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1 .  F  t  О T  3  I D  U  U  I  I С  I  Г  1  I L  E X E C 2  

1. t. Sissejuhatus 

Teatavasti tuleb i(a vähegi keerulisema ülesande lahen

damiseks arvutil üldiselt sooritada kindlas järjekorras ter

ve hulk tegevusi. Selliseid tegevuste järjendeid nimetatak

segi protseduurideks. Protseduuris sisalduvaid tegevusi võib 

njliteks virtuaal süsteemi kasutades taita Ka vahetult termi

naal lit antavate CP- Ja/v61 PTS-käskude (-alamkäskude) ning 

vajalike andmete sisestamise teel, kuid protseduuri korduval 

täitmisel muutub see tülikaks. Selleparast ongi virtuaalsüs-

teemis protseduuride eelnevaks .kirjeldamiseks olemas spetsi

aalsed nn. protseduuridekeeled, nende täitmiseks aga vasta

vad interpretaatorid ehk protseduuritoetlejad. Protseduurid 

säilitatakse lähtekeelseina EXEC-tüüpi PTS-failides ning in

terpreteeritakse protseduuride igakordsel täitmisel uuesti. 

Virtuaalsüsteemis on kasutusel Kokku Kolm protseduuri-

deKeelt (EXEC, EXECS Ja REXX) koos vastavate interpretaato-

ritega. Nendest enamkasutatavad on kaks viimasenanimetatut, 

mis leiavadki Käsitlemist käesolevas väljaandes. Esimeses 

peatükis võtame vaatlusele piisavaid võimalusi pakkuva, kuid 

spbteliselt lihtsama protseduuridekeele EXEC2. 
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1. 2. Keele elemendid 

Keeles EXEC2 kirjutatud protseduur (ehk lihtsalt "prot

seduur") kujutab endast teatavate põhisümbolite järjendit. 

Põhisümbolid jagatakse harilikult kolme rühma (tähed, numb

rid ja piirajad) ning nad on koondatud järgmisse tabelisse: 

Tähed Humbrid Piirajad 

A B C D E F G H I J  

K L H H O P Q R S T  

U V W X Y Z H # ®  

0 12 3 

4 5 6 7 

8 9 

+  - / = ' » ?  

.  :  / ! ! " ) > <  

« ( ) _ LJ 

(peale nende tohib aga tekstikonstantides ja kommentaarides 

kasutada veel ka koodi ДКОИ teisi sümboleid). 

Protseduuri loogilisi kirjeid niaiPtame ridadeks: prot

seduur on ridade järjend. Reaks võib sealjuures olla Kas CP-

või PTS-KäsK, protseduuridekeele direktiiv, korrektori (või 

mõne muu aiamkeskkonna) alamKäsk, kommentaar (tärniga algav 

rida) või andmed. Protseduurirea maksimaalpikkus on 255 süm

bolit. Rida võib märgendada kuni seitsmesümbo1i1 ise nimega 

(identifikaatoriga), mille ette tuleb kirjutada miinusmärk. 

Enamasti moodustatakse protseduurid PTS-fai 1idena vir-

tuaalarvuti A-Kettale KorreKtoriga XEDIT, kuid neid võib si

sestada Ka Kaartsisendilt. Protseduur KäivitataKse PTS-Käsu-

ga EXEC või lihtsalt protseduurinime (s.t. vastava PTS-faili 

nime) alusel. Häiteks protseduuri PROC1 Käivitamiseks ja pa

rameetrite PARI, PAR2, PAR3 etteandmiseks sisestatakse kas 



EXEC PR0C1 PAPI PAKS PAR3 vöi PROC1 PARI PAR2 PAR3 

Arvudena võib protseduurides Kasutada vald täisarve va

hemikust -2147483648 Kuni +2147483647. EOikide protseduuris 

Kasutatavate muutujate nimed peavad algama märgiga t. Huutu-

Janimedena vOlb Kasutada näiteks Järgmisi Konstruktsioone: 

&x SPIEEUS 

43. 1415927 &UPPER_LIMIT 

Protseduuris völb Kasutada Ka aritmeetilisi avaldisi: 

tühikute vahel olevate pluss- Ja/völ. mlinusmärKidega ühenda

tud täisarvmuutujate jа/või täisarvude Järjendeid, näitaks 

3 - 4 • -11 + «ARV 

Aritmeetilise avaldise ainsaKs v01 viimaseks üksllik-

meks tohib olla veel Ka täisarvulise väärtusega funktsioon. 

HäiteKs aritmeetilise avaldise 

2 + &LEHGTH OF (TEEST 

väärtuseks on muutuja (TEEST väärtuseks omistatud sõne pik

kus (sfliiibolite arv) pluss kaks (vt. lk. 6). 

Protseduuride kirjutamisel on veel oluline teada, Kui

das toimub protseduuriridade töötlemine interpreteerimisel. 

Iga rida kõigepealt skaneeritakse: eemaldatakse eest Ja lõ

pust tühikud, vahepealseist Jäetakse aga alles vaid flks. Xli 

saadakse tühikuteta sOnede ehk sOnade Järjend, mille edasi

sel töötlemisel asendatakse (paremalt alates) sõnades leidu

vad muutujad nende väärtustega. Saadud rida analüüsitakse 

süntaktiliselt ning vigade puudumisel täidetakse. 

Protseduuridakeele ЕХЕС2 põhikonstruktsioonideks oa 

erimuutujad, standardfunktsioonid ning direktiivid. Selllaat 

järjekorras neid Järgnevates osades ka käsitletakse. 



1. 3. Eriinuutulad 

Erimuutujateks nimetatakse niisuguseid muutujaid, mil

ledele väärtused omistatakse automaatselt vastavat protse

duuri töötleva interpretaatori poolt. 

Programmeerija vOib erimuutujaid (s.t. nende väärtusi) 

kasutada oma protseduuris igal pool, kus ta seda vajalikuks 

peab. Peale selle on küll üldiselt võimalik enamiku erimuu-

tujate väärtusi protseduuri täitmise käigus ka muuta, kuid 

sellega tuleb olla ettevaatlik. 

Kõigepealt vaatleme selliseid erimuutujaid, mille väär

tused annavad informatsiooni antud hetkel täidetava protse

duuri kohta. Nii on erimuutuja SO väärtuseks täidetava prot

seduuri nimi ehk täpsemalt EXEC2-interpretaatorile Qle antud 

käsurea esimene s6na. Näiteks protseduuri XQ käivitamisel 

koos parameetri 3 etteandmisega kas käsuga 

EXECS XQ 3 

vOi siis vahetult nime 

XQ 3 

alusel saab erimuutuja (0 väärtuseks protseduurinime XQ. 

Erimuutujate (FILENAME, (FILETYPE ja (FILEMODE väärtu

seks on aga vastavalt täidetavat protseduuri sisaldava faili 

nimi, tüüp ja režiim. Seejuures erineb erimuutuja &0 väärtus 

erimuutuja (FILENAME väärtusest vaid sel juhul, Kui protse

duur käivitati sünonüümi abil. 

Hitu erimuutujat väärtustatakse protseduurile ülekanta

vate suurustega. Nii saab erimuutuja (CMDSTRING väärtuseks 

vastava protseduuri Käivitanud käsurea alates protseduurini-
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mest. See sisaldab peale sõnade nii vahepealseid Kui Ka 10-

putühikuid. Erimuutuja &ARGSTRIKG seevastu aga väärtustataK-

se protseduurile ülekantava parameetritereaga (selles reas 

puudub äsjavaadeldud erimuutujaga SCMDSTRIHG võrreldes vaid 

esimene sOna - protseduurinimi). Parameetritereas esinevad 

üKsiKparameetrid (sOnad) omakorda omistataKse nende esinemi

se jarjeKorras erimuutujatele &1, 42, »3 jne. OleKantud ÜK-

siKparameetrite arvu saame aga teada erimuutuja &H (sel muu

tujal on Ka nimi &INDEX) väärtusena. 

Osa erimuutujaid annavad informatsiooni protseduuri 

täitmise hetKeseisu Kohta. Erimuutuja SLINE (Ka &LIHEHUM) 

väärtuseks on antud hetKel EXEC2-interpretaatori poolt täi

detava (töödeldava) protseduurirea number, erimuutuja &FKOM 

(Ka &GOTO) väärtuseks aga selle protseduurirea number, mil

lelt anti viimane direKtiiv &GOTO (vt. 1K. 20). Selle prot

seduurirea numbri, millelt Käivitati antud momendil täidetav 

tarbijaalamprotseduur vöi -funKtsioon, annab meile aga eri

muutuja &LIHK väärtus. Antud hetKeKs Kujunenud protseduuride 

sisalduvustaseme numbri saame teada erimuutuja &DEPTH väär

tusena (pOhiprotseduuri Korral on selleKs väärtuseks AKs). 

Erimuutuja &COMLIKE väärtus näitab, mitmendalt protseduuri-

realt anti viimane KäsK vöi alamKäsK. 

