 : ++++++++++••••••••••••••+++++++++++ 
6 =++++++++++•••••••+•••••++++++++++++ 
5 : +++++++++++••••••••••+• ++++++++++++ 
4 : ++++++++++e + • • ••• ••• • +ee+++++++++++ 
3:++++++++++• •••••• +• •••••+++++++++++ 
2:++++++++++••••••••••••• • +++++++++++ 
1 : ++++++++++••••••••••••••+++++++++++ 
0 : ++++++++++• +••••••••••••+++++++++++ 

--- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 ' ' 1 1 2 1 1 1 1 ' 1 1 ' 1 3 1 1 1 1 1 

SV=12345678901234567890123456789012345 
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Térképünkön a köröcskék jelzik a foglalt, a pluszjelek pedig a szabad szektorokat. (A mí
nuszjelek a nem létez6 szektorokat jelölik.) Látható , hogy a lemez feltö ltését a lemezke
zelő közdprlJI, pontosabban a 18-as sávtól mindkét irányban kifelé haladva hajtja végre. 

Az adatkezelds alapegysdge s b lokk. Azt az adatmennyiséget nevezzük 1 blokknak. amit a 
lemezkezel6 egyetlen lemezmOvelerben visz fel a lemezre, illetve o lvas le onnan. 
A COMMODORE lemezkezel6je 254 bájtos adatblokkokkal dolgozik. Minthogy pont<> 
san ugyanennyi adat fér el a lemez eqy adott sávjának eqy adott szektorán, a 
COMMODORE szóhasználatában az egy meghatározott sávcím és szektorcím által együt
tesen azonosított lemezterületet is blokknak szokás nevezni. 

lgy egy lemezoldalon összesen 683 blokknyi hely van, amitx'SI formázás után legfeljebb 
664 blokk használható adattárolásra. Optimális esetben tehát lemezünkön 168656 bájt
nyi adat tárolható. (A gyakorlatban ennél mindig kevesebb adatot vihetünk fel a lemezre. 
Kés6bb majd látni fogjuk, hogy miér t.) 
Tapasztalatból tudjuk már, hogy a lemezkezelő a lemez formázásakor mindig létrehoz egy 
tartalomjegyzéket és egy lemeztérképet. amelyeket azután az 6ket érintll lemezműveletek· 

kel összhangban automatikusan módosít. 

Ezek a nyilvántartások mindig a lemez 18-as sávján vannak, amely adattárolásra akkor 
sem haszná lható, ha a lemeztérkép és a tartalomjegyzék nem tölti ki egészen. (Ezért hasz
nálhatunk csak 664 blokkot a 683-ból, ugyanis a 18-as sáv pontosan 19 blokkot tartal
maz!) A sávon tárolt információkat. valamint azok tárolási helyét az alábbiakban rész
let ezzük. 

A 111-A SSÁV 
0-ÁS SZEKTORÁNAK 
TARTALMA 

0-1 báj t o kon 
tartalma 

2 bájton 
tartalma 

3 bájt on 
tartalma 

4-143 bájtokon 
tartalma 

144- 16 1 bájt okon 
tartalma 

162- 163 bájtokon 
tartalma 

a következő blokk címe 
a 0-ás bájton a sávcím = 18 
az 1-es bájton a szektorcím = 1 
formátum kód 
65"' ASC(" A") 

DOS Jelzökód 
0 
lemez térkép 
a lemez mind en egyes blokkjá hoz tartozóan, azok cím einek nÖ· 
vekvc5 sorre ndjé ben egy-egy bit. aminek az érté ke 0, ha a blokk 
foglalt, illetve 7, ha szabad 
lemez név 
az a lemeznév, amit fo rmázáskor a NEW parancsban megadtun k; 
ha rövidebb 16 karakter nél, felső állású szóközökkel van feltöltve 
lem ez.azonosító 
az a lem ezazonosltó, amit formázáskor a N EW parancsban m eg
adtunk 

45 



164 

165 

166 

167- 170 

bájton 
tartalma 
bájton 
tartalma 
bájton 
tartalma 
báj tokon 

felső állású szóköz 
160 = ASC(" ") 
DOS verziószám 
50 = ASC("2") 
DOS formátumkód 
65 = ASC("A") 
felső állású szóköz 

tartalma 160 = ASC(" " ) 
171- 255 bájtokon nincs kitöltve 

tartalma esetleges 
Megjegyezzük, hogy a felső állású szóköz a SH 1 FT billentyO egyidejO lenyomásával begé
pelt szóközt jelenti. 

A ().ás szektorból számunkra elsősorban a lemez neve lehet fontos, és esetenként még a 
lemeztérkép is. 

A 111-ASSÁV 
1- ES SZEKTORÁNAK 
TARTALMA 

0- 1 

2 - 255 

báj tokon 
tartalma 

bájtokon 
tartalma 

A 18-ASSÁV 
ÖSSZES TÖBBI 
SZEKTORÁNAK 
TARTALMA 

0- 255 báj tokon 

tartalma 

„ 

a következő blokk elme 
a Q-ás bájton a sávclm 
az 1-es bájton a szektorcím 

tartalomjegyzék 
legfeljebb 8 darab, egyenként 30 bájtos bejegyzés; mindegyikük 
egy-egy, a lemezen tárolt állomány vagy program azonosító ada
taiból áll; részletes leírását lásd külön! 

következő blokk címe és tartalom
jegyzék 
pontosan ugyanolyan felépltésű, mint 
az 1-es szektoré 

Tehát a 18-as sáv 0-ás szektorában van a lemeztérkép és a l emezfe1, míg a lemez tartalom 
jegyéke az 1 -tő l ,18-ig terjedö szektorokban helyezkedik el. 
Megjegyezzük, hogy a lemez1árkép számára 140 bájt van fenntartva, ami 1120 bitet jf 
lent. A 1.!mezen 683 fizikai blokk van, tehát a térkép területe jóval nagyobb a szüksl 
gesnél. 

FIGYELEM! 
Minthogy a tartalomjegyzék legfeljebb 18 szektort tolthet ki, és szektoronként legfeljel 
8 bejegyzést tartalmazhat, a lemezen legfeljebb 144 állomány, illetve program tárolha1 
mert több bejegyzés nem férne el a tartalomjegyzékben. 

Most nézzünk meg e9y ilyen bejegyzést! 



A TARTALOM JEGYZ ÉK 
EGY B EJEGYZ ÉSÉN E K 
TARTALMA 

0 

1- 2 

3- 18 

19- 20 

2 1 

22- 25 

26- 27 

28-29 

bájton 
tanai ma 

báj tokon 
tartalma 

bájtokon 
tartalma 

báj tokon 
tanai ma 

bájton 
tartalma 

bájtokon 
tartalma 
báj tokon 
tartalma 

báj tokon 
tartalma 

t ípuskód 
128, ha a bejegyzés tö rö lt. 
129, ha soros á llományra, 
130, ha programra, 
13 1 , ha felhasz nálói á llományra, 
132, ha rela tív állományra 
vonat kozik a bejegyzés 

az állomány, illetve program kezdőcíme 
az 1 ·es bájton a sávcím 
a 2-es bájton a szektorcím 
állománynév, illetve programnév 
programoknál az a programnév, amit kimentéskor a SAVE pa
rancsban megadtu nk; 
állományoknál az az á llománynév, amit létrehozáskor az OPEN 
utasításban megadtunk; 
ha rövidebb 16 karakternél , felső á llású szóközökke l van fel· 
tö ltve 

az első mellékszektor címe (csak R EL állománynál) 
a 19-es bájton a sávcím 
a 20-as bájton a szektorcím 
rekordméret (csak RE L á llomá nynál) 
az a rekordrnéret, amit a relatív á llomány létrehozásakor az OPEN 
utasításban megadtu nk 
nincs fel tö ltve 
esetleges 
a mód osított bejegyzés kezdőcíme 
a 26-os bájton a sávcím 
a 27-es bájton a szektorcím 
csak felülírt prograroná l, illetve á llománynál van kitö ltve 
az á llomány mérete blokkokban 
a 28-as bájton a blokkok számának alsó bájtja 
a 29-es bájton a blokkok számának felső bájtja 

Utható, hogy a lemezkezel6 számára a lemezen tárolt programok ugyanolyan állomá· 
nyok, mint a többi adatállomány. A különbség csak a tfpuskódban van. Ez az, amitc51 az 
egyiket másként kezeli a gép, mint a másikat. 

FIGYELEMI 
Két ilyen bejegyzés között mindig 2 kihasználatlan „töltelék" bájt van. A 8 bejegyzh így 
3o+2+30+2+ ... +30 felosztásban pontosan kitölti a szektor 254 bájtját. 
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Megíegyezzük, hogy ha a lemez tartalomjegyzékét a tárba betoltíük (LOAD), majd kllis· 
t.ázzuk ( LIST), akkor a képemyc5n nem a fenti tlpuskódok jelennek meg. hanem az azok
nak megfelelc5 szóveges kódok. Azaz: 

té>rólt bejegyzés esetén 
soros állomány esetén 
program esetén 
felhasz nálói állomány esetén 
relativ állomány esetén 

DEL 
SEO 
PRG 
USA 
REL 

Ha már a tlpuskódoknál tartunk. hadd mutassunk rá egy érdekes jelenségre: a késdbb is
mertetendc5, úgynevezett random AllomAnyoknak nincs tfpuskódja. Ennek az az oka, hogy 
az ilyen állományok blokkjai csak logi kailag képeznek egy egységet. azaz állományt a le
mezen. lgy a lemezkezelc5 nem is készít róluk bejegyzést a lemez tartalomjegyzékébe. 
A lefoglalt blokkokat a lemeztérkép természetesen ettc51 tüggetlenül nyilvántartja. (lásd 

a random állományokkal foglalkozó kótotetl ) 

FIGYELEM! 
A típuskód csak akkor veszi fel a kö zolt értékeket, ha az állomány megfelelc5en le volt 
zárva. Lezáratlan állomány esetén az értéke a megadottnál 128-cal kisebb, azaz 0, 1, 2, 
3 vagy 4. 

Tudnunk kell még, hogy a lemez tartalomjegyzékébe a bejegyzés már az állomány meg. 
nyitásakor bekerül, nyilvánvalóan csak részlegesen feltoltve. Bizonyos információkat 
ugyanis természeuzerüleg csak az állomány lezárásakor lehet a tartalomjegyzékbe beve
zetni; például az állomány mérete ilyen. A lemezkezelc5 ugyancsak a lezáráskor vezeti rá 
véglegesen a lemez térképre az állomány által elfoglalt blokkokat. 
A „véglegesen" tulajdonképpen azt jelenti, hogy a lemez kezeléséhez a lemezegység a saját 
(RAM) tárjába átmásolja a lemez térképet és a tartalomjegyzéket. és a menet közben szük· 
ségessé váló módosításokat mindig ezen a másolaton hajtja végre. Az OPEN és a CLOSE 
hatására pedig ennek a másolatnak a tartalmával m ódosítja (tulajdonképpen felüllr ja) a 
lemezen ténylegesen tárolt nyilvántartást. igy tehát a blokkok lefoglalása folyamatosan 
megtörténik, de csak a másolaton, és az csak az állomány lezárásakor kerül ki az adat-
hordozóra (a lemezre). -
Ha tehát egy állományunk 0 mérettel jelenik meg a tartalomjegyzék listáján, en5sen gya
nakodhatunk arra, hogy nyitva maradt. Ilyenkor ezt a SEO szó elc5tt még egy csillag 
is jelzi. 
A lezárás általában akkor nem következik be, ha valamely lemezmOvelet elvégzése közben 
hiba keletkezett, vagy még inkább, ha elfelejtettünk CLOSE parancsot vagy ut:asltást 
kiadni. 
A korrekt lezárásra tehát nagyon gondosan ügyeljünk, mert a lezáratlan állományok nem 
használhatók. Számukra a lemezen nincs lefoglalva hely, akkor sem, ha a bejegyzésük 
a tartalomjegyzékben (csonkán) szerepel. Ha tehát az állomány fel is került a lemezre, 
az általa lefoglalt területet a lemezkezelc5 szabadnak tekinti, és a legkózelebbi lemezre· 
írás alkalmával esetleg egészben vagy rész.ben felhasználja. 
Megjegyezzük, hogy ugyanez sikertelen kimenlés esetén a programokra is igaz. Ilyen 
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„lezára tla n" program-áll ományok például úgy keletkezhetnek. hogy a SAVE végrehajtása 
közben a lemezegység ajtaja kinyílik, vagy a lemezen a kimentendő program számára 
már nina elég hely stb. 
A H~·as sávon tárolt Információkra, különösen a lemez1árkép ese1án ritkán van közvet· 
lenül szükségünk, hiszen nagy részüket általában nem is befolyásolhatjuk. a gép különben 
is automatikusan kezeli valamennyit. 
A tartalomjegyzékből számunkra érdekes információkat pedig annak kilistázása útján 
konnyen beszerezhetjük. anélkül, hogy tudnánk, a kérdéses adatok hol és milyen formá· 
ban vannak tárolva. 
Mégis van néhány eset, amikor némelyik információ szemrevételezés útján törlénó ellen
őrzése nem elegendő; célszeri!bb azt az emberi beavatkozás kizárásával programra blzni. 
Ilyenre mutatunk be most három példát. Ezekben használni fogjuk a képernyővezérlés 
(törlés, inverz lrás. kurzormozgath stb. I programozott formáit. Ilyenkor PRI NT utasf· 
tást adunk ki, amelyben a vezérlő jelek karakteres konstansok (vagy változók) formájában 
szerepelnek. 
Például ha a nyitó idézőjel után a SHI FT és a CLR gombokat együtt megnyomjuk. majd 
begépeljük a csukó idézőjelet, egy olyan karakteres konstanst kapunk, amelynek tartal · 
ma egy inverz szívecske. Amikor a PR INT utasítás végrehajtódik. nem ez a jel lródik ki, 
hanem a hatása érvényesül : a képernyő törlődik. 
Hasonló módon programozhatók az egyéb vezérlő funkciók is. (Lásd „ALAP
ISMERETEK" 43. és 124. oldali) 
Emlékeztetőül közöljük a fontosabb, és a p rogramjai nkban is előforduló vezérlő jeleket. 
azok begépelési módját és hatását: 

"l:f.I" = CHOf1EJ KURZOR BAL FELSO SAROKBA 

":1" = CSHI FTJ +c CLRJ KEPERN'r10 TORLESE 

lf ~ll = CCTRL J+[R'./S ONJ ATTERES INVERZ I RASRA 
11 ~11 = [ CTRLJ +CR'v'S OFFJ VI SSZATERES ~mRMAL IRASRA 

" )J" = [CRSRJ KURZOR LE 
u :111 = [SHIFTJ+(Cf<'.SR J KURZOR FEL „.,„ = CCRSRJ KURZOR .JOBBRA 

"11" = CSH IFTJ+[CRSRJ KURZOR BALRA 
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A LEMEZ NEVÉNEK 
ELLENŐRZÉSE 
PROGRAMBÓL 

Adatfeldolgozási környezetben gyakran lehet szükségünk arra, 
hogy valamely adat feldolgozó programunk ellenc5rizze, hogy 
valóban az a lemez van-e behelyezve a lemezegységbe, amely a 

----- ----- feldolgozandó állományu nkat, betöltendő programunkat tar· 
talmazza. 

A lemezk eze lő ezt az ellenc5rzést nem hajtja végre, így tévedés esetén szerencsések va
gyunk, ha például a feldolgozandó állományunkkal azonos nevű nincs a lemeze n, vagy ha 
a létrehozandó állomá nyunkkal azonos nevű már létezik a lemezen. Ilyenkor ugyanis 
hibajelzést kapunk, és gyorsan észbe kapva kicserélhetjük a lemezt a megfelelőre. 

Jobban járunk tehát, ha beleolvasunk a lemez tartalomjegyzékébe, pontosabban a lemez
fejbe; ott megkeressük a lemez nevét, majd ellenc5rizzük, hogy az azonos-e a programozó 
álta l megadott vagy a gépkezelő á ltal begépelt névvel. 
Erre az ad lehetőséget, hogy a lemez tartalomjegyzéke programból á llományként is hasz· 
nálható - természetesen csak olvasásra. 
Továbbá tudjuk, hogy a lemez neve a tartalomjegyzék 144-es, tehát a 145-dlk bájtján kez· 
dődik, és legfeljebb 16 karakterből állhat úgy, hogy ha rövidebb, felső á llású szóközökkel, 
azaz CH R$(160) karakterekkel pontosan 16 karakteresre van feltöltve. 
Végül a COMMODORE BASIC rendelkezik o lyan utasítással, amellyel egy ismeretlen 
á llomány bájtonként olvasható. Ez pedig a GET # . 

FIGYE LEM! 
A G ET # utasftás nem o lvassa be a szektor első két bájtján, a 0-áson és 1 ·esen tárolt blokk
fej Információt; vagyis a szektornak csak a programozó számára hozzáférhető 254 adat· 
bájtját tudja olvasni. Ezt a bájtok számlálásakor figyelembe kell vennü nk. 

Most pedig adjunk NEW parancsot, majd gépeljük be a következő mintaprogramot. 
A program bejelentkezéssel indul : 

104 PF~ Hn ":T' 
105 PF~ ltH " 
106 F'F: INT " 
107 F'RitH " 

~~ LEME2AZmms ITA:3 !!" 

Bekéri a lemezegység E számát. Ha ez nem 8 vagy 9, újra kéri az adatot. 

FIGYELEM! 
Ha csak egyetlen lemezegységünk van, mindig a 8 -as egységszámot használjuk, mert a 
program nincs felkészítve az elméletileg lehetséges, de gyakorlatilag h ibás adatok ke
zelésére. 

1 HZ1 F'R nn : PF.'. It n . F'P HH 
120 I HPIJT " ~!!!! ECi'T'SEG? =8/9 = " , E 
130 I F E()f: Atm E<> 9 THEM GOTO 120 

Bekéri a lemez L$ nevét . Ha annak L hossza 1 karakternél rövidebb, azaz nem gépeltünk 
be semmit, csak a RETURN gombot nyomtuk meg, vagy 16 karakternél hosszabb, akkor 
újra kéri a nevet: 
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140 PRINT : PRINT : PRINT 
15ff INPUT " :i+:!! LEMEZ=" ; L$ 
160 L=LEN(L$ ) 
170 IF l>L OR L) l 6 THEN GOTO 150 
Adatállományként megnyitja a lemez tartalomjegyzékét. A megnyitás az OPEN utasítás
sal történik. Először az á llományazonosítót adjuk meg. Ezt követi a lemezegység E száma. 
Majd az adatcsatorna következik. amelyen a lemezegység lebonyolíthatja az adatforgal
mat a lemez és a központi egység között. 

FIGYELEM! 
Semmiképpen ne válasszuk a 15-ös csatornát, mert az a parancs-csatorna, valamint a 0-ást 
vagy az 1-est, mert azok is kitüntetett csatornák. Vagyis kizárólag adatcsatornát (2- 14) 
választhatunk. Megjegyezzük, hogy ilyenkor is célszerO az állományazonosítót a csatorna
számmal azonosnak választani. 
Végül az OPEN negyedik paramétereként meg kell adnunk az á llomány nevét. Ez a tarta· 
lomjegyzék esetén, mint tudjuk,"$". 

FIGYELEM! 
Ilyenkor nem kell, sót nem is szabad a SEO és REAO információkat megadni. 

Vigyázzunk, hogy ne keverjük össze az állományazonosftót az állománynévvell Az előbbi 
csak a programon belü l érvényes, és arra jó, hogy megkülönböztesse a különböző állo
mányokra vonatkozó utasításainkat, ha a program több állományt is kezel. A lemezke
zelő azonban mit sem tud a mi ideiglenes állományazonosítónkról, ö az állományt az ál
lománynévvel azonosítja; ez is szerepel a lemezen. 

2 10 OPEN 2,E,2,"$" 
Kipörgeti a lemez tartalomjegyzékének első 142, számunkra most értéktelen adatbájt
ját, figyelmen kívül hagyva az első két hozzáférhetetlen bájtot. Vagyis az olvasást a 2-es 
bájttal kezdi : 

220 V=142 = GOSUB 810 
Beolvassa a tartalomjegyzék fejrészéb61 a soron következő adatbájttól, vagyis ténylegesen 
a 1 4~es bájttól kezdődő 16 bájtot, azaz a lemez formázáskor felvitt N $ nevét : 

230 V= 16 : GOSUB 710 
Ezek után többet olvasni nem akar, ezért lezárja az állományt, rögtön, ahogy megteheti : 

240 CLOSE 2 
250 PR I NT : PRINT : PRINT 

Összehasonlítja a l emezről leolvasott N$ lemeznevet a billentyüzetr61 begépelt L$ lemez
névvel: 

260 IF LS<>NS THEN GOTO 410 
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Ha a két név azonos, feltOnlS OK üzenetet lr ki a képernyőre: 

3 10 PRHH 11 :i !!!11 

320 PR ItH 11 :a Df( !!!" 
330 PRINT 11 ::'i1 !!!11 

3 40 PRINT =F'Rltff 

Ezután befejezi a program futását: 

350 GOTO 599 

Ha a begépelt L$ és a lemezről leolvasott N$ nevek nem voltak azonosak, a program közli, 
hogy a gépkezelő által megadott E lemezegységen nem a megadott L$ nevO lemez van: 

410 E$=STR$(E) 
420 ES=RIGHT$CE$,LEN <ES)-1) 
430 PRINT " " 
440 F'Rltff 11 1 R <11 ; E$;" ) EG'T'SEGEt·~ ~~EM A" ;SF'C ( 9) ; 11 I" 
450 PRitH 11 1 11

; SPC(30>;" I" 
460 PRINT 11 1 ( 11

; L$; "> LEMEZ VAN!" ; ::>PC( 16-·L ..o; 11 1" 
4713 PRINT 11 

480 PRitff : F'RINT 
Végül leá ll : 

599 END 

Az N$ lemeznév beolvasását, illetve az „értéktelen" bájtok kipörgetését szubrutinokkal, 
alprogramokkal oldottuk meg. 
A kipörgetés az egyszerűbb; beolvas annyi 8$ bájtot, amennyit a V paraméterben meg
adtunk, de a beolvasott 8$ bájtokat nem füzi meg - azaz mindegyiket felülírja a követ
kezővel: 

8 10 FOR 1=1 TO V 
82~3 GET# 2, E:.t 
830 NE>::T I 
899 RETIJRN 

A lemeznév esetén szintén annyi V darab 8$ báftot olvas be, amennyit megadtunk, de 
ezeket a 8$ bájtokat összekapcsolja (konkatenálja) egyetlen karakteres típusú N$ adattá, 
a lemeznévvé, mégpedig úgy, hogy a 16 karakteresnél rövidebb név végén levő töltelék 
(felső állású szóköz) karaktereket nem veszi figyelembe : 

71':~1 t•l$= 11
" 

72f1 FOR I = 1 TO \1 
7:"30 GET#2 ,B$ 
?40 IF BS=CHRSC160) THEN GOTO 770 
760 t·~$=N$+B:t 
770 NEXT I 
799 RETIJR~l 

Ha idáig eljutottunk, a programot azonnal k i is próbálhatjuk! Adjunk RUN parancsot, 
majd ellenőrizzük egyik lemezünket! 
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LEMEZAZONOSITAS 

~~ EG'r'SEG? =8t"'9=? 8 

~J LEMEZ=? TTTTTT 

A <B> EGYSEGEN NEM A 
<TTTTTT> LEMEZ VAN' 

LI:' MF.ZAZ UN03 I THS · 

~ EGYSEG? =8/9=? 8 

~J LEMEZ=? BOTI -03/E: 

• 4 . ébre. Lemezelle~rzés 

A lemezazonosftásnak leginkább akkor van jele ntc5sége, ha több lemezegységünk van, vagy 
ha bizonyos állományaink több változatban is léteznek. (Vagy ha mindkét eset fenn
áll. ) 

A programu nk természetesen nem tudhatja, hogy a begépelt L$ és a lemezen levc5 NS név 
közötti különbséget mi okozza. Ugyanazt a hibaüzenetet kapjuk. ha a megadott lemez
egységbe nem a megfelelc5 lemezt tettük be, vagy ha a megfelelc5 lemezt tettük be ugyan, 
de nem a megadott lemezegységbe, vagy ha a megadott lemezegységben a megfelelő lemez 
van, de a program kérdésére a lemeznevet hibásan gépeltük be stb. 
Általában természetesen nem ezzel a mintaprogrammal végezzük el a lemez azonosítását, 
hanem a mintaprogramot átalakítjuk szubrutinná, vagy kiemeljük belő le az azonosítás
hoz szükséges részeket. és csak azokat építjük be a programunkba; vagy legfeljebb csak a 
program alapötleteit használjuk fel. Programunk tehát nem arra való, hogy lemásoljuk, 
hanem arra, hogy tanuljunk belő le - sc5t, hogy újabb gondolatokrá, ötletekre ösztö
nöz.zön. 
Végül a jobb áttekinthetc5ség kedvéért egybefűggc5en is közö ljük a program listáját: 
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100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
110 
120 
130 
140 
150 
160 

' 170 
200 
201 
202 
203 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
300 
3~31 
302 
,3(1:3 
.310 
J~~ 
330 
340 
::::.0 
*-1;;:1 
401 
402 
403 
4W 
420 
430 
440 
450 
46U 
470 
480 
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REM : =============== 
REM= LEMEZAZONOSITAS 
REM : =============== 
REM: 

F~Efol : 
F:Er1 : 
REM : 
REM = 

REM= 
f':EM · 
f':EM : 
!<:Hl : 

REM : 
REM : 
REM· 
f':EM : 

PRI IH ":1" 
PRil~T " 

________ „ 

PRI~ff " ~ LEMEZAZONOSITAS !!" ________ „ 
PRIIH " 
PRINT=PRINT=PRINT 
I l~PIJT " :,W.!! EG'r'SEG? =8/9=" i E 
IF E<>8 AND E<>9 THEN GOTO 120 
PRINT =PRINT =PRINT 
INPUT " :,W.!! LEMEZ=" i L$ 
L=LEN·~ L$ ) 
IF l >L OR L) lb THEN GOTO 150 

----------
AZOl~OS l l HS 
----------
OPEi·~ 2J E1 2, "$" 
'./=14.C:::; liO:OIJB 810 
V= 16 = GOSIJB 710 
CLo::;E 2 
PRINT =PRINT=PRINT 
IF L$C+~$ THEN GOTO 410 

---------
HA AZüNu::;; 
---------
1-'F:Hlt „ 

:4 !!11 
F'Rlt·l I " ::~ UK !!" 
1-'Rlt·n " ~ !!!" 
PF.: l t·~ r : PR l NT 
GOTO 5'.:19 

-------------
HA t~EM RZOt·KJS 
-------------
EJ:=STJ<::t <E) 
ES=RIGHT$CE$,LENCES)-1> 
PF~rnl " ---------~ 

PRitH " 1 A ( " ; l:::..t, 11
) EG'r'SE:.t•Et-l MEM A" i SPC(9)," I" 

PRit·n " 1 ", sPci:.:::;0„," ,„ 
PF:nn 11 1 < " ; Ls, "> LEMEZ '·/At~ ! " ; sPc< 16-u, 11 1·· 
PF.: I ~ff 

11 L------ -----------...J11 

F'R ltH : PR IM 1 



50CZ1 REM= 
50 1 REt1: 
502 REM= './EGE 
503 REM = 
599 END 
700 REl'l : 
70 1 REM : --------------
7~32 REM: OU/ASAS 
703 REM: - -------------
710 N$="" 
720 FOR I= l TO v 
730 GET#2, B$ 
740 I F B$=CHR$ ( 160) THEN GOTO 770 
760 N$=N$+B$ 
770 t~EXT I 
799 RETURt·~ 
800 REt1 : 
801 REM = --------------------
802 REt1 = KIPORGETES 
803 REt1 : --------------------
8 10 FOF~ I=l TO .. „ 
820 GET#2,B$ 

. 830 t>~E:><:T I 
899 RETURt·~ 

Megjegyezzük, hogy az alábbi egyszerO módosítással elérhetjük, hogy ha nem a kívánt 
lemez van az egységben, akkor a program kiírja a meghajtóban levő lemez nevét : 

400 
40 1 
402 
403 
4 10 
420 
430 
440 
450 
460 
470 
480 

REM: 
REM= ----- --------
REM = HA NEM AZONOS 
REM= -------------
E$=STR$( E) 
E$=RIGHTSCE$,LEN( E$)- 1) 
PRitH " " 
PRINT 11 A ( " i E$ ; ") EG'r'SEGEt~ NEM A"iSPC(9)i" I" 
PR I NT 11 1 "; SPC(313); 11 111 

PRINT 11 1 <: 11 i l$i 11
) LEMEZ \JAN! 11 iSPC<16-L)i 11 111 

PRit~T 11 11 

PRI NT: F'RHff 
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A PROGRAMNEVEK 
KIGYŰJTÉSE A 
TARTALOMJEGYZÉKBŐL 

Minthogy a GET# utasítással a tartalomjegyzék akár a végéig 
is kiolvasható, semmilyen elvi nehézséget nem okoz a prog
ramnevek kigyűjtése a nyilvántartásból. 

----------- Ehhez nem is kell tudnunk, hogy a tartalomjegyzékben pon· 
tosan hol is vannak a programnevek. A rájuk vonatkozó bejegyzések a típuskódról ugyanis 
felismerhetők. 

Erről könnyen meggyőződhetünk, ha begépeljük az alábbi mintaprogramot. 
A program először is bejelentkezik a képernyőn: 

11 €1 PR I t·ff 11 :'J" 
120 F'R It~T 11 PROGRAMKERESES" 

Definiál egy P$ tömböt, a k igyűjtött programnevek számára. Minthogy a tartalomjegy
zékben legfeljebb 144 program lehet, enné l nagyobb tömböt felvenni nem érdemes. 
Kisebbet sem. Ez értelmetlen takarékoskodás lenne, sőt veszélyes is. Ha ugyanis a leme
zen netán több program lenne, mint amekkorára a tömböt definiáltuk, az index határ át
lépésekor a program hibaüzenettel leállna. Márpedig lehetőleg olyan programok írására 
kell törekednünk, amelyeknél nincs o lyan speciális helyzet, amelyben nem működőképe

sek. Emellett ilyen kis programná l n incs értelme a tárral takarékoskodni, hiszen ilyenkor 
hely még van bőven, anná l is inkább, m ert a feltöltetlen karakteres tömbök tömbelemen
ként csak 3 bájtot foglalnak el. 

130 DIM P$ (1 44) 

Nullára állítja be a kigyűjtött programok P számát. Minthogy ezt a RUN parancs hatásá
ra a gép automatikusan megteszi, ennek az utasításnak itt legfeljebb dokumentatfv sze
repe van. 

140 P=0 
Megnyit egy á llományt, meghatároz egy lemezegységet, és lefoglal egy adatcsatornát a 
tartalomjegyzék olvasására : 

2 10 OF'Et·~ 2 .. :=: .. 2J 11 $ 11 

Kipörgeti a 18-as sáv teljes 0-ás szektorát. Mind a 256 bájtot. Ugyanis tudjuk, hogy a tar
talomjegyzék bejegyzései az 1-es szektoron kezdődnek. 

FIG YELEM! 
A GET# még mindig csak az adatbájtokat tudja olvasni, ezért csak 254-szer szabad a ki· 
pörgetést végrehajtanu nk: 

220 V=254 GOSUB 810 

Beolvassa a soron következő 8$ bájtot. Ez az e lső végrehajtáskor a 18-as sáv 1-es szekto
rának 2-es bájtja lesz, ami a tarta lomjegyzék l egelső b·~jegyzésének a típuskód ját tarta l
mazza: 

:'.:! U3 GET#2) :E::t 

Megvizsgá lja, hogy elérte-e a tarta lomjegyzék végét. Ez elvileg már a l egelső értékes bájt 
olvasása kor is e lőfordulhat, h iszen a lemez lehet üres is. 
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A figyeléshez a már ismert STATUS vá ltozót használjuk. 
Itt jegyezzük meg, hogy minden blokk elsd (0-ás) bájtja az állomány (tartalomjegyzék) 
következő b lo kkjának sávclmét, a második (1-es) bájtja pedig a szektorclmét tartalmazza, 
ha van folytatásb lokk. Ha nincs, akkor a 0-ás bájt tartalma nulla, az 1-esé pedig a blokk 
feltöltöt\'ége - ami azt mutatja, hogy az állományból még hány bájt van hátra. Innen 
tudja felismerni az állomány végét a lemezkezelő, és ezt használja ki a STATUS beállí
tásánál. Ismételjük, az á llományok végén nincs semmilyen külön állományvége 
(EOF) jel. 

320 IF STATUS THEN GOTO 610 
Ha az o lvasás során nem értük el az állomány végét, a programunk megnéz i, hogy az a 8$ 
bájt, amit beolvasott. egy programra vonatkozó bejegyzés t ípuskódja-e. Ha ugyanis az, ak
kor az értéké nek 130-nak kell lennie. 
A vizsgálathoz persze nem magát a beolvasott 8$ bájtot, hanem annak az ASCII, azaz az 
ASC függvén nyel előállított kódját kell használnunk. 
Az ASC függvény azonban hibát jelez. ha a paramétere üres karaktersorozat. (Ilyet pél
dául úgy tudu nk e lőállítan i, hogy egy karakteres konstans nyitó és csukó iclézőjele közé 
nem írunk semmilyen jelet.) A GET# akkor ad ilyen üres karaktert, ha a lemezen levő 
bájtról hexadecimális nulla értéket olvas be. Minthogy ez előfordulhat, tanácsos a beolva· 
sott 8$ bájthoz hozzácsatolni egy "O" karaktert; így ha üres karakter jött be, az ASC 
függvény "'O" paramétert kap, ami n-ém okoz hibát, ha viszont nem üres karaktert o lvas
tunk be, akkor az ASC egy kéttagú jelsorozatot kap, de ez nem baj, mert a karaktersoro
zatoknak amúgy is csak az első karakterét veszi figyelembe. 

3:30 IF ASC(B$+"0" )-128=2 THEN GOTO 510 
Ha a beo lvasott 8$ bájton nem egy programra utaló típuskód volt. a programunk újabb 
8$ bájtot olvas be, és ezt mindaddig teszi, amíg megfelelő (130-as) típuskódot nem talál, 
vagy el nem éri a tartalomjegyzék végét: 

410 GOTO 3 10 
Ha a beolvasott 8$ bájton éppen egy programra utaló típuskód volt, akkor kipörgeti az 
utána következő két bájtot. amelyek a program kezdőcímét tartalmazzák: 

510 V=2 GOSUB 8 10 
Ezután beolvassa a soron következő 16 bájtot, vagyis a program nevének a 8$ betOit. 
Ezeket egyetlen N$ programnévvé illeszti össze: 

520 V= 16 GOSUB 710 
Amikor megvan a program N$ neve, kigyOjti azt az erre a cé lra korábban definiált P$ 
tömbbe, először természetesen 1-gyel megnövelve a kigyOjtött programok P számát, ezt 
használja a P$ tömb indexelésére is: 

530 P=P+l 
540 P$ ( P) =t·~$ 

Ezután új abb programnevek keresésére indu l, vagyis tovább olvassa a báJtokat a tartalom
jegyzékből, míg csak egy újabb megfelelő típuskódot nem talál, vagy el nem éri az állo
mány végét: 

550 GOTO 3 10 
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Amikor a program a bájtok o lvasása után eléri a tartalomjegyzék végét, tájékoztatás vé
gett kiírja a képernyőre a kigyOjtött programneveket. EgyszerO fej léccel, illetve lábléccel 
jelzi a kiírás elejét, il letve végét. 
Minthogy a kigyüjtött programok P számát megőrizte, könnyen meghatározható, hogy a 
P$ tömbböl hány elemet kell kiírnia : 

610 PRHff 11 ::111 

620 PR I ~ff 11 PF.:OGRAMOK : " 
630 PR I ~4T " ------- - ----·----- 11 

64~3 FOR I = l TO P 
650 PR I t..jT " 11 j F'$ ( I) 
660 HEXT I 
67~~1 PR I t·ff 11 

---- ------------
11 

Befejezésül lezárja az állományt : 

6 80 CLOSE 2 
Végül leáll : 

699 EHD 
A programunk felhasználja az előző programunkban megismert névbeolvasó: 
::;-10 t·-1$= 11 11 

720 FOR I = l TO V 
7:30 GE T#2) .B$ 
740 IF B$=CHR$(160 ) THEN GOTO 760 
75~3 t..j$=t-U=+ E:$ 
760 t·-IE::<T I 
799 F.:ETURt-1 
és kipörgető : 

8 10 FOR 1= 1 TO V 
820 GET#2, B$ 
E:30 t·-IE::<T I 
89 9 F.:ETUF.:N 
szubrutinokat. Az előbbit olyan módosítással, hogy mindig a teljes nevet adja meg, azaz 
nem hagyja el a fe lső állású szóközöket. 
Mindezek begépelése után tegyünk be egy olyan lemezt, amelynek a tartalomjegyzékét is
merjük, és adjunk RUN parancsot. Ha nem követtünk el gépelési hibát, a programnak mű

ködnie kell. Lásd 5 . ábra! 
A kipróbáláshoz lehető leg o lyan lemezt hasz náljunk, amelyen 10- 15 programnál n incsen 
több, külö nbe n a képernyőrő l ki fog futni a lista, é s ne m tudjuk ellenőrizni a helyességét. 

FIGYELEM! 
A m intaprogram csak a lemezen levő p rogramok nevét gyűjti ki, az adatállományokét, ha 
ilyenek va nna k is a lemezünkön, nem veszi figyelembe. 
Nézzük meg egyben is a teljes p rogramot ! 
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LEMEZAZOt·KIS 1 TA·.:: 
ZflMFtTKA 
Tt=if..:;:TflLOM.JEG'-r'ZEk 
PULI 
:::;ZIJM::::zEDOK 
OF.:AF:EHD 
::::o::-::or<:o:::: 1 T 
IiEMüi·-:EF.:E:3E::; 
DEMOLEl"IE::'.tiZOH 

5 . ábra. Kigyűjtött programnevek. 