Lõpuks nimetame veel Kaht erimuutujat &BLAHT ja &RC (Ka 

&RETCODE), milledest esimese väärtuseKs on üks tühik, teise 

väärtuseks aga viimasena täidetud Käsu (alankäsu) vCi alaa-

protseduuri lOpuKood. Erimuutuja »RC väärtuse Kontrollimise 

teel saab otsustada eelmise Käsu (alamKäsu) vM alamprotse-

duuri täitmise eduKuse üle. 

7  
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1. 4-. Standardfunktsioonid 

Frotseduuridekeele EXEC2 standardfunktsioonid algavad 

kõik funktsiooni määrava vOtmesOnaga, millele kindlasti peab 

Järgnema sõna "OF". Alles seejärel näidatakse nõutavad argu

mendid ehk parameetrid, aga nimetatud komponendid tuleb üks

teisest eraldada vähemalt Ohe' tühikuga. Standardfunktsiooni 

sisaldava protseduurirea töötlemine interpretaatori poolt 

toimub ikka nii, nagu see on kirjeldatud punktis 1.2. 

XOigepealt vaatleme sõnadega.(tühikuteta sOnedega) ma

nipuleerimise võimalusi. SOna pikkuse (s. t. tema sümbolite 

arvu) teadasaamiseks võib kasutada funktsiooni üldkujuga 

&LEHGTH OF sOna 

SOna algusest vCi lOpust mingi arvu sümbolite eralda

mist võimaldab funktsioon üldkujuga vastavalt kas 

&LEFT OF sOna arv 

vOi 

&RIQHT OF sõna arv 

SOnast mistahes osa (ehk alamsõne) eraldava funktsiooni 

üldkuju on Järgmine 

&PIECE "j rarv2l 
l OF sOna arvi I I. 

4SUBSTRJ I • J 
Siin arvi määrab eraldatava alamsõne esimese sümboli järje

korranumbri lähtesönas (järjekorranumbrid algavad ühest), 

arv2 aga eraldatavate sünibolite arvu (tärni näitamisel ning 

vaikimisi sOna lõpuni). 

SOna tüübi (Kas arv vöi mitte) teadasaamiseks on stan-

dardfunktsioon Järgmise üldkujuga 
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»DATATYPE 
OP sõna 

&TYPE 

Kui sõna on tõlgendatav arvuna, siis funKtsiooni väärtuseks 

saadakse sümbolühend "NUH", teksti korral aga "CHAE". 

SOnade mitmel viisil ühendamist saab organiseerida 

järgmiste standardfunktsioonide abil. 

Etteantud sOnade konkatenatsiooni võimaldab moodustada 

standardfunktsioon üldkujuga 

Sõnadest tekstirea moodustamiseks on olemas koguni kaks 

standardfunktsiooni üldkujudega 

Tekstirea moodustamisel säilitavad need standardfunktsioonid 

kõik eelnevad ja vahepealsed tühikud. Erinevus nende vabel 

seisneb selles, et esimene standardfunktsioon (SLITERAL OF) 

ei asenda sõnades esinevaid muutujaid nende väärtustega, 

teine (&STRIHG OF) aga küll. 

Järgnevalt vaadeldavad standardfunktsioonid on ette 

nähtud fikseeritud sOna leidmiseks kas etteantavast sõnast 

või siis sõnade jadast. 

SOna esimese sisaldumise leidmine etteantud sOnast toi

mub standardfunktsiooniga, mille üldkuju on 

Funktsiooni väärtuseks on kas sOna esimese sümboli järjekor

ranumber teises argumendis (numbrid algavad ühest) vOi null. 

»CONCATENATION 

SCONCAT 
OF sõnal sõna2 . . . 

«LITERAL OF sõnal sõna2 . . . 

&STRING OF sõnal sõna2 . . . 

«LOCATION OF sOna sõne 



Näidatud sõna järjekorranumbri (numbrid algavad ühest) 

sõnade jadas annab meile järgmise üldkujuga funktsioon 

»POSITION OF sSna sõnal sõna2 ... 

Etteantud järjekorranumbriga (arv) sõna eraldab sõnade 

jadast aga standardfunktsioon, mille üldkuju on järgmine 

»WORD OF sõnal söna2 . . . arv 

Teatavasti on vaadeldava protseduuridekeele aritmeeti-

listes avaldistes lubatud kasutada liitmis- ja lahutamisteh-

teid. Peale nende on aga vastavaid standardfunktsioone kasu

tades võimalikud veel ka korrutamine ja täisarvuline jagami

ne (kus murdosa jäetakse lihtsalt ära). 

Kahe või enama arvu korrutamise teeb võimalikuks järg

mise üldkujuga standardfunktsioon 

'»MULTIPLICATION") 
L OF arvi arv2 [arv3 . . . ) 

" »MULT J 
Täisarvul ist jagamist võimaldava standardfunktsiooni 

üldkuju on aga järgmine 

»DIVISION") 
у OF jagatav jagaja 

&DIV J 

Lõpuks vaatleme kolme n. ö. üksikut standardfunktsiooni. 

Lõputühikute eemaldamist muutuja väärtuseks omistatud 

sõnest võimaldab standardfunktsioon, mille üldkuju on 

»TRIM OF sõne 

ühise prefiksiga ja vaid numbrijiste sufiksite poolest 

erinevate sõnade (sellised on näiteks erimuutujate nimed 41, 

»2 jne. ) järjendit võimaldab genereerida standardfunktsioon, 

mille üldkuju on 

»RANGE OF sõna i j 
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Siin esimese parameetriga antakse ette ühine prefiks, Kahe 

järgnevaga aga arvulise sufiKsi alg- ja lõppväärtus (muutu

mise sanxn on üks). Kii näiteks erimuutujate 8,1, &2 2,12 

genereerimine ja muutujale SM omistamine toimub Järgmiselt: 

m - SRANGE OF & 1 12 

Muutuja SM väärtuseks saab siin järjend Sl &2 &3 . . . S12 . 

Antud sõna ümberkodeerimist võimaldava standardfunktsi-

ooni üldkuju on järgmine 

Selle standardfunktsiooni toimel modifitseeritaKse esimesena 

näidatud sõna (sõnal) teise ja Kolmanda argumendi (sõnaS Ja 

sõna3) abil järgmisel viisil. 

Esimese sõna sümboleid vaadeldaKse järjest, Kusjuures 

igaüht nendest võrreldaksä sümbolitega teisest sõnast. Kui 

sümbol ei ühti mitte ühegagi teisest sõnast, siis jäetaKse 

see sümbol esimeses sõnas muutmata. Kui aga sümbol esimesena 

ühtib teise sõna i-nda sümboliga, siis asendatakse ta i-nda 

sümboliga Kolmandast sõnast. Kui Kolmas sõna hoopis puudub 

või sisaldab i-st vähem sümboleid, siis vaadeldav esimese 

sõna sümbol asendatakse tühikuga. Tulemuse pikkus ühtib see

ga igal juhul esimese sõna pikkusega. Näiteks järgmise omis-

tamisdirektiivi toimel omandab muutuja &X pärast ümberkodee

rimist väärtuseks sõna HELLE. 

^TRANSLATION*) 

l&TRAHS J 
OF sõnal [sõnaS [sõna?]] 

J—f 1 
5 в 12 5 в te  

&X = STRANS OF 85BB5 1234567890ABCDE ABCDEFGHIJILHHOP 

Tulemus: 

11  
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1. 5. Direktiivid 

Interpretaatori tOCrežiimide Kehtestamine. Iga Keeles 

EXECS Kirjutatud protseduuri esimene rida peab sisaldama di

rektiivi &TRACE. Selle direKtiiviga saab Kehtestada vöi tä

histada nn. jälgimisrežiimi, mis võimaldab protseduuri täit

mise Kohta informatsiooni saamist. Direktiivi üldkuju on 

OH 

&TRACE 

ERR 

ALL 

OFF 

väijundtegevus 

Siin esimene operand määrab jälgimisreziimi järgmiselt: 

QH - jälgitakse KOiki protseduuris täidetavaid PTS- Ja CP-

käsKe ja alamkäske ning nullist erinevaid lOpukoode; 

ERR - jälgitakse ainult vea põhjustanud käske ja alamkäske; 

ALL - jälgitakse kOiki käske ja protseduuridirektiive; 

» - säilib varempandud jälgimisreziim (ka vaikimisi); 

OFF - tühistatakse varempandud jälgimisreziim. 

Teise operandina võib direktiivis näidata veel nn. väl-

jundtegevuse, mille esitamiseks on järgmised kolm võimalust. 

&PRIHT [sõnal [sõnaS ...J] - teatab, et kogu jälgimis-

info tuleb väljastada ekraanile, Kusjuures võtmesõna &PRINT 

järele kirjutatud informatsioon lisatakse (pärast muutujate 

asendamist vastavate väärtustega) jälgimisinfo ette. 

SCOMHAHD sõnal [sõna2 . . . ] - teatab, et iga jälgimisin-

forea ette tuleb lisada (pärast muutujate asendamist nende 

väärtustega) Kogu võtmesõna &COHHAHD JSrel näidatud infor

1 2  



matsioon ning selliselt saadud rida täita omaette Käsuna. 

Kirjutades näiteKs protseduuri algusesse direKtiivi 

4TRACE ALL «COMMAND EXEC10 1 DISKW TRACE DATA A (STRING 

saame Kogu jälgimisinformatsiooni failis identifiKaatoriga 

TRACE DATA A (ekraanile jälgimisinfot nüüd ei väljastata). 

»SUBCOMMAND alamKesKKond [sõnal [sõna2 ...)) - teatab, 

et iga jälgimisinforea ette lisataKse alamKesKKonna nimele 

järgnev Informatsioon (muutujad asendataKse nende väärtuste

ga) ja nii saadud rida täidetaKse alamKesKKonna alamkäsuna. 

Protseduuri tSOtlemisel Kasutab interpretaator üldiselt 

virtuaalarvuti mälus asuvat puhvrit. Selles salvestatakse 

näiteKs märgendite asuKohad, täidetavate tsüKlite Koopiad 

jne., mis oluliselt Kiirendab interpretaatori tööd. Puhvri 

suurust mõõdetakse üldiselt sellesse mahtuvate protseduuri-

ridade arvuga. Interpretaatori Käivitamisel on puhvri suuru-

seKs kolmkümmend Kaks rida. Seda saab aga töö Käigus Ka muu

ta, Kasutades selleKs Järgmise Kujuga direKtiivi 

Selle direKtiivi alusel vabastatakse senine puhver ning tar

be Korral moodustatakse Ka uus. Ainsa operandina tuleb siin 

näidata uue puhvri ridade arv. tui see on null, siis uut 

puhvrit ei moodustata. Tärni näitamisel võetakse aga puhv

riks kogu vaba mälu. 

Maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks peaks puhver ma

hutama protseduuri pikima tsükli. Kui aga tsüklist pöördu

takse tarbijafunktsioohide ja/või -alamprotseduuride poole, 

siis peaks puhver ka neid mahutama. 

1 3  
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&CASE 

Eaks direktiivi on seotud suurtähtede reziimi kehtesta

misega. Esimene nendest kehtestab suurtähtede reziimi termi

naalilt sisestamisel ning esitatakse üldkujul 

•y 1 

• H . 

Siin U näitamisel operandina (ja ka vaikimisi) muudetakse 

järgnevate direktiividega SREAD (vt. lk. 16) loetud tekstis 

kõik väiketähed suurteks, H näitamisel aga mitte. 

Teine vaadeldavatest direktiividest kehtestab suurtäh-

tede reziimi aga muutujatele. Selle direktiivi üldkuju on 

fARGS 
SUPPER J 

|VARS [muutl [muut2 

Siin ARGS näitamisel operandina teisendatakse kõik väiketä

hed suurtähtedeks erimuutujate Sl, S2 jne. , teisel juhul aga 

näidatud tarbijamuutujate muutl, muut2 jne. väärtustes. 

Tarbe korral saab interpretaatorile kehtestada veel ka-

V 
nn. löikamisreziimi, millega määratakse kindlaks protseduuri 

sisaldavast failist töötlemiseks loetavate protseduuriridade 

pikkus. Vastava direktiivi üldkuju on järgmine 

&TRUHC 

Ainsa operandiga määratakse siin löikamisveerg. Tärni korral 

(ja vaikimisi) on selleks rea maksimaalpikkus 255. Selle re

ziimi kasutamisel tuleb aga arvestada, et ta ei kehti termi

naalilt loetud vöi direktiividele SBEGPRINT (ka SBEGTYPE) Ja 

SBEGSTACK (vt. lk. 16) järgnevatele ridadele. Lõikamine toi

mub enne muutujate asendamist vastavate väärtustega (pärast 

asendamist üle 1öikamisyeeru ulatuvat rida ei lõigata). 
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Muutujatele väärtuste omistamine toimub omistamisdireKtiivi-

ga, mille üldkuju on 

arv 

sõna 
muutujanimi = „ 

aritmeetiline avaldis 

funktsioon 

Muutuja väärtuseks saab seega omistada Kas arvu, ühesõnalise 

teksti (mitmesõnalise, s. t. tühikuid sisaldava teksti omis

tamiseks tuleb kasutada standardfunktsioone &LITERAL OF või 

&STRING OF), aritmeetilise avaldise väärtuse või funktsiooni 

väärtuse. Funktsioonina võib seejuures näidata nii standard

funktsiooni kui Ka tarbijafunKtsiooni. 

OmistamisdireKtiivi Kirjutamisel peab arvestama eesKätt 

seda, et tühiKutega tuleb ümbritseda nii võrdusmärk Kui Ka 

KõiK aritmeetilises avaldises esinevad tehtemärgid. Võrdus

märgist vasakul mitmest muutujast Koosneva Järjendi näitami

sel asendatakse esialgu kõik muutujad (välja arvatud vasak

poolseim) paremalt alates nende väärtustega. Asendamiste tu

lemusena saadud muutujale omistatakse nüüd võrdusmärgist pa

remal näidatud väärtus. 

Eriinuutujatest 8,1 saab (ümber)väärtustada üksnes neid, 

mis on antud hetkel määratud, s. t. mille Korral i^&IHDEX ehK 

mis algväärtustati juba protseduurile üleKantavate parameet

ritega. Seega võimaldab omistamisdirektiiv protseduuri sees 

muuta vaid varemväärtustatud erimuutujaid. Vaadeldavaid eri

muutujaid saab aga protseduuris siiski nii aigväärtustada 

kui ka muuta direktiiviga, mille üldkuju on 

SARGS [sõnal [sõna2 ...)] 
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Siin argumentidena näidatud sõnad omistatakse vastavalt eri

muutujate 41, 42 jne. väärtusteks, kusjuures erimuutuja 4N 

(ehk 4INDEX) väärtuseks saab nüüd direktiivis 4ARGS näidatud 

sõnade arv. Kui see arv on väiksem varemväärtustatud erimuu

tujate arvust, siis ülejäänute väärtused kustutatakse. Argu

mentide puudumisel kustutatakse kõigi erimuutujate &i väär

tused ja erimuutuja &INDEX väärtuseks saab null. 

Kui soovitakse ümber määrata vaid osa erimuutujatest, 

siis võib seda teha hariliku omistamisdirektiivi abil. Teine 

võimalus erimuutujate osaliseks muutmiseks seisneb selles, 

et direktiivis 4ARGS näidatakse nende erimuutujate nimed, 

millede väärtusi muuta ei soovita. Häiteks direktiiviga 

4ARGS A 42 43 В 45 С 

omistatakse uued väärtused А, В, С vastavalt muutujatele 41, 

44 ja 46, kuid 42, 43 ja 45 säilitavad oma väärtused. 

Sisestamine ja väljastamine. Andmete sisestamiseks ma-

gasinist (vt. lk. 25) või terminaalilt (kui magasin on tühi) 

toimub direktiiviga, mille üldkuju on 

'n 

1 

4READ 
ARGS 

STRIHG muut 

VARS 
Г" 

muut2 ... 11 

j l .  

Siin ridade arvu n (vaikimisi üks) või tärni (määramata arv 

ridu) näitamisel võetakse loetud read interpretaatori poolt 

täitmisele nii, nagu oleksid nad osa täidetavast protseduu-
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rist. Selline ridade lugemine ja täitmine lõpeb Kas näidatud 

arvu ridade töötlemise järel või siis loetute seas direktii

vide SBEGPRINT (ka SBEGTYFE), &BEGSTACK, &GOTO, »SKIP, SLOOP 

või SEXIT esinemisel. Ajutiselt katkestatakse lugemine-täit-

mine tarbija alamprotseduuri vöi funktsiooni poole pöördumi

sel, kuid see jätkub pärast naasmist. 

Operandina võtmesõna (ARGS, STRING vöi VARS) näitamise

ga saab loetava rea vöi selle sõnad omistada muutuja(te)le. 

Võtmesõna AR<3S toimel loetakse rida ning selles sisal

duvad sõnad omistatakse erimuutujatele Sl, S2 jne. Vastavalt 

muudetakse ka erimuutuja SN (ehk SINDEX) väärtust. 

Võtmesõna STRING toimel omistatakse loetud rida Kui sõ

ne näidatud muutujale. Seejuures tühikuid ei eemaldata ning 

reas esinevaid muutujaid nende väärtustega ei asendata. 

Võtmesõna VARS toimel omistatakse loetud reas esinevad 

sõnad näidatud muutujatele. Kui seejuures sõnade arv ületab 

muutujate arvu, siis ülejäänud sõnu ignoreeritaKse; vastupi

disel juhul aga väärtustamata jäänud muutujad KustutataKse 

(seega muutujateta direKtiivi &READ VARS saab Kasutada rea 

kõrvaldamiseks sisendvoost). Kuutujanime asemel tärni, näita

misel Jäetakse vastav sõna reas lihtsalt kõrvale. 

Direktiivi &READ kasutamisel tuleb arvestada, et võtme

sõnade ARGS ja VARS toimel loetud rida skaneeritakse sõna

deks (eelnevad, Järgnevad ja liigsed vahepealsed tühikud ee

maldatakse), kuid sõnades muutujaid väärtustega ei asendata. 