101 : REM >>> BEJELENTKEZES & DEKLARALAS <<< 
102 
110 PF.: I t·ff ":~1 11 

120 PR I t·ff 11 PPOGF.:AMKERE:3ES ti 
1:3(1 DIM P$(144) 
140 P=0 
200 
201 :REM >>> MEGNYITAS & KIPORGETES <<< 
202 
210 OPEN 2 1 8 1 2 1 

11 $" 
220 V=25 4 : GOSUB 810 : REM==> KIPORGETES 
300 
301 :REM >>> PROGRAMOK KERESESE <<< 
302 
310 GET#2,B$ 
320 IF STATUS THEN GOTO 610 
330 I F A:::; e< B$+" 0 ti ) -128=2 THEt·~ GOTO 5H:::1 
410 GOnJ :310 
510 V=2 : GOSUB 810 : REM==) KIPORGETES 
520 
53i3 
540 
55 (1 
600 
6(11 

V=16 : GOSUB 710 :REM= = > BEOLVASAS 
P=P+l 

602 

F'$ ( p > =t·~$ 

GOTO :310 

: REM >>> KIIRAS & BEFEJEZES 

61fJ PF~INT 11 :-:J" 
620 PF.: INT " PROGF.:AMOK : " 
6;3~3 PR I r··n 11 

- -------·--------" 

640 FOR I=l TO P 
650 PF.:It·ff 11 

"; P$ ( I) 
660 NEXT I 
670 PF.: INT " -·------- --- - ---- 11 

680 CLOSE 2 
699 END 

<<< 
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700 
701 :REM >>> NEV BEOLVASASA <<< 
702 
710 N$= "" 
720 FOR I=l TO V 
730 GET#2,B$ 
750 N$=N$+B$ 
760 NEXT I 
799 RETURN 
800 
801 :REM >>> KIPORGETES <<< 
802 
810 
820 
8:30 
899 

FOR I=l TO V 
GET#2,B$ 

HEXT I 
P.ETIJRN 

Természetesen a 330~s sorban a kód megfelelő átállftásával elérhetjük, hogy ne a progra
mok, hanem csak az állományok, vagy akár azon belül is csak a soros állományok neve le
gyen kigyOjtve. Annak sincs akadálya, hogy minden nevet kigyűjtsünk, akár programé, 
akár állomá nyé is a nyilvántartott név. Sőt, magát a kigyűjtött programnevet is figyelhet
jük, fgy elérhetjük, hogy a program például csak egy meghatározott betOvel kezdődő 

vagy akár valamilyen más szempontot kielégítő neveket válogassa ki. 

A programunk feltételezi, hogy a 18-as sáv 0-ás szektorától fölfe lé sehol sem fordu lhat elő 
o lyan bájt, a tfpuskód bájtján kívül, amelyiknek a tartalma megegyezne valamelyik tfpus
kóddal. Ha ilyen eset mégis bekövetkezne, a program kigyűjtene olyan adatokat is, ame
lyek nem nevek. Ennek a valószínOsége ugyan kicsi, de nem elhanyagolható. Ezért, ha tö
kéletes biztonságot akarunk, be kell építenünk védelmet. Ez például a bájtok számlálásá
val és a bájtpozíciók figyelésével megvalósítható. (Ettől e ltérő megoldást láthatunk majd a 
saját tartalomjegyzék készítésénél, néhány oldallal később.) 

Adósak vagyunk még egy magyarázattal: mire jó a nevek kigyűjtése. Például azért, mert 
egy programrendszerünkhöz írhatunk olyan vezérlő programot, amely a lemezről leolva
sott programnevekböl tudja, hogy milyen programok tartoznak a rendszerhez, és szükség 
szerint betölti és automatikusan elindítja azt a programot, amelynek a funkciójára a fel
dolgozás során éppen szükség van. 

Vagy gondoljunk például a menüválasztás technikájára! Mennyivel biztonságosabb, ha a 
választható programneveket nem a gépkezelőnek kell begépelnie, vagy nem konstans
ként adjuk meg, akár DAT A utasításban, akár közvetlen értékadással, hanem azokat a 
program a menü feltálalásához a lemez tartalomjegyzékéből veszi. igy a menün szereplő 
programok számának növekedése vagy csökkenése, illetve a programok nevén<?'< megvál
tozása a menüt kiíró vezérlő programban semmilyen változtatást nem igényel. Nem is for
du Ihat elő, hogy egy lemezen levő program nem szerepel a menüben, vagy megfordítva, 
kiválasztottunk ugyan egy programot a menüből, de az nem tölthető be, mert már nincs a 
lemezen, vagy más a neve. 
Ehhez a mintaprogramunk önmagában persze kevés, de jó ötleteket ad ahhoz, hogy mi-
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lyen programnév- vagy állománynév-kereső eljárásokat építsünk be azokba a program
jainkba, amelyeknél ezt szükségesnek látjuk. A mintaprogram mindenesetre bizony(tja, 
hogy a nevek a tartalomjegyzékből kigyűjthetők. 

SAJÁT 
TARTALOMJEGYZÉK 
KÉSZÍTÉSE 

Noha az előbb bemutatott programunk, akárhány lemezre is 
próbáltuk ki, soha nem hibázott, a típus figyelésének tényle
gesen az az abszolút biztos módja, hogy a bejegyzések szerke

--------- zetének ismeretében a t(pust kizárólag a megfelelő pozfción ke-
ressük. 

Ha már ismerjük és kihasználjuk a bejegyzések szerkezetét, könnyen írhatunk olyan prog
ramot is, ami a programjaink és állományaink minden jellemző adatát megadja - és (gy 
többet nyújt a gép á ltal közölt tartalomjegyzéknél. 
Itt azt használjuk ki, hogy a tartalomjegyzékben a rendelkezésre álló 18 darab szektoron 
szektoronként 8 bejegyzés lehet. bejegyzésenként 8 adattal, ahol az adatok a korábban is
mertetett táblázat szerinti sorrendben, méretben és tartalommal helyezkednek el. 
A program definiálja a C$ címsort, és a sormintaként használt K$ kötőjelet: 

100 CS=" SAJAT TARTALOMJEGYZEK" 
101 K$=" ---------------------" 
Definiálja a tartalomjegyzék-bejegyzés adatmezőinek M$ megnevezését, valamint V hosz
szát. (Ilyen a'datmezéSből bejegyzésenként 8 darab lehet.) 

110 DIM MS(8)1VC8) 
120 f1$( 1) =11 TIPUS 11 './(1)=1 
130 M$(2)=" KEZDOCIM 11 \1(2)=2 
140 M$(3)= 11 NEV 11 V(3)=16 
150 M$(4)=" MELLEKSZ 11 V<.:4)=2 
160 M$(5)= 11 REKORDMERET: 11 1,/(5)=1 
170 M$(6)=" URES 11 './(6)=4 
180 M$(7)=" FELULIRAS 11 VC7)=2 
190 MS(8)= 11 FAJLMERET 11 VCS)=2 

Megnyitja a tartalomjegyzéket mint soros állományt olvasásra, kipörgeti az első 254 báj
tot, azaz a 18-as sáv 0-ás szektorát, és ha a tartalomjegyzék üres, leál 1: 

210 OPEN 2,a,2, 11 1 11 

220 V~254:GQSUB 810 =REM~~> KIPORGETES 
230 IF STATUS THEN GOTO 610 

Ciklust szervez a tartalomjegyzék S szektorainak feldolgozására. (Ilyenből 18 darab van.) 

310 FOR s~1 TO 18 

Ezen belül ciklust szervez az egy szektoron belüli T tartalomjegyzék-bejegyzések feldolgo
zására. (Ezekből szektoronként legfeljebb 8 darab lehet.) Minden bejegyzés feldolgozása 
el6tt törli a képernyőt, és kiírja a fejlécet: 

320 FOR T=1 TO 8 
330 : PRINT 11 :.111

: PRINT C$: PRINT K$ 
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Egy-egy tartalomjegyzék-b ejegyzésen belül ciklust szervez az A darab adat beolvasására és 
kiírására. (Ezekből minden bejegyzésnél mindig pontosan 8 van.) 

340 FOR A=l TO 8 
Minden egyes adat esetén beolvassa az adatot. Ha a bejegyzés első beolvasott adata N$ 
nem tartalmaz típuskódot, úgy tekinti, hogy a tartalomjegyzékben nincs több bejegyzés. 
Ilyenkor a program leáll: 

350 GOSUB 710 =REM==> BEOLVASAS 
360 IF A=l AND N$=CHR$(0) THEN GOTO 610 
Ha a bejegyzés létezik, kiírja az adat M$ megnevezését (természetesen mindig a szóban 
forgó A-dik adatét): 

370 : PRINT =PRINT M$(A) ; 

Majd ugyanebbe a sorban kiírja magát az N$ adatot is : 

4 0 0 
4 10 
420 
430 
480 

ot-1 A GOTO 4 10, 420, 4:'.:~0, 4 20, 4 10, 4~~3, 420, 480 
PRitH ASC(N$) 
PRI NT ASCCLEFT$(N$,l)),",";ASCCRIGHTS(N$,1 )~ 
PRIN T 1-1$ 
PR I NT ASCCLEFT$(N$,l))+ASCCRIGHTSCN$ ,1))* 256 

GOTO 499 
GOTO 499 
GOTO 4 :39 
GOTO 499 

Megjegyezzük, hogy a nevet és az üres mezőt egy az egyben úgy írja ki, ahogyan beolvas
ta. A típust és a rekordméretet konvertálnia kell az egybájtos ábrázolásmódról a szokásos 
numerikus értékre. Ez az ASC függvénnyel valósítható meg. A program vagy állomány 
kezdőcímét, a mellékszektor címét és a felülíró állomány kezdőcímét szét kell bontani 
sávcímre (első bájt) és szektorcímre (második bájt). A konvertálás itt sem maradhat el. 
A program vagy állomány (fájl) méretét pedig át kell számítani az a+~56 képlettel 
- ahol ,,a" az alsó bájt, „f" a felső bájt numerikusra konvertált értéke. 

Az adat kiírása után áttér a következő A adatra: 

499 NE~'<T A 

A bejegyzés összes adatának kiírása után megkérdezi, hogy kívánjuk-e kiíratni a soron kö
vetkező bejegyzés adatait is. Ha a V$ válaszunk igenlő, akkor kipörgeti a bejegyzést köve
tő két kihasználatlan bájtot, ha éppen nem a szektor végén van. 

Nemleges V$ válasz esetén feljebb viszi a kurzort, hogy ne fusson ki a képernyőről, majd 
leállítja a programot. 

Bármilyen más válasz esetén új választ kér. 

510 
520 
530 
540 
550 
560 
570 

PRINT : PRINT K$ 
PRINT " ?TOVABB? CI /NJ" 
PRINT K$ 
V$= 1111 •GET V$ 
IF V$= 11 I 11 THEH GOTO 590 
IF V$="N 11 THEN PRINT "'.'TT]":GOTO 610 
GOTO 540 

Ha kértük a kiírás folytatását, áttér a következő T tartalomjegyzék-bejegyzé sre: 

598 NEXT T 
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Ha a szektoron belül mind a 8 bejegyzést feldolgozta, áttér a követ"kező S szektorra : 
599 NEXT S 
Ha mind a 18 szektor ö sszes bejegyzését feldolgozta, vagy a listázást leállltottvk, lezárja a 
megnyitott állományt, kiírja a zárósort és leáll : 

610 CLOSE 2 
620 PRINT =PRINT K$ 
699 END 
A felesleges 8$ báj tok k ipörgetése a már ismert szubrutinnal történik, amelyben a kipörge
tend(S báitok V számát paraméterként kell megadnunk: 

810 FOR I=1 TO V 
820 OET#2 , B$ 
830 NEXT I 
899 RETURN 
Az N$ adato k beolvasása is a már ismert módon, 8$ bájtonként történik, némi módosl
tással: 
710 N$•"" 
720 FOR I=l TO VCA) 
730 GET#2,B.$ 
740 IF B$= 1111 THEt-~ BS=CHR$( 0 ) 
7:50 N.$=N$+B$ 
760 NEXT I 
799 RETURN 
Először is a rutin a beolvasandó bájtok számát a V (A ) tömbből veszi; a megfelelő tömb
elemet az adat A sorszáma határozza meg. Másrészt arra ügyelnünk kell, hogy a 8$ bájt 
soha ne tartalmazzon üres karaktert, különben az ASC függvény, ami a konvertáláshoz 
szükséges, nem lesz végrehajtható. Az üres karakter helyére nem tölthetünk be +o" ka
raktert. mert ennek a kódja 48. Csak olyan karakter a jó, amelynek az ASCII kódja 
nulla. 
A programot ki is próbálhatjuk. MGködésének illusztrá lásánt" elegend(S néhány részletet 
bemutatnunk: 

SAJAT TARTALOMJEOYZEK SAJAT TARTALOMJEGYZEK --------------------- ---------------------
TIPUS 130 TIPUS 130 
KEZDOC IM 17 ' 5 KEZDOCit1 20 ' 13 

HEV PULI NEV LEMEZAZONOSITAS 
MELLEKSZ 0 0 MELLEKSZ 0 ' 0 
REKORDMERET : 0 REKORDMERET : 0 
URES URES 

FELULIRAS 0 , 0 FELULIRAS 0 ) 0 
FAJLMERET 28 FA.JLMERET 6 

?TOVABB? CI/NJ ? TOVABB? CI/NJ --------------------- ---------------------6. 6bra. Példák a nJ6t tartalomjegymkre 
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Összehasontrusul közöljük a lemez „hivatalos" tartalomjegyzékét és a lemeztérképet : 
READ't'. 

0 
6 
7 

16180•~= ·=:i~ 

7 
28 
7 

"LEMEZAZONOSITAS" PRG 
"ZAMATKA" PRG 
"TARTALOMJEGYZEK" PRG 
"PULI" PRG 
"SZOMSZEDOK" PRG 

9 "ORAREND" PRG 
6 "SOXOROSIT" PRG 
3 "DEt10KERESES" PRG 
6 "DEt10LEt1EZAZm4" PRG 
3 "EG'l"PROGRAM" PRG 
3 "KETTESPROG" PRG 
4 "PROGRAMKERESES" PRG 
9 
566 

"DEMOTARTALOM" PRG 
BLOCKS FREE. 

READY. 1. M:>ra. A lemez „ hivatalos" ntrtalomjegyz6ke 

* LEMEZTERKEP * ll' ItlTRONI K SOFTWARE * 
LEMEZ BOTl-03/ B 

2 0 · ++++++++++++++• • 
19 · +++++++++++++++• 
18 ; +++++++++++++++• 
17 · +++++++++++++++• 
16 =+++++++++++++++• 
1s : +++++++++++++++• 
14 =++++++++++++++•• 
13 · ++++++++++++++•• 
12 . ++++++++++++++•• 
11 . ++++++++++++++• 
10 ++++++++++++++• 
9 +++++++++++++++ 
8 ++++++++ ++++++• 
7 : ++~++ + +++ + 
6 ++ + ++ 
s : ++ +++++• 

AF 

••••+++~--------
+••++++++++++- ---
• ••+++++++++++++++ 
+ aa+++++++++++++++ 
+••••+++++++++++++ 
+•••++++++++++++++ 
+ ee+++++++++++++++ 
+••+++++++++++++++ 
+ae++++++++++++++~ 

+ ea+++++++ ++++++++ 
+••+++++++++++++++ 
+••+++++++++++++++ 
+ae++++++++++++ +++ 
+•••++++++++++++++ 

4 : +++ ++++++++• 
3 · ++++++++++++++• 
2 · ++++++++++++++• 
1 : ++++++++++++++• 
0 : ++++++++++++++• 

••••••+++++++++++++ 
• +••••+++++++++++++ 
• • ••+++++++++++++++ 
•••• •++++++++++++++ 
••••+++++++++++++ ++ 

_ __ 1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 e 1 1 1 1 1 1 1 ' 2 1 1 1 e e e 1 1 '3~ 

SV=12345678901 234 567.890 123456789012345 

8. ébra. A vlz~lt lemez térképe 

64 



A program. szemben az előzőkkel, nemcsak a programok, hanem a soros és a relatív 
állományok bejegyzéseit is k iírja. Ezt tetszés szerint módosíthatjuk, a típuskód f igye lésé
vel, hogy csak az egyiket, vagy másikat vesszük figyelembe. Íz lés szerint „tupírozhatjuk" 
is. példáu l úgy, hogy csak bizonyos adatokat. mondjuk a nev et, a kezdöcímet és az állo
mányméretet írja kí; vagy hogy a kiírás tetszetősebb vagy tömörebb formában készüljön; 
hogy a típuskód helyett a típus megjelölését (SEO. PRG stb.) írja ki; hogy a bejegyzések 
kózótt meghatározott szempont o k szerint válogasson; hogy kívánság szerint a tartalom
jegyzéket a nyomtatóra is ki tudja frni - és így tovább. 

FIGYE LEM! 
A program leá ll. ha a tartalomjegyzékben nulla típuskódot (lezáratlan tö rölt bejegyzést) 
talál. De ha a 360-as sort elhagyjuk, akkor ezeket is kijelzi. Ez esetben viszont csak akkor 
áll le, ha az összes szektoron végigment, vagy ha a „ ?TOV ABB ?" kérdésre nemleges vá
laszt adtunk. 

Úgy h isszü k, mindezeket a módositásokat már az Olvasóra b ízha t juk. Segítségül közöljük 
a program jelenlegi teljes kódját: 
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READY. 
100 Cs=" SAJAT TARTALOMJEGYZEf'" ' 
101 K$•" -------------------- -" 102 REM~-----~----~-~------------------------------ ADATELOKESZITES 
110 DIM MS ( 8 ) ,YC8 ) 
120 MSCl )=" TlPUS VCl )= l 
130 11S( 2 )c" KEZDOCU1 VC2)z2 
140 MS( 3)•" NEY VC3) =16 
150 MS( 4)s" MELLEKSZ · " VC4 >=2 
160 M$( 5)•" REKORDMERET : " VC5 >=t 
170 M$( 6 ) =" URES V(6>=4 
180 Ms( 7 ) =" FELULIRAS ' " VC7>•2 
190 MSC8)=" FAJLMERET · " YC8)=2 
200 REM-----------------------------------~---- MEGNYITAS & KIPORGETES 
2 10 OPEN 2,8,2,"$" 
220 Y=254 · GOSUB 810 · REM=s) KIPORGETES 
230 IF STATUS THEN OOTO 610 
300 REM--------~-------------~--------------------~----- FELDOLGOZAS 
3 10 FOR S=l TO 18 
320 : FOR T=l TO 8 
3 30 PR INT " :1" · PRINT Cs PRINT KS 
340 FOR A=l TO 8 
350 GOSUB 7 10 REM==> BEOLYASAS 
360 IF A=I AMD NS=CHRS ( 0) THEN GOTO 610 
370 PRlNT PRJNT MS( A) , 
400 ON A GOTO 410 . 420 143014201410 , 43014201480 
410 PRINT ASCCNS > 
420 PRINT ASC<LEFTS( NS. 1)), " , " ; ASCCRIGHTSCNS, 1)) 
430 PRlNT NS 
480 PRINT ASCCLEFTSCNS1l )) +ASCCRIGHTS CNS1 1))*256 
499 NEXT A 
510 PRJNT :PRINT K$ 
520 PRINT " ?TOVABB? [ lt'Nl" 
530 PRINT KS 
540 VSc"" GET Vs 
550 IF VS=" I" THEN OOTO 590 
560 IF Ys ="N" THEN PRINT " 7T1" ·ooro 610 
570 GOTO 5 40 
590 IF T<8 THEN V=2 GOSUB 810 : REM==> KIPORGETES 
598 MEXT T 
599 NEXT S 

GOTO 499 
GOTO 499 
GOTO 499 
GOTO 499 

600 REM---~--------~--------~------------~--------------- BEFEJEZES 
610 CLOSE 2 
620 PRINT · PRINT Ks 
699 Etm 
700 REM======:=,,,=======c===o=• "'======s===:==s=====z==:== ADAT BEDLYASASA 
71 0 NS="" 
720 FOR I=l TO VCA> 
730 GETll2 1BS 
740 IF BS="" THEll BS„CHRS C0 ) 
750 NS=NS+BS 
760 NEXT 1 
799 RETURN 
800 REM==2====··==s===============================ce:~=-~~=: KIPORGETES 
8 10 FOR l=l TO V 
820 GETtt2. Bs 
830 NEXT I 
899 RETURN 

READ ... . 
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Egyéb lemezkezelési tudnivalók 

KtTLEMEZES 
FUNKCIÓK 

A COMMODORE géphez két lemezmeghajtós (úgynevezett 
dual) lemezegylégek ís csatlakoztathatók. Ezekbe egyidejOleg 

- --------- két lemezt is be lehet helyezni. 
Ha ílyen lemezegységgel találkozunk, módosítanunk kell a lemezkezelő funkcióinkat. 
l lyenkor ugyanis nem elegend6 információ a lemezkezelő számára, ha csak a lemezegy
ség logikai egységszámát adjuk meg (esetünkben eddig ez mindig 8 volt), hanem azt is meg 
kell határoznunk, hogy a lemezegységen belül melyik lemezmeghajtóra vonatkozik a 
parancs. 
A rendszer a lemezmeghajtókat 0, illetve 1 számmal azonosftja. Ezekre kell tehát hivat
koznunk, mégpedig általában a lemezkeze/tJ funkciót meghatllrozó kulcsszó ualn. lgy 
péld.iul a 

PRIMT#15,"HEW0 =PROBA,PR" 
parancs az OPEN utasftásban meghatározott számú lemezegység O.,,s meghajtójában levő 
lemezt formázza, a 

PRINT#1 5,"SCRATCH1 :FELESLEGES " 
parancs pedig az 1-es meghajtóban levő lemezr61 törli a FELESLEGES programot. 
Ennél érdekesebb a COPY funkció, ahol a 

PRHff#lS, "COPY0 : MASOLAT=l : EREDETI " 
parancs az 1-es meghajtóban levő lemezr61 veszi az EREDETI programot, és átmásolja a 
0-ás meghajtóban levő lemezre, ahol is MASOLAT néven tárolja. 
Ugyanez a lehetőlég kihasználható a soros adatállományok összemásolásánál is. 
Egylemezes (single drive) lemezegységek esetén, mint amilyen az 1541 is, ezeknek a meit 
hajtó-azonosltóknak a használata szükségtelen, de nem tilos. Ha például programáthelyez
hettlségi okokból ragaszkodnunk kell használatukhoz, akkor ezt megtehetjük, de min
denütt kizárólag csak a 0-ás meghajtóra hivatkozhatunk. 
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TÖBB LEMEZEGVSéG A COMMODORE legfeljebb 4 lemezegységet tud kezelni, ha 
KEZELése ezek kozött nincs azonos egységszáml'1. 

------- Mint.hogy a lemezegységeket gyárilag S-as egységszámra be-
állítva hozzák forgalomba, az átállltásról a felhasználónak kell gondoskodnia : 

Először minden kábelt ki kell húzni a lemezegységből. · 
Majd le kell szerelni a mOanyag dobozfedelet, és azon belül a fémburkolatot is. 
Ezek után a klvánt. egységsúmnak megfelelő kombinációban át kell vágni az egység
számot meghatározó érint.kezőket. 
Végül vissza kell szerelni a fém· és a mOanyag burkolatot. 

Az átvágások az a lábbi komb inációkban hajthat.ők végre: 

88 e~49sz:ám "' 8 

(\ 8 egységszám • 9 

~ 

8 (\ 
eg ységszám • 1~ 

~ 
(\ (\ 

egys~gnám - 11 

~ ~ 
9 ,b,.., Egységadm tt61Udsa hardverúton 

Az átvágássa l az egységszámot. egyszer és mindenkorra átállltottuk. 

FIGYELEM! 
A hardverúton tönénő át.állításhoz egy csillagfejO csavarhúzó, egy k6s, valamint szakis
meret. szükséges. Ezt célszerGen b lzzuk szakemberre. 
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A hardverben beállított egységszám szoftverrel felülbírálható. 
Szükség esetén, ha például a 8-as lemezegységünk elromlik, és a javítás ideje alatt egy má
sik, mondjuk 9 -es egységszámú lemezegységgel kívánjuk ideiglenesen helyettesíteni, az 
egységszám szoftverrel történő átállításával elérhetjük, hogy azokat a programjainkat is 
használhatjuk, amelyek fixen a 8-as egységszámra vannak beállítva, ás azon változtatni 
nem tudunk, vagy nem akarunk. 
Az átállítás úgy kezdődik, hogy bekapcsolás után megnyitjuk a paranC$-csatornát: 

OPEN 15,9, 15 
Majd lemezparancsot adunk ki a lemezegység tárjának f elülírására : 

PR I NHt t:S , "M-'1J: "; CHR$ ( 119>+CHR$ ( 0 ) +CHR$(2) 
+CHRS<40)+CHR$( 72> 
Végül lezárjuk a parancs-csatornát: 

CLOSE 15 
Ezek a parancsok programból, utasltásként is k iadhatók, ás más lemezegységre is végre
hajthatók: a PRINT# lemezvezérlő adatsorozatának az utolsó két karaktere mindig a kf. 
vánt egységszámnál 32-vel, illetve 64-gyel nagyobb; tehát 9 esetén 41 és 73, 10 esetén 
42 ás 74, 11 esetén 43 és 75. 

FIGYE LEM! 
Ez az átAl/ftás a lemezegység kikapcoo/ásáig tart, és akkor visszaáll az eredeti, hardverben 
beállított egységszám. 

LOAD "$",8 

SEARCH IHO FOR $ 
LOADINO 
READ'r'. 
OPEN 1!5, 8 , 15 

READV. 
PRINT#1!5,"M-W ="; CHRSC119) +CHR$ C0 ) +CHR$ C2)+CHRS C4 1) +CHR$ C73 ) 

READ'r'. 
CLOSE 1!5 

READY. 
LOAD "$ ", e 

SEARCHING FOR $ 
?DEVI CE NOT PRESENT ERROR 
READ'f'. 
LOAD "$ ", 9 

SEARCHINO FOR $ 
LOADING 
READ'r'. 
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A LEMEZMÖVE LETEK 
S IKERESSÉG ÉN EK 
LEKÉ RD EZÉSE 

Az adatállományokkal kapcsolatban felhlvjuk a figyelmet a 
parancs-csatorna már ismert lekérdezési leheti'lségének kibi'lvl
tett v"tozattlra. Ha bármilyen lemezművelet után kiadunk 
egy 

8888 INPUT#t~ , H , HS,SA,SZ 
utasitást, akkor a parancs-csatornáról leolvashatjuk a lemezmOvelet elvégzésének sikef'es
ségére vagy sikertelenségére vonatkozó információkat, amelyek a megadott változókban 
jelennek meg: 

H : hibakód 
tartalma 0, ha a lemezmOvelet sikeres volt; 

20-74, sikertelen lemezmOvelet után; 
1-19 esetén nem jelent hibát; 

HS: hibaüzenet 
tartalma 

SA: sávclm 

a hibakódnak megfeleli'! (angol nyelvO) hibaüzenet, például 0 esetén 
„OK"; 

SZ: szektorclm 

10 OPEt-~ 15, 8, 15 
20 OPEN 2,8, 2,"PROBA,SEQ, READ" 
30 INPUT#15,H,H$,SA,SZ 
40 PRINT =PRINT" HIBAKOD =" iH 
50 PRINT :PRINT" HIBA = ";HS 
60 PRINT=PRINT" SAV =" iSA 
70 PRINT =PRINT" SZEKTOR =-" i SZ 
80 CLOSE 2 
90 CLOSE 15 

READY. 

RUN 

HIBAK.OD 
HIBA 
SA'./ 

= 6 2 
= F ILE NOT FOUtm 
= 0 

SZEKTOR = 0 

A sAvclm és a szektorclm együ ttesen egy blokkclmer határoz meg. A lemezmOvelet jelle
géti'l I, esetenként azon belül a hiba tlpusától függ, hogy itt milyen blokkclmet kapunk. 
Sikl!f"es lemezmOvelet esetén mindig SA 0 és SZ= O jelenik meg. 
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Leggyakrabban anna k a b lo kknak a elmé t adja meg a lemezkezelő, amelynek a kezelése, 
írása/olvasása kozben a h ibát fe lfedez t e. tehát nem azét, amelyikben a hiba ténylegesen 
el6forduh. Az esetek döntő többségében ez a kettő megegyezik . Számítsunk azonban arra 
is, hogy néha az u t olsó sikerrel kezelt blokk elmét kapjuk meg. 
Ha a lemezkezelő nem tudja megállapítani a hibás blokk elmét, vagy még inkább. ha a le
mezkezelés sorá n még egyáltalán nem nyúlt blokkhoz. 'akkor SA= O és SZ- 0 értéket 
ad meg. 
Előre már most jelezzük, hogy ennek a visszakapott b lokkcimnek az úgynevezett random 
állományok kezelésekor sajátos és rendkívül fontos szerepe lesz. (A random állományokat 
külön kötetben fogjuk tárgyalni.) 

FIGYELEM! 
A parancs-csatorna csak programból kérdezhető le. Az 1 NPUT:: ugyanis parancsként nem 
adható ki. (Lásd „AL API SMERETEK '; 81 . oldal!) 

MEGJ EGYZÉSEK 
ALEM EZ KEZELÉSH EZ 

A NEW, a VALIDATE, az INIT IALIZE lemezkezelő paran· 
csok mindig a lemezre vonatkoznak, de az adatállományokra 
is kihatásuk van. A VALIDATE tö rli a lemezen esetleg fe n t 

levő random szervezésű adatállományt. a NEW pedig formázáskor végigirja és vissza is ol 
vassa a teljes lemezt. 1gy az osszes állományt megsemmisíti. Az INITIALIZE hatására pe
dig az éppen nyitva levő adatállományok megsemmisülhetnek. 
A LOAD, SAVE, VER I FY parancsokkal csak programot lehet betolteni, kimenteni, ellen
őrizne. Adatállományokra nem használhatók. 
Ez alól kivétel a LOAD, amellyel a lemez tartalomjegyzéke is betölthető. 

A RENAME, SCRATCH, COPY parancsokkal mind programokat, mind soros, illetve rela· 
tfv szervezésű adatállományokat lehet átnevezni, toro lni, illetve másolni. Ez aló l kivétel 
a COPY funkció összemásolni tudó változata , amely csak soros adatá llományokra al
kalmazható. 
Megjegyezzük, hogy a COPY mükodik kétlemezes (dual) egységen is, tud másolni 
az egyik meghajtóból a másikba, de nem másolhatunk vele egyik ll'mezegységről másik 
egységre. 
Sem a COPY, sem a RENAME nem ha jtható végre megnyitott állapotban l evő állo-
mányokra. 

A SOROS 
Á LLOMÁNYOK R A 
VONATKOZÓ 
H I BAÜZEN ET EK 

OK (hibakód ja - 0) 
Minden rendben. 

READ ERROR (hiba kódja = 20,21,22.23.24,27) 
Olvasási hiba. Leggyakrabban a lemeztartalom megsérülése okozza. Il yenkor 
próbáljuk meg újra formázni a lemezt. Ha egy másik lemezegységen nem sikerül, 
a lemezt eldobhatjuk . Ugyanez a teendő, ha maga a lemez sérü lt meg. A hibát 
o kozhatja a lemezegység meghibásodása is. Gyakori hibaok lehet még: a lemez-

71 



egységben nincs lemez; a lemezegységben levő lemez nincs formázva; a lemez 
nincs jól behelyezve, a lemezegység ajtaja nincs jól becsukva, esetleg menet 
közben kinyílt . 

WR ITE PROTECT ON (hibakódja 26) 
lrásvédelemmel ellátott le'rnezre adtunk ki lemezre író utasítást. Vagy cseréljük 
ki a lemezt, vagy távolítsuk el róla az frásvédő címkét. 

WRITE ERROR (hibakódja 25,28) 
Íráshiba. Általában lemezsérülés vagy a lemezegység meghibásodása okozza . 
Próbálkozzunk másik lemezzel vagy lemezegységgel. 

SYNT AX E RROR (hibakód ja 30,31,32,33,34,39) 
Formailag hibás, értelmezhetetlen lemezparancsot adtuk ki. Nézzü k át a lemez
parancsokat, keressük meg, és javítsuk ki a hibát. 

RECORD NOT PRESENT (hibakódja 50) 
Nincs adatrekord. Csak olvasáskor kaphatjuk ezt az üzenetet, amikor az olvasás 
t úlhaladt az állomány végén. 

WR ITE FI LE OPEN (hibakódJa - 60) 
Megnyitási hiba. Olyankor kapjuk, ha egy frásra megnyiton állományt ny itva 
felejtettünk, majd olvasásra akarjuk megnyitni. Ha sikerül az állományt lezár
nunk, a hiba megszűn ik. 

FI LE NOT O PEN (hibakódja = 61) 
Az állomány, amelyből o lvasni, vagy a melybe irni akartunk, nincs megnyitva . 
l lyen hiba esetén a l emezkeze lő figyelmen kívül hagyja az író/olvasó utasí tást. 
A hiba az állomány megfelelő megnyitásáva l megszüntethető. Ritkábban az 
okozza, hogy elfelej tettünk OPEN u tasítást k iadni, gyak rabban inkább az, hogy 
az OPEN·b en és az 1/0 utasításban megadott állományazonosító nem egyezik 
meg. 

F ILE NOT FOU ND (hibakódja = 621 
Az állomány nincs a lemezen. Leggyakrabban az okozza , hogy az á llomány ne
vét tévesen adtuk meg, hibásan gépeltük be. Ugyancsak gya kori o k, hogy nem a 
megfe lelő lemezt tettük a lemezegységbe . 

F 1 LE EX ISTS (hibakódja = 63) 
Az állomány már létezik. Olyankor kapjuk, ha írásra nyitunk meg egy állományt, 
de annak a neve a lemez tartalomjegyzékében mar szerepel Vagy az állomány 
nevét nem választottuk meg jól, vagy nem a megfelelő lemezt tettük be. 

FILE TYPE MISMATCH (htbakódja = 64) 
Az állomány típusa nem megfelelő. Ha a megnyitandó állomány neve szerepel a 
lemez tartalomjegyzékében, de ott az állomány típusa nem soros (SEQ), akkor 
kapunk ilyen üzenete t. Hasonlóan az előbbiekhez. vagy a nevet. vagy a lemezt 
választottuk meg rosszul. 

NO CHANNE L (hibakódja - 70) 
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Nincs szabad csa torna. Megnyitáskor kap1uk ezt az üzenetet. ha az állományhoz 
kijelolt csatornát már egy másik (megnyitott) állomány használ ja, vagy ha mjr 
o t adatállomány van nyitva. Az utóbbi esetben a hatodik soros állományt már 
nem tehet megnyitni, mivel ezek az adatállományok legfeljebb 5 csatornát hasz
nálhatnak. Leggyakrabban az okozza ezt a hibát, hogy egy vagy tobb állományt 
nem zártunk le. 



DIRECTORY ERROR (hibakódja = 7 1) 
Megsérült, t elüllródott a lemeznyilvá ntartás - a tartalomjegyzék vagy a lemeztér
kép, vagy mindkettő. Adjunk ki INITIA LIZE para ncsot, ettő l a h iba általában 
elmúlik. A nyitva maradt á llományok ilyenkor megsemmisülhetnek. Ha az 
INITIALIZE sem hatásos, a lemezegységet kapcsoljuk ki, majd ka pcsoljuk 
újra be. 

Dl~K FULL (hibakódja 72) 
A lemez megtelt. Nemcsak akkor kapjuk, ha a lemezen már nincs több szabad 
blokk, hanem akkor is, ha (például sok apró állomány esetén) a lemez tartalom
jegyzékébe már több bejegyzést felv inni nem lehet. Ha nem az utóbbiról van szó, 
esetenként a lemez tömörítésével (VALIOATE) elegendő helyet szabadíthatu nk 
fel a hiba elhárftásáhoi 

DRIVE NOT READY (hibakódja 741 
A lemeiegység nem üzemkész. Oka: a lemezegységben nincs lemez. A parancs
csatornáról akkor is ezt az üzenetet kapjuk. ha a LOAD esetén a kózponli egy
ség FI LE NOT FOUND üzenettel reagál. Ugyanezt az üzenetet kapjuk, ha a le
mez nem jól van behelyezve az egységbe, vagy az ajtó nyitva van. FIGYELEM' 
Ha rossz egységszámot adtunk meg, vagy a lemezegység nincs bekapcsolva, vagy 
nincs a kózponti egységgel összekótve, nem ezt, hanem a OEVICE NOT 
PRESENT (nemlétező eszkozl üzenetet kapjuk, de nem a parancs-csatornán, 
hanem programmegszakítás után kozvetlenül a központi egységtől. 

A COMMODORE 
ADATÁ LLOM Á N YAI 

A lemezkezelő háromféle adatállomány létrehozására, módo
sítására, karbantartására, torlésére, egyszóval kezelésére képes. 
Ezek: 

a soros adatállományok, 
- a random adatállományok, 
- a relatív adatállományok. 
Mindenekelőtl meg kell külónboztetnu nk az állományok tárolási, szervezési és elérési 
módját. A tárolási módot az határozza meg. hogy az állomány elemei, a rekordok az adat
hordozó n, azaz a lemezen vagy a mágnesszalagon fizikailag hogyan vannak egymáshoz 
képest elhelyezve: 
- sorjában egymás u tán, azaz sorosan, mint a fo ldalatti kocsija i a z alagútban, vagy 
- ossze-vissza, látszólag véletl enszerűen, mint a nézők egy erősen foghíjas nézőtéren, 

Az elérési mód attól függ, hogy miként tudunk az állomány e lemeihez, a rekordokhoz 
hozzáférni : 

sorban egymás után, azaz sorosan, mint a gyóngyókhőz egy füzéren, vagy 
- kozvetlenul, mint egy tálra ki te tt sütemények esetén. 

A szervezési módot az határozza meg. hogy milyen tárolási mód milyen elérési módot 
tesz lehetővé, vagyis az, hogy milyen kapcsolat van az állomány egyes rekordjai, valamint 
azok táro lási helye kozótt. 
A soros szervczésv állomány rekordjai sorban egymás után, érkezési sorrendben vannak 
tárolva, és csak ebben a sorrendben, sorban egymás u tán érhetők el. Ilyen állomány akár 
lemezen, akár mágneskazettán, akár nyomta tón létrehozható. 
A random szervezésv állomány rekordja i véletlenszerűen vannak tárolva, vagyis a lemezen 
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bárhol előfordulhatnak, és kozvet len eléréssel kezelhetők . Ez az állomány ért elem· 
szerűen csak lemezen valósítható meg 
A rcla t iv ucrvczésO állomány rekordjai mcghatározon sorrendben egymás után va nnak tá· 
rolva, de nemcsak sorosan. hanem m indegyikük külón-külon közvet lenül is elérhető. 