Koos võtmesõnadega VARS või STRING näidatud muutujanimedega 

toimitakse samuti kui omistamisdirektiivis vasakul pool võr-

lusmärki asuvatega, s. t. muutujad, asendatakse nende väärtus
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tega (paremalt alates) Kuni äärmise vasakpoolseni, millele 

siis omistatakse kas loetud söna(d) või terve rida. 

* 
Sõltumata direktiiviga STRUNC kehtestatud reziimist in-

terpretaator direktiivi &READ toimel loetud ridu ei lõiKa. 

ühtlasi tuleb meelde tuletada, et terminaalilt loetava rea 

maksimaalpikkus on 130 ja magasinist loetaval 255 sümbolit. 

Informatsiooni ekraanile väljastamiseks on kaiks võima

lust. Esimese neist realiseerib direktiiv üldkujuga 

&TYPE 

&PRINT> 

Siin operandidega määratud rida enne väljastamist skaneeri-

takse ja muutujad asendatakse väärtustega. 

Skaneerimata ning ilma muutujate asendamiseta read saab 

aga väljastada järgmist üldkuju omava direktiiviga 

'n Г Kii 

&BEGTYPE 1 

&BEGPRIHT 

[sõnal [sõna2 . . . ]] 

märgend 

ridal 

rida2 

märgend 

Siin esimese operandina näidatakse kas direktiivile vahetult 

järgnevate väljastamisele kuuluvate ridade arv n (vaikimisi 

üks, tärni näitamisel faili lõpuni) või siis märgend, mille

ni väljastamine toimub (märgendatud rida jääb väljastamata). 

Teise operandiga saab määrata väljastamisele kuuluvate süm

bolite arvu reas (tärni näitamisel ja vaikimisi terve rida). 
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Ridade skaneerimise ning muutujate asendamise m&ttes on 

asjavaadeldutega analoogilised veel informatsiooni magasini 

Kandmise direktiivid, milledest esimese üldkuju on 

TFIFOI 
»STACK [sõnal [sõna2 

.LLIFOJ 
Siin esimene operand määrab rea magasini kandmise viisi: kas 

FIFO (First In First Out) või siis LIFO (Last In First Out). 

FIFO toimel (ja vaikimisi) kantakse rida magasini põhja ning 

loetakse hiljem magasinist (näiteks direktiiviga 8READ) pä

rast kõikide eelnevalt magasini kantud ridade lugemist. LIFO 

toimel seevastu kantakse rida magasini tippu ning loetakse 

hiljem välja enne Kõiki teisi (varem magasini kantud) ridu. 

Skaneerimata ja muutujate asendamiseta read saab maga

sini kanda direktiiviga, mille üldkuju on 

&BEGSTACK 

rida 1 

rida 2 

FIFO"! I 

LIFO J J 
tmärgend 

märgend 

Siin jääb kehtima kõik varem direktiivi 4BEGTYPE kirjeldu

ses, aga samuti ka äsja võtmesõnade FIFO ja LIFO kohta öel

du. Lisada tuleb siiski veel seda, et pärast direktiivide 

»BEGTYPE (ehk »BEGPRINT) ja &BEGSTACK alusel ridade väljas

tamist jätkub protseduuri tõõ kas realt numbriga n+1 või 

siis märgendit sisaldavast reast. 
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Hii erimuutujate 4i Kui Ka tarbijamuutujate hetkeväär-

tusi väljastab kontrollimiseks ekraanile direktiiv üldkujuga 

fARGS 
SDUHP J 

J VARS [muutl [muut2 

Siin võtmesõna ARGS toimel väljastatakse Kõigi väärtustatud 

erimuutujate väärtused. Näidates aga võtmesõna VARS ja muu-

tujanimed saame ekraanil nende muutujate väärtused. Kii eri-

kui ka tarbijamuutujate väärtused esitatakse ekraanil Kujul: 

muutujanimi = väärtus 

Protseduuri täitmise juhtimise direktiividest lihtsai

mad on kaks tingimusteta suunamise direktiivi. Esimene neist 

(reanumber 1 
&GOTO V 

[märgend 

annab juhtimise näidatud reanumbriga vOi märgendiga reale. 

Seejuures märgendi kasutamisel tuleb pikemates protseduuri

des võimaluse korral vältida tagasisuunamisi, sest märgendit 

otsib interpretaator töödeldavast reast alates kuni protse

duuri lõpuni ja jätkab alles seejärel protseduuri algusest. 

Teine nimetatud direktiividest üldkujuga 

&SKIP • 
määrab lihtsalt protseduuri täitmisel vahelejäetavate ridade 

arvu n (vaikimisi i). Positiivse n korral antakse juhtimine 

edasi, negatiivse n korral aga tagasi (vahelejäetavate hulka 

jääb siis ka direktiivi &SKIP sisaldav rida). 

Tingimusliku direktiivi üldkuju vaadeldavas keeles on 

&IK sõnal vördlusmärk sõna2 
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Tingimuse moodustab siin Kolme esimese operandiga määratud 

võrdlus. Kui tingimus on rahuldatud (tõene), siis täidetakse 

vastav Käsk (alamkäsk) või direktiiv, vastasel korral tuleb 

aga täitmisele Järgmine protseduuririda. Tingimuses võib ka

sutada Järgmisi võrdlusmärke (sulgudes esitamisviis .keeles 

EXEC2) : võrdne (= või EQ), mittevõrdne (*|= või NE), väiksem 

(< või LT), väiksem-võrdne (<= või ~|> või LE või NG), suurem 

(> vöi GT) suurem-võrdne (>= või 1< vöi^GE või NL). 

Vaadeldava direktiivi kasutamisel tuleb hoolitseda sel

le eest, et iga võrdluses osalev muutuja oleks tingimusliku 

direktiivi täitmise momendiks kindlasti väärtustatud, sest 

vastasel korral võib tekkida süntaksiviga. Kui näiteks muu

tuja &H on väärtustamata, siis omandab direktiiv 

&IF SH = * &GOTO -GO 

täitmisel Järgmise, ilmselt vigase kuju 

&IF = « &GOTO -GO 

Kõige kindlama tee sellise vea vältimiseks annab mingi 

sümboli (näiteks punkti) lisamine võrdluses osalevate suu

ruste ette. Näiteks eelmise direktiivi vöiks kirjutada nii 

&IF . &H = . » &GOTO -GO 

Tsüklite organiseerimiseks saab vaadeldavas protseduu-

ridekeeles kasutada direktiivi, mille üldkuju on 

rm 

fn 1 &LOOP J l 
j märgendj (WHILE 1 Г 

J l tingimus I 

IUNTIL J J 

Siin esimese operandiga määratakse kas tsüklisse kuuluvate 

(Järgnevate) ridade чр» n vöi siis viimase tsüklisse Kuuluva 
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rea märgend. Järgneva(te) operandi(de)ga saab maarata tsükli 

kordamiste arvu m (tarn jätab selle arvu määramata) vöi siis 

tsükli täitmise tingimuse (vördlusmärk kahe sõna vahel), mi

da kontrollitakse enne tsükli iga täitmist. Tingimusele eel

nev võtmesõna täpsustab tingimuse kontrollimist järgmiselt: 

WHILE korral täidetakse tsüklit seni Kuni tingimus on rahul

datud (täitmine lõpetatakse siis, kui võrdlus saab vääraks); 

UHTIL korral täidetakse tsüklit seni kuni tingimus pole ra

huldatud (täitmine ЮреЬ kui võrdlus on tõene). 

Põhiprotseduuriga samasse faili kuuluva alamprotseduuri 

poole saab pOOrduda järgmise üldkujuga direktiivi abil: 

f reanumber] 
SCALL J V [sõnal [sõna2 ...]) 

[märgend J 

Siin esimene operand näitab alamprotseduuri algusrea numbri 

või märgendi, järgnevad aga kannavad alamprotseduurile üle 

parameetrid (millega väärtustatakse erimuutujad Sl). 

Alamprotseduur peab lõppema direktiiviga SRETURN, mis 

tagastab juhtimise põhiprotseduuri direktiivi SCALL sisalda

va rea järele. Seejuures taastatakse erimuutujate Sl, S2 . . . 

ning SN (ehk »INDEX) väärtused. Selle direktiivi üldkuju on 

SRETURN [sõna] 

Siin operandi kasutatakse üksnes tarbijafunktsioonina välja 

kutsutud alamprotseduuri korral funktsiooni väärtuse (prot

seduuri ainsa tulemuse) tagastamiseks. Tarbijafunktsiooni 

võib välja kutsuda omistaeisdireKtiivis järgmisel viisil: 

freanumber I 
J l OF [sõnal [sõna2 . . . )) 
I märgend J 

kus parameetrite osas kehtib aiamprotseduuride kohta öeldu. 
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Vaadeldav Keel võimaldab programmeerijal protseduuris 

ette määrata Ka omapoolse tegevuse mingi PTS-Käsu (-alamkä-

su) täitmisel teKKiva vea Korral, s. t. Kui lõpukood (RC) on 

nullist erinev. Seda saab Korraldada direktiiviga üldkujul 

&ERROR tegevus 

Siin näidatud tegevus laieneb kõikidele protseduuris täide

tavatele PTS-käskudele (-alamkäskudele) ja kehtib kas järg

mise direktiivini &ERROR või siis protseduuri lõpuni. Eelmi

se direktiiviga määratud tegevuse saab tühistada operandita 

direktiivi &ERROR abil. Härgime lõpuks veel seda, et plrast 

direktiiviga &ERROR näidatud tegevuse täitmist antakse juh

timine tagasi vea põhjustanud käsu (alamKäsu) järel paikne

vale reale (muidugi siis, kui tegevus ei muuda juhtimist). 

Protseduuri täitmise lõpetab direktiiv üldkujuga 

Гlõpukood" 
EXIT 

L О 

Kus lõpuKoodina võib otse või siis muutuja vahendusel näida

ta arvu vahemiKust -21474836*8 Kuni 2147483647 . 

Käskude täitmise juhtimine. Teatavasti saab protseduu

rides taita nii CP- kui ka PTS-käske ja alamkäske, aga samu

ti ka EXEC- või HODULE-tüüpi failidena vormistatud tarbija-

protseduure või programme. Seejuures CP-käskudele peab kind

lasti ette kirjutama tunnusena "CP", protseduurid tuleb aga 

käivitada PTS-kasu EXEC vahendusel, mille esimese operandiga 

näidatakse vastava EXEC-faili nimi, järgnevate operandidega 

aga ülekantavad parameetrid. PTS-käskude ja alamkäskude ning 

programmide (kui HODULE-tüüpi failide) täitmine protseduuris 

organiseeritakse aga vastavate direktiividega. 



Vaatleme Kõigepealt direKtiivi, mille üldkuju on 

[&COHMAHD I 

«SUBCOMMAND KesKKondJ 

See direktiiv kehtestab (ai am) keskkonna, milles tuleb taita 

kõik protseduuri järgnevad kasud (või alamkäsud). Võtmesõna 

&COMHAND toimel (ja vaikimisi) antakse protseduuris esinevad 

käsud täitmiseks põhisüsteemile (enamasti dialoogmonitorsüs-

teemile PTS). Seega piisab'nii PTS-käskude kui ka programmi

de (MODULE-tüüpi failide) täitmiseks nende nime näitamisest 

(lisades tarbe korral ka ülekantavad parameetrid), võtmesõna 

&SUBCOMHAND koos aiamkeskkonna nimega (näiteks XEDIT) keh

testab vastava aiamkeskkonna (näiteks korrigeerimiskeskkon-

na). Kui pärast vaadeldavat direKtiivi esineb Kehtestatud 

alamKesKKonna jaoks tundmatu (alam)käsk, siis antakse vastav 

lõpukood (-3) ning väljastatakse veateade. 

Kaks järgnevat direktiivi annavad võimaluse vastavalt 

kas PTS-käsu või programmi täitmiseks kehtivas alamkeskkon-

nas või siis mingi alamkäsu täitmiseks PTS-keskkonnas. Nen

dest direktiividest esimese üldkuju on 

&COMMAND nimi [parameetrid] 

kus esimese operandina näidatakse kas PTS-käsu või käivita

tava programmi (HODULE-tüüpi faili) nimi, millele järgnevad 

tarbe korral parameetrid. 

Teine vaadeldavatest direktiividest võimaldab PTS-kesk

konnas täita mingi aiamkeskkonna alamkäsku. Esimese operan

dina näidatakse siin a1amkeskKond, järgnevatega aga alamkäsu 

nimi ja tarbe korral parameetrid. Direktiivi üldkuju on 

ÄSUBCOHMAND keskkond nimi [parameetrid] 
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2 .  M A G A S I H I D  J A  P U H V R I D  

2.1. sisend- .1a vai lunrtmagasin 

Vaadeldav süsteem Kasutab tegelikult Kaht magasini: si

send- ja väijundmagasini. Programmeerimise seisukohalt paKub 

neist seejuures rohkem Kasutamisvõimalusi just esimene. 

Sisendmagasini võib informatsioon (Käsud, andmed) sat

tuda Kas terminaalilt sisestamisel või protseduuri (program

mi) täitmisel näiteks direKtiivi »STACK või PTS-Käsu EXECIO 

(vt. 1K. 29) toimel. Vastavalt jaotubKi sisendmagasin kaheks 

osaKs - puldipuhvriks ja programmiraagasiniKs. Sõltuvalt sel

lest, Kust saabuvad sisendmagasini Kasu- või andmeread, pan

nakse nad Kas puldipuhvrisse või prograranimagasini, Kus nad 

Koos varemKantud ridadega moodustavad lugemisele Kuuluva ri

dade jada. Puldi sisendmagasini paigutatavate ridade maKsi-

maalarv sõltub seejuures virtuaalarvuti põhimälu manust. 

Sisestamisel naiteKs direktiiviga &READ vaadatakse Kõi

gepealt läbi programmimagasin, seejärel aga puldipuhver. Kui 

need on tühjad, siis toimub rea lugemine otse terminaalilt. 

Kui terminaalilt Kasu- või andmerea sisestamisel ilmub 

eKraani oieKupiirKonda (ekraani parempoolses aiaservas) tea

de HOT ACCEPTED, siis annab see tunnistust puldipuhvri "üle-

täitumisest". Sellisel juhul tuleb oodata puldipuhvri vaba

nemist ja alles pärast seda jätKata sisestamist. Analoogili

selt sisestamisega pannaKse terminaalile väljastatavad and

med süsteemi poolt puldi väijundmagasini, Kust nad väljasta

takse ekraanile enne järjekordset lugemist sisendmagasinist. 
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г .  г .  Programmimaeasini Kasutamine 

Mõlemad Käesolevas väljaandes vaadeldavad protseduuri -

dekeeled - nii EXEC2 (vt. peatüKK 1) Kui Ka REXX (vt. pea-

tüKK 4) sisaldavad teatavasti direKtiive informatsiooni va

hetamiseks programmimagasiniga. Peale selle paKub aga veel 

Ka dialoogmonitorsüsteem PTS mitmeid programmimagasiniga ma

nipuleerimise võimalusi vastavate (allpool vaatlusele võeta

vate) PTS-KäsKude vahendusel. 

Siiani rääkisime programmimagasinist Kui ühest tervi

kust. TegeliKult aga saab selle omaKorda jaotada veel mit-

meKs puhvriKs, s. t. anda programmimagasini1e mitmetasemelise 

struKtuuri. Kogu sisendmagasini struktuuri võime seega esi

tada järgneval joonisel toodud viisil: 

Sisendmagasin i 

Puldipühver 

Puhver 

Puhver 

> Programmimagasin 

Uue puhvri moodustamiseKs programmimagasini tuleb Kasu

tada järgmist operandideta PTS-KäsKu 

MAKEBUF 

Uue puhvri tasemenumbri tagastab Käsk MAKEBUF lõpuKoodina, 

mille väärtus protseduurideKeele EXEC2 või REXX Korral omis

tatakse vastavalt Kas erimuutujale &RC või siis RC . Protse

duuris KõiK enne esimese Käsu MAJCEBUF andmist programmimaga

sini Kantud andmed moodustavad seal nn. null taseme puhvri. 



Hitmetasemelise programmimagasini Korral algab ridade 

lugemine alati Kõige Kõrgema taseme, s. t. hiljem moodustatud 

puhvrist. Alles siis, Kui sellest on loetud KõiK read, alus

tatakse lugemist temale järgnevast (s.t. tasemelt järgmisest 

madalamast) puhvrist jne. 

Operandideta KäsK 

SENTRIES 

annab teada progranmimagasinis sisalduvate ridade Koguarvu 

(üle KõiKide puhvrite), mis samuti tagastatakse lõpuKoodina 

nagu Käsu MAXEBUF Korral. 

SiinKohal peab eriti alla Kriipsutama veel seda, et Ka

he äsjavaadeldud PTS-Käsu eripära (andmete tagastamist lõpu

Koodina) tuleb arvestada protseduuris veatõötlusdireKtiivi 

&ERROR Kasutamisel. 

Käsuga MAKEBUF moodustatud puhvrid saab vabastada Käsu

ga, mille üldkuju on 

DROPBUF [tasemenumber] 

Selle: käsu täitmisel vabastatakse näidatud tasemenumbriga 

puhver koos kõiKide temast Kõrgemat tasemenumbrit omavatega 

(Kui neid leidub). 

Nii kogu sisendmagasini (KõiKide puhvrite) Kui Ka väl-

jundmagasmi vabastamine toimub operandideta käsuga 

DESBUF 

Kuna see käsk puhastab Ka väijundmagasini, siis tuleb eelne

valt anda operandideta PTS-käsK COHWAIT võimaldamaks kõikide 

ridade täielikku väljastamist. 