Ilyen állományok as csak lemezen létezhetnek. 
A kozverlen elérést b 1ztos1ró (random és relatív) állományoknak külo n kö t etet szentel· 
tünk a sorozatunkban. Konyvunk második részében csak a soros állományokkal fog
lalkozunk. 
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11.RÉSZ 
SOROS ÁLLOMÁNYOK 





Alapműveletek soros állományokkal 

A soros adatallomanyok már a szamitastechnika legkorábbi fejlődési szakaszában megje· 
lentek Szerepuk és 1elentőséguk akkor volt a legnagyobb, amikor a külsö adattárolás lcg 
fóbb eszkoze1 a mágnesszalagos egységek voltak. 
A kolVetlcn elérést lehetövé tevő (ugynevezett DASD Direct Access Storage Dev1ce) 
háttértarak, elsosorban a lemezek elteriedésével a soros állományok szerepe csökkent. 
Ez a megállap1tas kifejezet ten érvényes a COMMODORE pre, ahol a kazenás egység, 
noha elvileg alkalmas soros adattároli!sra, gyakorlatilag uzemszeru adatfeldolgozásra nem 
igen használható, ugyanakkor a lemezegység „ku lturált" állománykezelési lehetőséggel 
rendelkezik Konyvünkben éppen ezért csak a lemezen letrchozott soros adatállományok· 
kal foglalkozunk. 
Manapsag, az adatbáziso k. információs rendszerek korában a soros állományok egy immár 
letúnt kor emlékeinek túnnek, és óhatatlanul felmerul a kérdés, hogy érdemes-e egyál 
talan veluk foglalkoznunk, főképpen a COMMODORE esetében, ahol olyan egyéb állo 
m.inyok 1s léteznek, amelyekre a ko.zvetlen elérés előnyei mellett a soros feldolgozás is 
mcgvalosithato. 
Itt meg kell iegyeznünk, hogy a COMMODORE-64 gépet nem adatfeldolgozásra ccrvez 
rék Ez meghatározza a hardver és szoftver lehetőségeit. A hajlékony lemez tárolókapacitá 
sa k1cs1, az adatatv1tel lassú, a mükodése kozel sem o lyan üzembiztos, mint a kimondot 
tan adatfeldolgozási célokra készült lemezegységeké, az állományok, külonosen a kóz 
vetlenul elérhető állományok kezelése ugyan nem túl nehéz, de meglehetősen korul· 
ményes Mindezek miatt a COMMODORE-64 géprn komoly adatfeldolgozó rendszere 
ket megvalositan1 meglehetós kockázattal 1ár - ha egyáltalán lehetséges. 
Ennek ellenére az adat feldolgozás alapkérdéseivel mindenképpen foglalkoznunk kell, 
mégpedig két okból 
Egyrészt a soros feldolgozás olyan a lapvető programozási elemekre, fogásokra, algorit 
musokra épul, amelyek más feldolgozási módot a lkalmazó programoknak is szerves 
ép1 tokove1 lehetnek - legalábbis a hagyományos magas szintű programnyelveken tor 
ténö megvalósltás esetén. lgy ezek az elvek még ma is a számltástechn1ka alapismeret e• 
hez. mintegy szakmai minimumához tartoznak. 
Másrészt vannak olyan esetek, amikor a soros adanárolás és a soros feldolgozás terrnésze-
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tes, esetleg az egyedüli lehetséges, de legel6bbls a kézenfekvő és legolcsóbb megold á s. 
(G yakra n ez a helyzet azok ka l az ad atokkal, a mely e k időrendi sorre ndben folya matosan 
egymás u tán keletkeznek, és kerülnei< be a feldolgozásba. Erre példa lehet egy olyan rend
szer, amelyben eladott árukról kell szállítól evé l alapján számlát késziten unk.) 
A soros állományok legnagyobb hátránya, hogy az egyébként könnyű kezelhetőségük 
ellenére a karbantartásuk igen körü lményes, egy b izonyos rekordot csak tobb rekord 
olvasása árán lehet elérni, a soros állományok ren dezése pedig lassú és tárlgényes mű· 

velet. A probléma kisebb, ha elegendően nagy és megfelelően gyors há ttértárral, vala· 
mint jó rendezöprogrammal, vagy legalábbis jó rendezési el járással rendelkezünk . 
A karbantartás bonyolultsága azonban a soros adattárolás jellegéből fakad; a gépi le
hetőségek és korlátok alig változtatnak rajta. A karbantartó e ljárás tehát nem a 
COMMODORE tulajdonságai miatt bonyolult. ugyanilyen lenne bármely más, akár nagy 
gépen is. 
Ha tehát a soros feldolgozás menetéből a karbantartás és a rendezés kiküszobölhető, vagy 
csak ritkán van rájuk szükség, illetve nem túl sok adatra hajtandók végre, akkor a soros 
felvitel, adattárolás és -feldolgozás számos gépesítendő feladat egyszerű és olcsó megoldá· 
sa lehet. 
Éppen a mikrogépek sajátosságai miatt, il letve azok kihasználásával és ügyes szervezéssel 
a soros feldolgozás kényelmese" megvalósítható. (Gondoljuk át a már említett számlázási 
példát; ott a rendezésre nincs feltétlenül szükség. a karbantartás pedig az interaktiv felvi· 
telbe beépített, mindenre kiterjedő adatvizsgálat tal kiváltható, vagy legalábbis lényegesen 
leegyszerüslthető . ) 

M inderre konyvunk hátralevő részében e l egendő példát mutatunk be. Ezeket azzal a meg· 
győződéssel adjuk kozre, hogy általuk az olvasó nemcsak számltástec hnikai. programozási 
1smcrete1t bövlthcll, hanem a mindennapi gyakorlatba JCU/tethecö capasztalatokkal 1s gaz· 
dagobb le~z. 
Nem tagad1uk, hogy noha a k onyvünkben bemutatott mintaprogramokat (néhány kivétel · 
lel) létező és ma is mükodö mikrogépes (tehát nem nagygépes•) adatfeldolgozó rendsze· 
rek programjaiból válogattul.. k1 és egyszerűsítettük le, azok egyike sem COMMODORE 
gépen üzemel. 
Joggal kérdezhetjük, miért érdemes a CO MMODORE adatfeldolgozási lehetőségeivel rész· 
letesen foglalkoznunk? A válasz egyszerű. 
Ámbár a COMMODORE nem adatfeldolgozó gép. rendkívul kiváló oktatóeszkoz. Alkal
mas arra, hogy az adat feldolgozás alapelveit, fogásait, algoritmusait ra1ta megtanul1uk, és 
10 - 30 rekordos próbaállományokkal kipróbáljuk és begyakorol1uk. Így az adatfeldolgozás 
lényegére vonatkozó, olcsón és konnyen megszerzett tapasztalatatnkat más gépen és kor
nyezetben 1s kamatoz tathatjuk. 
Másrészt a COMMODORE, kis szervezeti egységekben, meghatározott korlátok kozott, 
a lkalmas lehet helyi 1ellegü és cé lú feldolgozások végrehaj tására - aminek csak annyi a 
cél1a. hogy elő készíti a talajt egy szélesebb korű számltógépes feldolgozás bevezetésére . 

-- A soros állomány a lemezen egy olyan lemezterületet foglal 
SO ROS ÁLLO MÁNY el, amelynek fi 21ka1 mérete legfel1ebb 168656 bá1t lehet. Egy 

lemezoldalon legfeljebb 144 soros állomány tárolható. 
Az adatok az á llományba általában n em egyenként, hanem valamilyen szempont szerint 
úgynevezett rekordokba csoporcosirva kcrulnek tel . (Elvileg nincs akadálya annak, hogy 
egy rekord csupán egyetlen adatot tartalmazzon .) 



10 •bnt Soros dllomény 

A rekordok előfordulásuk sorrendjében követik egymást a !mezen, és csak ugyanebben a 
sorrendben dolgozható k fel az állomány egyetlen végigolvasása során. 

Fontos tudnivaló, hogy a rekordba szervezett adatok közott elhatárolójeleknek kell len
n1uk, ha nem akarjuk, hogy a rekord adatai egyetlen folyamatos jelsorozattá olvadjanak 
ossz e. 
A COMMODORE egyidejűleg legfeljebb 5 soros adatAl/ományt tud kezelni, függetlenül 
a lemezegységek számától 
Egy program természetesen ennél tobb soros állományt is kezelhet, de azok közül egy
szerre legfel1ebb otnek az adatcsatornája lehet nyitva . 
A soros állományok kezelésére egy konkrét példán keresztül mutatu nk be szemetvé· 
nyeket 
Tegyuk fel, hogy ny1lvtntartást akarunk létesíteni a koltségv iselc5inkrtSI, melyekből nin· 
csen tul sok, mondjuk legfel1ebb 99 lehet. 
Egy koltségviselőröl az alábbi adatokat kívá njuk tárolni: 

kódja (pontosan 4 betül 
megnevezése (legfeljebb 30 karakteri 
tervezen ráfordítás (legfeljebb 99991 
tényleges ráfordítás (legfeljebb 99991 

A számadatok értelemszerűen nem lehetnek negatívak, és tetszésünk szerinti egységben 
(forint, munkaóra, munkaegység, emberhónap stb.) értendők. 

Célszerű, hogy az egy egy ko ltségv1selőre vonatkozó edatok képezzenek az állományban 
egy egy rekordot : 

KS (kód) 
- sorvége jel 
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MS (megnevezés) 
sorvége 1el 
T (tervezen ráfordítás) 
sorvége 1el 
R (tényleges ráfordítás) 
sorvége 1el 

Már emlftenük, hogy az adatok osszeolvadását elhatároló1elekkel (szeparátorjelekkel) 
akadályozzuk meg. Válasszuk erre a célra - az 1. részben említen okokból - a sorvége 
(kocsi vissza) jelet, amely vagy a CH ASI 13) függvényértékkel, vagy (értelemszerüen csak 
a rekord véqén) a RETURN gomb megnyomasával állítható elc5. 
A lemezen ilyenkor a rekord, mint egység, fizikailag nem létezik. csak szamunkra csopor· 
tosit1a a iog1kailag osszetartozó adatokat, amelyekkel a lemezkezeló a blokkot folyamato· 
san tolt• fel 
lgy akár toredék rekord 1s, például egy fél rekord is írható, illetve olvasható Sőt, a fel 
írás'leolvasás torténhet akar adatonként tS 

LÉTREHOZÁS 
A létrehozas lényege, hogy beszerezzük, például más állomá
nyokbó kiolvassuk, vagy b·llentyúzetrc51 begépel1uk az állo

manyhoz tartozó adatokat; azokat rekordba csoportosítjuk, maid a rekordokat fel111sszük 
az állomcinyba ( 1 1 ábral 

Ügyclnunk kell azonban arra, hogy a lemezre lehetőleg ne keruljenek hibás adatok, mert 
(amint látni 1s fo91uk) azok kijavítása igen kottséges és 1dő1gényes. Ezér t, külonosen a 
b1 llentyu1etröl bevitt adatok ellenörzése rendkívul fontos 
Most nézzuk magát a programot. Ad1unk k1 NEW parancsot, és gépel1uk be az alábbi 
programrészlet eket, amelyek egyuttesen egy k1próbalható, futtatható komplett prog
ramot képeznek. 
Mindenekelőtt a program bejelentkezik. 

1 REM 
2 PPitff 11 :111 

3 PF~IIH 
4 PP Itff " 1 UI f SEG".•' I :=.ELOI FEL'·:' !TELE 11 

5 PPitff " ----- --------------------
6 Pí<"ItlT 
::: '3J"=CHF' .f • 1 3 1 

Bekéri a létrehozandó allomány AS nevét (ami most KOLTSEGV ISELOK) 

10 F'F' ltff 
11 PPIHT 
1.2 ItlPUT 11 ::~-iLLUMAt l'T' 11 1:. \•'l:. !!= " · A.f 
1 ;: Pt-· itn 
15 PF'Itff 
Hibás névmegadas esetén a program még leJllítható 

1 t:; 
1 ,· 
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m e 9ny1t 

koÍrJO 
az urlopot 

11 ábra. Soros állomány lé1rehoz.1sa 

SEQF E LV 
p rogram 

ellenörzé5 

Fl : ha mehet - " I " 
F2 : ha a KS kód nem "****" 
F3 : ha felv ihető - " I " 

lezár 

uzenetetad 

A program fe ltételezi, hogy nem h ibázunk; ha mégis, az igenlő vá laszt kell bármilyen ka
rakterrel felülbírálnunk. 
Ha ezt nem tesszük, megnyitja az állományt: 

20 OPEH 2. 8, 2, A$ +" , '.=·r IJ · l·IF' l TE" 
A megnyitáshoz az OPEN utasítást használjuk. A paramétereinek jelentése : 2 állomány
azonosító. 8 egységszám. 2 az adatcsatorna száma. AS az állomány neve (ez az, 
amit az 1 NPUT kérdésre begépeltünk). SEO az állomány típusa (sequent1al, azaz soros), 
WRITE az á llomány megnyitási iránya (írás). 
Megjegyezzük, hogy az állománykezelő információkat egyetlen karakteres 1elsorozattá 
kell ósszekapcsolni, és az egyes részinformációkat egymástól vessz6vel kell elválasztani. 
Jó, ha tudjuk, hogy a SEQ kulcsszó S, a WRITE pedig W betűvel rövidithet6 - ugyanis az 
osszekapcsolt je lsorozat mérete nem haladhat)a meg a 40 karaktert. 
(Ter mészetesen a z állomány nevét kozvetlenül is megadhanuk volna. 

20 OPEN 2, 8, 2 , "KOL T'3EG'·/I SELOI< , SEO, L·JF: I TE" 
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Ez esetben awnban a később szükséges módosításokat nem vihetjük fel a lemezre ugyan· 
ezzel a felvivő programmal.) 

FIGYELEM! 
Emlékezzünk arra, hogy új állomány csak akkor nyitható meg létrehozásra (WRITE), ha 
még nem létezik, és az így megnyitott állományba csak írni (PR INT#l lehet. A lemez
kezelő e szabályok betartását automatikusan ellenőrzi. 

Ha a program eddig eljutott, megadja a kezdőértékeket: 

30 K$= 11
" 

31 t1$= 1111 

32 T=0 
33 R=0 
Ezután a képernyőre kiír egy űr lapot, amely a megjelolt adatokkal töltendő ki: 

110 PRHff 11 :-.J" : PRit-ff 
121 PRINT 11 KOL TS EGVI S:ELO tWDJA" .: 
122 PRINT " ('•/EGE=****) : " 
123 PRINT "PRINT:PRINT 
131 PR I t>ff 11 KOL TSEGV I SELO MEGt-~E'./EZESE : 11 

132 PRINT =PRINT:PRINT 
141 PR I t-ff 11 TERVEZETT RAFORD I TAS : 11 

142 PRINT : PRINT : PRINT 
151 PRINT " TEN'T'LEGES RAFORDITAS : 11 

152 PRINT =PRINT : PRINT 
Most a program az űrlap megfelelő rovatába viszi a kurzort, majd kéri a költségviselő 
K$ kódját; a begépelt válaszból csak az első négy karaktert figyelembe véve: 

310 PRINT "~" 
320 PRINT "~"; " •11111

; K$ 
321 INPUT 11 '.111

; f($ 
322 K$=LEFT$CK$,4) 
Ha a K$ kód nem egy tényleges költségviselő kódja, azaz ha a végjelet gépeltük be, akkor 
befejezi a fe lvitelt: 

323 : IF K.$::.: 11**** 11 THEt~ GOTO 910 
Végjelünk a "-*'. Lehetne példáu l a "VEG E" szöveg is, de csak akkor, ha biztos, 
hogy n incs és nem is lehet ilyen kódú költségviselőnk. Még jobb, ha a program nem egy 
speciális kódtól áll le, hanem külön megkérdezi, hogy van-e még újabb kö ltségviselc5, és az 
Igen lő vagy tagadó válasz értelmében jár el. Mi a legegyszerűbb megoldást választottuk, 
hogy ne vonjuk el a figyelmet az adatfelvitel algoritmusáról, és hogy hagyjunk önálló 
kísérletezési lehetc5séget az olvasónak is. 
Ha a program nem végjelet kapott, akkor azt létezc5 kódnak tekinti, és bekéri a költsést 
viselő megnevezését: 

330 PR INT 11 l!OO.lf.l" ; " •111" ; M$ 
331 I NPUT "'.l"; t1$ 
332 M$=LEFT$ ( M$,30 ) 
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Természetesen az adatot az űrlap megfelelt! rCJ11atába kell begépelnünk; erről a kurzor al
kalmas beállításával a program gondoskodik. (Az M$ megnevezésb61 csak az első 30 
karaktert veszi figyelembe.) 
Ezután jöhet a T tervezett ráfordítás: 

340 PR INT 11 )l,Wtl"; "•111 
; T 

341 INPUT 11 '.111
; T 

342 IF T<0 THEN T=0 
343 IF T>9999 THEN T=9999 
Itt a meg nem engedett (negatív -vagy négyjegyünél nagyobb) adatokat 0 , illetve 9999 ér· 
tékkel helyettesíti. (A nem egész, de egyébként helyes adatokat elfogadja.) 
A program ugyanígy jár el a tényleges R ráfordítás bekérésénél is: 

350 PR I ~ff 11 .llll'l.l!l11 
; 

11 •I" ; R 
351 IMPUT 11 '.111

; R 
352 IF R<0 THEN R=0 
353 IF R>9999 THEN R=9999 
A gépi ellenőrzésen kívül szükség van emberi ellen5rzésre is. Ugyanis a program nem tud· 
hatja, hogy például a begépelt PTEV kód helyes-e, avagy inkább PTE R-nek kellene lennie. 
Ugyanígy a téves adatokat a program onkényesen helyettesíti 0, illetve 9999 értékkel, 
amivel a gépkezelő nem feltétlenül ért egyet. 

Ezért a program kiírja a bevett adatokat. olyan formában, ahogyan azok a lemezre fognak 
kerülni: 

410 PRINT tt :J" 
420 PRINT " EZ FOG A LEMEZRE KERULNJ : " 
421 PRitH 11 ------------------------- 11 

422 PRitH 
430 PRINT 
431 PRINT PRINT 11 :i<OOD!!!! = 11 .; !<$ 
432 PRitH PRINT 11 :l1EGN!!!! = " ; M$ 
433 PRINT · PRHff 11 :lTERV!!!! „„ ; T 
434 PRHH .PRitH 11 :lTEtN!!!! =H ; R 
435 PRINT 
Az adatokat begépelt! személy most ellenőrizheti, hogy követett-e el gépelési hibát, avagy 
sem; és dönthet, hogy a rekord felvihető ·e a lemezre, vagy ha kel\ javítja az adatokat: 

44~3 It~PUT " =FEL'·/IHETO!!!! =I / t4=", '·/:t 
441 IF '·/ .t= " I" THEtl GOTO 510 
499 GOTO 110 
Ha a gépkezelő úgy dönt, hogy az adatok között van hibás, a program újra adja az Orla
pot. és újra kéri az adatokat. 

Azonban válaszként eleve feltünteti a már begépelt értékeket, lgy a helyes adatokat nem 
kell újra begépelnünk, elég ha azonnal a RETURN gombot nyomjuk meg. A hibás ada
tok helyett sem kell elölről begépelni a hibátlan adatot, ugyanis e hibás begépelés a szoká
sos módon javítható. 
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Ha a rekordot a gépkezelő felvihetönek minősítette, akkor azt a program felviszi a I• 
mezre: 

5 10 : 
A rekord fellrása a PRI NT #utasítással torténik. Ebben megadjuk az állományazonosltót , 
majd az azt követő vessző u t án, a lemezre írandó adatokat tartalmazó változók listáját, 
amely a K$, M$, T és R változókon kívül magába foglalja a szeparátorjelet tartalmazó SS 
változót is. A felsorolt véltozóneveket pontosvesszővel választjuk el egymástól. Így az 
adatok kozé kerülnek az SS.ban tárolt sorvége jelek; a rekord végére pedig ugyanilyen jel 
kerül (a R ET URN miatt). 
A felvitel után a program jelzi annak megtórténtét, a „FELV IVE" szóvegvillogtatásával : 

520 PRINT =PRINT =PRINT, 
521 FOR 1=1 TO 3 
522 PRINT " FELV I VE"; " l•••••••I"; 
523 FOR J=l TO 180 : NEXT J 
524 PR INT " :FELV I VE!!" ; "1•••••••111 i 
525 FOR J= 1 TO 180 : NEXT J 
526 NEXT I 
Ezután törli a begépelt adatokat. majd áttér az újabb rekord bekérésére: 

530 K$="" 
531 M$="" 
532 T::a:0 
533 R=0 
599 GOTO 110 
Ha nincs tobb felviend6 rekordunk, azaz ha négy csillagot (végjelet) adtunk meg kód 
ként, a program lezárja az á llományt, és egy üzenettel kijelentkezik : 

9 10 CLOSE 
920 PRINT 
921 PRitH 
9:;:, F'F.: H H 
923 F'RIMT 
~24 F'RIHT 
Végül leáll: 

999 Et·m 

FIGYELEM! 

2 
":1" 

" " ; A:f. .• " ALLOMFtt·l'r'" 

" ~~~ Kr ::::z :+:<!€;+,' " 

Az állomány lezárása a szokásos CLOSE utasítással torténik . Ha elmulaszt juk, az á llo
mány, ha fel 1s került a lemezre, használhacar/an lesz. 

Ha idáig el1utottunk, mindenekelőtt mentsük ki a programot SEOFELV néven a SOROS 
lemezre. 
Hagyjuk bent a lemezt, és adjunk RUN parancsot. 
A p rogram bejelentkezése után, az állomány nevének bekérésekor adjuk meg a 
KOLTSEGV ISELOK nevet. 
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FIGYELEM! 
M1elö11 a mehet kérdésre igenlő választ adnánk, ellenőrizzük, hogy a nevet hibátlanul 
gépeltük-e be, egyébként a későbbi programjaink az állományt nem fogjá k megtalá lni. 

Majd adatként az alábbiaka t gépeljük be: 

kíil TSEGV I SELO f<OD.JFI • '. 'EC-iE=:+t :+:*A-· _. · 
~:o KTSGH. ALT . 
kíiLTSEGVISELO MEGNEVEZESE = 

? KOLTSEGHELYI ALTRLANOS RAFORDITRSOK 
TERVEZETT RAFORDITAS: 

TEt l'T'LEGE:; RAFORD I TH!:=; 

? 1234567 
Amikor a program kiírja, hogy mi kerül a lemezre: 

EZ FOG A LEMEZRE KERULNI· 
--------------~----------

OOII•J•l = f<TSG 
wl::tt.m = KOL TEEGHEL 'r' I RL TRLAt·~OS F~AFOP.U I 

··=-~'J = 0 
••=mrJ = 9999 
;t=-„'.H:l::tl•J = I /t~=? t·~ 

adju nk „N" választ, hiszen nem ezt akarjuk felvinni. 
Ekkor vissza kapjuk az űrlapot, és az adato kat javíthatjuk : 
- A kódot hagyjuk úgy, ahogy van, mert megfele lő lesz számunkra így is. Egyszerűen 

nyomjuk meg a RETURN gombot. 
- A megnevezést javitsuk ki; vigyük a kurzort a RAFO RDI szöveg elejére. és írjuk felül 

azt szókozokkel. Ezutá n adjunk RETURN-t. 
- Tervként gépeljük be a 200 értéket. 
- A tény legyen nulla. 

FIGYELEM! 

Ha az új adat rovidcbb. mint a régi, ne felejtsük el letorolni a „ k ilógó" régi részeket. 

Most már a 1avíton rekordot kapjuk v1ssLa . (Lásd a 86. oldalon!) Ekkor kiadhatjuk a fel 
vihető kérdésre az ''I'' választ. Az első rekord tehát megvan. Vigyünk fel további rekordo · 
kat 1s. (Konnyebben cllenc5rizhet1ük a későbbi programok helyességét , ha a 86. oldalon 
bemutatolt adatokat hasznJljuk ) A program a KOOD ,.._ válasz hatására áll le. lgye
k ezzunk az adatokat hiba né lkül begépelni Ha mégis elírunk valamit , az első rekordnál 
bemutatoll m ódon 1avítha11uk 
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EZ FOG A L EMEZRE KERULNI : 

rílI•JIJ = KTSG 
íil:uJll = KOL TSEGHEL'·r' I AL TRLAt·KIS 

••=t:i.'..I = 200 
••=tZ!•·· = 0 
::i=tll'jt:1:1U1J = I / t·4=? I 

EZ FOG A LEMEZRE KERULNI : 

DIQI] = FEL M 

w1::cc:111 = HEL 'T'ZETFEU1EREt; 

1r=t:l"a -- 20(1 
1r=t11r; - 10~3 

:l=t.,.„•:l=trl•J = I /t·4=? I 

EZ FOG A LEMEZRE KERULNI: 
-------------------~-----

3:f00f.I = RTEF.: 
ul:(.1']21 = REt·rnSZEf;.~TER'./EZES 

••=t:i'i = 500 
1•=tH'li = 800 

EZ FOG A LEMEZRE KERULNJ: 

l.DI•)IJ = ATAD 

wl=t:l'JZI = F.:ENDSZER ATADRSA 

••=t:i.'..I = 50 
r•=tz•ii = 50 
;:i=tw.11:1=-1t.1 =I/t·4=? I 

EZ FOG A LEMEZRE KERULNI : 

KIIl)tJ = PTEF.: 

wl::OOll = PF~OGRAMTER'./EZEE: 
„=t~~ = 6ü0 

··=-~..-J = 600 
::1=-a•Jt:l:t(I] :: I /t·~=? I :1=t-.•„u :1::tOJ = I / t·4=? I 

EZ FOG A LEMEZRE KERULNI = EZ FOG A LEMEZRE KERULNI : 

OCIJ:•) I] :: p I< 0 D 
wl:(rJll = PF.:OGRfiMKODOLAS 
r1=t:M..i = ::::~1~1 

1•=fH'J = 2ü0 
::l=tWJl:l:ilOJ = I /t-4=? I 
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Kllll•J == TES T 
wl::OOll = TE:3ZTELE:3 

··=-~·.A = 2(1(1 
H:H!.'"~ = 0 

:l=tll'.1H:l::il•J = I / t·4=? I 



Megjegyezzük, hogy a lemezegységünk kissé furcsán fog a felvitelkor működni. A műkö

dést jelző piros lámpa a program indításakor kigyullad, és halljuk is, amint az író/olvasó 
fej dolgozik. A m egnyit ás hatására ugyanis megteszi a szükséges bejegyzéseket a tartalom
jegyzékbe. 

Az egyes rekordok felvitelekor azonban nem halljuk a lemezkezelés jellegzetes súrlódó 
zaját, viszont a program végén a négycsillagos végjel begépelése után ez legalább 2-3 má
sodpercig jól hallható. 
A jelenség oka a pufferkezelésben rejlik. A kiírandó adatokat a lemezkeze lő egy külön tár
területen, a pufferban gyűjti, és ténylegesen csak akkor írja fel a lemezre, ha a puffer meg
telt. 
Állományunk adatai alig valamivel haladják meg a 200 bájtot, így a puffer nem telik meg 
velük. Ezért nem történt írás a felvitelkor. 
Az állomány lezárásakor azonban a putfe.r mindenképpen felíródik a lemezre, akár meg
telt, akár nem. Csak ezután módosítja a lemezkezelő a lemeztérképet. E z történt a mi 
felvivő programunk futásakor is. 
Mellesleg figyeljük meg azt is, hogyan használja ki a program az interaktivitásban rejlő le
hetőségeket. Itt elsősorban nem arról van szó, hogy billentyűzetről kéri be az adatokat, 
hanem arról, ahogyan ezt teszi; azaz., hogy a futása közben információkat ad ki a gépke
zelőnek, például arról, hogy mi kerül a lemezre, és a gépkezelő ezen információk birto
kában dönthet, hogy mi legyen a végrehaj tás további menete, a döntést közölheti a prog
rammal - „aki" azután ennek megfelelően jár el. 

FE LDOLGOZÁS 
Van tehát állományunk, most már fe ldolgozhatjuk. 
A soros feldolgozás lényege, hogy sorra vesszük az állomány 

rekordjait, azaz beolvassuk őket a lemezről. majd a rekordok adataival elvégezzük a fel
dolgozáshoz szükséges műveleteket, és végül az eredményt közvetlenül felhasználjuk, pél
dául kiírjuk. vagy későbbi felhasználás céljából megőrizzük, mondjuk egy másik állo
mányban. Ezt mindaddig folytatjuk, amíg el nem érjük az állomány végét (12. ábra) . 
Az ábra szerinti feltételek a következők : 

F1 : ha mehet= ''I'' 
F2: ha van még adat, azaz STATUS= O 

Vegyük a legegyszerűbb esetet, amikor az állomány adatait kinyomtatjuk. Egyszerű

sítsük a feladatot azzal, hogy csak a költségvise lők kódját és megnevezését nyomtassuk 
ki. (igya feldolgozáshoz semmilyen műveletet nem kell elvégeznünk.) 
NEW parancs kiadása után gépeljük be az alábbi teljes programot. 
A program bejelentkezik, és vár arra, hogy elindítsuk vagy leállítsuk : 

1 PR I t·~ T 11 :1„ 
2 PRIHT 
:3 F'R I t·H ti KOL TSEG'·/ I :::ELOI< t·~'r'OMTt=1TFr::;A" 
4 F' F.: I t·~ T ti 

5 PF.: I t·iT' 
6 PF.:Hff 

-------------------------

7 I t·WUT ti MEHET ::: I /t·~ == ti ; '„.'$ 
:::: I F './$<:> 11 I ti THEt·~ GOTO 999 

11 
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bejelentkezik 

SEQPRNT 
program 

fejlécet ír láblécet ír 

képernyőre nyomtatóra nyomtatóra képernyőre 

megnyit 

12 ábra Soros llllomány k1nyo mtaulsa 

A képernyőn jelzi, hogy a listát a 4-es nyomtatón fogjuk létrehozni, majd e l is ké szíti az 
egyszerü fejlécet : 

11 ü F'P !Ml 
1.:::0 F'F:Itn , " ::Lr ·:TA A 4 -E'-, tl°T'IJl'lTAfútl!!!" FE .lLE1~ IF'H-._: 
~00 PEM ------------- -----------------· - -
2 1€1 OPEM 4 „ 4 
220 F'R Itff#4 
:23U F'RHlltt4 ." 1:.uLr:.i:.c · ... ·1·:-EL Of u~.ífl_l fi" 
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240 PR HIT*l4, 11 

250 PRINHM 
260 PR ItH#4 , " l ,OD MEGl~E.'·/EZES 11 

270 F'RINT#4 , 11 

Megnyitja a lemezállományt: 

310 OPEN 2 , :=: , 2, 11 kOL TSEtJI/ I SELOK .•::.E() , F'EFiD 11 

FIGYELEM! 
Emlékezzünk arra, hogy csak olyan állományt lehet o lvasásra (READ) megnyitni. amely 
már létezik a lemezen. Az így megnyitott állományra csak 1 NPUT# utasí tás adható k1, 
PRINT# nem. Ha az állományt nem a megnyitással osszhangban haszná ljuk, hibaállapot 
kovetkelik be, ami nem fe ltétlenül jár programmegszakít4ssal. 

A megnyitás után a progrnm beolvas egy rekordot, és egy VEGE változóba kimenti az 
á llomány végét jelző STATUS értéket: 

410 INPUT#2 , K$ , M! , T , P 
420 VEGE=STATUS 

Az 1. részben már írtuk, hogy a lemezkezelő fenntart egy speciális váltolót, a STATUS-1 
az állomány végének a jelzésére. Ennek a tartalma 0, ha az olvasás nem érte el az állo 
mány végét. és 64, ha e lérte. Minden más érték valamllyen, általában olvasási hibára 
utal. 
A program ezután kinyomtatja a beolvason adatok kozül a KS kódot és az M$ meg 
nevezést : 

430 PF' Itff#4 
440 PR I NT#4 , 11 11

, I' .r . 11 
---

11 
, M.t 

Megvizsgálja a VEGE jelet, hogy van-e még adat az állományban. Ha van, azaz a STATUS 
az olvasáskor még nem állt á t nulláról 64-re, akkor visszatér a kovetkező rekord olva
sására : 

499 IF VEGE=0 THEN GOTU 410 

Ha viszont nincs tobb adat, akkor lezárja a lemezállományt: 

510 CLOSE 2 

Majd elkészíti a lista lábléoét : 

6 10 PF:IIH#4 
620 PRitff#4 ," 
630 PRitH#4 
640 CLOSE 4 
Ennek befe1eztével üzen a képernylin, hogy a lista e lkészült : 

710 Pl':ItH 
72€1 PR INT , 11 i:1L I S TAZA·=; 1 ESZ!!" 

Végül leáll : 

999 EtW 
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Ezt a programot is mentsük ki a SOROS lemezünkre, adjuk neki a SEQPRINT nevet. 
Most pecltg johet a RUN parancs. Ha nem vétettünk gépelési hibá t. a program a z alábbi 
listát fogja elkészíteni : 

KOLTSEGVISELOK LI STAJA 
~~~w.&~i~~~r~~?.r.m~~.<Wl 

KOD : 

KTSG 

FELM 

RTER 

PTEF~ 

PKOD 

TEST 

ATRD 

MEGt-~EVEZES : 

KOLTSEGHELYI ALTRLANOS 

HEL 'r'ZETFEU1ERES 

RENDSZERTERVEZES 

PROGRAMTERVEZE!~ 

PROIJRAMKODOLRS 

TESZ TELES 

RENDSZER RTADASA 

A teljes program így néz ki : 

l PRINT 11 :'.l" 
2 PRIHT 
3 PRINT " KOL TSEGVISELOK N',iQMTATASA" 
4 PRIHT " -------------------------" 
5 PRINT 
6 PRINT 
7 INPUT " MEHET =I/H::z";V$ 
8 IF V$<)" 1" THEN GOTO 999 
100 REM --------------------------------------- ELOKESZ ITES 
110 PRIHT 
120 PRINT1 11 :LISTA A 4- ES HYOMTATON!!" 
200 REM ----------------------------------- ---- FEJLECIRAS 
210 OPEN 4 , 4 
220 PRINT#4 
230 PRINT#4 ," KOL TSEGVISELOK LISTAJA" 
240 PRIHT#4 ," lliail· JlllUlirmmiCUI !'H!t:llllut.ll" 
250 PRIHT#4 
260 PRINT#4," KOD · MEGHEVEZES · " 
270 PRINT#4," 
310 OPEH 2,8,2,"KOLTSEGVISELOK,SEQ,READ" 
400 REl'l --------------------------------------- MYOMTATAS 
410 INPUT#2,K$,M$,T,R 
420 VEGE=STATUS 
430 PRINT#4 
440 PRINT#4 ," ",K$," --- "; t1$ 
499 IF VEGE=0 THEN GOTO 410 
500 REM --------------------------------------- LABLECIRAS 



510 CLOSE 2 
610 PRINT#4 
620 PRINT#4 ," 
630 PRINT#4 
640 CLOSE 4 
700 REM ----------~--------------------------- BEFEJEZES 
710 PRIHT 
720 PR 1 NT, " :L I STAZAS KESZ!I" 
999 LORD "SEQREND", 8 
Megjegyezzük, ho gy a programban hátultesztel{J c iklust szerveztünk, vagyis feltételezzük, 
hogy az állomány legalább egy rekordot t artalmaz. 
Ha ez nem garantált, át kell szerveznünk a feldolgozás menetét. Ehhez azonban figyelem
be kell vennü n k a STATUS változó sajátosságait . 
A lemezkezelő ugyan is mindig csak egyetlen S TATUS vá ltozót tart fenn, akárhá ny állo· 
mányt is használunk, és a n nak é rtéke mi ndig a legutoljára kezelt állományra vonatkozó 
információt tartalmazza. 
Ezért volt szükségü nk a VEGE változóra, ezért kellett oda kimentenünk a STATUS t ar· 
ta lmát a 410 1 NPUT utasítás után. Ha ugyanis a 499 1 F utasításban kózvetlenül a STATUS 
tartalmát vizsgálnánk meg, a programunk végtelen ciklusba esne, mivel a STATUS min· 
dig nulla lesz. ha a 440 PRINT u tasítás sikeresen végrehajtódott. A kimentéssel azonban 
elértük, hogy a megvizsgáláskor nem a STATUS aktuális értékét vesszük figyelembe, ha· 
hanem a:i:t, a mivel a kimentéskor rendelkezett. lgy a példánkban nem a 4-es, hanem a 
2-es állomány á llapotát vizsgáljuk . 

FIGYELEM! 
Az állomány végét jelző 64-es értéket a ST ATUS változó nem akkor veszi fel, amikor az 
állomány vdge után olvasunk. hanem mar az utolsó adat beolvasásakor 
Ezért nem léphetünk ki a c iklusból a 420-as sorban. Ha megtennénk, „elveszítenénk" az 
utolsó rekordot; az utolsó költségviselő adatai nem jelennének meg a listán. A progra· 
munk azonban a STATUS átváltásakor éppen beolvasott adatokat még feldolgozza . 

FIGYELEM! 
Ha az állomány végének elérése után újabb INPUT.;;: utasítást adunk ki, a STATUS ismét 
felveszi a 64-es értéket, az olvasás pedig nem hajtódik végre, és az""INPUT.:+ u tasításban 
felsorolt változók megtartják korábbi értéküket. 

Végül megjegyezzük, hogy a lemezkezelő az olvasást 1s pufferezve hajtja vl}gre. Vagyis az 
e lső INPUT.::;: hatására beolvas egy teljes blokkot. annak tartalmával feltolt• a puffert, 
majd innen adogatja az értékeket az 1 NPUT +i: utasításokban szereplő változóknak. újabb 
blokkot csak akkor olvas, ha valamely 1 NPUT;: utasitást már nem tud a pufferből adattal 
k 1elégíteni. 
Alighogy elkészültünk vele, máris javasoljuk a program módosítását. Láthatjuk ugyanis, 
hogy ebben a programban nem kértük be az állomány nevét, hiszen a program kizárólag a 
KOL TSEGV ISE LOK állomány k11istázás.1ra készult, és a program az általa használt re· 
kordszerkezet m1an másra nem 1s alkalmas. 
Azonban előfordu lhat - amint később látni fogiuk -. hogy egy lemezen a KOL TSEG· 
VISELOK állományunk tobb változatban is létezhet, persze mindegyikük más-más néven. 



Ezért célszerO a programot úgy módosítani, hogy ezeket a változatokat is listázni t udja, 
azaz hogy bekérje az á llomány nevét. 

7 I NF'UT " ALLOt1AN'T'= - 111111
, A$ 

8 A$=LEFT$ (A$ , 16) 
9 IF LEFT$ t'..A$ ,l):c: 11

-" THEH GOTO 999 
31€1 OPEt·~ 2 , 8,2,A:t+ 11 ,SEQ,READ" 

BŐVIT~S Elöfordulhat, hogy a meglevö állományunkba újabb köl tség· 
--------- viselőt kell felvinnünk - vagy azért, mert a létrehozáskor 
k ifelejtettük, vagy mert azó1'a keletkezett. 
Biztosítanunk kell tehát a beszúrás lehetőségét, amit úgy oldhatunk meg, hogy az új re· 
kardokat az állomány végére vagy e lejére visszük fel . Rendezetlen állományoknál nem 
okoz problémát, hogy ezáltal „még rendezetlenebbé" válnak. 
A legegyszerübb megoldás nyilvánvalóan az, hogy a bővítést az állomány továbbfrásra 
való megnyitásával hajtjuk végre. Ekkor egy alkalmas felvivő programmal, ilyenünk pedig 
már van, ott folytathatjuk az állomány feltöltését, ahol az előző felvitel befejezésekor 
abbahagytuk. 
A továbbírásra az állományunkat a 

20 OPEt-l 2 , B, 2, 11 l<OL TSEG\I I SELOK, ~;EO . RPF'EtlD 11 

u tasítással nyi thatjuk meg. 
Persze ne ezt az utasitást tegyük be a SEQFELV programunkba, hanem úgy módosíuuk 
a zt, hogy megkérdezze, m ilyen megnyitást klvánunk, és a válasznak megfelelően jár
jon e l: 

2 €1 F'f': I HT 
21 INPUT" UJ .'FOL'r'T =11 . r :t J'.f=LEFT.f <I.r .. 1 ;. 
22 IF I:t= " U11 THEtl I$= 11 W' · GOl 0 25 
2 :3 IF I:t="F" THEtl I$="R" GOTO 25 
24 GOTO 2 1 
25 OF'EH 2 .• E:, 2 .• " l ~.OL r : :EGV 1 •::.ELOf·. „ ·;, "-i I .f. 

Ezzel a bővltést egyszerüen megoldottuk. K i is próbálhatjuk. A végrehajtás sikerességét a 
SEOP RNT programmal ellenőr izhetjük : 

KOLTSEGV I SELOK LISTAJA 
~~1 mn~f~»aa~ 

KOD = 

KTSG 

FELM 

RTER 

PTER 
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MEGt.JEVEZES : 

KOLTSEGHELYI ALTALANOS 

HEL'T'ZETFELMERES 

RENDSZERTERVEZES 

PROGRAMTERVEZES 



PKOD 

TEST 

ATAD 

MODO 

PROGRAMKODOLAS 

TESZTELES 

RENDSZER ATADASA 

MODOSITAS 

A módszer egyetlen veszélye, hogy a sikertelen bövités esetén maga a bővítendő á llomány 
1s megsérülhet Ezért csa k megbízható hardver esetén célszerO használni. 

MÁSOLÁS 
Novelhetjük a biztonságot, ha az állományunkról a bővítés előtt 
egy tartalék példányt készítünk : 

OF'E14 15 , 8, 15 

RERD'r' . 
F'F~ I HHt 15 , "COP'r' · TARTRLEK=KOL TSEG'·/ I SELOK" 

RERD'r' . 
CLOSE 15 

RERD'r' . 
Javasoljuk is, hogy ezt tegyük meg. lgy később akármit tehetünk a KOL TSEGV ISELOK 
állományunkkal, akárhogyan módosítjuk is, mindig visszatérhetünk az eredeti, kiinduló 
állományhoz - anélkül, hogy azt újra fel kellene vinnünk. 

Természetesen nem kell minden állományról mindig másolatot készíteni. Külón szervezési 
kérdés, hogy melyik állományról, annak mikori állapotáról, a feldolgozás mely fázisában 
készüljón kimentés. Mindezeket a feldolgozás és a kórnyezet ismeretében kell meghatá
rozni. azzal együtt, hogy az archív á llományok meddig c5rizendc5k meg. 
Az előny nyilvánvaló : az állomány esetleges megsemmisülése, megsérülése esetén nem kell 
mindent elölről kezdeni. MegjeiJyezzük, hogy ez nem is mindig lehetséges. 

ÖSSZEMÁSOLÁS Ha már a COPY funkciónál tartunk, hadd emlékeztessük az 
---------- olvasót az 1. részben már ismertetett tényre: a COPY lemez
kezelő paranccsal soros állományok, legfeljebb négy állományig, ósszekapcsolhatók. 
El:t a tulajdonságot kihasználhatjuk az állomány bővítésére (13. ábra). 

Akár ki is próbálhatjuk : 
Hozzunk létre a SEOFELV programmal egy BOVITES á llományt, a meglevőtől el
térő adatokkal. 
Ellenörzésképpen a SEOPRNT programmal készítsünk róla egy listát. 
Majd a BOVITES állományt kapcsoljuk hozzá a KOLTSEGVISELOK állományhoz. 
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FELVIT E L 

l 
8 

l 
§ 

FELVI TEL 

l 
EJ 

/ 

f:.OL TSEG'·/ I ::.ELUf . L I STA JA 

f OD 

DCW Ut1EI 11 HLff':. 

GAF'ANCIHLIS THVITAS 

F'EAD'T'. 

13 ábra Az ostzemásoll!s menete 

F'F' I r n # 15. "t UF"r' u _T=-f~ OL 1 ·~·EC."/ I ::.ELOK J BO"l I TES" 

F'ERD'r'. 
CLu·;E 1 '::• 

F:ERll'r' . 
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Ekkor lé tre1o n a z UJ állomány. amely a két korább iból áll, a megadott sorrend ben össze
kapcso lva Errő l a SEOPRNT programmal gyl5zc5d hetünk meg: 

KOL TSEGVI SELOK L I STAJA 

fe OD 

FELM 

F.'. TEF' 

PTEP 

TES T 

ATHD 

MODU 

DOl'U 

C.RF'A 

MEGt~E'./EZES 

KOLTSEGHELYI HLTRLRNOS 

HEL 'T'ZETFELMEP.E':• 

RE.tlDSZERTEf'"·IE:E·::; 

PROGRAMTEF''"'E::E:. S 

PP01_,pfir1KCJDOLRS 

MOD0'31 T A·::. 

DOf Ut1EtHALR'::. 

Az il yen bővítésre o nálló programot is lrhatu nk · 

110 PRit.ff 11 :J" : PRINT 
120 PR I t4T 11 ALL0t1ANY EO'./ I TESE 11 

130 PRINT · PRINT 
210 PRINT =INPUT 11 BOVITENDO = 11 , E$ 
220 PRil-ff : Il-~PUT " BOVITO = "; t1$ 
230 PRINT : INPUT" BO'v'ITETT = 11

, U$ 
310 OPEN 15, 0,1 5 
320 PRINT#15, "COP'T' : " +U$+ "= 11 +E$+" , "+M$ 
330 CLOSE 15 
910 PRINT =PRINT" ltEKESZ* " 
999 END 

Ha meg ak.iquk ör zn1. men tsük k1 S EOBOVT néven 
Egyébként a7 osszemásolás az eredeti álloma nyokat nem változta tja, és nem sem m1si t1 
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meg - az új állomány va lóban másolás útján készül, és a másolatok, nem ped ig az eredeti 
á llományok összekapcsolásából á ll. 

Megjegyeuük, hogy kezdetben a hagyományos, azaz nagygépes kötegelt adatfeld olgozás
ban a soros állományokat á ltalában összemásolással bővítették, persze ezt programból kel
lett végrehajtani; végig kellett o lvasni és átírni az egyik állományt, majd ugyanezt t e nn i a 
másikkal. A kezdeti fájlkezelő rendszerek nemigen tettek más megoldást l ehetővé. A to
vábbfrásra való megnyitás és a COPY vagy azzal ekvivalens funkció viszony lag újabb 
kori szolgálta tás.. 

TÖRL~S Kérjük le a SOROS lemez tartalomjegyzékét! Láthatjuk, 
hogy most a költségviselökkel kapcsolatban 4 állományunk 

van: KOL TSEGVISELOK, amely egy elavu lt , bövltetlen állomány; TARTALEK, amely 
a fen t inek egy másolata ; UJ, amely a Jelenlegi, bővített állapotot tükrozi; és BOV ITES, 
amely már felesleges, mert beépült az U J ba. 

Jól szervezett feldolgozás esetén kevésbé, rosszul szervezettnél fokozottabban, tesztelés
kor viszont m indig fennáll az a veszély, hogy „ellepnek" bennünket az á llományok. 
Szükséges tehát valamilyen rende t tartanunk, és a feleslegessé vált állományokat rend
szeresen törölnünk. Ez a SCRATCH funkcióval konnyen végre11ajtható. 
Kulturáltabban és kényelmesebben megvalósítható a tórlés, ha nem alkalmi parancsokkal 
végezzük el, hanem programot ír unk rá: 

beJelentke.:1k 

14 ébra Allománv torlése 

Az ábra alapján: 
- F1 · ha toro lhetö - "I" 

SEQTOR L 
program 

bekéri 02 adotokat 

~ 
..-h-1 b_o_u_>:_e_n_e_t_e_t -o-d-'--. 1 u.:e ne tet od 

- F2 : ha a H h ibakód nagyobb mint 19 
A p rogram bejelentkezik : 
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1 PRINT " :1" 
2 PR INT 
3 PRINT " ALLOMAN't'OK TORLESE" 
4 PRil'IT " --------- ----- - - --" 
5 PRI NT 
6 PRINT 
Bekéri a tórlendö állomány AS nevét : 

110 PRINT 11 ADJ A MEG ANNAK AZ ALLOMANYNAK 
120 PRitH 11 11 

130 PRINT 11 AMEL't'ET :lfOROU~ I !!! KI VAN! " 
140 PRINT " 11 

150 PRINT 
160 INPUT 11 lf.TORLENDO= "; A$ 
170 PRINT 
180 PRINT 11 ---------- :W" ; A:t ; " !!! ALLOMAN'T'" 
190 PRI~ff 

A NEVET , " 

Nagyon vigyáznunk kell, nehogy tévedésből olyan állományt töröljünk, amire még szük
ség lehet. Itt még ellenőrizhetj ük, hogy a megfele lő nevet gépelt ük-e be, és szükség eset é n 
letilthatjuk a tórlést : 

200 I t~PUT " TOROLHETO= Nl••I" ; 'v'$ 
2 10 IF V$ <>" I " THEN GOTO 999 
Ha igenlő, azaz V$="1" választ adtunk, a program végrehajtja a törlést: 

220 OPEN 15,8, 15 
230 PRit..ff#1 5, "SCRATCH "+A$ 
Kozben lekérdezi a pa rancs-csatornát: 

240 INPUT#1 5 , H, HS 
250 CLOSE 15 
Ha nem kapott H hibajelzést, üzenetet ad a tórlésről: 

~60 IF H>19 THEN GOTO 3 10 
27~1 PRINT 
280 PPINT " :'il" .. R:.f ; " !! TOROLVE" 
290 PRINT 
300 GIJTO 999 

Sikertelen tórlés esetén kozli velünk a parancs-csatorna HS hibaüzenetét : 

310 PRIMT 
:;:20 PF:ItH " A TOF'LE·:;; S IKEF'TELEt·~ './OLT!" 
330 PRHH 
341j PR I t-H " Of:'.R " . H:t 
350 PF:ItlT 
Végül mindkét esetben leáll : 

999 END 
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Gépeljük be ezt a programot is, persze NEW után, h mentsük ki a lemezünkre SEQTORL 
néven. 
Ezután kipróbálhat juk. 
Megjegyezzük, hogy a programmal nemcsak soros adatállományok, hanem programok és 
relatfv állományok is törölhetők, de esetenként m indig csak egy. Azonban két utasl· 
tással : 
199 IF A$•"-" THEN GOTO 99~ 
3 99 GOTO 1 
könnyen módosíthatjuk úgy, hogy mindaddig kérje a törlenck5 állományokat. és mind
addig törölje azokat, amlg a törlendő neveként egy mínuszjelet nem gépelünk be. Ilyen
kor módosítanunk kell a 210-es sort is: 

2 10 IF VS<>" I" THEN OOTO 1 

FIGYELEM! 
Sikeres törlés esetán a parancs-csatornáról nem a szokásos O hibakód és OK üzenet jön be, 
hanem hibakód = 1 és hibaüzenet = FI LES SCRATCH ED értékeket kapunk. Ez tehát 
nem jelene hib4t De ugyanezt a visszaje lzést kapjuk. ha a törlenck5 á llomány már nincs 
a lemezen - tehát ténylegesen nem is hajtódott végre törlés. 

Töröljük a programmal a BOVITES és a KO LTSEGVISELOK á llományokat, valamint 
a TARTALEK·ot is. Például fgy : 

ALLOMANYOK TORLESE 

ADJA MEG ANNAK AZ ALLOMANYNAK A NEVET , 
AMEL 'r'ET l llJ:llJ•IH KI VAN! 

*TORLENDO=? KOLTSEOVISELOK 
---------- ~IJ•e8~.11:8=1Ql31 ALLOMANY 
TOROLHETO=? I 
A TORLES SIKERTELEN VOLT! 
OKA = DRIVE NOT READY 

ALLOMANYOK TORLESE 

ADJA MEG ANNAK AZ ALLOMAN'r'~~AK A NEVET, 
AMEL 'T'ET lllJ:OO•IH KI VAN ! 

*TORLENDO=? KOLTSEGYISELOK 
----- ----- DJ•lllllJ:oi'.ll:S=llOO~ ALLOMAM'r' 
TOROLHETO=? I 
:nJ•~::OOr.f„1:8=ll0031 TOROLVE 
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Ezek után, ha túl óvatosak vagyunk, készítsünk az UJ állományról egy TARTALEK má
solatot. Ez most, a tesztelési fázisban nem feltétlenül szükséges. Ha meg akarjuk tartani 
az eredeti TART A LE K-ot, ne töröljük - de ekkor az újabb másolatot nem hozhatjuk 
létre ugyanezen a néven. 

ÁTN EVEZÉS A költségv iselc5ink aktuális adatai, eltekintve az esetleges 
másolattól, most az UJ á llományban vannak. Zavaró azonban , 

hogy az á llomány neve nem KOL TSEGV ISELOK. Ez nem pusztán esztétikai kérdés . 
Fontos. hogy ahogyan az á llományokba, úgy a nevükbe se „full adjunk bele", különben 
nem tudunk rendet tartani. 
Mellesleg egy tóbb programbó l álló adatfeldolgozó re ndszer b izonyos programjai megkö
vetelhetik, hogy a feldolgozandó állományoknak meghatározott nevük legyen . (Ilyen volt 
eredetileg a SEQPRNT 1s, amit pusztán a tesztelés kedvéért változtattunk meg.) 
Az ilyen programo k többnyire nem azért használnak kötött állománynevet, mert lusták 
vagyunk beépíteni a név bekérését, hanem mert a kötött név b iztonságosabbá teszi a fel 
dolgozást; például lehetővéteszr, hogy a program ellenc5r izhesse, hogy az az állomány van-e 
a lemezen, amelyet tel kell dolgoznia, vagy hogy egy adott á llo mányhoz a hozzáférés jo
gosult-e stb. Tetszés szerint megadhat ó állománynevek esetén ezek a z ellenőrzések meg
kerülhetők. 

Az állomány neve a RENAME funkcióval konnyen és gyorsan átírható , de miként a tör
lésnél, célszerű az átnevezésre is programot írni : 

be1elentk.ez.1k 

Jelenlegi nevet 

15 ábr<J Á llomany a tnevezé se 

SEQATNV 
program 

bekéri az odotokot 

oz. ÚJ nevet 

Ezt rs gépeljük be, NEW parancs után. 
A program be jelentkeL1k 

PF' ltlT ·· ::-;·· 
PF' 1 tn 

-· -· PF' ltrl ALLOMAtl'r' ATtlE'.,.'E : E'.3E" 
4 PF·rt-n 
5 PF'ltH 
'.:• PfdHT 

uz.enetet ad 
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Bekéri az állományneveket : 

110 PRINT 11 t<.EREM ADJA MEG AZ ALLOt1ANY" 
120 PRINT " JELENLEGI ES UJ NEVET!" 
130 PRINT 
140 PRINT 11 11 

150 INPUT 11 ~ELENLEGI!! NEV =11 ; JN$ 
160 PRINT 11 11 
170 PRINT 
180 PRHff 11 11 
190 INPUT 11 

::!I * UJ * !! NEV =" ; UN$ 
200 PRINT 11 

210 PRHff 
Ellenc5rzési lehet6séget ad : 

220 PRINT 
230 I NPIJT 11 MEHET = Nllll11

; V$ 
240 IF \1$-C)"I" THEN GOTO 999 
Végrehajtja az átnevezést: 

310 OPEN 15,8, 15 
320 PRHff#15, "R · " +ut•l$+"=" +Jt~$ 
330 CLOSE 15 
Üzenetet ad az úi állománynévröl: 

910 PRitH 

11 

920 PR I tH " AZ ALLOMANY NEVE ~11 ; 1Jt·l$; "!!" 
Leáll: 

999 nm 
Mentsük ki a programot SEOATNV néven, majd próbáljuk k i. Nevezzük át az UJ állo
mányt KOLTSEGVISELOK-re: 

ALLOMANY ATNEVEZESE 

KEREM ADJA MEG AZ ALLOMANY 
JELENLEGI ES UJ NEVET! 

lf=ll•:Ul•:o'JI NEV =? IJJ 

m;au•- NEV =? KOL TSEGV I SELOK 

MEHET =? I 
AZ ALLOMAN'r' ~lEVE ::o.J•eJ::("1'jG1:ifl(l]l[iC 

Megjegyezzük, hogy a programmal nemcsak soros állományok, hanem programok és re
latív állományok neve is megváltoztatható. 
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F IG YELEM! 
A program nincs felkészftve a hibák kezelésére, fgy ügyeljünk arra, hogy a régi név szere
peljen a lemezen, az új név pedig ne létezc5 állomány neve legyen. 

A hibafigyelés és a tórlésnél látott ismétlési lehetc5ség természetesen beépíthetc5 lenne a 
programba. Nem tettük meg, hogy ne vegyük el a 7- olvasó kedvét az oné lló munkától. 

szOKIT~S A kö ltségviselc5kkel természetesen az is elc5fordulhat, hogy né-
melyikük megszOnik, vagy valamelyiküket tévedésb61 vittük 

fel az állományba. Ilyenkor ezeke t torolni kell. Ezt nevezzük az állomány szO
kftésének. 

A torlés lényege, hogy végigolvasva az állományt, mindazon rekordjait átmásoljuk egy új 
(szOkített) állományba, amelyeket meg kívánunk tartani. 
Az alábbiakban egy olyan tórl6programot mutatunk be, amely k ihasználja az interaktiviUSs 
lehetc5ségeit, azaz a torlés mindvégig a gépkezel6 (operátor) felügyelete alatt folyik. 
Erre alapvetc5en két lehet6ség van. Az egyik az, hogy a program sorban olvassa a rekordo
kat, és mindegy1kr6I megkérdezi, hogy torolhetc5-e, avagy sem. Ha nem, felviszi az új ál
lományba; ha torólhetc5, akkor nem viszi fel . Ezt a módszert csak nagyon kis állományok
nál érd emes választani. 
Sokkal életrevalóbb az az ó tlet, hogy a program kérdezze meg a törlendc5 rekord azonosf
tóját, majd onállóan keresse meg azt, a kozben beolvasott rekordokat pedig t ekintse auto
matikusan nem torlend<Snek, így vigye át a z új állomá nyba. 
Ilyen programot írni nem is olyan nehéz. Mindenekel6tt bejelent kezik : 

110 F'PINT" :1" PRitff 
120 PRIHT " f:.OL T'3EC.'·/ISELOI-. RLLOMAN'r' SZUK ITESE " 
1 30 F'Pltff - F'F.:Itff 
140 ·: . .f=CHF'$ • 1.3 "l 

Megnyitja a szükltend6 állományt olvasásra és a szük ltett lrásra : 

;:.10 OPEM ;:. , :3, ::., "t-OL TSEG\l!SELOf , SEQ, RERD " 
220 OPEM 3, 8 . 3 . " ·::;ZUI-' I TI:. TT ':;.EG•, l·JF' I TE" 

Bekéri az operátonól a torlendö koltségviselö TS kódját : 

3 1 o PF: n n 
.3~0 1 HPUT " TOPLEtWO =" · T .i 

Természetesen nemcsak egy, hanem tobb rekord is torolhetö egy menetben. Ilyenkor az 
operátornak a kódokat előfordulásuk sorrendjé ben kell megadnia. Ez nem túl erős megkö
tés, hiszen az operátor nem fejből javlt, hanem egy, a kezében levő, és elöz61eg megfele
lóen megjelolt hsta alapján 
Mellesleg az se baj, ha téved, és kifelejt egy torlendöt, mivel a szűkítés ismételten végre· 
hajtható, és akkor a kimaradt rekord to ro lhetéí. Ugyanez a helyzet, ha hibás kódot gépel 
be az operátor Ezt a program nem fC>gJa megtalálni, és ilyenkor semmit sem tóro l. 

A torlést leállitan éppen ezért úgy lehet, hogy nemlétező kódot, mondjuk négy kotöjelet 
(" ")adunk meg 
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Ha a program megkapta a törlend6 rekord T$ azonosltóját, beolvas egy rekordot a sz0kf
tend6 állományból : 

410 INPUT#2,K$, M$ ,T,R 
Külón V jelz6be kimenti az állományvége (STATUS) jelet, és törli a tórlést engedélyez(! 
vagy t iltó V$ jelet : 

420 '·/=STATUS : './$= 11 
" 

Ha a beolvasott K$ rekord nem azonos a T$ törlendl5vel, akkor változtatás nélkül átviszi 
a szOkftett állományba, és újabb rekordot olvas be: 

430 IF K$()T$ THEN PRI NT#3,K$;SS; M$;S$; T;SS;R :GOTO 510 
Ha viszont a költségvisel6 K$ kódja megegyezik a begépelt T$ törlend6 kóddal, rákérdez 
az operátorra, hogy valóban ezt akarta-e törölni. 
Nemleges V$ válasz esetén felírja a rekordot a szOkltett állományba. lgenl6 V$ válasz ese
tén nem viszi át a rekordot. Bármilyen más V$ válasz esetén újra k6rdez. 

FIG YE LEMI 
A törlés veszélyes funkció. Ugyan a tévedésb61 törölt rekord egy btlvlt6 menettel egy
szerOen houáfrható az állományhoz, de csak akkor, ha az adatai az állományon kívül, 
például listdn, megvannak, és hozzdférhtrt6k. A program ezért kérdez rá külön minden 
egyes tbrlésre. 

44 0 PRitH" '.1"; TAB< 18) j 
450 1~~PUT 11 TOROLHETO = I / N::s " ; VS 
460 IF V$="N" THEN PRI NT#3,KS;SS;M$i SS; T; S$;R : GOTO 510 
470 IF 'v'$= 11 I" THEN GOTO 510 
480 GOTO 440 

Ha ekkor még nem érte el a sz0kltend6 dllomány végét, új TS törlend6t kér, vagy új re
kordot olvas - attó l függ15en, hogy talált vagy nem talált törlend6 rekordot: 

c;10 IF V=0 AND V$() 1111 THE~~ GOTO 310 
520 IF V=0 AND V$= 1111 THEN GOTO 410 
A sz0kítend6 állomány végének elérésekor mindkét á llományt lezárja : 

610 CLOSE 3 
620 CLOSE 2 
Végúl elbúcsúzik és leáll : 

9 10 PRINT : PRitH 11 *KESZ*" 
999 Etm 

Mentsük ki a programot SEOSZUK néven, és nincs akaddlya annak, hogy kipróbá l
juk: 

Listázzuk ki a KOLTSEGVISELOK állományunkat. 

Indítsuk el a SEOSZUK programot , és tóróljünk 2 ·3 rekordot 

- Toroljük a KOLTSEGVISE LOK állományt. 
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f<'OLTSEG'./ISELOf , LI STRJA 
~~~,~~;}~~~rur~.--:~<fit~~t:r: 

1 OD 

1-'TSG 

FELM 

F'TEP 

PTER 

PVOD 

TEST 

RTAD 

MODIJ 

DOKU 

GAPA 

MEGNE'·/E;:ES 

KOL TSEGHELYI ALTALANOS 

HEL'T'2ETFEU1ERES 

RENDSZEPTERVEZES 

PF'OGRAMTERVEZES 

PROGRAt1KODOLAS 

TE'32TELES 

RENDSZER ATADASA 

MODO·::; I TAS 

DIJl<Ut1Et ITALA':· 

GRF'Rt IC I RL I S JRV I TR·::. 

KOL T':.EG'..•'ISELOI<. RLLOMAtl'T' SZUl" I TESE 

TOF'LEtmo ='· PKOD TOF'OLHETO = I ..-·' tl=~' 

TOF'LEt·mo = ? ATRD TOP.üLHETO = I / tl=? 
TORLEtmo ='7' DOKU TOP.OLHETO = l / tl=".:· 
TORLEtmo =? GAF:A TOF'OLHETO = I „ 'tl=-· 
*°KESZ+ 

I 
I 
I 
I 

- Ne-iezzük á t a SZUKITETT állományt KOLTSEGVISE LOK re. 
- Nyomtassuk k1 a KOLTSEGVISELOK állományt. 

1 1 •L r·~ l:_I ,„,.. t · ... E.LUI l r - r H H 

1 l -.i. f.ULf:::.E.1_,HE.l'.'l HLfHLAllU'=· 
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r ELM HEL'r';:::E:. íFELMEf:::E'3 

;;'JER 

F'F'u1_,F'RMTEF''•/EL.E . .;, 

TE: '::· r TE:.SZ fé.LI:. ·::. 

MUDU MUÜU'_. l Tffö 

MÓDOSITÁS 0 Koltségv iselc5k nemcsak keletkezhetnek és megszúnhetnek, ha· 
nem az adataik is változhatnak - nem beszélve arról, hogy az 

állományba htbjs adatok 1s kerülhetnek . A módositás tehát elkerülhetetlen. 
Ha 1ól meggondoljuk, az eddig megismert adatfeldolgozási funkciókkal a KOL TSEG
V ISE LOK állományt t etszés surint módosithatjuk (16. ábra). 

Tudunk ugyanis rekordot beszurn1 (bövltéssel) és rekordot torolni (szűkítéssel ). Ezekre a 
művel etekre minden módosltás v1sszavezethetc5. Ha egy rekordban egy adat megvá ltozik, 
toroljuk a teljes rekordot, majd egy újat viszünk fe l helyette, persze újra megadva a re· 
kord ósszes, tehát a megváltozott és a változatlanul maradt adatát. 
Anélkül. hogy kipróbálnánk, be láthat1uk, hogy ez a módszer megelehe tc5sen nehézkes és 
gazdas;)gtalan. De legfőképpen nem biztonságos. Amikor a hibás rekord helyett ismét 
megadjuk az új adatokat. újra kovethetünk el hibákat 
Az interaktivitás azonban egy kényelmes és kevésbé veszélyes módositás1 lehetc5séget ad 
a kezünkbe. 
Induljunk k1 a SEOSZUK s.tükítö programból . Ha ott a torolhetö kérdésre nemleges vá· 
laszt adunk. lehetőség nyílik a módosításra Csak annyit kell tennünk, hogy felüllrjuk a 
rekord tartalmát, mielőtt a program !elvinné az új állományba. 
Ehhez felhasználhatjuk a SEOFELV felv1vc5 program megfelelc5 moduljait . 
Vegyuk elöszór a SEOSZUK szükítc5 programot. azaz tóltsük be ( LOAD) és vezessük 
át ra1ta a kovetkezö módosításokat : 

120 PRINT" KOL TSEOVI SELOK ALLot1AN'i1 MODOSITASA" 
220 OPE~~ 3, 8, 3 , "MODOS ITOTT, SEQ, L·JRI TE" 
3 20 I t~PUT 11 REKORD = " I T$ 
460 IF '·/$ = "N" THEM GOSUB 1110 : GOTO 510 
Az utolsó sor a lényeges, mert az határozza meg, hogy ha a kiválasztott rekord nem tór
lendö, akkor felvitel elő tt módosítani kell. 
Ezután a 111 0-es sortól kezdve gépeljuk be a p rogramba a SEOF ELV felvivő pro gram 

•Az 15mene1ésre kerulö módszert a soros llllományoknál v1uonv1ag rot k6n ha..:n6116k, mert az a lap. 
elve a kOzvet len e té résu lllloményok karbantart6sáre jellemz0. 
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63 
! 

SZŰKÍTÉS FE LV IT EL 

8 
/ 

~--...;.....,, 

B ŐVÍT ÉS . 

16. ábra Karbonuirtlls (szukltés, bővítési 

11 0·től 510• ig terjedő sora it . (Egyszerü~n minden sorszám elé egy 1·est gépelünk - így 
lesz a 110·böl 1110, a 121·böl 11 21. és így tovább, az 5 10·bö l 1510. ) 

11 10 PRitH ":J" PPitH 
1121 PR I ~ff " KOL TSECi'·/ I '3ELO KODJR"; 
1122 PRHH 
1123 PRINT ' PRINT PRINT 
1131 PF.: INT " KOL T:3EG'./ I SELO MEGt·lE\IEZESE . " 
1132 PRINT ' PRINT · PRINT 
1141 F'R I tH " TEF.:'·i'EZETT RAFOP.D I TAS : " 
1142 PRINT PRI NT =PR INT 
11 '51 PR INT " Tal'r'LECiES RAFOF:D I TAS : " 
1152 PRitff · PR ltH : PRIMT 
1310 PRitH " i:i" 
1 :320 PR 1 MT "l!11J.DJ"; ".„„" K:t 
1 321 I t·lPIJT " '.l" , K:f 
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1322 
1330 
1:33 1 
1332 
13 40 
1341 
13 4 2 
13 43 
1350 
1351 
1352 
1::s3 
1410 
14 21Z1 
140::::1 
1422 
1430 
143 1 
1432 
14:33 
1434 
1435 
1440 
1441 
1499 
151 0 
1999 

KS=LEFT$ (K$ , 4 ) 
PRI NT 11 :t!llrtr.l11

, "••1 11
, N.f 

INP UT "~ 11 i t'1$ 
M$=LEFT$ ( t1f ,30 ) 
P R INT ")Jl1Il11

; 
11 U" ; T 

INPUT 11 ~11 ;T 
IF T~O THEN T=0 
IF T>9999 THEN T=9999 
F'P INT 11 ~!ll11 

; ' ' 11" , P. 
It~PIJT 11 'l" , F.: 
IF P<O THEN R=0 
IF R>9999 THEN R=9999 
F'PINT 11 :111 

F'R HH 11 EZ FOG A LEMEZF;E f<ERUUH 11 

F'R it·lT " ------------------------- 11 

PRINT 
PRINT 
PF' I tH 
F'Rl tH 
PR HH 
PRitH 
F'Rlt-H 

F'F.: INT " 
PR IMT " 
PF~ Hff 11 

PR IHT 11 

:f:~ OOir!! 
;:-l·1EGt·l!! 
::ITE~V!!!!! 
~Et·N!! 

= ";K$ 
= "; Mf 
=11 ; T 
=" ; F: 

I MPIJT " ~EL'·/ I HETO!!!!! = I / t-l= 11
; ~·J :t 

IF ~J$=" I 11 THEH GOTO 151~1 
IJOTO 111 ~3 
P RltH#'.;:, K$ ; :3$ ; Mt : ':::t ; T ; :=,:f. ; R 
F.:ETURt~ 

Ezek a sorok ha1t1ák végre az adatok bekérését és felvitelét . Némi módosításra azért itt is 
szükség volt. Ezekre kiemelten felhívjuk a figyelmet: 

11 22 
1440 
144 1 
1499 
15H.1 
1999 

F'F'I t·n 
ItlF'IJT" ::.FEL'·/IHETO!!!!! =I/N= 11

, ~J:t 
IF l·J:t= 11 I " THEN GOTO 151€1 

GOT•-1 111 0 
PRitfftt :::, fq:. ::;.:r. . t1:t . 3 $ „ T , :;$ . R 
F'ETURt~ 

Ezenk1vul az 1323-as sort még corolnunk kell, hiszen it t nincs szükségünk a felírandó 
adatok végének figyelésére. 
Megiegyezzük, hogy a VS válasz helyett azért használtunk WS.t, mert az előbbit a 
torlés-módosítás eldontésére már lefoglaltuk, és nem célszerü, hogy a kulonboző ielzőink 
keveredjenek 

FIGYELEM! 
Nagyon fontos az eljárás végén a RETURN utasítás. Az. eljárást ugyanis szubrut inként 
GOSUB-bal hívjuk, és a hívás utáni visszaté rést éppen a RETU A N bitzositja. 
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Az egész program együtt !gy néz ki: 

100 REM : 
101 REM : =e=== ALLOMAt<l',.' SZUK I TES+MODOS I TAS ===== 
102 REM : 
110 PRINT"~" : PRINT 
120 PRIIH " KOL TSEGV ISELOK ALLOMANY MODOSITASA" 
130 PRINT =PRINT 
140 S$=CHRS( 13) 
200 REM : 
201 REM = - ---- ELOKESZ ITES 
202 REM · 
210 OPEN 2, 8, 2, "KOL TSEGV ISELOK , SEQ, i;,EAD" 
220 OPEt~ 3, 8, 3, "MODOS I TOTL SEQ , ~JR ITE" 
300 REM : 
301 REM = ----- MODOSITANDO BEKERESE 
302 REM : 
310 PRINT 
320 INPUT" REKORD =";T$ 
400 REM : 
401 REM = ----- REKORD MEGKERESESE 
402 REM · 
410 INPUT#2,K$,t1$,T,R 
420 V=STATUS :V$="" 
430 IF KfC>T• THEN PRINT#3,KS;S$,M$ , S$;T;S$; R:GOTO 510 
434 REM : 
435 REM · ----- TORLES -----
436 REM : 
440 PRitlT":1", TAB<18 ); 
450 INPUT" TOROLHETO =I/N=" , V$ 
460 IF V$="N" THEN "GOSUB 1110 : GOTO 510 
470 IF V$=" I" THEN GOTO 510 
480 GOTO 440 
510 IF V=0 AND V$= "" THEN GOTO 410 
520 IF 'v'=0 AND V$()"" THEN GOTO 3 10 
600 REM : 
601 REM :· ----- BEFEJEZES ------
602 REM : 
610 CLOSE 3 
620 CLOSE 2 
910 PRHff :PRINT" *KESZ*" 
999 E~ID 

10t1Ü 
1001 
10(1..:'. 
11 rn 
1 J 2 1 
1 J .::.:.::.: 
1 J ~3 

Rl:.M 
PEM ===== MC!D0:3 I TA::: '„•'EGREHAJ TASA 
F:EM · 
PF.· I tH " :'J'' PF.' I t-H 

PF.. I t·~ f " • OL T':.EG'./ I :;ELO •::OD.JA " 
PF:ItH 
F'R ItH r·i.· 11 n PF' INT 

===== 
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11 3 1 
1132 
1141 
1142 
115 1 
11 52 
1310 
1320 
1321 
1::::22 
1:330 
1331 
1.332 
1.340 
134 1 
1342 
1.34 3 
1351] 
1.351 
1352 
135 3 
l 41 (1 
H 2 ft 
14.::1 
J42~ 
14 -:[l 
l4 ~:J 
1432 
14:::::.:: 
J4::N 
14T 5 
1440 
1441 
l 4 9 9 
1 '.::•H.1 
1999 

PR INT " KOL T:;EG'v' I SELO MEGt~EVEZESE · " 
PR I NT : PRINT · PR INT 
PF~ INT " TERVEZETT RAFORD I TAS : " 
PRINT :PR INT · PRI NT 
P R I tH " TEN'T'LEGES F~AFORD I TAS : " 
PR INT : P RINT: PRI NT 
PRI NT " ~" 
PRINT " .PJ$)"i" 1""; ~($ 
I NPUT "'1"iK$ 
K$ =LEFT$0: $ , 4 ) 

PR I t·ff " .1!1'1f!l" j "••1" j M$ 
IMPUT "'.l", M$ 
MX=LEFT$(M$,30) 
PR ItH " .'-!l!Ü')" I " •• „; T 
INPUT "'.l",T 
IF T<0 THEN T=0 
I F T>9999 THF.:11 T=9999 
PF' I HT " .lll l!l lll" I "11" ; F.: 
I t lPl_IT "'-J" .. !': 
I F F: .0 THEtl R=0 
I F F'.: 9999 THEt~ F.:=9999 
PF' I tfl ":J" 
f-•R l tn " EZ FOG A LEMEZRE KEF.:IJU~ I · " 
F'F: I 1 ff " - ---- - ----- - ------------ -" 
PF: Irn 
PF:Hn 
PF'ItH -PF'lrlT" ::<J-r.GOD!! = "jK$ 
PF' l IH : PR I t~T " ::l·1EGN~ = " .. M$ 
P P Itfl' : PF.' HIT '' ::.ff EF.:'v'!! =" / T 
PF: ItH PRitH " ::iTEM'r'!! =" ,R 
PF'IIH 
IHPUT" ::-FEL'•/IHETO!! =I/t~="il•J$ 
IF liJ.t= " I " THEt·I GOT 0 15 H-=-t 

1~iOTO 111 ~J 
PRINT#3,Kf .~•,M.t . S6 , T ,Sf , R 
F.:ETUF.'11 

Mentsük ki SEOMODO néven, maj d próbáljuk ki. 
Ha megadun k egy költségviselőt, és a torö lhetd ké rdé sre nemleges választ adunk, tet szés 
szer int módosít hatjuk a.l adatai t, akárhányszor egymás után . Ha valamely adato t nem 
k ívá nunk módosítani, csak a RETURN gombot ke ll megnyomnunk. 

KOLTSEGV I SELOK ALLOMANY MODOS I TASA 

REKORD 
REKORD 
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EZ FUC. A LEMEZF:E • -E~·uun 

ZOl •) tJ = Pl EF' 

wl:trJ:I = F'F'UGF'AMTEF' ·/EZE·::. 

••=-~'' e.00 
••=-:~·.r = c:uu 
;l=-11..'.ll:l::lllllJ = I. 't-j= ~· I 

A rekord akkor kerül fel a MO DOSITOTT á llományba, ha a felv1hettf kérdésre igenlc5 vá· 
!aszt adtunk 
A program érdekessége, hogy a módosítás, akárcsak a felvitelnél, rendkívul kényelmes, és 
főleg biztonságos. Ha a felv1hettf kérdésre nemleges választ adunk, addig módosithat juk 
a rekordot, amíg a tartalmával tokéletesen meg nem vagyunk elégedve. 

F IGYELEM! 
Ha tévedésből adtunk nemleges választ a torlendö kérdésre, nem fel tétlenul kell a rekor· 
dot módosítanunk, adhatunk minden adatra kozvetlenül RETUR N· t. lgy az új á llomány· 
ba a rekord változatla nu l kerül fel. De mindenképpen felkerül - az ilyen rekordo t to ro lni 
már nem lehet, i lletve lehet . de csak a kovetkezö program futás alkalmáva l. 