Käesolevas punktis toodud PTS-käsKude kasutamist il

lustreerib järgmine näiteprotseduur: 
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»TRACE 

»STACK BUF0RIDA1 

»STACK BUFORIDA2 

HAKEBUF 

»TYPE »RC 

»STACK BUF1RIDA1 

»STACK BUF1RIDA2 

»READ VARS »Rl 

»TYPE »Rl 

DROPBUF 1 

»READ VARS »RS 

»TYPE »R2 

CONWAIT 

DESBUF 

»EXIT 

Protseduuri alguses Kantakse programmimagasini (tase 0) 

read BUF0RIDA1 ja BUF0RIDA2. Seejärel moodustatakse uus puh

ver (tase 1), mille tasemenumber väljastatakse Ka eKraanile 

(»TYPE &RC). Edasi kantakse programmimagasini (nüüd järeli

kult juba puhvrisse tasemega 1) read BUF1RIDA1 ja BUF1RIDA2. 

järgnejalt loetaKse puhvrist ja väijastataKse eKraanile ÜKs 

ri4a (BUF1RIDA1) ning vabastataKse puhver tasemega 1 (mille

ga ühtlasi kustutatakse Ka vastavasse puhvrisse jäänud rida 

BUF1RIDA2). Sellele järgneva lugemise ja väljastamise tule

musena saame eKraanile rea BUF0RIDA1. Kõige lõpuKs täideta

vate PTS-Käskude CONWAIT ja DESBUF abil KustutataKse magasi-

nist viimane sinna veel jäänud rida (BUF0RIDA2) ning sellega 

protseduuri täitmine Ka lõpeb. 
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2. 3. Informatsiooni vahet»»in» perifeerseadmetega 

Käesolevas punktis vaatluse alla võetav PTS-Käsk EXEC10 

võimaldab sisestada kirjeid PTS-failist või virtuaalKaartsi-

sendilt (programmi)magasini, kanda sinna CF-käsKude täitmise 

tulemusi, väljastada ridu magasinist PTS-faili, virtuaal-

Kaartväl jrundile või -trüKiseadmele jms. Käsu üldkuju on 

^DISKR fn ft .[fr [kn] ] [ (FIHIs r 1 r£] 

CARD [(rl r2] 

CP [(rl r2 STring rida] 

DISKW fn ft fr [kn [f [p]]] 

U " 

EXECIО 

'kai 

. О 

[(FINIs r2 CAse | | STring rida] 
H 

PUNCH [(r2 CAse ̂  j 
fkoodl 

PRINT [([CC J I r2 
^ DATA J 

STring rida] 

CAse • STring r-ida] 
EHSG [(r2 CAse 
к 

STring rida] 

Lühendiga "rl" on siin Kokkuvõtlikult tähistatud režiime 

i:i 
rFInd 

LOcate . võti 

Avoid . . 
Zone l:I [ 

r LIFO' 

LFIFO 
[SKIP] 

Analoogiliselt lühend "r2" tähistab reziime 

• nl n21 
IMargins •; i [STRIP][NOTYPE] 
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Esimese KohustusiiKu parameetrina tuleb Kasus EXECIO 

näidata infovahetuses osalevate Kirjete arv (üldkujus tähis

tatud ka). Selle asendamisel tärniga toimub magasinist Kir

jete väljastamine Kuni tühikirjeni (seda ei väljastata), ma-

V 
gasini sisestamine aga faili lõpuni. Koos reziimiga STRING 

võib tärni seejuures Kasutada ainult KäsufunKtsiooni CP Kor

ral. Esimese parameetrina nulli (0) näitamisel seevastu in-

fovahetusoperatsiooni ei täideta. Kui aga seejuures on keh-

V 
testatud reziim FINIS, siis toimub ainult faili sulgemine. 

Teise KohustusliKu parameetri abil võib KäsufunKtsioo-

niKs määrata Kas sisestamise Kettafailist (DISKR) või Kaart-

sisendilt (CARD) või siis reziimiga STRING näidatud CP-käsu 

täitmisel saadud informatsiooni magasini Kandmise (CP). 

Magasinist väljastamisega seotud KäsufunKtsioonideKs on 

Kas väljastamine Kettafaili (DISKW), Kaartvä)jundile (PUNCH) 

või trüKiseadmele (PRINT), samuti teadete väljastamine ter

minaalile (EMSG). 

KõiKide väijastamisfunKtsioonide Korral võib väljasta-

V 
tava rea näidata reziimi STRING abil. Selle puudumisel toi

mub aga väljastamine magasinist. Kui Ka magasin on tühi (või 

tühjaKs saanud), siis väijastataKse vahetult terminaalilt 

sisestatavad read (Kirjed). 

Käsu EXECIO ülejäänud parameetreid ja reziime vaatleme 

allpool seotuna juba KonKreetsete Käsufunktsioonidega. 

Kirjete failist magasini sisestamisel (DISKR) näidataK-

se failinimi, -tüüp Ja tarbe Korral Ka -reziim (vaiKimisi on 

selleKs tärn, s. t. faili otsitaKse Kõigilt Kättesaadavatelt 

Ketastelt). Järgneva parameetriga kn saab määrata kirjenumb-

30 



ri, millest alustada sisestamist (vaikimisi OKs). Seejuures 

tuleb arvestada, et kui käsk EXECIO antakse juba avatud fai

li jaoks (avamine toimub esimese selle faili Jaoks antud kä

su EXECIO täitmisel), siis arvestatakse seda kirjenumbrit 

viimasena töödeldud kirjele järgnevast alates. Režiimi FIHIS 

näitamisel suletakse fail pärast antud käsu- täitmist. 

Kõikide sisestamisfunktsioonide (DISKR, CARD, CP) kor

ral võib kasutada ka käsu üldkujus lühenditega "ri" ja "r2" 

tähistatud reziime. Vaatleme neid siinkohal veidi lähemalt. 

Esimene nendest võimaldab pärast nõutud arvu kirjete 

magasini sisestamist nende seast vajaliku (võtmega määratud) 

kirje otsimist. Võti kujutab endast seejuures eraldajatega 

(näiteks kaldjoontega) piiratud sõne. Võtmele eelnev võtme

sõna täpsustab otsimist Järgmiselt: FIND toimel otsitakse 

V 
võtit kirje (või reziimiga ZONE määratud tsooni) algusest, 

LOCATE toimel kogu kirjest (tsoonist) Ja AVOID toimel otsi

takse sellist kirjet, mis ei sisalda näidatud võtit. 

Okskõik millise äsjakirjeldatud otsimisviisi järgi kir

je leidmisel kantakse programmimagasini algusesse kaks rida, 

millest esimene sisaldab antud operatsiooniga töödeldud kir

jete arvu ning leitud kirje Järjekorranumbri, teine aga esi

mese nõutud võtit sisaldava (või mittesisaldava) kirje enda. 

Kui nõutud kirjet ei leidu, siis väljastatakse veateade ning 

infot magasini ei Kanta. Otsimistsooni (vaikimisi Kogu Kir

je) saab vajaduse Korral täpsustada reziimiga ZONE, millele 

järgneva kahe arvuga (nl ja n2) määratakse tsooni algus- ja 

1õpp-positsiooni numbrid. Järgnev reziim LIFO või FIFO (Ka 

vaikimisi) määrab kirjete magasini Kandmise viisi. Võtmesõ
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naga SKIP näidatav reziim määrab ridade (Kirjete) vahelejät

mise ilma infovahetusoperatsioooni täitmata. 

Võtmesõna HARGIKS Koos algus- ja lõpp-positsiooninumb-

reid näitavate arvudega (nl ja n2) määrab infovahetuses osa

leva rea- või Kirjeosa (vaiKimisi Kogu Kirje). Infovahetuses 

osalevatest ridadest (Kirjetest) algus- ja lõputühikute ee

maldamist saab organiseerida võtmesõna STRIP abil Kehtesta-

V 
tava reziimiga. Võtmesõna HOTYPE abil saab tühistada infova

hetuse veateadete terminaalile väiJastajnise. 

EäsufunKtsioonl CP Korral tuleb võtmesõna STRING järel 

eraldi reana näidata see CP-KäsK, mille poolt väljastatavat 

Infot soovitakse saada progranmimagaslni. Näiteks CP-Käsu 

QUERY DASD poolt väljastatava info saame magasini käsuga 

EXECIO « CP (STRING QUERY DASD 

Väijastamisfunktsiooni DISEW korral tuleb käsus näidata 

selle faili identifikaator (fn, ft, fr), millesse väljasta

tavad read KantaKse. IdentifiKaatori järel võib näidata vas

tavalt kirjenumbri (vaiKimisi uue faili jaoKs ÜKs, olemas

oleva jaoKs aga viimasele Kirjele järgneva number), kirje-

formaadi F või V (Ka vaikimisi) ning uue faili jaoks Kirje-

pikkuse (vaiKimisi F-Kirjete jaoks 60, V-kirjete jaoks aga 

255 baiti). Režiimidest võib lisaks varasemast juba tuntute

le näidata veel CASE, millele järgneva sümboli U abil saab 

kehtestada väiketähtede suurtähtedeks teisendamise enne in-

fovahetusoperatsiooni täitmist. Sümboli M näitamisel (või ka 

vaikimisi) seevastu teisendamist ei toimu. 