Me91egyezzük. hogy ez a módosító program magában foglalja a szükftést is, azaz a rekor· 
dok torlésére is alkalmas - csupán a torolhetö kérdésre kell igenlő vá laszt adnunk. 
A program végreha1tása után torolhet1uk a KOL TSEGVISELOK állományt, és á tnevez· 
het1uk a MODOSITOTT állományt KOL TSEGV ISELO K·re. 
Óva intünk mindenkit anól, hogy ezt a programot végsö megoldásnak tekintse. Sokkal in· 

kább kundulópont. amely az interaktív módosftásnak csak az a lap1a1t mu ta t ja be, nem pe
dig az osszes lehetőségét . (Ezekre egyébként a random és relat fv á llományokkal fog la lko · 
zó kotetünkben bővebben kit é runk.l 
A finomit ást kezdhet jük példáu l azzal, hogy toroljük a képer nyőt a módosít ás u tán. 
Ez csak ennyi 

1520 PRIMT" :.J" · PRII H 
A tobb1t az olvasóra bízzuk. 
Annyit még hozzáteszünk, hogy a rekord ada tonként1 módosítása akkor egyszerű, ha a 
rekord adata• Jól a ttekinthetően e lférnek a képernyőn - amint ez a példá nkban is lá t· 
ható volt Ellenkezö esetben a rekordot tobb részletben kell a képernyőre kihoznu nk, és 
meg kell szerveznunk a lapozást, azaz a képernyöváltást 

A programba a beszurás 1s beépi thetö Ehhez az kell. hogy a to rolhetö kérdésre adott ta· 
gadó válasz után a módositó szubrutin megkérdezze, hogy beszúrást vagy m ód o sítást 
akarunk e végreha1tam. (Az utóbbi ese tben a már ismert módon 1ár e l. l Beszúrás esetén 
fe lv1sz1 az aktuális rekordot, majd egy üres rekord módosítását ha1t1a végre. En nek rende· 
zen allományoknál van 1e lentösége. mert így a beszúrt rekordok rendezés né lkül a helyuk· 
re kerulhetnek 
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FELÜLIRÁS E lég kellemetlen, hogy bizonyos adatfeldolgozó műveletek 
során Újabb és Újabb állományok keletkeznek, fgy ezek tör

lésére és átnevezésére állandóan figyelmet kell fordftanunk. 
A probléma egy részét megoldaná, ha bizonyos meglev6 á llományokat felülfrhatnánk. 
Ez elvileg lehetséges: 

1 11 OPEM 2 .• 8 I 2 I "@ . MD DOS I TO I SEQ I 1,.JR I TE" 

1 tt a megnyitás a szokásos, de szerepel benne a SAV E parancsból már ismert fe lülfrás 
(kukac ( ) jel. Hatására az á llomány feh.ilfród1k az új állománnyal. 

F IGYE L EM ! 
Semmilyen hibaüzenetet nem kapunk, ha a felülírandó állomány nem létezik. l lyenkor az 
állomány ugyanúgy jon létre, mintha írásra nyitottuk volna meg. Ezért megtehenuk vol
na, hogy a SEOFELV fe lvivő programba ilyen megnyitást kódolunk. Nem tettuk, mert a 
felülírás veszélyes művelet . S1kertelensóge eseté n a már meglevő á llomá nyu nk is tönkre
mehet. 

LEKÉRDEZÉS 
A soros állományokra persze az egyszerű kinyomtatásnál 
bonyolultabb feldolgozások is végrehajthatók . Tekintsük pél-
dául a soros állomány lekérdezését. 

A soros lekérdelés lényege, hogy a soros állomány rekordjait c sak olvassuk; egyetlen ada
tot sem váltolt atunk meg. Az állományból kivett adatokat nem d o lgozzuk fel , azokra 
muvelete t nem ha1tunk végre, csak megjelenft1uk - képernyőn vagy nyomtatón. 

SEOKERD 
program 

beké ri 
o keresett kódot 

17 .a)ábre Soros 611omllny lelulrdezése 1 



OSSZES K Ó DOT KERESI 

17. b)ábra. Soros állomány lekérdezése 11. 

hasonlítja 

CS AK A KERESETT 
KÓDOT KERESI 

17. c)ábra. Soros állomány lekérdezése 111. 

A feltételek: 
F1 : ha mehet = ''!'' 
F2: ha az XS keresett kód nem 
F3 : ha az X$ keresett kód "****" 
F4: ha van még adat, azaz a K$ kód nem üres 
F5 : ha van még adat az á llományban, azaz a K$ kód nem üres, és a beolvasott KS kód 

nem azonos a keresett X$ kóddal 
F6 : ha a beolvasott KS kód azonos a keresett XS kóddal 
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A leké rdezé s sajátossága, hogy általában nem az osszes adatra vagyunk kíváncsiak; az ál
lománybó l csak a zokat az adatokat (rekordokat) jelenítjük meg, amelyek megfele lnek 
b izonyos k r itériumoknak, azaz kielégítenek valamilyen lekérdezési szempontot vagy 
szempontokat. (l lyenkor tulajdonképpen már válogatást hajtunk végre .) 
A lekérdezés fontos eleme tehát a keresés, amelynek célja az adott lekérdezési szempon
to t kielégítő adat vagy adatok megtalálása. 

2 3 4 

KTSG FE L M 

~keresett rekordj 
~-------

~ereset t reko rd 
~----------------

5 6 

TEST 

7 

ATAD 

• 1 
1 
1 
1 
1 
1 

c:::___y~~~~~~~----------------------~ 
18 áb1a SorO> keresés 

A soros keresé s sa1át ossága. ho gy az á llo má ny a da tait sorban o lvassuk , és minde n olvasás 
u tan mc gv1zsgá l1u k a lekérdezési felté telt. Ha az teljesult, a keresett rekordo t m egtalál
tuk . Ha nem. tovább kell keresnü nk . 
A kc1esést minden egyes le ké rdezésre k ü lo n végre kel l ha jtan u nk, és m indig a z á llomány 
cle1é n kell ke tdenunk. és addig kell fo ly tatnu n k, amíg m eg nem t alálju k a kere sett rekor
d ot. vagy amíg el nem é r jük a' állomá ny végét. Csak az utóbbi e setben lehetünk bizto
sak ab ban , ho gy a keresett rekord n inc s az állomá nyu nkba n. 
NEW pa1anc s kiadása u tá n gé pe ljük be a kóvetkezö lekérdező programot. Ez kétféle le
kérd ezést ha1t vf\gre : egyedit é s általá nost. Azaz akárhá nyszor k 1 tudja keresni az állo· 
m á ny bármelyik reko rd já t , tetsző leges sorre ndbe n; illetve egyenként meg tudja jelenlteni 
a? á llomá ny o sszes re ko rdját, előfordulásu k sorre ndjé ben. A ké tfé le funkció közül a fel· 
hast náló tc tstése szeri n i vá laszt hat , d e a funkciókat nem keverheti. 
A p1 ogram e lő szor is bejelentkezik : 
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1 PRINT 11 :111 

2 PRINT 
3 PRINT 11 KOLTSEOVISELOK LEKERDEZESE" 
4 PR I t"T 11 

--------------------------" 

5 PRINT 
6 PRINT 
7 It..,PUT " MEHET =I/N="; \/$ 
8 I F 'v'$= "~~ 11 THEN GOTO 999 
9 IF V$=" I 11 THEt'4 GOTO 110 
10 GOTO 6 

Majd kéri a keresendő rekord X$ kulcsát, uaz a költségviselő kódját: 

110 PRINT ":1" 
111 PR INT 
120 PRINT " AD.JA MEG ANNAK A11 

121 PRINT 
130 PRINT 11 KOLTSEGVISELONEK A KODJAT, 11 

131 PRINT 
140 PRINT " AMEL '1' 1 KNEK AZ ADATAIT KER l 11 

141 PRINT 
142 PR INT 
150 PF~INT 11 <KOD=****' HA Mlt-IDEGYIKET > 11 

151 PRHff 
160 PRINT 11 (KOD=----, HA EG'l"I KET SEM ) " 
161 PRitH 
162 PRI NT 
163 PRI~ff 
170 INPUT " :J:~OL TSEG'./ 1 SELO!! = "i X$ 

Ha a keresett XS kód négy kötőjel, a program leáll: 

210 : IF ;x;$= "---- 11 THEN GOTO 910 
Ha nem, akkor olvasásra megnyitja a KOLTSEGVISELOK á llományt : 

220 : OF'Hl 2, S:, 2, "KOL TSEGVI:::ELOI(, SEQ, READ" 
Ha a keresett XS kód se nem négy csillag, se nem négy kotője l , akkor keresni kezdi 
az állományban, vagyis olvasni kezdi a rekordokat : 

3 10 : K:f= 11
" 

320 . INPUT#2,K$,M$,T,R 
Megjegyezzük, hogy a KS kódot azért állítjuk be üres karakterre, mert az olvasás sikeres
ségéről így győződhetünk meg a legegyszerűbben. 

Ha ugyanis az olvasás után a költségviselő KS kódja üres marad, akkor az olvasás sikerte
len vo lt. Feltételezzük, hogy ezt nem hiba okozta, hanem amiatt következett be, mert e l
értük az állomány végét. l lyenkor tehát a keresett rekord nincs az állományban: 

I F !<$=" " THEN GOTO :'.::6t'f 
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Ha a K$ kód nem üres. akkor az olvasás sikeres volt . l lyenkor a program megnézi, hogy a 
beolvasott K$ kód megegyezik· e a keresett X$ kódd al. Ha Igen, a rekordo t megtaláltuk : 

3 40 IF K$=X$ THEN GOTO 410 
Ha nem, akkor tovább kell keresni : 

350 : GOTO 31 CZ1 

Ha a keresett rekord nincs az á llományban, akkor a program Ilyen értelmO M $ üzenetet 
álllt be : 

360 K$=?<:t 
370 t'1$="t4rncs N'T'IL'./AtHARTVA" 
380 T=0 
390 R=0 
Majd lezárja az állományt, és megjeleníti a képernyőn a rek odot, ami most az imént be· 
ál lltott üzenetet tartalmazza : 

410 · CLO:=.E 2 
420 GOSUB 1010 
Ugyanezt teszi, ha a rekordot megtalált a, de ilyenkor nem álllt be előzetesen üzenetet. 
így a megjelenített rekord a lemezen levő K$, M$, T. R adatokat tartalmazza . 
Ezután mindkét esetben újra kezdi a lekérdezést: 

499 GOTO 1 10 
Ha az összes rekord k iíra tását választottuk, azaz a keresett X$ kód négy csillag volt, akkor 
a program ugyanígy keres: 

230 IF ;x::t:="**** " THH l GOTO 5 1 0 
5 1(1 1;$= 1111 

520 INPUT#2,KS.M$.T,R 
53iZ1 I F f:.:f=" 11 THEl-4 GOTO 6 10 
Nem vizsgálja azonban. hogy a beolvasott K$ kód azonos-e a keresettel, hanem minden
képpen megjeleníti a rekordot, majd veszi a következőt: 

540 GOSUB 1010 
599 GOTO 5 10 
Ha a keresett XS kód leállítójel, azaz négy kötőjel volt, a program kijelentkez ik : 

910 F'F: 1 tH 
92(1 PF: I t IT " A LEKEF:I1E:E'3ME.K './EGE" 
Majd leáll : 

999 Etm 
A beolvasott rekord adatait külön alprogram, szubru t in jelenft1 meg a képernyőn, átte
kinthető formában: 

l OH1 F'F'ltll 11 :111 

1020 f-·p I tl r 
l o;:o F'F' un " l,(•L i ·::.EG'·/I SELO ;;; "' i<:f 
11)40 F'F' 11-lT " -- - - -- ----------------- --------·-------
!lf:.o Ff..' lllT 
11:1i::.1j 1-'F I 11 i 
1070 F'F ltH " 1 OOD =- " . Kt 
11.J:::u F-'P l t·l 1 



11 MEGN = 11 i 1'1$ 

11 TERV =11 ; T 
11 TEN'1' =11 

; R 

1090 PRINT 
1100 PRHff 
1110 PRINT 
11 20 PRINT 
1130 F'R INT 
1140 PRINT 
1150 PRI NT 
1160 P F'.Hff 11 ------------------------- -------------

Az adatokat tetszés szerinti ide ig tanulmányozhatjuk, akár egyedi rekordot kérdezünk le, 
akár sorban az ósszeset; a program ugyanis türelmesen vár, amíg a RETURN billentyOt 
meg nem nyomjuk: 

11 ít1 F'R nn 11 t·NOM.J FI MEC1 H ::~'E T UF.'.N!!!11 
• 

11 :::o PF~ I Hl " GOl'lBOT . HA" 
1190 PF.: 1 t-H 
t20C1 ItWUT 11 .JOHET A KOVETl:.f: . .::O", './$ 
19'.:':? f.'l:. TUR!'~ 

Ha az osszes rekordot kértük le, így tetszés szerint lapozhatunk az állomány rekordjai 
kozott. de mindig csak egyesével, és mindig csak előre. 
Ha ossze-vissza akarunk lapozni, akkor az egyedi lekérdezést kell választanunk. 
Megiegyezzuk, hogy bármilyen gombot nyomunk meg a RETURN előtt, azt a program 
f igyelmen kívúl hagyja. Egyébként azért választottuk a RETURN billentyOt, mert annak a 
megnyomását tartott.uk a legkézenfekvőbbnek . (Használhattuk volna az INPUT helyett 
a G ET utasítást is, de az ilyen programozástechnikai kérdések nem a lemezkezelés téma
korébe tartoznak .) 
lme a tel1es program: 

1 PRif~T ":1" 
2 PRINT 
3 PP ltH " KOL TSEGV I SELOK LEKERDEZESE" 
4 PRINT " ------------ -------- ------" 
S PR!tff 
6 PRINT 
7 INPUT " MEHET •I/N•", VS 
8 lF VS"'"N" THEN GOTO 999 
9 IF VS•"l" THEN GOTO 110 
10 GOTO 6 
100 REM 
101 REM ------------------------- ---- ---------- KERESETT KOD BEKERESE 102 REM 
110 PRINT " :1" 
111 PRINT 
120 PRINT " ADJA MEG ANNAK A" 
121 PRINT 
130 PRINT " KOLTSEOVISELONEK A KODJAT , " 
131 PRINT 
140 PRINT " AMEL'nKNEK AZ ADATAIT KERI " 
141 PRINT 
142 PRINT 
150 PRINT " <KOD=*'l!.U , HA MINDEGYIKET> " 
151 PRINT 
160 PRINT " (fl.OD=----, HA EGYIKET SEM>" 
161 PRINT 
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162 PRINT 
163 PRllH 
1 70 INPUT " :.<OL TSEO'."I SELO~ = " ; )<;$ 
200 REM· 
201 REM ------------------------------------ ELOKESZITES 
202 REM · 
2 10 IF X$="----" THEN GOTO 9 10 
220 OPEN 2,8,2,"KOLTSEGVISELOK,SEQ,READ" 
230 IF X$=" .+..u :+" THEN OOTO 510 
300 REM 
301 REM ; ------------------------------------ REKORDKERESES 
302 REM · 
3 10 KS="" 
3~~ INPUT#2,KS,MS,T.R 
330 IF 1-.$= "" THEN GOTO 360 
340 IF K$=XS THEN úOTO 41 0 
350 GOTO 3 10 
354 RE11 
355 REM ------------------------------------ HA NEM TALAL 
356 REM · 
360 KS=XS 
370 MS=" NI l lCS ~IY 1 L VANTAPl VA" 
380 T=O 
390 R=0 
400 REM 
401 REM · ------------------------------~---- HA TALAL 
402 REf1 : 
410 CLOSE 2 
420 GOSUB 1010 
499 GOTO 110 
500 REt-1 · 
501 REM ------------------------------------TELJES LEKERDE~ 
502 REM 
510 KS="" 
520 INPUT#2 ,KS , MS , T,R 
530 I F KS= '"' THEN GOTO 6 10 
540 GOSUB 1010 
599 GOTO 510 
600 REM ; 
601 REM · ------ ------------------------------ --- ATTERES UJ REKORDR1 
602 REM 
6 10 CLOSE 2 
620 GOTO 110 
900 REM · 
9 01 REM · ------------------------------------- -- BEFEJEZES 
902 REM · 
9 10 PRHff 
920 PRINT " A LEKERDEZESNEK VEGE" 
999 END 
1000 REM · 
1001 REM =============================„===„===== REKORD KIIRASA 
1002 REM 
lflHl PRIMT " ::1" 
1020 PP l NT 
1030 PRINT " KCIL TSEOV I SELO = ", XJ; 
1040 PRIIIT " ------------------------------------- -
1050 PRINT 
1060 PRJMT 
1070 PRINT " KOOD ",f...S 
1080 PRINT 
1090 PRIIH " MEGN ", MJ. 
1100 PRitH 
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11HJ PRHH 11 TER"/ =" ; T 
t 121.:.l PRitH 
1130 PRitH " TEt-l'r' =11 ;R 
11 40 PRINT 
1150 PRIMT 
1160 PRi t·~T 11 

--------------------------------------" 

11 70 PR I HT " N'r'OMJR MEG R ~:ETURH~" ; 
1180 PRHJT 11 GOMBOT, HA " 
1190 PRINT 
1200 H~PUT " .JOHET R f,OVETKEZO", 'v'$ 
1999 RETURN 
Mentsük ki most ezt a programot is SEOKERD néven, a SOROS lemezünkre l Ezután 
Indítsuk el! 
E lőszór kérjünk teljes kórü lekérdezést, azaz adjunk meg négy csillagot keresett kód
ként. 
LapoLZuk végig az állomá nyt, majd amikor a végére értünk. hajtsunk végre egyedi lekér· 
dezéseket az első, az utolsó és valamelyik kózbülső kódra. 
Ezután keresett kódként adjuk meg a négy kotőjelet. Ekkor a program leáll. 

ADJA MEG ANNAK A 
KOLTSEGVISELONEK A KODJAT, 
AMELYIKNEK AZ ADATAIT KER I 

CKOD=****• HA MINDEGYI KET) 
<KOD=-- --, HA EGYIKET SEM ) 

aJJ•l8:8U'.188:11.-J = ? 

KOLTSEGVISELO = ATAD --------------------------------------
KOOD 
MEON 
TERV 
TEN''I" 

= 
= 
= 
= 

ATAD 
RENDSZER ATA DASA 
50 
50 

N'1"0t1.JA MEG A ~:tlJJ:ar GOMBOT, HA 
JOHET A KOVETKEZO? 

KOLTSEGVISELO = TTTT 

KOOD = TTTT 
MEON = NINCS NYILVANTARTVA 



TERV = 0 
TE,..fT' = 0 

t"'T'OMJA MEG Ft ~~=tOJ~~I GOMBOT, HR 
JOHET A KOVETKEZO? 

KOLTSEGVISELO = PkOD 

KOOD = PKOD 

MEGH = PROGRRM~~ ODOLAS 

TER'v' = 300 
TEH1

T
1 = 2€11.::1 

t·l'T'OMJR MEG Ft ~~::lllilJ:':UI GOMBOT, HA 

.J11HE:.T H KU\.'EH:E: o -· 

Megjegyezzük, hogy ebben a programban elöltesztellS cik lust alkalmaztunk a kereséshez. 
Megtehettük , mert nem a ST ATUS jelzőt használtuk az állomány végének a figyeléséhez, 
hanem a lemezkezelő azon tulajdonságát haszná ltuk ki, ho gy az állomány vége után már 
nem olvas többet, lgy a feltöltendő változóban ilyenkor megmarad a korábbi érték. 
E módszer a valamilyen hiba következtén sikertelenü l végrehajtott olvasást ugyanúgy ke· 
zeli, mintha állomány vége lett volna, azaz mindig csak az állomány olvasható részében 
keresünk. 

VÁLOGATÁS A lekérdezés, főleg a nem teljes köra, hanem a különböző fel 
tételekhez kotótt lekérdezés, a tulajdonképpeni válogat4s, igen 
fontos művelet. 

1 tt jöhetnek elö a számítógépes tárolás és feldolgozás igazi előnyei. Egy dolgozó személyi 
adatait rávezet ni egy kartonra ugyanis nem lényegesen nagyobb munka, mint felvinni egy 
nyilvántartó á llományba. De kiválogatni a kartonok ról azokat a do lgozókat, akik 30 
éven aluliak, nők, nem Budapesten laknak, 5 évné l régebben léptek be, és legalább 2 gye
rekük van, manuálisan végrehajtva sz inte megoldhatatlan feladat, és ha sikerül is, nem le
hetünk biztosak ben ne, hogy a z eredmény h ibá t lan. Feltéve pesze, hogy nem pár tucat
nyi dolgozóró l van szó. 

Míg tehát egy adott dolgozó kartonját kiemelni a nyilvántartá sból kézzel sokkal gyorsab
ban lehet, mint géppel, az összes karton végigválogatását a gép gyorsabban és megblz ha
tóbban végzi el. 
Ugyanez a helyzet a kóltségviselc5inkkel is. A gépi válogatás szinte ugyanannyi időt vesz 
igénybe, mint az á llomány vá logatás nélkü li lekérdezése, hiszen mindkét esetben 
egyszer kell végigolvasni az állományt, és az o lvasási idő mellett annak a néhány 
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IF utasításnak a végrehajtása, amely a válogatási szempont okat meg11izsgálja, alig jelent 
időveszteséget . 

Nézzünk egy példát! Módosítsuk a SEOE RD programot az alábbi módon · 

240 L=LEN(X$ ) 
340 IF LEFT$ (K$ , L)=X$ THEN GOTO 410 
370 t1$= " tHHCS <TOBB ) N'T' ILVANTART'./R" 
410 GOSUB 1010 
4 20 IF LEFT$ ( t1$,~ ) ="NINCS" THEN GOTO 490 
430 GOTO 3 10 
490 CLOSE 2 
Ezek a módosítások a p rogramba így épülnek be : 

200 REM 
201 REM ------------------------------------ ELOIESZITES 
202 REM 
2 10 IF XS="----" THEN GOTO 910 
220 OPEN 2,8,2,"KOLTSEGVI SELO"- ,SEQ, PEAD" 
230 IF XS=" +•••" THEN GOTO 510 
240 L=LENCX$ ) 
300 REM 
301 REM ----------------------------- ------- REkORDkERESES 
302 REM 
3 10 KS=="" 
320 INPUT#2.~$ , MS,T,R 
330 I F K$=" " THEN GOTO 360 
340 IF LEFT$(~$ , L)=X$ THEN GOTO 410 
350 uOTO 3 10 
354 REM 
355 REt1 --------------------------------- HA 14EM TALAL' 
356 REM 
360 l .$=X$ 
370 M$="NINCS 1.TOBB> NYILVANTARTVA" 
380 T=0 
390 R=0 
400 REM 
401 REM · ------------- ------------------ -- HA TALAL 
402 REM · 
410 GOSUB 1010 
420 IF LEFT$ ( Mf,5)=" 14INCS" THEt~ GOTO 490 
430 GOTO 3 10 
490 CLOSE 2 
499 GOTO 110 

Mentsük k1 a programot SEOVALO néven, majd próbáljuk ki. Ha a keresett X$ kódként 
csak egy P betOt adunk meg, akkor a 340 1 F a beolvasott KS kódnak csak az első karak· 
terét fogja vizsgálni. Az ennek megfelelő, vagy is a P-vel kezdődő azonosít ójú rekord ot a 
410 GOSUB kiírja, majd a program a 430 GOTO hatására tovább keres. Mindaddig, amíg 
el nem éri az állomány végét , amikor is NINCS (TOBB ) NYILVANTARTVA jelzést ad. 
Vagyis a program ki fogja válogatni az állományból az ósszes o lyan rekordot, amelynek 
a kódja P betOvel kezdődik. 

Hasonló módon átlrhatnánk a programot úgy 1s, hogy ne a kód szerint válogasson, hanem 
valamely másik adat, mondjuk a teivezett ráfordítás szerint. 



KOLTSEGV I SELO = P 

f...OOD = PTER 
MEGN = F'ROGf;,·AMTEf'''./EZES 
TER'./ = 6~)~1 
TEtrT' = 800 

t-~'T'OMJA MEG A :::~:tilJ :ll~I GOMBOT, HA 
JOHET A KOVET~EZO? 

KOLTSE~VISELO = P 

f:.OOD = Pt:OD 
MEGtl = PROGRAr·Jt<ODOLAS 
TER'·/ = 300 
Tnl'r' = 200 

tl'T'OMJA MEG A "-~:tiJJ"-~~ I GOMBOT, HA 
JOHET A kOVETf...EZO? 

KOLTb EGVI SELO = P 

f..IJ(fll = p 
MEGtl = t·litlV:· •: Tu:BE: :. t·l'T' I L '•/At ffAF.:T'./A 
TE~:'·/ = ~.:.1 
TEt·N = 1!:1 

tl'iOMJA ME.G A :::~:ttlJ :ll~I GOMBOT .. HA 
JOHET H ~:O'·/EH.EZO? 

Az sem okoz komoly nehézséget, hogy ne egy, hanem tóbb adat szerint viJ/ogassunk. csu· 
pán nem egy, hanem tobb ker~endö adatot kell bekérnünk. és ennek megfelelően nem 
egy, hanem tóbb válogatási feltételt kell megadnunk. Az ilyen összetett feltéte leket 11agy 
tobb 1 F utasításból álló feltételrendszerrel. vagy egyetlen 1 F utasításban elhelyezett lo
gikai kife1ezéssel kódolhatjuk (vagy szükség esetén a kettő kombinációjával). 
A relációkban természetesen nemcsak az egyenlőségjel szerepelhet. Például : 

J4~ If k I~HTZ ~Ml.LJ=X5 HND ~ R~ 1 Uk RJ 10~ J lHEN GOTO 410 
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Hatására a program kiválogatja azokat a költségvisellSket, amelyeknek a megnevezése egy 
adott karak tersorozatra, mondjuk „ TANFOL YAM"-ra végződik, és amelyeknél a tényle· 
ges ráfordltás meghaladta a tervezettet, vagy a 100 órát, vagy mindkettőt. 
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Rendezett állományok 

A rendezett állomány tulajdonképpen nem más, mint egy speciális soros állomány (19. 
ábra). 
Ebben a rekordok fizikai sorrend1e megegyezik az állomány jellegéblíl fakadó természetes, 
vagy az általunk a rekordoknak tulajdonított mesterséges logikai sorrenddel. 
Azt az elvet, amely szerint a rekordok logikai sorrendjét meghatározzuk, rendezési elvnek 
nevezzük. 
A példánkban a rekordok alfabetikusan novekvő sorrendben rendezettek. 
Hasonló módon rendezhetjük a KOLTSEGVISELOK állományt is; a rekordazonosító, 
azaz a koltségvoselő kód1a szerint. 
Természetesen a rendezettség befolyásolja az állomány kezelését. 

0 

19. ábra. Rendezen állomány 
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KERES~S 
Vegyük például a keresést (20 . ábra) : 

ATAO FELM 

1 
1 
1 

B e resett 1 _____ _J 

rekord 

3 

KTSG 

~keresett rekord 

L:::J 
20 ábra Keresés rendezett éllom6nyban 

4 s 6 7 

PKOD RTER TES T 

t---------------

t 

Az első szembeotlö sajátosság az, hogy már ak kor meggyőződhetünk arról, hogy egy kere
sen rekord nincs az állományban, amikor megtaláljuk az e lső olyan rekordot, amelynek 
azonosítója nagyobb a keresettnél. (Ilyen példáu l a GDAT rekord, amelyet a KTSG re· 
kord után már nem é rdemes keresnünk, hiszen az állomány e részében egyre csak na· 
gyobb azonosítójú re kordokra fogunk bukkanni.) 
Ha viszont a keresendő rekordok is ugyanolyan rendezettségűek, mint maga az á llomány, 
akkor nem kell minden egyes keresést az ál lomány elejéről indítanunk, hanem folytathat· 
juk onnan. ahol az elözc5 keresésnél abbahagytu k. ( Lásd például a PTER rekordot!) 
Az állomány végére pedig csak akkor jutunk el, ha a ker esett rekord azonosltója, például 
a z UZEM , nagyobb a z utolsó rekord azonosítójánál is. 
A pé ldában bemutatott kereséseket az állomá ny egyetlen végigolvasásával, azaz 7 r•1kord 
beolvasásával végrehajt hattuk, míg a hasonló keresésekhez a rendezetlen á llományból 15 
rekordot kellene beolvasnunk, keresésenként elölrő l kezdve az állomány olvasását . 

PÁROS
0

ITÁS 
A fenti keresési módot a rendezett állomány karbantartösához 
(b övltéséhez, szűkítéséhez, módosításához) szükséges párosltás
hoz is k ihasznál hatjuk (21. ábra). 

Itt a törzsállomány és az ugyanolyan rendezettségű módosltó állomány soron következő 
rekordjaiból képezünk egy párt. E pár tagjai vagy összetartoznak, vagy nem. 



7 

TORZS : T EST 

UJ ATA O FELM KTS G PKOD PTER RTER ÜZEM 

MOOO~ITQ : 

1 2 3 
21 •bre. Rendezett •11om4nv karbanrnralsa 

A2. osszetartozás úgy donthetc5 el, hogy ósszehasonlítjuk az azonosítójukat. 
A2. els6 ilyen pár az ATAD és a KTSG azonosítójú törzs-, illetve módosító rekordból áll. 
Ezek nem tartoznak ossze. 
Mivel a KT SG azonosltó nagyobb az ATAD·nál, már biztos, hogy az ATAD-nak nem is 
lesz párja. Így az ATAD egy páratlan torz5'"ekord, és mint ilyet , változtatás nélkül felvisz
szük az új törzsbe. 

Ekkor azonban a pár csonka lesz; a felhasznált tagját, a tö rzsrekordot pótolnunk kell. 
Vagyis beolvassuk a következőt. 

Most a FELM- KTSG i::árt vizsgáljuk meg az összetartozás szempontjából. Látható, hogy 
amíg a tórzsrekord azonosítója et nem éri a módosító rekordét, mindig párat lan törzs
rekordokkal lesz dolgunk. 

Ha elérjük a törzsben a KTSG rekordot, egy ósszetartozó pár á ll előttünk. Ekkor végre 
kell hajtani a módosltást. Ha csak rekordonkénti módosítást engedünk meg, akkor a mó
dosítás azt jelenti, hogy a módosltó KTSG rekordot kell a torzsbeli KTSG rekord helyett 
felvinnunk az új törzsbe. (Vagyis ez a módosítás voltaképpen csere.) 
Ilyenkor a pár mindkét tagjá t felhasználtuk. Helyükre mind a törzsből, mind a módosító 
állománybó l új rekordot kell olvasnunk. Ezek lehetnek ismét összetartozó párok. Ese
tünkben a PKOD- TEST pár nem ilyen. 
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A páratlan tórzsrekordokat megint csak fe lvisszük, a míg el nem érjük a TEST-TEST párt. 
Itt most nem módosításról, ha ne m tórlé sről van szó, amit az ábrán csillag, a tényleges re
kordban a "T ORLENOO " szöveg jelez. Ilyenkor egyik rekordot sem visszük fel az új 
törzsbe, és természetesen mindkettő helyett újat o lvasunk. 
A tórzsben azonban nincs tóbb rekord, az UZEM páratlanul marad. Egyetlen rekordot 
pedig nem lehet párosítani; ehhez a mOvelethez mindig ket:US (rekord) kell. Ezért képez
nünk kell a hiányzó törzsrekord helyett egy á lrekordot, olyan azonosítóval, amely na
gyobb az osszes torzs-. illetve módosító rekord a zonosítójánál. 
Erre a célra természetszerüleg a legmagasabb, azaz CHR$(255l kódu bájtot célszerü hasz
nálni. Ennek a bájtnak a tartalma a bájton tárolható legmagasabb érték, vagyis a hexa
decimális F F lesz, amit a rr gomb lenyomásával állíthatunk elő. 

Esetünkben az UZEM azonosító tehát ezzel az álrekorddal kerül egy párba. Minthogy az 
azonosítója kisebb az álrekordénál - gondoskodtunk róla, hogy feltétlenül így legyen -. 
az UZEM tehát páratlan módosító rekord lesz. Ilyenkor be kell szúrnunk, azaz fel kell 
vinnünk az új torzsbe. Helyette új módosító rekordot olvasunk. 
Ha ennek az azonosítója is kisebb az '1rekordénál, ugyanlgy járunk el: beszúrjuk. 
A mi állományunkban azonban nincs tóbb módosító rekord. Ilyenkor a módosító állo 
mányhoz 1s álrekordot képezünk, ugyanolyan azonosítóval , mint a torzs álrekord 
jáé volt. Hiszen nem tudhatjuk, hogy a módosító vagy a tórzsállomány fog-e hamarabb el 
fogyni 
A párosltás akkor fejeződ ik be, ha a pár a két állomány álrekordjalból áll, azaz ha elér
tük mindkét állomány végét. 
Ebből kovetkezik, hogy cserét vagy torlést végrehajtani csak akkor szabad, ha a pár tagjai 
nem azért tartoznak óssze, mert mindketten álrekordok 

KARBANTART ÁS Ezzel a párosítási móddal a rendezett állományok karbantartá· 
- sa rendkívul leegyszerűsíthető, és gazdaságossá tehető. 

Ugyanis míg a rendezetlen állományoknál a bővítést, a szükítóst és a módositást külón 
menetben kellett végrehajtanunk, és ezek kózül legfel1ebb az utóbbi kettö vonható óssze, 
itt mind a beszúrást, mind a tórlést, mind a cserét egyetlen menetben végezhetjük el. Eh· 
hezcsupána felvivő programmal egy MODOSITO állományt kell létrehoznunk- 22.a) ábra. 

Az ábra szerint. 
F1 : ha még bármelyik állományban van adat. azaz vagy a KS, vagy a KKS nem négy r.: 

jelet tartalmaz. 
Megjegyezzük, hogy a K$ a torzsrekord azonosítója, a KKS pedig a módosító rekordé 
A karbantartás fő tevékenysége, a változatlanul hagyás, a beszúrás és a módosítás, illetve 
az utóbbin belül a torlés és a csere így jól elkülónül, és mindegyik addig ismétlc5dik, amíg 
a rá vonatkozó párosítási feltétel fennáll - 22.b) ábra. 

A párosítási feltételek : 
F2: ha torzsrekordnak nincs párja, azaz KS kisebb mint KKS 
F3: ha a tórzsrekordnak van párja, azaz KS KK$, de a pár nem az álrekordokból áll, 

azaz KS és KKS nem rr jeleket tartalmaz. 
F4: ha a módosító rekordnak nincs pária, azaz KS nagyobb mint KKS 
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előkészít 

megn y it 

RE NKARB 
progrom 

._ _ _ i_o_r_z_s_e_t _ _ _,I 1 m ódo• itót 

22.al ébra. Rendezen állomény karben1erUldn.ik folyama1a 1 

KARBANTART 

22 bl 6bre Rendezen 611omény karbantan•Ának folyamata 11 

~ 
..---1 e-z~o-. ,--... , e lbúcsúz ik 
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Maga a módosltás is könnyedén osz:tható két funkcióra, a cserére és a törlésre - 22.c) ábra. 

MÓDOSÍT 

felvisz mÓdosftót módositöt 

22.cl abre . Rendnen allom6ny kerben ten6s6nek fo lyemate Ill. 

A két funkciót szétválasztó feltétel : 
FS: ha a rekord törlendc5, azaz MM$ - "TORLENDO" 
Most lássuk a KOL TSEGV ISE LOK állomány rendezett karbantartó programját, amely, 
mint már megszoktuk, a bejelentkezéssel kezdc5dik: 

1 PRINT 11 :111 
: PRINT 

2 PRINT 11 RENDEZETT KARBANTARTAS" 
3 PRINT 11 

-------------------- --
11 

4 PRitff PRINT 
5 PR I ~ff 11 TORZS = KOL TSEG'v' I SELOK" 
6 PRINT 
7 PRINT " MODOSITO = MODOSIT0 11 

8 PRINT 
9 PR INT " UJ = UJALLot1AN'T' 11 

Beállítja a kezdc5értékeket. az álrekordok VS azonosítóját és az SS szeparátorjelet: 

10 VI= 11 1T1T'1T1T" 
11 S$=CHR$ <13 ) 
Megnyitja az állományokat: 

110 OPEN 2 , 8,2, 11 KOLTSEGVISELOK,SEQ,READ 11 

120 OPEN 3,8,3,"MODOSITO,SEQ,READ 11 

130 OPEN s . s, s. 11 uJALL0t1mN, SEQ. l.JR 1 TE „ 
Elc5állrtja az elsc5 párt: 
140 f( $=V$ 
141 INPUT#2 , K$ , M$,T,R 
150 KK$=V$ 
151 INPUT#3, KK$,MM$,TT.RR 
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Megvizsgálja, hogy mindkét állománynak elérte-e a végét: 

210 IF KS=V$ AND KKS=V$ THEN GOTO 3 10 
Ha nem, sorra megklséreli végrehajtani a három f6 funkciót az aktuális párra: 

220 GOSUB 1010 REM = --) ATVITEL 
230 : GOSUB 2010 =REM · --> MODOSITAS 
240 : GOSUB 3010 · REM : --> EESZURAS 
Majd ugyanezt teszi a következ6 párral is, mindaddig, amíg mindkét állomány végére 
nem é r : 
299 GOTO 21 €1 
Ha az állományok elfogytak, lezárja ő ket, és persze az újat is: 

3 10 CLOSE 2 
320 CLOSE 3 
330 CLOSE 5 
Majd kijelentkezik: 

410 PRINT PRINT 
420 PRI~4T 11 

----------------------- " 

43 0 PR I tH 11 KAF.::P.AtHARTAS ***KE:3Z***" 
Végül leáll : 

999 END 
Mindhárom fő funkció végrehajtásáért külön szubrutin felelős. 
A változatlanul hagyás csak akkor hajtandó végre, ha a t ö rzsrekord páratlan: 

1010 IF KS>=KKS THEN GOTO 1999 
Ez esetben a program felviszi a törzsrekordot, majd újat olvas helyette: 

1020 PRINT#5 .Ks ;ss ; Ms; S$ ; T, SS; R 
1030 K$=V.f 
1040 INPUT#2, KS , M$ , T , R 
látható, hogy az álrekordot úgy állítjuk elő, hogy a rekordazonosltót beállítjuk a 1T je
lekre, és ha jött be új rekord, akkor annak azonosítója ezt felülírja, míg az állomány vé
gének elérése után maradnak az azonosítóban a 11 jelek. 
Mindezeket a műveleteket mindaddig ismétli a program, amíg a párosítási feltétel meg 
nem változik: 
1099 GOTO 1010 
Ha a feltéte l átáll, a szubrutin visszaadja a vezérlést a hívó programrésznek: 

1999 RETURt~ 
A módosítás is a párosítási feltétel megvizsgálásával kezdődik: 

2010 IF KS<>KKS THEN GOTO 2999 
Ezután azonban azt is meg kell nézni, hogy a pár nem álreR.ordokbó l áll-e : 

2020 IF KS=VS THEN GOTO 2999 
Ha nem, akkor még eldöntendő, hogy cserét vagy törlést kell-e v6arehajtanunk: 
2030 I F MM:f.= 11 TORLEt·WO" THEt-~ GOTO 2~350 
Ha cserérő l van szó, akkor a program felviszi a módosító rekordot az új állományba : 
2040 PRINT#5 , KK$;SS ; MMS;ss ;TT;Ss ; RR 
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Akár csere volt, akár törlés, új törzsrekordot és új módosító rekordot olvas: 
20 50 K$='./$ 
2060 INPUT#2,K:t , MS , T, R 
2070 KKS=V.f. 
2080 !NPUT# 3,KK$ ,MMS,TT , RR 
A módosítást mindaddig ismétli, amíg a párosítási fe lté tel fennáll. Annak megváltozta
tásakor visszaadja a vezérlést: 

2099 GOTO 20 10 
2999 RETURt·~ 

Utható, hogy a tórlés esetén semmilyen tevékenységet nem hajt végre az új rekordok 
olvasása előtt. 

Megjegyezzük, hogy ez nem szokásos; a torölt rekordokat általában kimentjük egy tar
talék á llományba, vagy legalábbis ki listázzuk. Két okból tesszük ezt: egyrészt fontos, 
hogy a feldolgozás ne nyeljen el nyomtalanul adatokat, rekordokat, mert akkor nem bi
zonyíthatjuk a p rogram jóságát; másrészt a tévedésből törölt rekordokat enélkül nehezen 
tudnánk helyreállítani. 
A beszúrás hasonló a változatla nul hagyáshoz. de itt nem a törzs. hanem a módosító re
kord kerül az új állományba: 

3010 IF KSC=KK$ THEN GOTO 3999 
3020 PRINT#5 1KKS;S$ ; MMS ;S$ ,TT;SS , RR 
3030 KK:t='VS 
3e40 INPUT#3 , KKS, MM$ ,TT, RR 
3099 OOTO :::iz11 f1 
3999 RETIJRH 
Ez a program is mOködőképes. NEW után begépelhetjü k, és kipróbálhatjuk. 
Kipróbálás előtt azonban mentsük ki a lemezünkre, mondjuk RENKARB néven. Majd 
állítsuk elő a rendezett KOLTSEGV ISE LOK és MODOSI TO á llo má nyt. 

FIGYELEM! 
Ha a programot rendezetlen állományra hajtjuk végre, akkor hibaállapot nem fog bekö
vetkezni, de a karbantartás csa k akkor adja a kívánt eredményt, ha mindkét bemenő állo
mány azonos rendezettségű, mivel a párosításná l ezt a tulajdonságot erősen kihasználtuk. 

Vannak állományok, amelyek természetszerűleg rendezettek. Példáu l a reggel- délben-este 
mért, és a méréskor az állományba azonnal felvitt hőmérsékleti adatok a keletkezési m ód
juk miatt szükségképpen időrendi sorrendben állnak. 

A költségviselók állománya nem ilyen. A rendezettSégéről külön gondoskod nunk kell. 
Az egyik ilyen megoldás az, hogy az állományt valami lyen rendező eljárás segítségével 
rendezzük. 
A különféle rendezési eljárásokkal egy egész könyvet meg lehetne tölteni, így válasszuk a 
másik, az egyszerObb megoldást: az állományt eleve rendezetten hozzuk létre. 
Vagyis el6szor töróljük a lemezen esetleg fent levő rendezetlen á llományainkat, majd a 
SEOFELV programmal állítsuk elő a rendezett KOL TSEGVISELOK, majd a rendezett 
MODOSITO állományt. 
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Ügyeljünk arra, hogy ezekben a rekordok ATAD, FELM, KTSG, PKOD, PTER, RTE R, 
TEST, illetve KT SG, T EST, UZEM sorrendben legyenek. Ismételten fe/hlvjuk a figyelmet 
arra, hogy a program futásakor nem kapunk semmlfyen hibajelzést, ha az állományok ren
dezettsége nem megfele/(J. Látszólag tehát minden rendben lesz. A rendezési hibák éppen 
azért olyan veszélyesek, mert a hatásuk „csak" az e redményben, a nem megfelelc5en kar
bantartott új á llomány tartalmában jelenik meg. 
Ezután már bet ö lthetjük és lefuttathatjuk a rendezett karbantartó RENKARB progra
mot. Az eredményről úgy győződhetünk meg, hogy vagy a SEOPRNT programmal kilis
tázzuk, vagy a SEOKERD programma l lekérdezzük az új á ll ományt. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a RENKARB program fe ltételezi, hogy egy-egy tórzs
rekordhoz legfeljebb csak egy módosító rekord tartozhat. Ha mégis tóbb jón be, a mó
dosltást csak az e lsöre hajtja végre, az ósszes többi módosító rekordot ú j rekordként, be
szúrásként viszi fe l az új állományba. 
Ha ezt a problémát úgy akarjuk áthidalni, hogy a módosítás az azonos kulcsú módosító 
rekordok kozül csak az utolsót vegye figyelembe, akkor a módosító modu lunkat lgy kell 
átirnunk: 

KS<>KKS THEN GOTO 2999 
KS=VS THEN GOTO 2999 
K1$=KKS · M1S=MMS · T1=TT =R1=RR 

KKS=VS ' INPUT#3,KK$ , MMS , T , R 
I F KKS=K 1$ THEN GOTO 2 030 
I F M 1S= 11 TORLEMDO 11 THEt4 GOTO 2080 

PRINT# 5,Kl $ ;S$ ;M1$;S$ ;T1;ss ; R1 
KS=VS INPUT#2.KS ,M$,T,R 

2010 IF 
2020 IF 
2030 
2040 
2050 
2060 
2070 
2080 
2099 
2999 

GOTO 2010 
RETURN 

Az eljárás lényege, hogy ha talált egy törzs- módosító párt, akkor nem hajtja végre a módo
sítást, hanem elkezdi olvasni a soron következő módosító rekordokat, és ezt mindaddig 
teszi, amíg egy olyat nem talál, amelynek kódja nem egyezik meg a párbeli módosító re
kord kódjával; ekkor végrehajtja a módosítást, de nem az utoljára beolvasott módosító 
rekorddal, hanem az eggyel előbbivel. 
Bonyolultabb feladatoknál előfordulhat, hogy ezzel sem elégedhetünk meg; például meg 
kell engednünk a sorozatos módosítást. Ami azt jelenti, hogy minden módosító rekordot 
figyelembe kell vennünk: előfordulásuk sorrendjében át kell vezetnünk a to rzsrekordba a 
megfelelő módosítást, és az új állományba a reko rd csak a z utolsó módosító rekord fel 
dolgozása után kerülhet be, magán viselve a z összes módosító rekord hatását. Ennek meg
oldása egyáltalán nem nehéz, a módosítások átvezetése a torzsrekordba a 2030 és 2040 
sorok kozé beépített eljárással konnyen megoldható. Azt persze meg kell határoznunk, 
hogy az egyes módosító tételeknek milyen hatásuk legyen; például ha a tényleges ráfordí
tásra jon be módosltó adat, akkor azzal a t o rzsbel i értéket felul kell Imi, vagy inkább hoz
zá kell adni ahhoz. Újabb kérdés, hogy ilyenkor mit tegyünk a törlő rekordokkal. Az 
egyik lehetséges megoldás az, hogy ha az utolsó módosító rekord törlést ír elő, akkor nem 
visszük fel a rekordot az új állományba; ha pedig olyan tör lő rekordot találunk, amelyet 
még követnek módosltó rekordok, akkor az őt megelőző módosító rekordokat nem vesz
szük figyelembe, de az őt kovetőeket már igen. Más megoldás lehet, hogy az utóbbi 
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esetben a törlő rekord elérésekor a törzsre kord tartalmát valamilyen egyezményes kezdő
értékre (nullára, szóközre stb.) állítjuk be, és a további módosításokat ehhez képest hajt
juk végre. 
Számos más megközelítés is lehetséges, de ezek taglalása már túlmutat az elemi ismeretek 
körén. A bemutatott program azonban alkalmas arra, hogy az olvasó a módosítás funkció 
átírásával különböző karbantartási változatokat is kipróbálhasson. 
Végül még egy kérdést tartunk fontosnak a karbantartással és egyáltalán az ismétlődc5 te
vékenységekkel kapcsolatban. 
Amint láttuk, a beszúrás. a módosítás, a (változatlan) átvitel ismétlődő tevékenységek, 
funkciók. A programban az ismétlődést (ciklust) a funkción belül, azaz a GOSUB-bal 
hívott szubrutinban szerveztük meg. 
Megoldható ez úgy is, hogy maga a hívás ciklikus: 

220 
230 
240 

IF K$CKK$ THEN GOSUB 1010 =GOTO 220 
IF K$=KKS AND KSC)VS THEN GOSUB 2010 =GOTO 230 
IF K$>KK$ THEN GOSUB 3010 =GOTO 240 

Maguk a modulok ilyenkor egyszerűbbek: 
1000 REM 
1001 REM : =================================-===== ATVITEL 
1002 í-'E:.M 
1010 PF:IllT#::.,Kx,:;:,.;.,M..r„::..i... r .. :::.s .P 
1U21!! 1$=1/S lllf-'UT#2, I $,f1$, f,R 
1999 RETURll 
2 000 REM 
200 1 REM ======================================= MODOS I THb 
2002 REf1: 
2010 IF MMS="TUF.:LE.tHJU" THEtl L>IJTO 2080 
2020 PRINT#5,kK$,S$ , MM$ ,SS, Tl,ss , RR 
2030 K$ =1/$ Il4PUT#2 .l<.J: , MJ; , T , R 
2040 KK$=V$ IMPUT#3, Kr.:r, MM$ , TT, RR 
2999 PETURN 
3000 f<EM : 
..:l001 REM · ======================================= .BE:::.ZUl''.Hb 
3002 REM · 
301~ PRI NT#S,KKS ,::.S ,MMJ ,:;:,S ,11,::.$ ,RR 
3020 1<..K:t=v1 INPUl # .;;, 1,K$ , r111s, n. i.:R 
3999 RETURH 
A két megoldás az eredményét tekintve azonos. Mégis mi Slól az egyik vagy másik mellett, 
i !tetve ellen 7 

A hívott modulon belül nervezen ciklus előnye, hogy - különösen interpreterrel történő 
végrehajtás esetén - a program gyorsabb, hiszen a hívás egy-egy rekordsorozatra csak 
egyszer hajtódik végre. 

A ciklikus hívás ezzel szemben áttekinthetőbb, maga a hívott modul is egyszerűbb és logi· 
kusabb, mert kizárólag a rábízott funkciót hajtja végre. 

Mellette szól továbbá, hogy az eg;i:akt strukturált programtervezési rendszerek (pé ldául a 
Jackson-módszer) ezt a megoldást tekintik e lfogadhatónak. Általában megjegyezhetjük, 
hogy a ciklusokat célslerO előnyben réslesfteni al al ternatívákkal szemben. Olyan progra
mozási nyelvek (pl. a COBOL) esetén, amelyek külön utasítással is rende lkeznek a cikli
kus hívás végrehajtására, az embernek eszébe se jut más lehetőséget használni. 
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RENDEZETT FELVITEL 
A rendezés nemcsak azért kóltséges, mert idc5igényes mOvelet, 
hanem azért is, mert a végrehajtásához meglehetősen nayy hát

tértár szűkséges. (A korszerű általános rendezc5 eljárások általában a rendezendő állomány 
lemezterűletének legalább a másfélszeresét igényelik ahho;z, hogy a rendezést végre tudják 
hajtani. Rosszabb esetben még ennél nagyobb lemezterületre is szűkségünk lehet - a 
rendezendc5 és a rendezett állomány tárolásához szükséges lemezterületen kívül.) 
Ezért célszerO a rekordokat eleve rendezetten felvinni az állományba. Ez természetesen 
nem minden esetben lehetséges, de pé ldául már említettük, hogy a napi hc5mérsékleti ada
tok rekordja i idc5rendi sorrendben keletkeznek. Legalább ilyenkor torekedjünk arra, hogy 
az adatok felvite lekor a meglevc5 rendezettséget ne rontsuk el. 
A legjobb, ha erről maga a felvivő p rogram gondoskodik, és nem fogad e l olyan adatot, 
amelynek egy már fent levő adat elc5tt lenne a helye. 
Tekintsünk egy egyszerü példát, amelyben már korábban kigyűjtótt áruadatokat, az áru 

előkészí t 

23 . .ibra. Aendeze n felvitel 

A R UFELV 
p r o g rom 

f e ldo lgo z 

fe lvisz 

e lfogodhotó 
ci kkszám 

befeje z 

beóllitja 
oz u t o lsó 

cikkszámot 
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cikkszámát és az áruból eladott mennyiséget visszük fel egy lemezállományba, további 
feldolgozás céljából. 
Az adatok cikkszám szerint rendezve érkeznek. A felvivő program dolga az, hogy meg
akadályozza a hibás sorrendben történ6 begépelést (23. ábra). 

Az ábra szerinti feltételek: 
Fl : ha van még felviendő cikk, azaz a C$ cikkszám nem - "9999", 
F2: ha a begépelt C$ cikkszám nem kisebb az utoljára felvitt U$ cikkszámnál 

A járulékos (előkészítő és befejező) tevékenységek pedig: 
1 : a legkisebb cikkszám beállítása 
2: bejelentkezés 
3 : a lemezállomány megnyitása 
4 : a lemezállomány lezárása 
5: kijelentkezés 
Megjegyezzük, hogy a cikkszámok négyjegyOek, és 0001 -tő l növekv6 sorrendben 9998-ig 
haladhatnak. Most pedig lássuk a programot. 
Első lépése a bejelentkezés: 

1 PRitH ":'.J11 

2 PRINT 
3 PR un " ARUFORGAU1 I ADATOK 11 

4 PR Itff 11 RENDEZETT FEL\/ !TELE" 
5 PR I ~ff " ------------------- 11 

6 PRHff 
7 PRINT 
10 PR I tH " ELSO C I KKSZAM = 00013" 
20 PRitH 
30 PRIHT " UTOLSO CIKKSZAM = 9999 11 

40 PRitH 
50 PRitH 
60 INPUT " t·1EHET? =UN= Il••I" .: V$ 
7 0 I F './$( ) '' I 11 THEM GOTO 999 
Majd beállltja az utolsó felvitt rekord U$ cikkszámát a lehető legkisebbre : 

110 U$="0000" 
Ezután megnyitja a létrehozandó lemezállományt: 

120 OPEM 2 , 8, 2, "ARUTORZS, SEQ, IARITE" 
Most következik a tulajdonképpeni feldolgozás. A program bekéri a soron következő 
rekord C$ cikkszámát: 

210 GOSUB 1010 =REM : ===> CIKKSZAM 
Ha annak értéke négy kilences. akkor a felvitelt befejezettnek tekinti: 

220 IF C$="9999" THEN OOTO 910 
Ha nem leállftójelet, hanem valódi cikkszámot gépeltünk be, a program megvizsgálja. hogy 
az nem kisebb-e az eddig utolsóként felvitt rekord cikkszámánál: 

230 IF C$CUS THEN GOTO 299 
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Ide é plt en ük be tehát a sorrend elrontása e lleni védekezést. A rossz sorrendben begépelt 
ci kkszámot a program figye lmen klvül hagyja. 
Ha a cikkszám megfelelc5 volt, akkor következik a mennyiS4!g bekérése: 

240 GOSUB 20 10 =REM : ===) MENNYI SEG 
Ezután a program a rekordot felviszi a lemezre: 

250 PRINT#2,C$ 
260 PRINT#2, t1 
A sikeres felvitel után azonban meg kell változtatni az utolsó felvin rekordot megjelölc5 
US cikkszám értékét, mert most már a z éppen felvin CS rekord az utolsó: 

270 U$=C$ 

Végül a program áttér a ké>vetkezc5 rekord kezelésére: 

299 GOTO 2 10 
Mellesleg ugyanezt teszi, ha a cikkszám bekérésekor nem megfelelc5 sorrendben kóvetkezc5 
cikkszámot kapott. 
Ha viszont vége a feldolgozásnak, azaz "9999" cikkszámot adtunk meg, akkor lezárja a 
lemezállományt és kijelentkezik: 

9 10 CLOSE 2 
920 PP. Itff " :J" · PR I NT 
930 PRINT TAB ( l ? ); "RZ" 
940 PRINT 
950 PRINT TAE <14 ),"ARUTORZS" 
960 PPINT TAEf1 4 ), " " 
970 PR! tff 
980 PRINT TAB( 12,i, "ALL0t1AN'r' KESZ" 
990 PRINT SPCC250);SPCC250) 
Végül leáll : 

999 Etm 
A CS cikkszám bekérését külón szubrutin hajtja végre : 

HH0 PRINT ll:Jll 
1020 PRINT 
1030 PRINT " F1F'UFORGALM I ADRTOI<" 
1[140 PR!t-ff " ------------------ ·· 
1050 PR!tff 
1060 PRitH " UTOLSO CIKK 11 , 1_1$ 
1070 PF'ItH 
1080 PRINT " " .. .. .. . .......... . 
1090 PRitH 
1100 PF~INT 
1110 INPUT " CIU<SZAM = "; C$ 
1120 C$=RIGHT:f(C$,4) 
199'.? RETIJRN 
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Ugyancsak külön szubrutin kér i be az áruból e ladott M mennyiséget: 

2010 PRINT 
2020 PRINT 
2030 1 NPUT 11 MENt-l'r' I SEG = 11 

; M 
2099 RETURN 
Amint látható, egy rekord beolvasása, azaz az adatbevitel ketté van vágva. Azért tettük 
ezt, mert a C$ cikkszám vi zsgálatától függ, hogy kell-e mennyiséget is beolvasni, avagy 
sem. 
Ezenklvül így a megfelelő adatbekérő szubru tinokban könnyen el helyezhet6 az adat 
hibavizsgálata, ami jelenleg n incs beépltve. 
A programot begépelés után mentsük ki a lemezünkre, mondjuk ARUFELV néven. Majd 
próbáljuk is ki. 
Javasoljuk az alábbi próbaadatok felvitelét, mert ezzel az állománnyal a (következő) cso
portonkénti feldolgozást végrehajtó program unk is működni fog: 

ARUFORGALMI ADATOK 
RENDEZETT FELVITELE 

ELSO CIKKSZRM = 0000 
UTOLSO CI KKSZAM = 9999 

MEHET? = I / t·l=? 1 

API IFOPGALM I FWATOI . 

u1 uu:;u '- r n~ 

CIKKSZAM = ' tl10 

MHHl'r' I ·:.EC1 = ? 1 ( H:'..l 

t 11(1 

CIKk~~hM = ? 1120 
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APUFORGALM I ADATOK 

UTOLSO ClKK · 1120 

CI KKSZAM = ? 113 0 

MENNYISEG = ? 300 

ARUFORGALMI ADATOK 

UTOLSO Ci f:'I< 

CI KKSZAM = ? 1140 

MENNYISEO = ' 400 

ARUFOF.'GRLf'I I ADATOK 

UTOLSO CIKK · 1140 

Cl! ~SZAM = ? 1240 

MEt lN'T' I SEG = -::· 5ül) 



ARUFORGALMI ADATOK 

UTOLSO CIKK : 1240 

CIKKSZAM = ? 1260 

MENNYISEG = ? 600 

ARUFORGALMI ADATOK 

UTOLSO CIKK · 1310 

CIKKSZAM = ? 1320 

MENNYI SEG = ? 800 

ARUFORGALMI ADATOK 

UTOLSO CIKK : 1330 

CIKKSZAM = ? 2010 

MENNYISEG = ? 800 

ARUFORGALMI ADATOK 

UTOLSO CIKK : 2020 

CIKKSZAM = ? 21 2 0 

MENNYISEG = ? 600 

FIGYELEM! 

ARUFORGALMI ADATOK ------------------
UTOLSO CIKK : 1260 
.................. 
CIKKSZAM = ? 1310 

MENNYISEG = ? 700 

ARUFORGALMI ADATOK 

UTOLSO CI KK : 1320 

CIKKSZAM = ? 1330 

MENNYISEG = ? 900 

ARUFORGALMI ADATOK ------------------
UTOLSO CIKK : 2010 
.................. 
CIKKSZAM = ? 2020 

MENNYISEG = ? 700 

AZ 
ARUTORZS 

ALLüMAtN KESZ 

Az adatokat hibátlanul kell begépelnünk, mert a programba nincs beépítve adatellen· 
őrzés. Az adatbevitelt "9999" cikkszámmal kell befejezn i. 
Sorrendi hibákat természetesen véthetünk, sőt esetenként tegyuk is meg, hogy lássuk: a 
program valóban nem engedi meg a hibás sorrendben megadott adatok felvitelét. 
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Arra persze ügyeljünk, hogy ne felejtsOnk ki rekordot, mert e rendezett felvite l miatt ez 
utólag már nem vihetc5 fel . Az ilyen rekordokat csak karbantartással lehet az állományba 
beszúrni. Ugyancsak karbantartás útján lehet az eset leg hibásan lemezre került adatokat 
javítani. 
Minthogy az állományhoz n incs karbantartó programunk. a fenti h ibák bármelyike esetén 
az állományt torölnünk, majd újragenerálnunk kell, most már remélhetc51eg hibátlanul. 
Ehelyett természetesen megtehetjük azt is, hogy a AENKAAB l)f"ogram mintájára írunk 
egy karbantartó programot az A AUTO AZS.höz. 

FIGYELEM! 
A rendezett fe lvi tel nem jelenti a rekordok rendezését. Feltételezi, hogy azok rendezetten 
érkeznek, vafN mert eleve lgy keletkeznek, vagy mert egy program lgy állítja c5ket elc5, 
vagy mert e felvitel elc5tt manuálisan rendeztük c5ket. A rendezett felvitel csupán arra 
ügyel, hogy ezt a rendezettséget a felvitel kozben ne ronthassuk el. 

Kiemeljük a manuális rendezés szerepét. Nyilvánvaló, hogy ez nem jöhet szám ltásba, ha 
egy torzsállományt kell 16trehoznunk. ilyenkor ugyanis általában nagy tömegO adatot kell 
felvinnünk. Az ilyen felvivc5 programok ezért többnyire nem figyelík a rendezettséget, 
a rekordokat mindenképpen felviszik. A7 így keletkezc5 „nyers" törzsállományt azután 
megfelelc5 rendezc5 eljárással rendezni kell. 
A rendezett felvitel akkor juthat szóhoz, ha egy már meglevc5 rendezett törzsállomány 
karbantartásához szükséges adatokat kell felvinnünk. Ilyenkor a manuális rendezés sem 
kizárt, persze csak okkor, ha egy·egy karbantartó menetben nem túl sok rekord szerepel 
- vagy azért, mert a mozgások száma csekély, vagy azért, mert a karbantartást elegondc5en 
sOrOn hajtjuk végre. Néhány tucat rekord kézzel 1s b iztonságosan rendezhetc5, így nyugod
tan használhatjuk a rendezett fe lvivc5 programot a karbantartás módosít ó állományának 
létrehozására . 

CSOPORTONK~NTI Figyeljünk fel az elc5bbi programmal elc5állltott árutorzs állo-
FELDOLGOZÁS mány adataira. A rekordok a cikkszám szerint csoportosltha 

----- tók. Tegyük fal, hogy a négyjegyO cikkszám e lső két 1egye 
egy-egy cikkcsoportot határoz meg. Ekkor azok a cikkek, amelyeknek cikkszáma a z elsc5 
két számjegyben azonos, ugyanahhoz e cikkcsoportho z tartoznak: 

Ano- Cokk-
mény csoportok 

1110 1110 
1120 1120 
1130 1130 
1140 1140 
1240 1240 
1260 1260 
1310 1310 
1320 1320 
1330 1330 
2010 2010 
2020 2020 
2 120 2120 
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24. 6b„ Csoportonkjntl feldolgoz• 

A R UGYJT 
progr am 

fetdotgo'Z.ás 
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fetdolgo26sa 

cikkcsoport 
feldol902ósa 

fetdolgo:zás 
befe1e2ése 

o.lomány 
befeje2ése 

cikkcsoport 
befeje2ése 

lgy a teljes é lloményunk öt csoportra bontható. Azt, hogy valamely rekord melyik cso
portba tartozik, a rekord egy adata, a c1kkszlm els(J két jegye határozza meg. Ezt az ada· 
tot csoportképz(J adatnak, az őt tartalmazó változót pedig csoportképz(J vdltozónak, 
vagy röviden csoportváltozónak nevezzúk. (Elterjedt az eredeti angol kifejezés, a control 
variable tükörfordítása, a kontrollvlltozó elnevezés is.) 
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Amikor a csoportképzc5 változó értéke, azaz a csoportképz(J fslt8ts/, vagy röviden csoport
fs/ttJtel megváltozik, például 11 ·rc51 12·re, akkor egy csoport befejeződik, és egy új cso
port kezdődik. Ezt csoportvtl/t1isnak nevezzuk. (Találkozhatunk a control condition és a 
control break mintájára képzett kontro/lfeltétHI és kontrollszaklttls kifejezésekkel is.) 
A csoportok kölött sem átfedés, sem hézag nem megengedett. Az átfedés azt jelenti, hogy 
valamely adat egyidejOleg több csoportba is tartozik. A hézag ennek ellenkezc5je; valamely 
adat egyik csoportnak sem eleme. 
A példánkban egyik sem fordul e l6 , de a csoportképzési feltételek helytelen megválantá
sa vagy az állomány nem megfelelc5 rendezettsége esetén mindkét hiba el6állhat. 
Amint kés6bb látni fogjuk, a:i: átfedés egy speciális esete megengedett: amikor is egy cso
port teljes terjedelmében magában foglal egy másikat . Ezeket a fé lreértések elkerülése 
végett nem is átfed6, hanem egymásba ágyazott csoportoknak nevezzük. 
A csoportképzés elc5nye, hogy az adatok (rekordok) csoportonként is feldolgozhatók. 
Ilyenkor a csoporton belüli adatokra e lvégezzük a rájuk vonatkozó feldolgoz6 tevékeny· 
séget, csoportvá1táskor pedig tltá//ásl tevékenységet hajtunk végre. Ez lehet egyrészt 
csoporuAro tevékenység, amikor a megszakadt csoport feldolgozását befejezzük, másrészt 
csoportkezd(J tevékenység, amellyel e lc5készftjük az új csoport feldolgozását. Magát a fel · 
dolgozó tevékenységet alaptevékenységnek is szokás nevezni. 
Tekintsünk például egy olyan programot, amely a fenti ARUTORZS-állományról o lyan 
kigyOjtött listát készlt. amely a cikkcsoportonként összesen eladott. valamint az összes 
e ladott áru mennyiségét tarta1mazza (24. ábra). 

A csoportképzc5 feltételek 
F 1: ha az állományban van még cikk, azaz a CS cikkszám nem - a VS végjellel 
F2: ha a cikk ugyanahhoz a ci kkcsoporthoz tartozik, mint a megelc5zc5, azaz E$ = LS, 

és az állománynak nincs vége, azaz CS nem = VS 

A résztevékenység pedig : 

1 : bejelentkezés 
2 : a végjel beállltása 
3 : a nyomtató megnyitása 
4 : a fej léc e lkészltése 
5 : a lábléc e lkészltése 
6 : a nyomtató lezárása 
7 : kije lentkezés 
8 : e lemezállomány megnyitása 
9 : az elsc5 rekord beolvasása 
10: a mindösszesen-gy0jtc5 kinullázása 
11 : a min dösszesen-sor kílrása 
12: a lemezá llomány lezárása 
13 : a cikkcsoportgy0jtc5 kinullázása 
14: a csoportképz.6 feltéte l beállltása a cikkcsoportra 
15: a csopo rt összesen sor kilrása 
16: a csoport gyOjtése a mindösszesenbe 
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A programnak sajátos szerkezete van, amelyet az alakja miatt „karácsonyfa" szerkezet · 
nek hívunk. Általában minden csoportonkénti feldolgozásra ez a jellemzc5. A karácsony· 
fának természetesen lehetnek csonka vagy üres ágai is. 
Látható továbbá, hogy magát az állományt is egy csoportnak tekinthet1ük, amely tartal· 
maua az osszes cikkcsoportot. A csoportok egymásbaágyazása megengedett. ha a maga· 
sabb szintO csoport teljes teljedelmében magában foglalja az alacsonyabb szintO csoporto· 
kat. Esetünkben ez fennáll, így jogosan jártunk el, amikor az állományt egy „végslS" 
csoportként fogtuk fel. 

A csoportok feldolgozására olyan ciklust szerveztünk, amelynek az ismétllSdése a csoport· 
képzlS feltételtlSI függ. Mindaddig, amíg az fennáll, csoporton belüli feldolgozást hajtunk 
végre. Csoportváltáskor ellSbb végrehajtjuk a csoport befejezc5 tevékenységét, majd visz· 
szatérünk a magasabb szintO csoportba. Ha annak a csoportképzc5 feltétele még teljesül, 
akkor új alárendelt csoportot kezdünk, az elc5készítc5 tevékenysége végrehajtásával. Így 
járunk el minden egyes csoport esetén. 

FIGYELEM! 
Egymásbaágyazon csoportoknál az alacsonyabb szintO csoport csoportképzlS feltételé· 
nek magában kell foglalnia a magasabb szintO csoport csoportképzc5 feltételét is. Vagyi1 
az F2 feltétel két részből áll : a cikkcsoport saját feltételéb61 (E$ LS). és az Fl feltétel 
blSI. úgy Is fogalmazhatunk, hogy az alacsonyabb szintO csoportok „öröklik" a magasabb 
szintOek csoportképzlS feltételét. 
Mindez logikusan következik abból, hogy egy magasabb szintO csoport vége szükség· 
szerOen egybeesik egy alárendelt csoportjának a végével, hiszen a csoportok között sem 
átfedés, sem hézag nem lehet. és az egymásbaágyazás csak teljes tartalmazással meg
engedett. 
Péld6ul képzeljünk el egy év-hó-nap szerinti csoportképzést. Ilyenkor a "850201" 
után következc5 "850301" dátum a hónap átváltása miatt csoportvált6st idéz eÍc5 a napok 
szintjén is, noha a nap mindkét dátumban ugyanaz. 

Most lássuk végre magát a programot! Természetesen az most is bejelentkezéssel kez· 
dc5dik: 

1 PRINT " :1" 
2 PRINT 
3 PRINT " FORGALOM OSSZESITES" 
4 PRINT " -------------------" 
5 PRINT 
6 PRINT 
Eldönthetjúk, hogy a listát nyomtatóra vagy a képernylSre kívánjuk e lkészíttetni : 

7 INPUT " N'T'OMTATORA? = I t'N= t~l••I" ; 'v'$ 
8 E=3 IF \.'$="!" THEN E=4 
Ilyen célra általában a nyomtatót használjuk, de ha nincs nyomtatónk, bátran válasz· 
szuk a képernyc5t is - az 611ományt úgy terveztük, hogy a lista egy képemyc5re 
kiférjen. 
A program ezután beállítja a V$ végjelet. és megnyitja a nyomtatót Cvagy ha a képer· 
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nyöt választottuk, akkor a képernyöre kimenö állományt), és elkészíti a fejlécet. Vagyis 
végrehajtja a feldolgozás e lökészftését: 

100 '·/$= 11 9999 11 

110 OPEN LE 
120 PRINT#1 , 11 :.111 

130 PRHH#1 
140 PRHH#1," FORGALOM OSSZES ITO" 
150 PRit-~T#l , 11 ==================" 
160 PRINT# 1 
Most következik maga a feldolgozás. Ezen belül a program megnyitja a lemezállományt, 
beolvassa az elsö rekordot, és kin ullázza a T mindösszesen gyOjtöt. Ezzel elökészfti az ál
lomány, azaz a legfels6 szintO csoport feldolgozását : 

2 10 OPEt..i 2, 8, 2 , "ARUTORZS , SEQ, READ" 
220 C$=V$ 
230 I NPUT#2,C$ , M 
240 L$=LEFT$ (C$ ,2) 
250 T=0 

Ha a csoportképző feltétel fennáll, azaz ha az állománynak nincs vége, megkezdi az állo
mány fe ldolgozását: 

3 10 IF C$=V$ THEN GOTO 610 
Ezen belül kinullázza a c ikkcsoport C gyOjtöJét , és beállítja a csoportképzö feltételét, 
azaz kimenti a c ikkszám első két L$ jegyét az E$ csoportképzö változóba. Vagyis elöké· 
szft i az a lá rendelt csoport, a c ikkcsoport fe ldolgozását: 

320 C=0 
330 E$=L$ 
Ha a csoportképzö fe ltétel fennáll, vagyis ha az aktuális cikkcsoport els<5 két L$ jegye 
megegyezik az E$ kimentette!, és az állománynak sincs vége, akkor megkezdi az aláren
delt csoport, az aktuális cikkcsoport fe ldolgozását: 

410 IF ESC)L$ OR C$=V~ THEN GOTO 510 
Ezen belül gyűjti az M eladott mennyiséget a cikkcsoport C gyOjtöjében, majd új rekordot 
olvas be : 

420 
430 
440 
450 

C=C+M 
C:t='./$ 
HWUT#2, C$, M 
L:fxLEFT$(C$,2) 

Ezután folytatja a cikkcsoport feldolgozását : 

499 GOTO 41 0 
Ha az újonnan beolvasott rekord már nem az aktuális cikkcsoporthoz tartozik, azaz cso
portváltás következett be, akkor befejezi a csoport fe ldolgozását, azaz kinyomtatja a 
cikkcsoport C gyOjtöjét, és gyOjti az abban tárolt összeget a mmdösszesenben, azaz az ál
lomány T gyOjtőjében: 
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510 M$=1<:IGHT$ ( " "+STR$ (C), 1) 
520 PF.:Hff#l ," 11

, E$ , SPCC7), " = 11
; M$ 

5:30 PRHH#l 
5 40 T=T+C 
Minthogy itt vége az alárende lt csoport feldolgozásának, visszatér a magasabb szintű cso
port feldolgozásá ra : 

599 GOTO 3 1 l3 
Ha a magasabb szi ntű csoport is átvált, azaz ha vége az állománynak, a program kinyom
tatja a T mindösszesen gyOjtlSt, és lezárja a lemezállományt: 

6HJ M$=R I GHT:t (" 11 + STF::t (T), (') 
620 F'F: Hff# 1 , 11 

------------------

63!.:1 PR I tH# 1 . 11 0:3SZESEH = 11
; M:t 

7 10 CLOSE 2 
Ezzel az á llomány feldolgozásának, azaz a magasabb szintű csoportnak is vége. A program 
tehát befejezi a feldolgozást, vagyis kinyomtatja a láblécet, lezárja a nyomtatót: 

810 F'F.:rnT#l," 
820 CLo·:;E 1 
Végül elbúcsúzik: 

------------------

830 IF E=3 THEH GOTO 999 
f: 4(1 PF:lHT 

11 

:.::50 F'F' Itff 
::::6ü PF' ItH " A LI·:;TA KESZ fi <"" E .. ":> EO'r'öEGl::JL 

11 

Majd leáll : 

999 Etrn 

Megjegyezzük, hogy az á llomány végének figye lését a cikkszámba betoltött végjel felül · 
olvasásával, a már ismert módon o ldottuk meg. 
A C és T összegek kiírása azért ilyen bonyolult, mert az adatokat oszloposan, azaz helyi· 
érték szerint jobbra zárva kívántuk kinyomtatni. 
A begépelt programot mentsük ki ARUGYJT néven, majd ha már létrehoztuk az ARLJ. 
TORZS á llományt. a programot azonnal ki is próbá lhatjuk. Akár a nyomtatón, akár a 
képernyő n, az alábbi list ának kell megjelennie: 

FORGALOM OSSZESITO 
------------------------------------
11 = 1000 

12 = 1100 

13 = 24t:H3 

2 0 = 1500 
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21 = 

660(:.1 

A tervezett programszerkezetünk elc5nye, hogy könnyen módosítható. Ha pé ldául nem
csak az összesített eladásokat akarjuk a listán megjeleníteni, hanem minden cikk eladott 
mennyiségét is, a változtatás egyszerO : a mennyiség gyOjtése (a cikkcsoport gy(ijtc5jébe) és 
az új rekord beolvasása közé el kell helyeznünk a cikkszám és a mennyiség kinyomtatását. 
Az ennek megfelelő PRINT utasítás a 425-ös sorba kódolható. (Ilyenkor persze célszerű 
az összegsorokat feltűnően kiemelni, példáu l eltérő sortávolsággal vagy pozicionálással, 
speciális jellel vagy aláhúzással stb., hogy a tételsoroktól a listán jól látható módon elkü
lönüljenek.) 

Ennél lényegesen bonyolultabb módosítások is könnyedén végrehajthatók. Tegyük fel 
például, hogy egy új szintű csoportot képezünk az állomá ny és a c ikkcsoportok között. 
Vagyis a listát cikkfc5csoportonkénti, és a zon belül cikkcsoportonkénti bontásban kíván
juk elkészíteni. A cikkfőcsoportot a cikkszám első jegye határozza meg. 

Állo- Cikk f6- Cikk· 
mány csoportok csoportok 

1110 1110 1110 
1 120 1120 1120 
1 130 , 130 , 130 

1 140 1140 1140 
1240 1240 1240 
1260 1260 1260 
1310 1310 1310 
1320 1320 1320 
1330 1330 1330 
2010 2010 2010 
2020 2020 2020 
2120 2120 2 120 

Itt tehát az állományon belül két cikkfőcsoport van, az 1-es és a 2 -es. Az elsc5 cikkfc5cso
port három cikkcsoportot tartalmaz, a 11-est, a 12-est és a 13 -ast. A második cikkfőcsoport

hoz két cikkcsoport tartozi k, a 20-as és a 21 -es. 
Az új csoportfokozatnak megfe le lc5en új szintet kell beépítenünk a fá ba (25 . ábra). 