Informatsiooni virtuaalkaartväljundile, -trüKiseadmele 

või teate terminaalile väljastamiseks tuleb Käsufunktsiooni-
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na näidata vastavalt Kas PUNCH, PRIKT v5i EHSG. Tarbe Korral 

V 
võib veel lisada vajalikud reziimid varasemast juba tuttava

te seast (MARGINS, STRIP, NOTYPE, CASE, STRING). 

V 
TrOKiseasdmele väljastamisel saab reziimi CC abil täp

sustada veel trüKijulitsümboli. Selle v&ib anda Kas võtmesõna 

CC järel otseselt (Kood) või siis võetakse selleKs väljasta

tava Kirje esimene sümbol (näidata DATA). 

Käsu EXECIO Kasutamisel tuleb silmas pidada, et varem-

loodud Kettafaili Kirjutamisel peavad Kirjeformaat ja piKKus 

sobima (muidu antaKse veateade ning Kirjeid ei väljastata). 

Olemasoleva Kettafaili Kirjeid võib Ka asendada uutega Kir-

jenumbriga Kn määratud Kirjest alates. Kui seejuures on te

gemist V-Kirjetega, siis peavad asendavate Kirjete piKKused 

täpselt ühtima asendatavate omadega, sest vastasel juhul Kas 

väijastataKse veateade ja asendamist ei toimu (вОО-baidllis

te plokkidena formatiseeritud virtuaalKetta Korral) või siis 

KustutataKse kõik asendatavatele järgnevad Kirjed (1K-, 21-

või 4K-baidi1 iste plokkide Korral). 

Ohe faili Kirjete sisestamisel/väljastamisel mitme Kä

suga EXECIO pole iga Kord tarvis faili sulgeda (s.t. näidata 

V 
reziimi FINIS). Sellisel juhul iga järgmise Käsu EXECIO alu

sel sisestatakse/väljastatakse Kirje alates eelmise Käsuga 

viimasena töödeldud Kirjele järgnevast. Seejuures tuleb aga 

arvestada, et Kui Käskude EXECIO vahel täidetaKse mingi sel

lesama failiga manipuleeriv CP- või PTS-KäsK, siis selle Jä

rel fail suletakse. Niisugustel juhtudel tuleb järgnevas Kä

sus EXECIO kindlasti otseselt näidata selle Kirje järjeKor-

ranumber, millest alates soovitaKse infovahetust jätKata. 
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Z. 4. Haiteprotseduurid 

Käesolevas punktis esitame kaks terviklikku protseduuri 

illustreerimaks nii protseduuridekeele EXEC2 kui ka PTS-kasu 

EXECIO kasutamise võimalusi. Näidetes esinevate PTS-käskude 

kohta võib informatsiooni saada varem sarjas "Programme kõi

gile" ilmunud väljaannetest "Virtuaalarvutid" Ja "Virtuaal-

süsteem ühtsusseeria arvuteil" (täiendavad seletused on esi

tatud tärniga algavate kommentaaridena). 

Vaadeldavatest protseduuridest esimene nimega XFILENM 

võimaldab A-kettale uue faili moodustamist terminaalilt si

sestatavatest Kirjetest või ka Kirjete lisamist olemasoleva 

faili lõppu. Protseduuri käivitab käsurida kujul 

' fn ft Kf kp-

.PROC .EXEC - У 255 

kus parameetritena võib ette anda failinime, -tüübi, kirje-

formaadi ning kirjepikkuse. 

Protseduuri tekst on järgmine: 

»TRACE 

* PARAMEETRITE KONTROLLIMINE JA 

• VAIKIMISIVAARTliSTE OMISTAMINE 

&IF »N <= 4 »GOTO -L»N 

»PRINT PARAMEETRITE ARV ON VALE - »N 

»EXIT 34-

-LO »ARGS PROC EXEC V 2 55 

»GOTO -L4 

-LI »ARGS »1 EXEC V 2 55 

»GOTO -L4 

3 4  



-L2 SARGS Si 12 V 255 

SGOTO -L4 

-L3 SARGS Sl S2 S3 255 

-L4 

» FAILI OLEMASOLU KOKTROLLIMINE 

SOLEMAS = SBLANK 

SCOMMAND STATEW Sl 12 A 

SIF SRC 1= О SGOTO -ER 

SPRINT FAIL 'SI 42 A' ON JUBA OLEMAS. SOOVITE 

KIRJEID LISADA (TYHIRIDA) / EI (E) 

SREAD VARS SV 

SIF . SV . SEX IT 

SOLEMAS = X 

SGOTO -OK 

-ER SIF SRC = 28 SGOTO -OK 

SPRINT VIGA KASU "STATEW" TAITHISEL ( RC = SRC ) 

SEXIT 10SRC 

-OK 

* FAILI MOODUSTAMINE VQI TAIENDAMINE 

SPRINT SISESTAGE KIRJED. LÕPETAMISEKS TYHIRIDA 

SIF . SOLEMAS = . » SGOTO -OLEMAS 

SCOMMAND EXECIO « DISKW Sl S2 A 1 S3 S4 (FINIS 

SGOTO -ER 1 

-OLEMAS 

SCOMMAND EXECIO « DISKW Sl S2 A (FINIS 

-ERI 

SIF SRC T= О SEXIT 100SRC 

SEX IT 
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Järgmisena vaadeldav näiteprotseduur nimega XYCOPY Ko

peerib flhest A-ketta failist teise Kirjed alates sõnet x si

saldavast Kuni sõnet у sisaldavani (viimane Kaasa arvatud). 

Erinevalt analoogilisest PTS-Käsust COPYFILE ei esitata siil 

etteantavatele sOnedele x ja у mitte mingisuguseid Kitsendu 

si. Protseduuri Kiivi taini seks tuleb nüüd sisestada järgmist 

struktuuriga Käsurida: 

XYCOPY ta ft X у tn 

Siin Kähe esimese parameetriga näidataKse lähtefaili nimi ja 

tüüp, kahe järgnevaga vastavad sõned, viimasega aga uue fai

li nimi (tüüp jääb samaKs mis lähtefailil). 

Protseduuri tekst on järgmine: 

»TRACE 

»PAR = »BLANK 

» PARAMEETRITE ARVU KONTROLLIHINE 

»IF »N = 5 »GOTO -OK 

»TYPE PARAHEETRITE ARV ON VALE - SN 

&EXIT 24 

-OK 

SCOMMAND MAKEBUF 

* FAILI OLEMASOLU KONTROLLIMINE 

SCOMMAND STATEW S5 S2 А 

SIF SRC 1= О »GOTO -E 

»TYPE FAIL ON OLEMAS: KAS LISADA LQPPU (AP), 

KIRJUTADA YLE (REP) VQI LÕPETADA (TYHIRIDA 

»READ VARS »PAR 

»IF . »PAR = • &GOTO -EXIT 

»GOTO -OKl 
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-E »IF SRC = 28 »GOTO -OKl 

»TYPE VIGA KASUS "STATEW" ( RC = »RC ) 

&RCC = »RC 

»GOTO -EXIT 

-OKl 

* PTS-KASKE "EXECIO" KASUTATAKSE Sl IH ESIMESE 

« KIRJE HUMBRI NING KIRJETE ARVU HAARAMISEKS 

« PTS-KASU "COPYFILE" JAOKS 

»T = &COHCAT OF / 43 / 

»COMMAND EXECIO » DISKR 41 42 A (LOCATE 4T 

4IF 4RC 1= О »GOTO -ERROR 

»READ VARS » 4Ml 

4T2 = 4COHCAT OF / tA / 

4COMMAHD EXECIO » DISKR 41 42 A (LO 4T2 FIHIS 

41F 4RC = О »GOTO -ERROR 

4READ VARS * 4H2 

&M = &Н2 - »Hl V 1 

»COMMAND СОРГ «1 42 A 45 42 A (FROH 4H1 FOR 4M 4PAR 

4IF 4RC 1= О 4RCC = 1104RC 

-EXIT 

»COMMAND DROPBUF 

4EXIT 4RCC 

-ERROR 

4RCC = 1004RC 

» JÄRGNEV KASK "EXECIO" OH FAILI 

« SULGEHISEKS TQRKE KORRAL 

»COMMAND EXECIO 0 DISKR »1 »2 A (FINIS 

»GOTO -EXIT 
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3 .  P A N E E L I S Ü S T E E M I S T  

3, l. Sissejuhatus 

Paneelisüsteem on määratud informatsiooni vahetamiseks 

protseduuri (programmi) ja tarbija vahel terminaali täisek

raanide kaupa. Järgnevalt käsitleme panee1isüsteemi kasuta

mise lihtsamaid võimalusi protseduuridekee1 es EXEC2. 

Panee1isüsteemi abil saab kõik protseduurile vajalikud 

andmed esitada kindla kujundusega ekraani ehk paneeli loogi-

listel väljadel ning sisestada need korraga näiteks sisesta-

misklahvile vajutamise teel. ' Seejuures sisaldab paneel ena

masti veel vajalikud juhendid, küsimused ja võimaluse korral 

ka vastuste variandid (töö toimub seega dialoogi vormis). 