A módosítás nemcsak az új szintet érinti, hanem kihat az alacsonyabb szintekre is. Az 
öröklődés miatt elsősorban módosulnak a csoportképzlS feltételek: 

F1 : ha nincs vége az állománynak (változatlan) 
F2: ha az első jegy - kimentett, és F 1 (új feltétel! 
F3: ha az első két jegy "" kimentett, és F2 (módosult) 
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__ .... --„ .... 
r --------, 

! .............................................. _ 
-----'''----"""""-'F 1 ,-~ ______ --, 

1 1 
1 1 
1 1 
L--------1 

óllomóny 
feldol9ozáso 

1 1 
1 1 
1 1 L ___ _____ J 

,,,,,... ,...-........ -.... .... ..................................... ....... 
r --------1 .-----'------'-~F.n r----- ----, 
1 1 co kkcsoport : cíkkcsoport 1 : l feldol9oz6sa I befejezéu I 

L --------' L ____ f!~6 __ J ----- .......................... ....... 
25 6bra ÚJ uont bMpltése 

Az új szint elc5készhó és befejezc5 tevékenységei : 

1 7 : a cikkfc5csoport11yOjtc5 kinullázása 
18: a csoportképzc5 fe ltétel beállítása a cikkfc5csoportra 
19 : a cikk főcsoport összesen sor kiírása 
20: a cikkfc5csoport gyűjtése a mindösszesenbe 

A régi szinteken a feltételektc51 eltekintve, csak a cikkcsoport gyűjtése módosul: 

16: a cikkcsoport gyűjtése a cikkfc5csoport osszesenbe 

Ezenklvul minden olvasás után nemcsak az elsc5 két karaktert, hanem az elsc5 karaktert is 
le kell választanunk a cikkszámról. 
Mindezek a módosítások könnyedén átvezethetc5k a programba: 

241 F$=LEFT$ ( C$ , 1 ) 
31 1 F=0 
3 12 G$=F$ 
31 3 IF G$C>F$ OR C$=V$ THEN GOTO 550 
410 IF ESC>LS OR GS<>F$ OR C$ =V$ THEN GOTO 510 
451 F$=LEFT$( C$, 1 ) 
5 40 F=F+C 
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549 GOTO 3 13 
550 t1$=RIGHT$ ( " 11 +STR$ ( F) ,7) 
5 6 0 PRitH# l, 11 *****!ti "; G$ ; 

11 = "; t1$ 
570 PRHff# l 
5 80 T=T+F 

Megjegyezzü k, hogy ilyen módosítások esetén a program toldozása·foldozása helyett cél· 
szerűbb a teljes érintett részt újraírn i. Ezzel nemcsak áttekinthetélbb lesz a program, ha· 
nem megbízhatóbb is. (A listán kiemeléssel megjelöltük a módosításokat.) 

210 OPEN 2,8,2,"RRUTORZS,SEQ,READ 11 

220 C$='./$ 
230 I NPUT#2,C$ , M 
240 LS=LEFTS CCS,2) 
~·Tl:_'E$§CEl:,li.i;,Cs ;'"1A:J 
250 T=O 
3 10 IF C$=V$ THEN GOTO 6 10 

[

1 {''"7: '?, F=0 ~9 
1 2 ~ : ~ GS=F$ -'·-~~ 
13_;_: ~ I F3; GS()F$....._OR , C$='·/:t~ THEt-{_-GIJTO , 550] 

320 : : C=~Z1 
330 E$=L$ 17- .~ . . íl 
410 IF ES<>LS !I:JR ' G$_:()F$ OR C$='./$ THEN GOTO 510 
420 C=C+M 
430 CS=VS 
440 INPUT#2,CS ,M 
450 : : LS=LEFT$ (C$,2) 
(15i~ :>;~? : ·%- :?.°'FS~LEFT$0::CS0TJ 
499 . · ~ ~: . GOTO 41 0 ~ 
5 10 : MS=R IGHT$( " "+STRS(C), 7 ) 
520 : PRitH#1 , " " ; ES i SPC(?:o; "= " i M$ 
530 : PRINTtt1 

íl
540 ;:~,_: 7 F=F+Cl 
54 9 ',: / GOTO 313 i 
551Z1 ·~: ,, MS=F.: I GHTS~,-: -„-.-, -, -' .· 11 +~;TRS ( F), 7) -',1 

~
560 : ' F'RHH#1 , 11 ****** " i G:t ; " ._ =~1S l 
57(:'.J : ' PRINT# l { 
58t1 · T=T+F J 
599 i:;oto 3 10 -

Az lgy átlrt ARUGYJT programot nyugodtan kipróbálhatjuk. Minthogy az ARUTORZS 
á llományt csak olvassa, a tévesen végrehajtott m6dosltásaink az adatokat elrontani nem 
fogják - legfeljebb hibás eredmény jelenik meg. Ha minden rendben van, az alábbi listát 
kell kapnunk: 
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FORGHLOM OSSZESITű 
==~====~========== 

11 = 1 Oü~.t 

12 = l l UÜ 

1.3 ,i4 (H1 

:+'!fo: +: +:++ 1 -- 4l..•Üll 

.2L1 :.. 1 ':·~JU 

2J .:;~111 

:+'+.+ + +• = .:::.1nn 

u::=;~ . ..:E· ~ 11 -

ÖSSZEFéSÜLéS 
A rendezett állományok fe ldolgozásának egyik jellegzetes 
mOvelete az összefésülés. Ez olyan tevékenység, melynek 

során két azonos rendeltetésO és rendezettségO állományból egy ugyanolyan rendelte
tésO és rendezettségO á llományt állítunk elc5 (26. ábra). 

§ 

§ 
/ l.__o_"_"_-i_e_t_'_"_u_1 e_·"__, 

26. 6bra Az. ouzelésulés elve 

Az összefésülés lényege, hogy a kimenc5 á llomány mindkét bemenc5 állomány rekord
jait tartalmazza, de úgy, hogy az eredeti rendezettségük együttesen is megmarad (27 . ábra ). 
A z összefésülés igénye általában olyankor merül fel , ha valamely állomány nem egyet
len menetben jön létre; például amikor annak adatai különbozc5 helyen vagy különbözc5 
idc5ben keletkeznek. 
Ennek tipikus esete a párhuzamos adatrögzítés, amikor valamely (általában) nagy torzs· 
állomány adatait egyidejűleg több felvivc5 programmal több gépkezelc5 végzi. 
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EGYIK : 1111 5555 6666 

1 11 1 3333 5555 6666 8888 

MA51K : 3333 8888 

27. 6bra. Összefésülés 

Az így létrejött állományokat azután vagy összekapcsoljuk, vagy összefésüljük. 
Az összekapcsolás (mint a COMMODORE esetén a COPY) gyorsi:bb, de elrontja a rende
zettséget. Ilyenkor még külön rendeznünk is kell az összekapcsolt á llományt. (Minden
képpen ez a teendő, ha a felvitel eleve rendezetlen.) 
Az összefésülés hosszabb, de megtakarítható a rendezés - feltéve, ha a felvitel rendezett 
volt, mert rendezetlen állományokat nem lehet összefésülni. (De nem is érdemes.) 
Az összefésülés feltételezi, hogy az állományok között nincs átfedés, azaz valamely re
kord kizárólag az egyikben vagy a másikban fordulhat elő, mindkettőben soha. Ennek 
megfe lelően szerkezete meglehetősen egyszera (28. ábra). 

nyitó s 
elÖolvosós 
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Az ábra szerint: 

F1: ismétlődik mindaddig, amíg az egyik á llományból beolvasott rekord kulcsa meg nem 
egyezik a másikból beolvasott rekord kulcsával (ami csak akkor lehet, ha mindkettő 
végjel) 

F2: ismétlődik mindaddig, amíg az egyik állományból beolvasott rekord kulcsa kisebb a 
másikból beolvasott rekordénál 

F3: ismétlődi k mindaddig, amíg a másik á llományból beolvasott rekord ku lc sa kisebb az 
egyikből beolvasott rekordénál 

Vegyük észre, hogy az összefésülés voltaképpen a rendezett karbantartás egy speciális 
esete, ami kor is kizárólag beszúrás fordul e lő. 

A programot a változatosság kedvéért a karbantartástól eltérő módon, ciklikus hívással, 
paraméterezéssel vezére lt 1/0 rutinokkal, azaz író/olvasó szubrutinokkal o ldjuk meg. 
A programunk az ARUFELV programmal létrehozott árutörzs állományok összefésü
lésére alkalmas. 
A program bejelentkezéssel indul : 

110 PRHff 11 :.1" 
120 PRI NT " OSSZEFESULES 11 

130 PRINT " ------------ 11 

140 PRINT : PRitH " EG'T'IK+MASIK: ==:> OSSZEFESULT " 
Definiálja a V$ végjelet (h igh value), és egy-egy tömböt a C$ cikkszámnak és az M meny
nyiségnek. Ezekre csak azért va n szükség, hogy kényelmesen paraméterezhessük az o l
vasó rutint: 
150 V$=" 1T1T1T1T 11 

160 DIM C$C3),M C3> 
Megnyitja az állományokat. Látható, hogy kötött állománynevekkel dolgozik. Ha óhajt
juk, persze átírhatjuk úgy is, hogy bekérje az állományneveket. Erre azonban nincs fel
tétlenül szükség, a program így is kipróbálható lesz. 

210 OPEN 2, 8, 2 , "EG'T' I K, SEQ, READ" 
220 OPEN 3, 8, 3, "MASIK, ~:EQ, READ 11 

230 OPH~ 4 , 8, 4 , 11 OSSZEFESUL T, SEQ, WR I TE 11 

Beo lvassa az első rekordpárt. Minthogy azonos rekordszerkezetO állományaink vannak, 
egyetlen olvasó rutin is elég. Az F állományazonosftóval paraméterként határozzuk meg, 
hogy melyik á llományból olvasson : 

3 10 F=2 :GQSUB 1010 
320 Fs3 :GOSUB 1010 
A program felváltva visz fel rekordsorozatokat hol az egyik. hol a másik állományból az 
új állományba, attól függően, hogy melyik bemenő állomány rekordjainak C$ azonosítója 
a kisebb. Mindezt ismétli mindaddig, amíg a C$ rekordazonosftók azonosak nem lesznek. 
ami C$8k akkor á llhat elő, ha mindkettő végje l: 

410 
420 
430 
499 

IF C$C2>=C$C3) THEN GOTO 510 
IF C$ (2) < C$(3 ) THEN F=2 : GOSUB 
IF C$(3)<CS C2> THEN F=3 : GOSUB 

GOTO 410 

2010 =GOTO 420 
2010 : ooro 430 
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Ha elérte mindkét bemenő álfomány végét, lezárja az á llományokat: 

510 CL OSE 4 
520 CLOSE 3 
530 CLOSE 2 
Végül elbúcsúzik és leáll: 

610 PRHff : PRHH 11 KESZ" 
999 END 

Az olvasó rutin a lehetél legegyszerűbb; beállítja a V$ végjelet a C$ rekordkulcsba, majd 
olvas. Hogy melyik állományból o lvasson, és melyik rekordazonosltóba, illetve mennyi
ségbe töltse be az adatokat, azt az F állományazonosltó határozza meg. (Vagyis az adato
kat az állományazonoshóva l indexeljük. igy a C$(1) az egyik állomány rekordjának cikk
száma, C$(2) pedig a másiké. Ugyanez vonatkozik az M mennyiségre is.) 

1010 CSCF>=VS =INPUT#F, CS CF), M( F) 
1999 RETIJRN 

Az olvasáshoz hasonlóan az lró rutin is paraméterrel működik. Az F állományazonosltó 
határozza meg, hogy melyik CS cikkszámot és melyik mennyiséget kell az új állomány
ba felvinni. Sőt. ugyanez az F jelzi azt is, hogy melyik bemenő állományból kell új re
kordot olvasni : 

2010 PRINT#4,CS CF);CHR$C13);M(F) 
2020 PRINT =PRINT CSCF) 
2030 GOSUB 1010 
2999 RETURN 

Ebben a rutinban a képernyélre lrás csak a program tesztelésének egyszertlsltése végett 
szerepel. 
Íme a teljes program: 

100 REM = 
101 REM - ============================ OSSZEFESULES 
102 REf'l : 
1 H.1 PRINT ":1" 
120 PRINT " OSSZEFESULES" 
130 PRI NT " ------------" 
140 PRINT : PRitH 11 EG'r'IK+MASIK ==) OSSZEFESULT" 
150 'v'$=" fTfTfTfT 11 

160 DIM C$ ( 3),MC3) 
200 REM : 
201 REM : ------------------------------ MEGNYITASOK 
202 REM : 
210 OPEt..i 2, 8, 2 , "EG'T'IK, SEQ, READ" 
220 OPEN 3, 8 , 3, "MASI~< , SEQ, READ" 
230 OPEt~ 4 , 8, 4 , "OSSZEFESUL T, SEQ, ~JR I TE" 
.j00 REM : 
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301 REM : -------------------------------ELOOLVASAS 
302 REt1 : 
310 F=2 =GOSUB 101~ 
320 F=3 =GuSUB 1 ~1V 
400 REt1 : 
401 REM : -----------------------------Ob~L~~~SULE~ 
402 RE~1 : 
410 IF CS C2)=CS(3) THEN GOTO 5 1U 
420 I F C$ (2)(C$~ 3) THEN F=2:uu~UB 2~ 1~ : uoro 420 
430 IF C$ (3)(CS (~) THEN F=3=GubUB ~~l~=uuro 4~0 
4 99 GOTO 41 0 
500 REt1 : 
501 REM : ---------------------------------- ZHRAbOK 
502 REM : 
510 CL0:3E 4 
520 CLOSE 3 
530 CLOSE 2 
600 REM : 
60 1 REM : --------------------------------BEFEJEZE~ 
602 REM = 
610 PR Hff : PR INT "KESZ" 
999 END 
1000 REM : 
1001 REM = =================================OLVASAS 
1002 REM = 
101 0 CS(F)=VS = INPUT#F, CS(FJ,M~F) 
1999 RETURN 
2000 REM : 
2001 REM : ================================FELVITEL 
2002 REM : 
2010 PRINT#4,CSCF) ;CHRS C13);M(F) 
2020 PRINT =PRINT CSCF) 
2030 GOSUB 1010 
2999 RETURt<I 
Mentsük ki a programot ARUFESU né ven, de még ne próbáljuk kii 
E lőbb hozzunk létre az ARUFELV programmal egy EGYIK nevO állományt, 1111, 5555, 
6666 kulcsú (cikkszámú) rekordokkal, tetsző leges mennyiségekkel. 

FIGYELEM! 
Ehhez az ARUFE LV program 120-as sorában módosítani kell az OPEN utasítást, kicse
rélve az ARUTORZS nevet EGYIK-re. 

Hasonló módosítással hozzunk létre egy MASIK neva állományt is, 3333, 4444, 8888 
kulcsú (cikkszámú) rekordokkal, szintén tetszdleges mennyiségekkel. 
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Most már lefuttathatjuk az ARUFESU összefésülő programot, amely llltrehozza az össze
fésült állományt. Az eredmény a képernyőn látható: 

OSSZEFESULES 

EGYI K+MASI K ==) OSSZEFESULT 
1111 
333 3 
4444 
5555 
6 666 
8 8 88 
KESZ 
Természetesen az állományt magát is megnézhetjük, akár az adatonként olvasó program
mal, akár (ARUTORZS-re való átnevezés utáni az áruforgalmi listát készítő ARUGYJf 
programmal. (Ha az utóbbit vá lasztjuk, célszerO a mennyiségeket nem tetszés szerint 
választani, hanem úgy, hogy az eredmény könnyen ellenőrizhető legyen. ) 
A program egyébként jó példa a programstrukturálás lehetőségeinek változatosságára. 
Vessük össze a rendezett karbantartást végrehajtó R EN KARB programmal! Ott a program 
funkcionál is modulokra bomlott, vagyis minden alárendelt modul, hívott szubrutin meg· 
határozott adatfeldolgozási funkcióval rendelkezett: fgy volt módosító, beszúró stb. mo· 
dul. Az osszefésül tS programban ezek a funkció k a vezérló modulban szerepelnek.. A hl· 
vott szubrutinok nem adatfeldolgozási funkciót hajtanak végre, hane m egy-egy meghatá· 
rozott gépi tevékenységet: adatátvitelt egy állományból, illetve egy állományba, azaz le
mezről olvasást. vagy lemezre írást. 
Végezetü l felhívjuk a figyelmet arra, hogy ebben. valamint a megelőző fejezetben ko
rántsem merítettük ki a soros állományok kezelésének összes lehetőségét. Csak néhány 
szemelvényt mutattunk be a kezelés legfontosabb alapelveinek illusztrálására. A közölt 
programok pusztán az igazi adatfeldolgozás lényegi tulajdonságainak kipróbálására a l
kalmas minták. 
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Adatfeldolgozó rendszerek 

Könyvünk célja a soros adatállományokkal kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenységek 
megismertetése, fügetlenül attól , hogy azok a COMMODORE gépen megvalósíthatók-e, 
avagy sem, illetve hogyha igen, akkor a megoldás gazdasános-e, avagy sem, ezért szólnunk 
kell az adatfeldolgozó rendszerekről is. 
Amint láthattuk, a soros állományok kezelése általában nem oldható meg egyetlen prog
rammal. Többnyire programok egész sorát kell megírnunk: külön felvivő, bővítő, lekér
dező, feldolgozó, módosító stb. programokra van szükségünk. Kivéve persze, ha a gépünk 
elég nagy ahhoz, hogy mindezek a funkciók egyetlen óriási programba legyenek össze
fogható k, annak funkcionális moduljait képezve. 
A COMMODORE persze nem ilyen, de hát nem is adatfeldolgozásra készült. Arra viszont 
nagyon is alkalmas, hogy szinte bármilyen bonyolultságú adatfeldolgozó rendszert meg
felelően lekicsinyltve kipróbálhassunk, sőt akár szimu lá lhassunk rajta. 
Egyébként a COMMODORE-nak, mint fejlesztőgépnek a jelentc5sége éppen emiatt aszi
mulálási lehetőség miatt jóval nagyobb, mint gondolnánk. Ugyanis a programszerkezetet 
könnyebben lehet átvinni egyik gépről a másikra, mint a kódolt programot. Ha tehát 
megtervezzük egy adatfeldolgozó program szerkezetét, majd ennek COMMODORE-ra 
kódolt programját let eszteljük, akkor a szerkezet jóságát bizonyítottuk. Ha e program 
nem futtatható másik gépen, és ezért újra k.ell lrnunk, ezt a már kipróbált szerkezet alap
ján tesszük, vagyis a program elvileg biztosan jó lesz - legfeljebb kódolási hibák lehetnek 
benne, azok javítása pedig egyszerűbb és gyorsabb, mint a konstrukciós h ibáké. 
Még hatékonyabban támasz kodhatu nk a CO MMODORE-re a progra m tervezésben, ha ren· 
de l kezün k olyan szoftverrel, amely programszerkezetek for mai el lenőrzésére, tesztelésére 
és dokumentálására alkalmas, ezzel hatékonyan támogatva a tervezést. 
Márpedig ilyen szoftver Magyarországon létezik, és kapható is. Sőt, az emlltetteken kívül 
még arra is al kalmas, h ogy egy e lőre e lkészftett p rogramkönyvtárban tárolt modulokból, 
p rogramrészletekböl a megadott és a rendszer á ltal ellenőrzött p rogramszerkezet a lapjá n 
összeállltsa a müködc5képes, futtatható programot, mégpedig úgy, hogy a szerkezeti e le
mek, péld ául alternatlvák, ciklusok stb. működéséhez, sót az egymáshoz kapcsolódásuk
h oz szükséges utasításokat, hívásokat , vezérlésátadásokat automatikusan beford ltja a 
p rogramba, így ezeket soha nem kell magunknak kódolnunk. Minthogy magából a prog-
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ramnerkezetből képezi ezeket a szoftver, soha nem leh etnek ellent mondásban a szerke· 
zenei, és természetesen nem lehet bennük hiba. 
Egy ilyen szoftver segltségével az á ltalunk megtervezett programszerkezetet anélkül tesz. 
telhetjük és dokumentálhatjuk, hogy magát a programot meg kellene lrnunk. Ha az lgy 
szimulált program nem úgy mOködik, ahogyan elvárjuk tőle, akkor ennek csakis az lehet 
az oka, hogy a szerkezete nem jó - vagy azért mert rosszul terveztuk meg, vagy azért, 
mert a jól megtervezett szerkezetet r05szul viilós{tottuk meg. 
A szóban forgó szoftver további előnye, hogy a könyvünkben is bemutatott, egyszerO és 
jól áttekinthető szerkezeti e lemekkel dolgozik, ami azt jelenti, hogy a tesztelendő prog
ramszerkezetet ilyen elemekből álllthatjuk össze, és a tesztelt programszerkezetet is ilyen 
ábrákkal dokumentálja. 

KERETRENDSZER 
Maradjunk tehát annál a megoldásnál, hogy egy sor05 állomány 
feldolgozásához több programot kell írnunk. Ezek kezelését 

nemcsak megkönnyíti, hanem biztonságosabbá is teszi, ha egységes programrendszerré 
fogjuk őket ossza. Ez különösen érvényes a mikrogépes környezetben, ahol az üzemelte· 
tést nem erre a célra külön kiképzett, hivatásos számltástechnika1 szakemberek, operá
torok végzik. 
Példaként képezzünk programrendszert a költségviselc5k nyilvántartására Irt program
jainkból. 
Ehhez mindenekelc5tt írnunk kell egy vezérlc5 programot, amely kívánságunk szerint 
automatikusan betölti és végrehajtja a rendszer általunk kiválasztott programját, és annak 
végrehajtása után átveszi a vezérlést, és lehetőséget nyújt újabb adatfeldolgozási funkció 
kiválasztására mindaddig, amlg a programot le nem állítjuk (29 . ábra). 

A feltételek a következők: 

F 1: ha a kiválasztott funkció nem - "FELVITEL" 
F2: ha a kiválasztott funkció nem - "KINYOMTATAS" 
F3: ha a kiválasztott funkció nem - "LEKE RDEZES" 
F4: ha a kiválasztott funkció nem - "KARBANTART AS" 
FS: ha a kiválasztott funkció nem - "TOR LES" 
F6: ha a kiválasztott funkció nem - "ATNEVEZES" 
F7: ha a kiválasztott funkció - "ALU" 

FIGYELEM! 

" 

A felvitt funkcióba a SEQF ELV programnak az a módosított változata tartozik, amely
be már be van épltve a bc5vltési lehetőség is. A karbantartási funkción a SEQMODO prog· 
ram tevékenységét értjük, amely tehát mód051tani és törölni is tud 

NEW után a vezérlő programot is begépelhetjük. 
A program szokás szerint bejelentkezéssel kezd(5cfik: 

1 F'RltH 11 ::1' 1 

2 PRINT 
3 PRIHT " KOL TSEO'v'l'3ELOK t~'T'ILVAtHAF:TA'3A" 
4 PRIHT " -----------------------------" 
5 F'F:Hff 
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1 uzenetl!t ad 

SEQRE NO 
pr-ogrom 

beké.-i o 
v égrehajtandó 

funkciót 

29. ábra. Soros állomány kezelése 
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Majd feltálal egy menüt, aza z közli a választható funkciókat: 

110 PR INT " AZ ALHBI!I FUl~~<C IOK VALASZTHATOK" 
130 PRIMT · PRI NT " - FELVITEL" 
131 PRHff : PRIIH " - KIN'r'ot1TATAS" 
132 PRHff : PRINT " LEKERDEZES" 
133 PR I ~n · P R INT " - KARBANTRRTAS" 
134 PR INT : PRit-ff " - TORLES" 
135 PRINT : PRINT 11 

- ATNE'./EZES" 
140 PRitH 
150 I NPIJT " :F"UNKC I O~ ALLJlllllll" ; F$ 
Itt az a lapértelmezés szerint "ALL..J" választ a felsorolt funkciók valamelyikével kell 
felüllrnunk. 

Megjegyezzük, hogy a menüválasztásnak a bemutatott változata e léggé primitív. Ennél 
lényegesen jobb menükezelésl lehetőségek is léteznek, amelyek sokkal közelebb áll nak 
a felhasználók igényeihez. Mi csak azért elégedtünk meg ezzel a módszerrel, mert e kö
tetünk célja nem a képernyő, hanem a soros állományok kezelésének a bemutatása. 
A kiválasztott funkciót végrehajtó programot a vezérlő program automatikusan betölti, 
és azonnal el is indítja: 

210 IF F$() "FELVITEL" THEN GOTO 310 
220 LORD "SEQFELV" , 8 
3 10 IF FSC) " KINYOMTATAS" THEN GOTO 410 
320 LOAir "SEQPRNT", 8 
410 I F F$() "LEKEF~DEZES" THHl GOTO 510 
420 LORD "SEG!KERD" , 8 
5 10 I F F$C> " KARBAtHARTAS" THEt·l GOTO 6 10 
52E1 LCIAir "~;EQf10DO" , 8 
610 IF F$<> "TORLES" THEt'4 GCITO 7 10 
620 LORD 11 ~:EQTORL 11

, 8 
710 IF F$C> "AHlE'./EZES" THHl GOTO 8 10 
720 LORD "SEC!RTN'·/" , 8 

Ha nemlétező funkciót választottunk, például hibásan gépeltük be a funkció me!J1evezé
sét, a program hibaüzenetet ad: 

8 1(1 IF FS="ALLJ" THEN GOTO 9 10 
820 PRHff 
Majd várakozik, hogy legyen időnk az üzenet elolvasására: 

t::::0 PF.: I t-ff " " ; F$; " ::l'·lEM '·,•'ALA~:ZTHRTO ! ~" 
8 40 FOR I = l TO 1800 
850 1-lEXT I 

A hibás válaszból nem tudja e ldónteni, hogy melyik programot hlvja meg, ezért saját ma
gát fogja meghlvni. A vezérlő program viswnt most e leve bent van a tárban, ezért a hlvás 
betöltés nélkül, egyszerü vezérlésátadással valósítható meg: 

::::60 GUIO 1 
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Ha viszont a programot leállítottuk, azaz nem adtunk meg funkciót, vagyis az "AL LJ" 
szöveg meghagyásával nyomtuk le a RETURN gombot, akkor a program e lbúcsúzik, és 
leáll: 
910 PRINT 
920 PR INT 11 

'./ I :=:zot-HLATA:3F:A 1 
11 

999 Et·lD 

F IG YEL EM! 
Az lgy működő programrendszerben a COMMODORE esetén a vezérlő programnak kell 
elfoglalnia a legnagyobb tárterületet. 

Ezért a vezérlő programot ki kell egészítenünk tartalmilag érdektelen sorokkal, célsze
rűen megjegyzésekkel, hogy a mérete esetünkben legalább 7 blokknyi legyen : 

2000 REM ----------------------------
2001 REM : A PROGRAMTERULET MEGNOVELESE 
2002 REM ABBOL A CELBOL, HOGY AZ ELSO 
2003 REM BETOLTOTT PROGRAM, (A KERET 
2004 REM RENDSZER) FOGLALJA EL A LEG-
2005 REM NAGYOBB TARTERULETET. 
2 010 REM . ----------------------------
2011 REM A PROGPAMTERULET MEGNOVELESE 
és hasonló módon így tovább. 

2045 REM · NAGYOBB TARTERULETET. 
2050 REM : -------------------------- --
Most mentsük ki a vezér lő programot SEORE ND néven, de ne indítsuk e l 111 
Ahhoz. hogy a rendszerünk mOkődjön, feltét lenül szükséges, hogy a vezérl{f SEOREND 
program k i vételével, az általa hfvort összes többi SEO programban kicseréljük a 999 END 
u tasltást: 

999 LOAD 11 SEG!REND", 8 
u tasításra. Ezzel érjük el ugyanis, hogy a rendszerün k automati kusan működjön; vagyis 
hogy a vezér lő program m inden alprogram végrehajtódása után újra betöltődjön, és át
vegye a vezérlést. 
A v·ezérlés átvétele u gyanis azt je lenti, hogy a program a betö ltése után azonnal el is indul, 
mintha RUN parancso t kapott volna. Ez a programból kiadott LOAD hatására kö vetkezik 
be. 

FIGYELEM! 
Tehát míg a parancsként kiadott LOAD u tán RU N parancsot is ki kell ad nunk a program 
e lindít ásához, az utasításként kiadott LOAD után ezt nem kell, sőt nem is szabad m eg
tennünk/ 

Megjegyezzük, hogy az END utasltást eddig csak azért használt uk, hogy a p rogramunk 
kipróbálásával ne kelljen megvárnunk a vezérlő program elkészültét. 
Ami pedig a vezérlő program REM-ekkel való fe ltöltését illeti, a nnak az o ka, hogy egy 
programból kiadott LOAD utasítással csak a h ívó programná l kisebb p rogramot lehet be-
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hfvni. Ez a programterülemek és adatterüfetnek COMMODORE-nál alkalmazott kezelési 
módjából adódik. 
Ez a probléma nemcsak a fentebb ismertetett primitfv és egyáltalán nem elegáns módon 
hidalható át. de a bemutatott példa minden körülmények között használható, és nem kell 
hozzá gépi szinten ismernünk a COMMODORE mOködését. tárkezelési és programkezelési 
módját. 
A más módok ismertetése meghaladja sorozatunk e kötetének a feladatát. fgy most a szá
mos egyéb lehetőség közül csak egyet említünk meg. Ha a programjainkban levő összes 
LOAD helyére a 
POKE 45, 120 : F'OKE 46, 120 : CLR : LOAD "PROGRAMl'lEV", 8 
sort kódoljuk, akkor a COMMODORE úgy fogja tárolni az adatokat, hogy a programbe
tóltések azokat nem fogják zavarni - és persze ilyenkor nincs szükségünk a vezéri(! prog
ram végén levő helykitöltő megjegyzésekre sem. 
Sorozatunk egy későbbi kötetében erre a kérdésre még visszatérünk, és részletesen tárgyal· 
ni fogjuk a jelenség okait, kivédésének lehetőségeit. Ennek kapcsán fogjuk e lmagyarázni 
a fenti, jelenleg még rejtélyes utasftások szerepét és hatását. 
Most tehát ott tartunk, hogy a rendszerhez tartozó összes programunkba bevezettük a jel 
zett módosftásokat. Ekkor betölthetjük a SEQR END programot, és elindfthatjuk. 

KOLTSEGVISELOK NYILVANTARTASA 

AZ ALABEI FUNKCIOK VALASZTHATOK 
FELVITEL 
KI N'T'OMTATAS 
LEKERDEZE~; 

KARBAtHARTAS 
TORLES 
AHlEVEZES 

:llJ~IOCIJ(I)::? KI t-l'r'OMTATAS 

KOLTSEGVISELOK NYILVANTARTASA 

AZ ALABEI FUNKCIOK VALASZTHATOK 
FEL'·/ITEL 
KI t·l'r'OMTATAS 
LEKERDEZES 
KARBANTARTAS 
TORLES 
ATNE'·/EZES 

:llJ~ IOCIJ(IJ=? i'ft'OMTATAS 
N't'OMTATAS ~ l:fw.,.i:l•:t-..,.. .• ~u:r:lrol 
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l<OL TSEG'./ I ::::ELOf~. t NIL './RMTAF:TRSA 

AZ ALA:E:f: I FUtlK• . I 01< '·/ALA·:.ZTHATOK 
FEL'·/ I TEL 
KI t·NOMTHT1=t::;. 
LEKEF:DEZES 
f„.Ar.~ BAl-ffAF<: íH:3 
TOF:LE:::. 
ATIH:. \.'E:....::E:.·3 

;tlJfü(l)(IJ:=::· ALL.J 
'•/ r:::zotHLATASf.;'A 1 

A rendszert lgy próbálhatjuk ki a legegyszerObben: 
FELVITEL: létrehozzuk a KOLTSEGV ISE LOK állományt. 
LEKERDEZES: lekérdezzük a KOL TSEGVISELOK állományt, mind teljes körű, mind 
egyedi lekérdezéssel. 
FELVITEL: bővítjük a KOL TSEGVISELOK állományt. 
KARBANTARTAS: szűkítjük és egyben módosítjuk is a KOLTSEGVISELOK állo· 
mányt. 
TORLES: töröljük a KOL TSEGV ISELOK állományt. 
ATNEVEZES: átnevezzük a MODOSITOTT állományt KOL TSEGVISELOK·re. 
KINYOMTAT AS: kinyomtatjuk a KOLTSEGVISELOK állományt. 
A LLJ: leállltjuk a rendszert. 

Mindez persze csak akkor lehetséges, ha az egyik fenti állományunk sincs a rendszer indi· 
tásakor a lemezen. Ellenkező esetben, ha mégis a fenti lépésekkel akarjuk végigpróbálni a 
rendszert, akkor a meglevő állományok törlésével kell kezdenünk a kipróbálást. 
Az ilyen rendszert, amely tehát önmaga nem hajt végre semmi lyen adatfeldolgozási funk· 
cíót, csupán egységes keretbe foglalja az egyes funkciókat végrehajtó különböző prog
ramokat, keretrendszernek nevezzük. 

FIGYELEM! 
Ez a rendszer nem üzemi, hanem mintarendszer. Csak egy illusztráció a hasonló jellegO 
rendszerek tervezéséhez. 

Egy kivétellel nincs például a programokba beépítve a hibavédelem. Vagyis az, hogy mi le
gyen, ha nem találja a feldolgozandó állományt, vagy a létrehozandó állomány már szere· 
pel a lemezen. 
Ez a parancs-csatorna lekérdezésével könnyen megoldható, mint ahogyan azt a SEOTOR L 
törlőprogramban is tettük. 

Csak azok a programok szerepelnek a rendszerben, amelyek a soros állományok kezelésé· 
hez elengedhetetlenül szükségesek. Terménetesen a rendszert tetszés szerint módosíthat· 
juk, illetve bővíthetjük. Például felvehetjük külön funkcióként a válogatási lehetőséget; 
szétválaszthatjuk a felvitelt létrehozásra és bővítésre; ugyanígy a karbantartást törlésre és 
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módosításra; klbővlthetjük a másolással és lgy tovább. Akár kötetünk későbbi programjai
b ól is válogathatu nk. 
Gyakorlásképpen készltsünk hasonló rendszert az AR UTO RZS kezeléséhez is. (A meg
oldást nem közö ljük - tekintsü k házi feladatnak.) 

RENDEZETLEN 
KARBANTARTÁS• 

A soros á llományokkal kapc$Olatos legfontosabb és legbonyo
lultabb f unkciók egyike az á llomány adatainak a módo

------------ sltása. 

A soros illlomAny adatatai t ugyanis nem lehet felülfrní. Ez e llen egyébké nt a lemezkezelő 
külön is védekezik: az lrásra vagy o lvasáSla megnyitott állomány állapota feldolgozás köz· 
ben nem vált oztatható meg. 
Ha például egy költségviselő adatai megváltoznak. ak kor nem tehetjük meg. hogy lekér 
dezzük a rekordját, majd a beolvasott adatokat módosítjuk. és a módosltott rekordot 
visszaírjuk az á llományba. (Mi nt majd látjuk. relatlv vaw random állomány esetén ezt 
meg lehet csinálni, de a sorosnál nem.) 
A módosítás tehát csak úgy valósltható meg. hogy ew új állományt hozunk létre. 
A már ismert példában (lásd SEOMODO I ezt lgy is tettük. Ott a módosltást párbeszédes 
módon oldottuk meg, aminek sikeressége azonban függ a gépkezelő képességeitől, felké · 
szültségétől, pillanatnyi teljesltményétől. 
A rendezett á llományoknál (lásd · RENKAABI) másfajta karbantartást láttunk: a t ö rzs 
á llományt egy módosító állomány adataival a p rogram automatikusan, operátori beavat-
kozás nélkül módosltotta. ' 
Kérdés, hogy ezt a rendezetlen állományokkal meg lehet-e csinálni? Hiszen a módszernek 
vannak szemmel látható előnyei · hibák csak az adatfelvitelnél fordulhatnak elő. A vá lasz 
leh ango ló. Ugyanis ilyenfajta karbantartás elvileg megoldható, de minthogy körülményes 
és lassú, gyakorlati lag nem jöhet számításba. 
Ennek e lle nére a megoldást bemutatju k. egyrészt azért, hogy az olvasó is laissa, mire al• 
pozzuk a fenti kijelentést; másrészt azért, mert tanulságos; ha rmadrészt pedig a soros állo· 
mányok kezelésének megértéséhez kozelebb visz egy lépéssel. 
Induljunk ki tehát a költségvise lők nyilvántartásából, és vegyük a legegysze rObb esetet, 
amikor nem engedjük meg a rekordokon be lü li egyes adatok ö ná lló módosít ását, hanem 
mindig a teljes reko rdot kell á t lrnunk. ha annak csak egyetlen adata is változott. ( Ezt ne
vezzük rekordonkénti módosltásnak, szemben a már bemutatott, té telenkénti módosl· 
t ással.) Ilyenkor tehát nem módosító adataink. hanem módosltó rekordjain k vannak. 
Eze ket egy módosltó á llományba visszük fel , miáltal az adatfelvitel és a módosítás végre
haj tása szétválasztható (30. ábra ). 
A rekordonkénti módos ítás lényege, hogy vesszü k az e rede t i, a módosítandó állományun· 
kat. amelyet torzsállománynak is nevezü nk, valamint a módosító rekordokat tartalmazó 
módosltó á llományt, és ezek rekordjaiból összeállítju k az új, a módosított állományt. 
Ilyenkor persze gondoskodnunk kell arró l, hogy a kelet kezett új állomány legyen a továb
b iakban a tö rzs. Ezután a módosító á llományra már nincs szü kségü nk. 
Bonyolítja a helyzetet, hogy nemcsak a létező rekordokban lehet adatváltozás, hanem 
egyes koltségvlse lők megszOnhetnek, vagy újak keletkezhetnek. Ilyenkor meglevő rekor· 

•e m ódszen csak e bell! le levonható tanulságok ked•1éért mutatjuk be. Közvetlen gyakorlati felhasz· 
nálésra nem javasoljuk . 
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30. •bra. A soros karbantartás menete 

dokat kell törölnünk, illetve új rekordokat kell felvinnünk. Tehát nemcsak a rekordok tar
talma változhat, hanem az állomány terjedelme is (31 . ábra). 

Mint már a rendezett karbantartásnál is láttuk, három fő funkciót kell végrehajtanunk: 
BESZÚRÁS: ha egy módosító rekordnak nincs törzsbéli párja, és a módosítás nem 
törlés. (UZEM) 
VÁLTOZATLANUL HAGYÁS: ha egy törzsrekordnak nincs módosító párja. (FELM) 
MÓDOSIT ÁS: ha egy törzsrekordnak van módosító párja. Ez két további funkcióra 
bomlik: 
CSERE: ha a módosítás nem törlés. (KTSG) 
TÖRLÉS: ha a módosítás törlés. (TESTI 

A karbantartás tehát itt is a párosításra épül. Ehhez pedig szükségünk van a keresésre. De 
most nem használhatjuk a rendezett karbantartásnál megismert keresést, hanem a lekérde-
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2 3 4 s 6 7 

TÖRZS : KTSG 

ÚJ : KTSG UZEM FELM RTER PTER PKOO ATAO 

MÓDOSÍTÓ 

2 3 
31 . i!l:ira. Soros állomány kart>antaru!sAnak elve 

zésnél megismert soros keresésre kell támaszkodnunk. Ez a tény pedig a már megismert
tői teljesen eltérő karbantartási szerkezethez vezet. 

Minthogy többféle megoldás kozül választhatunk, vegyük az egyik legegyszerűbbet. En
nek az a lényege, hogy az új állományba csak a módosított, beszúrandó és a változatlanul 
hagyott rekordokat visszük át. Az előbbieket a módosító állományból, az utóbbit pedig a 
törzsből. Vagyis a módosítást két lépésben hajtjuk végre : először átvisszük a módosító 
állományból az újba mindazokat a rekordokat, amelyek nem egy törzsre kord törlését ha
tározzák meg; majd a törzsből átviszünk minden olyan rekordot, amelynek a módosító 
állományban nincs párja (32 . ábra) . 

igy minelen egyes törzsrekordhoz végig kell keresnünk a módosító állományt, hogy a párt 
megtaláljuk , vagy hogy meggyőződjünk arról, hogy nincs. A 33.a) ábrán látható karban· 
tartás feltétele 

F1 : ha mehet = "I " 

Ezen belül a módosító rekordok feldolgozásához a 33.b) ábra szerint szükséges feltételek 

F2: ha van még módosító rekord, azaz KS nem = VEG E$ 
F3: ha a rekord nem törlendő. azaz M$ nem = "TORLENDO" 
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módositondó 

törlendő 

beszúrondó 

MÓOOS(TÓ UZEM 

ÚJ . KTSG UZEM FELM RTER PTER PKOO ATAO 

TORZS FELM RTER PTER PKOD ATAD 

32. éb,... S>ros 611om6ny kerbanten•„nak egy lehetséges megvelósít618 

A torzsrekordok feldolgozásának a 33.c) ábra szerinti feltételei pedig: 
F4: ha van még torzsrekord, azaz K$ nem - VEGE$ 
F5: ha van még módosító rekord, azaz KK$ nem - VEGE$, és annak KKS kódja nem -

a torzsrekord KS kódjával 
F6: ha nincs tobb módosító rekord, azaz KKS - VEGES 
Adjunk k1 NEW parancsot. majd gépeljük be a karbantartó programot. amely előszor be
jelentkezik: 

PR!tff 11 :T 1 

2 F'R!t-ff 
3 PRINT 11 KOLTSEG'o/I :3ELOK t10DOSITASA" 
4 PRitff 11 

-------------------------
11 

5 PRHH 
6 PRitff 
7 IIWUT 11 MEHET =I/t4=", './~ 
8 lF '·/$() " I 11 THEt·4 GOTO 999 
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beóllitjo o kezdö 
értékeket 

SEOKARB 
program 

33.a)ábra. Soros állomány karbantartl!sa 1. 

MÓDOSÍTÓ REKORDOK 
FELDOLGOZÁSA 

33 t;•b111. Soros állomány karbantartása 11. 
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megnyit 

TÖRZS REKORDOK 
FELDOLGOZÁSA 

keres 

33 cl 6bra. Soros éllomany karbantartása 111. 

lezár 

Majd beállítja a kezdc5értékeket, azaz a VEGE$ végjelet és az S$ elhatároló jelet: 

10 '·/EGE$=" rrrrrrrr 11 

20 S$=CHR$(13) 
Írásra megnyitja az új állományt UJALLOMANY néven : 

110 OPEN 2, 8, 2 I 
11 UJALLOMAt~'T' , SEQ I 1'JR I TE 11 

Ezután kovetkezik a nem törlendő módosító rekordok felvitele az új állományba: 

120 OPEt~ 3, 8, 3, "t10DOSITO, SEC!, READ" 
210 K$='v'EGE$ 
220 INPUT#3,KS,t1$,T,P 
230 IF K$=VEGES THEN GOTO 310 
240 IF M$="TORLENDO" THEtl GOTO 299 
250 F'P.ItH#2, J<S , S$, M$, S$; T ; S:f , F<: 
299 GOTO 210 
310 CLOSE 3 
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Itt egyszerű soros feldolgozást valósítu nk meg. elöltesztelő ciklussal : a program megnyitja 
a módosító állományt; olvas belö le, ,gy rekordot; ha az állománynak nincs vége, megnézi, 
hogy a rekord törlendő-e; ha igen, ol11assa a következőt; ha nem, akkor felviszi az új ál
lo mányba, majd ezután olvassa a következőt; ha a módosító állomány véget ért, 
lezárja . 
Most következik a törzsrekordok felvitele az új állományba, ami a törzs megnyitásával 
kezdődik: 

320 OPEN 4 , 8, 4 „ "KOL TSEGVISELOK„ SE(;), READ" 
A felvitelhez először veszi a program a soron következő törzsrekordot: 

410 K.f=VEGE$ 
420 : INPUT#4,KS,M$,T. R 
430 : IF KS=VEGES THEN GOTO 810 
Ha nem érte e l az állomány végét, megkeresi az éppen beolvasott törzsrekord módosító 
párját : 

440 
510 
520 
530 
54 0 
599 

OPEi-~ 3, 8, 3, "MOD0:3 I TO , :::EQ , F.:EAD" 
Kl<$=VEGE$ 

INPUT#3,KKS,MM$,TT,RR 
IF KKS=VEGES THEN GOTO 710 
IF KKS=KS THEN GOlO 610 

GOTO 510 
Itt szabá lyos soros keresést (lásd: SEQKERD) hajtunk végre: a program mindaddig keres, 
amlg meg nem találja a megfelelő módosltó rekordot, vagy el nem é ri az állomány vé
gét. 
Ha megvan a törzsrekord módosltó párja, a p rogram nem visz fel az új állományba sem
mit, egyszerűen lezárja a módosltó állományt, és veszi a következő tórzsrekordot: 

610 CLOSE 3 
699 GOTO 410 
Világos, hogy ilyenkor nem szabad egy rekordot sem felvinni az új állományba, hiszen ha 
a törzsnek van módosító párja, akkC: a törzsrekord módosltandó vagy torlendö. Az utób
bi esetben egyáltalán nem szabad fe lvinni rekordot, az előbbiben pedig a módosltót kel
lene felvinni - azt viszont a program (a 120- 310 sorokban) már felvitte. 
Ha elértük a módosító állomány végét, ez azt jelenti, hogy az aktuális törzsrekordnak 
nem volt módosltó párja. Ilyenkor a program lezárja a módosltó állományt, felviszi a pá: 
ratlan törzsrekordot az új állományba, majd áttér a következő törzsrekord feldolgo
zására: 

7 10 
720 
799 

CLOSE 3 
PRINT#2,KS;S$;M$;S$;T;S$ ; R 

GOTO 41 0 
Ha a program a torzsállomány végére ért, lezárja mind az immár régi törzset, mind az új 
állományt: 

8 10 CLOSE 4 
820 CLOSE 2 
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Majd üzenetet ad a módosítás végrehajtásáról : 

910 PRI NT 
920 PF:Itff " MODOS ITAS KESZ" 
9 :30 PR!tff 
940 PF~ ItH " ADATOI< AZ ~JJALLOMRt~ 'r'~BAt~" 
950 PF.:Itn 
Végül leáll : 

999 END 
Mentsük k i a p rogramot SEOKARB néven, de mie lőtt elindítanánk, hozzuk létre a mOkö
déséhez szükséges környezetet : 

Ha a lemezen van KOL TSEGVISELOK állomány, és az még az eredetileg felvitt adato· 
kat tartalmazza, nem kell tennünk vele semmit . Egyébként állltsuk elc5 a KO L TSEG
VISELOK állományt az elsc5 felvitelkor megadon adatokkal. 
Ha a lemezen van UJ ALLOMANY, töröljük. Ha szükségünk van rá, előbb más néven 
rnentsük ki , a zaz másoljuk át. 

- Ha a lem ezen van MODOSITO állomány, ugyanúgy járjunk el , mint az új á llománnyal. 
Majd hozzuk létre az alábbi MODOS ITO állományt: 

EZ FOG A LEMEZRE KERULN J : 

ro I IOfJ = KTSG 
ii l :o:l~ I = KOL TSEGHEL'r' I AL TRLAt·WS 
·•~::.l"J = 200 

··=-~~-~ = 100 
ill=-_,.1t:1::11f1J = I / N=? I 

EZ FOG A LEMEZRE KERULNJ : 

:101:1()1) = TEST 
iil :CCJ~ I = TOF.:LEt·mo 

r•=-"'1"J = 0 
r•=-n-.i = 0 
ii::t•'Jt:l::tOJ =I/t·~=? I 

EZ FOG A LEMEZRE KERULN I : 

KIOOrJ = UZEl·1 
wl:CCUI = BEUZEMELES 
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· •~:::<l'.J = :.::1 f 

l ·::f~ ~'".J :- ~·I 1 

;i~~·.1• :1:t(1J = I .-'!~=--:· I 

Most már betó lthetjü k és elindíthatjuk a SEOKARB programo t. Ha nem vétettün k h ibát. 
akko r legfeljebb 1 percen belül el ke ll végeznie a karbantartást. 
Az új áll omány létrejöttérő l a t artalomjegyzék lekérésével győződhetünk meg. a karban· 
t a rtás sikerességéről pedig egy teljes kö rO lekérdezés (SEO KERD) végrehajtásával. A ki· 
nyomtatás (SEQPRNT) ehhez ne m elég, mert azon a módosítás helyessége nem e llen· 
c5rizhető: 

KOLTSEGVISELOK LISTAJ A 
~~~;-~ 

KOD : MEGNEVEZES: 

KTSG KOLTSEGHELYI ALTALANOS 

UZEM BEUZEMELES 

FELM He:L'r'ZETFELMERES 

RTER RENDSZERTERVEZES 

PTER PROGRAMTERVEZES 

PKOD PROGRAMKODOLAS 

ATAD RENDSZER ATADASA 

Megjegyezzük, hogy a SEOKARB program a S EOR END rencbzerbe, a SEOMODO prog
ra m helyére beép'•hető. Ennek csupán a kö nnyeb kipróbálás céljából van é r telme. 

FELDO LGOZÁSI A soros állományt álta lában lehetetlen egyetlen menetben fel-
M EN ETEK dolgozni. Utha ttuk. hogy elc5szcir szükség van egy felviv(J me-

mentre, amit egy ellenőrzésnek kell kovetnie. Ez történhet 
géppel, azaz ellenőrző programmal, vagy kinyomtatott lista a lapján manuálisan. lgy is, 
úgy ís egy ellen(Jrz(J menetről van szó. Ennek kcivetkezménye egy b(Jvft(J vagy 'Tlódosftó 
menet lehet, vagy esetleg mlndkettc5. Rendezett állományoknál ezek egyetlen karbantartó 
menetté olvadhatnak cissze. Itt persze lehet külcin rendez6 menet. vagy a módosító állo
mányt létrehozó felvivc5 menet 
És ezzel még el sem kezdtük a tulajdonképpeni feldolgozást. Lekérdezésról, válogatásról 
'léldául még szó sem volt (34. ábra). 
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Különösen bonyolult a helyzet a karbantartó menet esetén, mert ez még önmagában is 
ismétlődhet. Nincs rá garancia, hogy egy sikeres karbantartás után nem merül fel újabb 
karbantartási igény. SéSt, általában az a normális állapot. hogy az állományt rendszeresen 
vagy alkalomszerűen, de többször és ismételten karban kell tartani. Ezekhez az üzemszerO 
karbantartásokhoz még jönnek azok, amelyeket a hibásan felvitt adatok javítására hajtunk 
végre. 
Persze nemcsak a karbantartó menet lehet ilyen. Nyilvánvaló, hogy például a lekérdezés, 
válogatás, feldolgozás, kinyomtatás végrehajtására is lehet ismétlödö igény. 
Szükségszerű tehát., hogy biztosítsuk a menetek megfelelő kapcsolatát. Ennek az a szoká
sos módja, hogy minden menet „rendet csinál" maga után. Ami azt jelenti, hogy o lyan 
feldolgozási környezetet állít elc5, amelyben a soron következö menet gondtalanul végre
hajtódhat. 
Persze gyakran előfordu l, hogy egy adott feldolgozási menetet nem egy meghatározott 
másik menet követ. hanem a fe ldolgozási igénytől függően több különböző menet is vá-
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lasztható. Akár az éppen befejeződött menet is megismételhető. Ilyen kor a menetnek 
olyan állapotot kell maga után hagynia, hogy azt bármelyik szóba jöhető menet elfo
gadhassa. 
Tekintsük az imént bemutatott SEOKARB programot. Ez a sikeres végrehajtódása után 
egy már feles leges MODOSITO, egy már elavult KOL TSEGVISELOK és egy UJALLO
MANY-t hagy maga utá n. Az utóbbi tartalmazza a nyilvántartás aktuális állapotát. 

Nyilvánvaló, hogy ez a környezet a további menetek számára elfogadhatatlan. Ha lekér
dezni akarunk. akkor a lekérdező menet a régi, módosítatlan KOLTSEGVISELOK állo
mányból fog dolgozni. Ugyanez lesz a helyzet például a ki nyomtatással. Ha a karbantartó 
menetet indítjuk újra, akkor az nem egy újabb karbantartást fog végrehajtani, hanem a 
régit ismétli meg, és összeütközésbe kerül a lemezen még meglevő UJALLOMANY
nyal. 
Amint a törlés és átnevezés kapcsán már említettük, az a megoldás, hogy minden pt"ogram 
kérje be a bemenő és kimenő állományok nevét, csak átmeneti megoldás. MOködőképes 
ugyan, de olyan zOrzavarhoz vezet, amibe az adatfeldolgozó rendszerünk előbb-utóbb 
egészen bizonyosan belefullad. 
Marad tehát a rendcsinálás. Ez a SEOKARB eseté n azt jelenti, hogy töröljük a MODOSITO 
és a KOL TSEGVISELOK állományt, majd az UJALLOMANY-t átnevezzük KOL TSEG
VISELOK-re. Ezzel előállítottuk a minden menet számára elfogadható környezetet. Akár 
nyomtatni, akár lekérdezni stb. akarunk, megtehetjük. Sőt újabb karbantartó menetet is 
indíthatunk, ha előbb létrehozunk egy új MODOSITO állományt. 
Bonyolítja a helyzetet, ha van TARTALEK á llományunk is, és azt akarjuk, hogy az min
dig az.aktuális KOLTSEGVISELOK állomány tartalmát tükrözze (35. ábra) . 

Ilyenkor törölnünk kell a MODOSITO, a KOLTSEGVISELOK és a TARTALEK állo
mányt, majd az UJALLOMANY-t át kell neveznünk KOL TSEGV ISELOK-re, végül erről 
kel l egy TARTALEK állományt másolnunk. 
Előfordulhat, hogy e mOveletek közben, valamilyen hiba következtében az állományok 
megsemmisülnek. A mOveletek megfelelő sorrendben va ló elvégzésével azonban elkerül
hető, hogy az ilyen hibák katasztrófát okozzanak, azaz hogy arra kényszerüljünk., hogy a 
teljes törzsállományt újra eh5állftsuk. vagy hogy a teljes feldolgozást újra végrehajtsuk. 
(Ez nem is mindig lehetséges.) 
Ha például először csak a KOL TSEGVISELOK állományt töröljük, majd az UJALLO
MANY-t átnevezzük KOL TSEGVISELOK-re, az állományok megsemmisülése esetén a 
KOL TSEGVISELOK a TARTALEK-ból előállítható, és mivel a MODOSITO még meg· 
van, csak a karbantartást kell megismételnünk, és eléiáll az UJA LLOMANY is. 
Ha viszont sikerült a mOvelet, a KOL TSEGVISELOK-röl másolhatunk egy UJTARTA
LEK-ot. Ha ez nem sikerü l, sőt a KOL TSEGVISELOK is megsérül, a meglevéi állomá
nyokból a fenti módon természetesen újra előállítható. 
Ha elkészült a hibátlan UJTARTALEK, törölhetjük a MODOSITO és a TARTALEK ál· 
lományt, majd átnevezhetjük az UJTAATALEK-ot TARTALEK-ra. Hiba esetén 11 meglevő 

állományok itt is lehetéivé teszik a hibátlan állapot helyreállítását. 
Jól utánagondolva látható, hogy itt valójában az állományok megduplázásának az elvét 
követjük, ha csak ideiglenesen is. Addig nem törlünk egy régi állományt, amíg egy sikeres 
mOvelet eredményeként az új á llományról nem állítottunk elél egy hibátlan, használható 
másolatot. 
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Erre a túlzott óvatosságra elsősorban akkor van szükségünk, ha a hardver nem töké letesen 
megbízható, vagy ha az állományunk - például az újraelőálllthatatlansága miatt - külö
nosen értékes. 
A kérdés mármost az, hogy kire blzzuk a rendcsinálás kényes feladatát? Az eddigi pél
dllinkban ez a gépkezelő kötelessége volt. Ezt a funkciót a SEQR ENO rendszer sem vette 
át tőle, csak segítséget nyújtott a kényelmesebb végrehajtásához. 
Az operlltori rendcsinálás előnye, hogy szükségállapotban, azaz hiba esetén a gépkezelő 
azonnal reagálhat, és megfelelő beavatkozással minimalizálhatja a hiba által okozott kárt. 
Ehhez persze jól képzett és értelmes operátorra van szükség. Hátránya viszont. hogy ma
ga az operátor is kovethet el hibát, például tévedésből, figyelmetlenségből, elgépelésből 
kifolyólag törölhet olyan állományt, amire még szükség ven. 
Az operátor tévedése kizárható, ha a rendcsinálást maguk a programok hajtják végre, 
vagyis a megfelelő mOveletek a programokba be vannak 6phve. Az így automatizált rend
csin61ás igen kényelmes, de hátránya, hogy azok a hibák, amelyek nem 1árnak sem prog-
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rammegszakltással, sem a képernyőre kiadott hibaüzenettel, rejtve ma radhatnak, sót át · 
gyOrOzhemek a további feldo lgozásba, és esetleg csak több menettel ké545bb ismerhetők 
fel, amikor a hatásuk már többnyire végzetes. Ez ellen csak a programot bonyolító és 
nóvelö intenzív hibavizsgálattal védekezhetünk. (Így e módszer leginkább ott alkalmaz
ható, ahol a hardver nagy üzembiztonsággal mOködik.) 
Ha nem kell rendszeresen h,ibára számítanunk, de annak lehetősége mégsem kizárt, egy 
hibrid megoldástjavasolunk. lrjunk egy rendcsináló programot vagy rutint, amely megfele· 
lően paraméterezhető. Ebbe legyen beépítve a hibavizsgálat. A feldolgozó programok ezt 
a rutint hívják, a rendcsináláshoz szükséges paraméterek megadásával. A rutin pedig vég· 
rehajtja a szükséges mOveleteket, és figyeli azok sikerességét. Ha minden rendben van, 
nem jelez, dolgozik tovább, végül visszaadja a vezérlést a hívó modulnak. Ha viszont 
hibát észlel, operátori beavatkozást kér. 
Természetesen nem kell általános rendcsináló rutint írnunk, elegendő o lyan, amely az 
adon rendszer igényeit kieléglti. Például a kőltségviselóket nyilvántartó rendszerben ilyen 
rutinra - ha nem kívánunk TARTALEK állománnyal dolgozni - kizárólag a SEQKARB 
vagy SEQMODO programban van szükség. Tartalék állomány kezelése esetén is csak még 
egy program, a SEQF ELV jön számításba. 

2000 REM 
2 00 1 REM ---- - RENDCS INALAS -----
2002 REt1 
2003 REM MODOSI TAS CSEQMODO J UTAN 
2004 REM 
2005 REM HI VASA: 
2006 REM 
20 07 REM 999 GOSUB 20 10 END 
2008 REM 
2009 REM 
2010 OPEN 15,8, 15 
2020 UZ$="KOLTSEGV I SELOK TORLESE =" 
2030 PRit-H#1 5, "SCRATCH: KOLTSEGVI SELOK" 
2040 I NPUT#15 , H, H$ 
2050 IF H>19 THEN GOTO 2 110 
2060 IJZ$="t10DOSITOTT ATNEVEZESE =11 

2070 PR I tH # 15, 11 RENAME : KOL TSEGV I SELOK=MODOS I TOTT 11 

2080 INPUT#15, H, HS 
2090 I F H) 19 THEN GOTO 2 110 
2099 CLOSE 15 : RETURN 
2 110 PRI NT 
2 120 PRINT uz• ; H; H$ 
2 199 CLOSE 15 : STOP 
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GYORSITOTT 
KARBANTARTÁS 

A SEOKARB program nagyon lassú. hiszen annyiszor kell 
végigolvasnunk a MODOSITO llllománvt. csuplln a keresés 
céljából, ahllny rekord van a törzsben. 

Nagyságrenddel meggyorsítható a karbantartlls, ha a keresést nem a lemezen. hanem a 
tárban hajtjuk végre. Vagyis a MODOSITO állomány rekordkulcsait beolvassuk egy al· 
kalmas tömbbe, és a továbbiakban ott keresünk, mintha az volna a módosító 
állomány. 
Induljunk ki a SEOKARB karbantartó programból, és módosítsuk azt ennek megfele
lően. Mindenekelőtt vegyünk fel egy vektort a módosltó rekordok azonosítóinak: 

30 DIM KK$(20) 
Amikor a MODOSITO állományt először végigolvassuk, és átvisszük belőle az UJALLO
MANY-ba a nem törlend6 rekordokat, akkor a módosító rekordok K$ azonosítóját ment· 
sük ki a KK$ vektorba : 

130 I=0 
240 IF t1$="TOPLENDO" THEN GOTO 261!:1 
260 I=I+l KKlrI>=KS 
3 15 KK$CI+l)=VEGEI 
Minthogy a továbbiakban nem a MODOSITO állományban, hanem a KK$ vektorban ke
resunk, az állományt tobbé nem kell használnunk. A megnyitása helyett viszont a vektor 
indexét kell visszaállítani a kezdőértékre, azaz nullára, hogy a keresés mindig elölről 
kezdődjön : 

440 !=0 
A MODOSITO állomány olvasása pedig teljesen elmarad. Helyette csak az indexet kell 
léptetni, azaz megnövelni 1-gyel: 

510 I=l+l 
520 <-- TORLENDO 
Persze a rekordazonosítót minden előfordulásakor ezzel kell indexelni : 

530 IF K~($(. I •='./EGE$ THEtl GOTO 720 
540 IF KKSr!)=~l THEN GOTO 410 
Az állomány lezárását 1s értelemszerűen el kell hagynunk : 

6 10 <-- TORLEtmo 
699 <-- TOPLEtmo 
710 <-- TORLEtlDO 

A módosított karbantartó program végül1s a 174- 175. oldalon látható. 
Ha van kedvünk hozzá, futtassuk le a karbantartás mindkét változatát, és mérjük le az 
időkülonbséget. (Mi 7 torzs· és 7 módosító rekorddal 35 helyett 10 másodpercet mér
tünk, ami valamivel több, mint 70%-os időmegtakarítást jelent.) 
A program arra jó példa, hogy miként kell egy programot optimalizA/ni. Az e/s(J szabály 
az, hogy hibás programot nem optimalizálunk. A második szabály pedig. hogy csak akkor 
optimalizálunk, ha az feltétlenül szükséges. Végül a harmadik szabály: találjuk meg a 
programnak azt az 5%-át, amely a futási idő 95%-áért felelős, és ezen változtassunk, még
pedig soha ne becslés, hanem mindig csak mérések alapján. 
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1 PRINT ":'l" 
2 PRINT 
3 PRINT " KOLTSEOVISELOK MODOSITASA" 
4 PRINT 11 

-------------------------" 

5 PRINT 
6 PRINT 
7 INPUT " MEHET ==I / N=" i V$ 
8 IF Vf<> "I" THEN OOTO 999 
10 VEGE$=" 1T1T1T1T" 
2 0 SS=CHR$( 13) 
30 DIM KK$ ( 20) 
100 REM : - ------------ ---- - ------ - ---- MEGNY I TASOK 
101 REM = ------ -----
110 OPEN 2, 8 ,2, "UJALLOMANY ,SEQ, WRITE " 
120 OPEN 3,8, 3,"MODOS ITO,SEQ,REAil 11 

130 1=0 
200 REM : - ------- - ---- -----------MODOS ITO ATVITELE 
201 REM : - - - ---- -------- --
210 K$=VEGE$ 
220 INPUT#3,K$ , M$,T , R 
230 IF K$ =VEGE$ THEN GOTO 3 10 
240 IF M$=" TORLENDO" THEN GOTO 26 0 
250 PRINT#2,K$;S$ i M$ iSS; T;S$ i R 
260 I = I+1 : KKS CI >=K$ 
299 GOTO 2 10 
300 REM : ---- --- - - - - - ---- ---- --- ----TORZS ATV ITELE 
301 REM: - -------- - - ---
3 10 CLOSE 3 
3 15 KKS CI+1 >=VEGE$ 
320 OPE~~ 4 J 8 J 4 I "~<OL TSEGV I SELOK I SEQ I READ 11 

400 REM : - - - - ----------- ----- ---- ------ - - --ATVITEL 
401 REt1 : -------
410 K$ =VEGE$ 
42 0 INPUT#4 ,KS, M$ , T, R 
430 I F KS=VEGE$ THEN GOTO 8 10 
440 1=0 
500 REM : -------- - - --- - ----------------- ---KERESES 
501 REM : ------ -
5 10 I = I+l 
5 30 IF KK$ CI >=VEGE$ THEN GOTO 720 
540 I F KKS CI ) =KS THEN GOTO 410 
599 GOTO 5 10 
70 0 REM = -------- ------ -------- ---- · HA NEM TALALTA 
701 REM: --------------
720 PR INT#2,K$ iS$ i M$ iS$ i TiS$ ;R 
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799 
800 
801 
8 10 
820 
900 
90 1 
9 10 
920 
930 
940 
9~0 
999 

GOTO 410 
REM = - - - - - ---------------- - - ------ -----·ZARASOK 
REM : 
CLOSE 4 
CLOSE 2 
REM : ------ ----------- -------------- - BEFEJEZES 
REM : --------
PRINT 
PRI NT 11 MODOSITAS KESZ 11 

PRI NT 
PR INT 11 ADATOK AZ ~JJALLOMAN'-r'!!-BAt~" 
PRI NT 
END 

Megjegyeuük, hogy a programunk legfeljebb 20 rekordból álló módosító állományt tud 
kezelni, mert ekkorára definiáltuk a vektort. Noha ez még messze van a gépi korláttól, 
és természetesen növelhető, a tár kapacitásának végessége miatt nem tarthatók így karban 
o lyan állományok, amelyeknél a módosítások várható száma sok. A teszteléshez azonban 
ennyi is elég. 
További érdekesség, hogy nincs szükségünk a teljes módosító rekord tárolására. Ezért nem 
vettünk fel egy-egy vektort az MM$, TT, R R adatok számára is. A kereséskor ugyanis 
már csak a rekord p uszta léte vagy nem léte a fontos számunkra, az adatai érdektelenek 
- azokat ugyanis már fe lhaszná ltuk. 
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Utószó 

A soros állomlinyok kezelésének témáját csak abbahagyni lehet, befejezni nem. Mindig jö
hetnek elc5 újabb és újabb megoldások, ötletek, fogások, változatok. Nincs két egyforma 
környezet, nincs két egyforma feladat, nincs két egyforma megoldás. Éppen ebben rejlik 
az adatfeldolgozés szépsége. 
Ennek megtelelc5en a bemutatott programjaink nem arra valók, hogy lemásoljuk c5ket, 
hanem arra, hogy gondolatokat ébresszenek bennünk, ha soros adatállományokat kell 
kezelnünk. 
Azzal búcsúzunk, hogy továbbra is szlvesen várjuk olvasóink véleményét és észrevételeit, 
a már ismert címen: 

INTRONIK Számítástechnikai és Elektronikai MOszaki Fejlesztc5 Kisszovetkezet 
Budapest.. Pf. 348. 
1445 
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Tárgymutató 

Tárgymutatónk csak azokat a fogalmakat tartalmazza, amelyek nem szerepelnek az 
,,ALAPISMERETEK" kötetben. Ezenkívül megadju k az angol szavak SZOkáSO$ kiejtését és 
jelentését, valamint utalunk arra, hogy hol találhatunk róluk részletesebb információt. 
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csoportfeltétel :>csoportképző 
csoportképz<'S 
- adat 139 
- feltétel 140, 141 
változó 139 
csoportkezd<'S tevékenység 140 
csoportonkénti feldolgozás 138 
csoportváltás 140 
csoportváltozó =>csoportképző 
csoporuáró tevékenység 140 

DEV ICE NOT PRESENT (divájsz not prezent) : az eszköz nem 
található =>lemezegység 

DIRECTORY ERROR (direktori eror) : hibás tartalomjegyzék 
=>hibaüzenetek 

DISK FULL (diszk ful) : lemez megtelt - hibaüzenetek 
DRIVE NOT READY (drájv not redi): a lemezegység nem 

üzemkész =>hibaüzenetek 
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egymásba ágyazott csoportok 140, 141, 144 
elérési mód 73 
elhatároló jelek 22, 25, 28, 33, 34, 36, 37, 39 
ellenörns .+program 
eloltesztelö ciklus '9ciklus 
EOF- nd of file (eoef, end of fájl) : állomány vége 

feldolgozáSt kórnyezet 169, 171 , 172 
feldolgozási menetek 168 
feldolgozó tevékenység 140 
FILE DATA ERROR (fájl déjta eror) : adathiba az állomány

ban ~adatkezelés 

FILE EXISTS (fájl egziszc) : az állomány már létezik ->hiba
üzenetek 

FILE NOT FOUND (fájl not fáund) : az állomány nem talál
ható ->hibaüzenetek 

F 1 LE NOT OPEN (fájl not ópen): az állomány nincs megnyit· 
va •hibaüzenetek 

FILE OPEN (fájl ópen) : az állomány már nyitva van,.. meg
nyitás 

FILES SCRATCHED (fájlz szkl!l"cst): állományok törölve 
•hibaüzenetek 

FILE TYPE MISMATCH (fájl tájp mizmecs) : az állomány ti· 
pusa nem megfelelő „hibaüzenetek 

fix rekord orekordok kezelése 
formázás -+lemez 
funkciók kiválasztása 156 

G ET (getl : beszerez, bevesz ""'adatkezelés/állomány olvasása 
gyorsított karbantartás 173 

hátultesztel6 ciklus =;>ciklus 
helyi érték szennti kiírás 143 
hibaállapot lekérdezése 27, 28, 70, 97, 98 
hibaüzenetek 71 
HIGH VALUE (háj veljú) : legmagasabb érték 

INITIALIZE (inisiölájz) : kezd, kezd6értéket beálllt „ lemez
egység állapotának helyre<illltása 

INPUT (input) : bemenet, bevitel .+ adatkezelés/állomány ol
vasása 
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interaktlv módosítás 104 
írás 

adatállományba =-állomány írása 
- nyomtatóra ->nyomtató használata 
- paranc1rcsatornára ..i.paranc1rcsatorna használata 
ismétlőd6 tevékenységek 132, .Ociklus 

karakteres adatok ~adatkezelés 
karbantartás 126, 131 , 138, 160, 173 
képernyő kezelése 49 , 82, 83 
keresés 
- rendezetlen soros állományban 112, 161 
- rendezett soros állományban 124 
kl!l"etrendszer 154, 159 
kétlemezes fu nkciók 67. 71 
k ilistázás „ program/tartalomjegyzék 
kimentés-+ program 
kontro llfeltéte l '9csoportképző 
kontro llsza kft ás ~csoportonkénti 
kontroll vá ltás ~csoportonkénti 
kontrollvá ltozó •csoportképző 
közvetlen elérésO állományok 74 

lekérdezés ..:>soros állomány 
lemez 

formázása 13, 14, 67, 71 
nevének ellenőrzése 50 
szerkezete 43 
tartalomjegyzéke ~tartalomjegyzék 
tömödtése 13, 21, 71 
újraformázása 13, 14 

lemezazonosftó 13, 14, 45 
lemezegység 

állapotának helyreállítása 13, 21 . 22 
- egységszáma 22, 68 
- számának átállítása 69 
lemezfej 46, 50 
lemezkezelő parancsok 13, 22 
lemezműveletek 13, 2 2 , 41 
lemeznév 13, 14, 45, 50 
lemeztérkép 19, 20, 44, 45, 64 
létrehozás ..:>soros állomány 
lezárás-> á llornány/nyomtató/ para ncs-<:satorna 
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LIST (líszt): lista, listáz-kilistáz 
LOAD (lód) : betölt =>program betoltése 
LOADI NG (lóding): betöltés - program betöltése 

másol&s • adatólllomány/J)l"ogram 
megnyit;ls •állomány/nyomtató/paranc5-Csatorna 
módosltás • soros ;illomány 

NEW (nyú) : új .,. lemez formázása/J)l"ogram törlése tárból 
NO CHANNEL (no csenöl) : nincs szabad adatcsatorna ~ 

hibaüzenetek 
numerikus adatok =>adatkezelés 
nyomtatás -.soros állomány 
nyomtató 

használata 17, 89 
lezárása 17, 89 
megnyitása 17, 88 

OK (oké) : minden rendben ~ program ellenőrzése/hibaüzene· 

tek 
OPEN (ópen) : nyit, nyitás*megnyitás 
összefésülés - rendezen állományok 

parancs-csatorna 13, 22, 23, 24 
használata 13, 14, 18, 22, 69 
lezárása 14, 18, 23, 27, 41 , 69 
megnyitása 13, 14, 18, 22, 27, 41 , 69 
olvasása 27, 31, 32, 70 , 97, 172 

párosítás 124, 125, 129 
PRINT (print) : nyomtat, nyomtatás •ír;is 
program 

átnevezése 13, 18, 71 
betoltést'l 13, 17, 71 
betöltése programból 156, 157, 158 
ellenőrzése 13, 15, 71 
felülírása 16, 17 
kilistázása 15 
kimentése 13, 14, 15, 16, 71 
kinyomtatása 17 
másolása 13, 17, 18, 67, 71 

- optimalizálása 173 
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- törlése lemezról 13, 18 , 67, 71 
- t örlése tárból 14 
programnév 15, 16 , 47. 56 
programrendszer 153 
puffer 87, 91 

ranclom adatállomány 73 
R EAD (rid): olvas, beolvas ~állomány megnyitása o lvasásra 

· READ ERROR (rid eror): o lvasási hiba „hibaüzenetek 
RECORD NOT PRESENT (rekord not prezent): a rekord nem 

található „h ibaüzenetek 
rekord 34 

felvitele 84 
- olvasása 89 
- törlése 101, 102, 130 
rekordok kezelése 34, 84, 89 
- f ix hosszúságú 34 , 35 
- változó hosszúságú 36, 37 
rekgrdok párosítása 124, 125, 129 
rekordon kémi feldolgozás 38 
rekordonkénti módosítás 125, 160 
relatív adatállomány 74 
RENAME (rinéjm) : új nevet ad valaminek "9átnevezés 
rendezetlen karbantartás 160, 173 
rendezett állományok 123 
- karbantartása 124, 126, 131 
- összefésülése 147 
rendezett felvitel 133 
rendezési elv 123 
RETURN (ritörn): visszatér, visszküld ~sorvége jel 
RUN (rán) : fut, futás 

saját végjel 81, 81 
sáv43 
- sávcím 43, 62, 70 
SAVE (széjv): megment, tartalékol *program kimentése 
SAVING (széjving) : kimentés ~program kimentése 
SCRATCH (szkrecs): kivakar, levakar, töröl ~törlés 
SEARCHING (szörcsing): keresés, kutatás~program betöltése 
SE~sequential (szeku, szikvensöl) : soros, szekvenciális '* 

állomány megnyitása 
soros adatállomány 73, 77 
soros állomány 
- átnevezése 99, 100 
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bővítése 92, 95 
feldo lgozása 87 
felülírása 110 
írása 84 
karbantartllsa tömbökkel 173 
ki nyomtatása 87, 88 
lekérdezése 110 
létrehozása 80 
lezárása 84, 89 
másoldsa 93 
megnyitása írdsra 81 
megnyitása olvasásra 89 
megnyitása továbbfrásra 92 
mérete 78 
módosltása 104, 160, 173 
olvasása az állomány vége után 91 
olvasása rekordonként 89 
összemá$olása 93, 94 
rekordjai 78, 80 
rendezett létrehozása 133 
szOkltése 101 
törlése 96, 97 
v"ogatása 118 

- .+állomány 
soros feldolgozás n, 166 
soros keresés 112, 161, 166 
sorvége jel~ elhatároló jelek 
STATUS (sztéjtosz, státusz) : állapot ~ állomány végének 

figyelése 
SYNTAX ERROR (szinteksz eror) : helyesírási hiba-. hiba· 

üzenetek 
szektor 43 
- szektorám 44, 62, 70 
szeparátorjel •elhatároló jelek 
szervezési mód 73 
szOkítés •soros állomány 

tartalomjegyzék 14, 19, 20, 21, 45, 46, 61, 64 
bejegyzései 45 
bejegyzéseinek elérése 61 
bejegyzéseinek tartalma 47 
betöltése 14 
kilistázása 14 
kinyomtatása 17 
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- olvasása 50, 51. 56 
tárolási mód 73 
tételenkénti módosítás 104 
tlpusk6d 47, 48 
több állomány kezelése 101, 128 
többfokozatú csoportváltás 144 
több lemezegység 68 
tömbök 173 
tömörítés .Qlemez 
törlés .Qadatállomány/progra m 

újraformázás „ formázás 
üres állomány 25, 31 
üzenet villogtatása 84 

VALIDATE {velidéjt): érvényesít, megalapoz -*lemez törlése 
válogatás - soros állomány 
változó rekord = rekordok kezelése 
végső csoport 141 
VERIFY {verifáj) : ellenc5riz, bizonyít -+ program ellenőrzése 
VERIFY ERROR {verifáj eror) : az ellenc5rzés sikertelen ~ 

program ellenc5rzése 
VER 1 FYI NG (verifájing): ellenc5rzés, egybevetés =9 program 

e llenc5rzése 
vezérlc5 jelek 49 
vezérlő program 154 

WR ITE (rájt) : lr, fellr ~állomány megnyitása írásra 
WR ITE E RRO R (rájt eror) : íráshiba ~hibaüzenetek 
WR ITE FILE OPEN (rájt fájl ópen) : az állomány írásra van 

megnyitva ,..hibaüzenetek 
WRITE PROTECT ON (rájt protekt on) : írásvédelem bekap· 

csolva *hibaüzenetek 



Tíbor S . Bodof 

SEQUENTIAL DISK FILES 

The book has been written for those who are just getting to be acquainted wlth disk files 
ancl data processing on the COMMODORE 64 . 
ln Part 1, the disk handling commancls are overviewed emphasizing their etfects on the 
sequential files. The physical organization of the disk, the directory and the block 
availabillty map are thoroughly described here. Three program s are included for demon
strating how to access characterlstic information stored in the entries of the directory. 
ln Part 11, the theory and the practice of sequential file processing are presented. All of 
the nwin file handling functions, such as generating, processing, updating, deleting, 
renaming, rewriting, searching, copying, concatenating, appending, mergeing, even control 
breaks are d iscussed. 
Programming techniques are illustrated by full programs that can be executed on the 
didactically designed test files provided in the book. 
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