Paneeli loogilistel väljadel olev informatsioon omista

takse sisestamisel automaatselt standardnimedega (või prot

seduuris määratud nimedega) muutujatele ja on seega kohe ka

sutatav protseduuri edaspidisel täitmisel. Samuti aga prot

seduuris muutujatele omistatud väärtused ilmuvad paneeli ek

raanile väljastamisel vastavatele paneeliväljadele. 

üldiselt koosneb paneele kasutava protseduuri koostami

ne järgmistest etappidest. Kõigepealt planeeritakse infova

hetusele vastav(ad) ekraanikujundus(ed), kusjuures eeskujuks 

on näiteks "paberliku asjaajamise" blanketid. Seejärel moo

dustatakse spetsiaalse alamsüsteemi abil paneel(id) ja sal

vestatakse A-kettale. Lõpuks koostatakse moodustatud panee

li (de)ga informatsiooni vahetav protseduur, kasutades sel

leks spetsiaalseid direktiive ja erimuutujaid. 
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3. г. Paneeli moodustamine 

Uue paneeli moodustamine või olemasoleva muutmine toi

mub PTS-Käsuga PANEL2, mille ainsa operandina võib näidata 

paneeli nime. Kogu edasine töö toimub dialoogina standardeK-

raanide (-paneelide) vahendusel. 

Operandita käsu PAHEL2 täitmisel ilmub eKraanile algus-

paneel, millel tuleb valida paneelinimi ning vajutada sises-

tamisKlahvi1e. Seejärel (Kui Käsus PANEL2 oli nimi, siis Ko

he) ilmub dimensioonipaneel mõõtude näitamiseKs (standard

selt 24 80-sümboli1 ist rida). JätKamiseKs vajutataKse Klah

vile PF2, mis väljastab moodustamispaneeli, Kus vasaKul ser

val on reanumbrid, ülal aga veerunumbrid (rea tagumiste po

sitsioonide eKraanile saamiseKs tuleb uuesti vajutada Klah

vile PF2). VabaKs jääval ekraaniosal moodustab tarbija nüüd 

paneeli, pidades seejuures silmas järgmist. Näiteks mistahes 

teKsti ees peab (standardmäärangu alusel) olema eraldajana 

Kas märK "T, või ")", iga andmevälja ees aga allKriips 

Andmevälja piKKuse näitamiseKs võib kasutada ühte või mitut 

täitesümbolit Eraldajate ja täitasümbo1ite hetkeväärtu

sed on esitatud ekraani viimasel real, kus neid võib tarbe 

Korral Ka muuta, valides vastavatel väljadel lihtsalt uued 

märgid ning vajutades sisestamisklahvi 1e. 

Paneeli Kujundamisel saab Kasutada Ka nn. erialamkäsKe, 

mille valimiseKs tuleb vajutada Klahvile PF6. Et aga andmed 

alamKäsKude Kohta saab eKraanile tuua Klahvile PF7 (HELP! 

vajutamise teel, toome siin vaid lühiülevaate: 

A n m - jätab rea number n järele m tühja rida; 



ВО - toob eKraanile paneeli lõpuosa (viimase reani); 

CE nl [n2] - tsentreerib read numbritega nl - n2; 

CO nl n2 [n3] - Kopeerib read n2 - n3 rea nl järele; 

DE nl n2 - eemaldab read nl - n2, n2 = « Korral lõpuni; 

DI - toob paneeli eKraanile nii nagu protseduuris; 

DU n Cm] - dubleerib m Korda rida n (vaiKimisi m= 1); 

M nl n2 tn3) - nagu CO, Kuid read n2 - n3 eemaldataKse; 

T - toob eKraanile paneeli alguse; 

n - paneb rea number n ekraani algusesse, 

Kui paneel või selle osa on Kujundatud (paneeli hetKe-

seisu võib võtmele PF4 vajutamise teel Kettale salvestada ja 

tööd jatKata), siis asutaKse paneelival ju Kirjeldama. Klah

vile PF3 vajutamisel ilmub eKraanile KirjeIdamispaneel, mil

le ülaservas helendab vastava rea see väli, mida antud het-

Kel saab Kirjeldada. Kirjeldamisel võib määrata välja hele

duse, valitava informatsiooni ttlübi jne. (vajaliKud andmed 

välja Kirjeldamiseks on ekraanil olemas). Uus vajutus klah

vile PF3 annab võimaluse järgmise välja Kirjeldamiseks. Väl

jade Kirjeldamise Käigus võib Klahvile PF2 vajutamise teel 

tagasi minna moodustamispaneelile (näiteKs selleKs, et alam-

Käsu DI abil Kontrollida Kujunduse sobivust, teha mingeid 

parandusi-taiendusi vms.). Kui paneeli paljude väljade seast 

soovitaKse (ümber) Kirjeldada vaid ühte Konkreetset, siis 

tuleb moodustamispaneelil juhtida Kursor vastava välja ees

olevale eraldajale ning vajutada Klahvile PF3. 

Kujundamise lõpetamiseKs toob Klahv PF5 ette lõpupanee-

li, mille abil salvestatakse paneel A-Kettale kahe failina: 

nende ühine nimi on paneelinimi, tüüp aga PANEL ja PCB. 
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3. 3. Protseduuri Kirjutamine 

Paneelide Kasutamiseks on protseduurideKeeles EXEC2 

olemas erivahendid, milliste tutvustamisel piirdume siin Ohe 

võimaliku, praKtiKas proovitud Kasutamisviisi esitamisega. 

Informatsiooni vahetamiseks paneeli ja protseduuri va

bel annab süsteem kõiKidele (loogilistele) väljadele panee

lil nende esinemise järjekorras nimed, näiteKs andmeväljade

le Dl, D2, ... ja tekstiväljadele Tl, T2, . . . Andmeväljadele 

kantud info omistatakse seejuures automaatselt vastavatele 

erimuutujatele 4D1, »D2, . . . ning nendele muutujatele prot

seduuris omistatud väärtused kantakse paneeli järjekordsel 

eKraanile väljastamisel vastavatele andmeväljadele. 

Peale vaadeldute on paneelisüsteemis Kasutatavad veel 

mitmed erimuutujad, milledest siinkohal tutvustame järgmisi. 

Käsu USE (vt. lk. 42) täitmisel väärtustatakse erimuu

tujad &DFIELDS ja &TFIELDS andme- ja tekstiväljade arvuga. 

Erimuutuja SRSTATUS saab aga väärtuse EHTES, РАЗ, PFi, . . . , 

PF12 .vastavalt sellele, millise klahviga (sisestamisklahvi-

ga, klahviga РАЗ või ühega funktsionaalklahvidest) jätkati 

protseduuri tööd pärast paneeli ekraanile väljastamist. In

formatsiooni selle kohta, kus viimati asus kursor, saab eri-

muutujate &RCURSOR ja &RCURSOROFFSET vahendusel. Heist esi

mene sisaldab Kas vastava paneelivälja nime vOi tühiku (kui 

kursor polnud ühelgi väljal), teine aga nihke vastava vilja 

alguse või absoluutnihke ekraani alguse suhtes. 

Järgnevalt vaatleme k^ske ja alamkäske, mida läheb tar-
* 

vis paneeli Kasutavas protseduuris. 

11 
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Panee11süsteemi initsialiseerimiseKs tuleb protseduuri 

alguses näidata operandideta PTS-KäsK EUDEXEC2. 

Selleks, et luua side paneelisüsteemi ja EXEC2-inter-

pretaatori vahel peab enne paneelisüsteemi alamkäskude kasu

tamist protseduuris kirjutama direktiivi 

»PRESUME »SUBCOMMAND DISPLAY 

Enne paneeli ekraanile väljastamist tuleb ta eelnevalt 

kirjeldada alamKäsuga, mille üldkuju on 

USE [PANEL] paneelinimi 

Varemkirjeldatud paneeli väljastab ekraanile operandi

deta alamkäsk DISPLAY, mis Kannab paneeli vastavatele välja

dele Ka erimuutujate »Dl, &D2, . . . hetKeväärtused. 

Pärast paneeli väljastamist saab protseduuri täitmist 

JätKata vajutusega ühele juba eespool nimetatud Klahvidest. 

Jätkamisel väärtustatakse ühtlasi ka erimruutujad &RSTATUS, 

&RCURSOR ja &RCURSOROFFSET, paneeli andmeväljadel olev info 

aga omistatakse vastavalt erimuutujatele »Dl, SD2, ... 

AlamKäsuga CURSOR võib enne paneeli eKraanile väljasta

mist määrata Kursori asuKoha ekraanil. AlamKäsu üldkuju on 

väljanimi [nihe]" 

.absoluutnihe 

Siin operandina näidatakse Kas vastava välja nimi (näiteKs 

D3, Tl) ja tarbe Korral Ka nihe välja alguse suhtes või siis 

absoluutnihe ekraani alguse suhtes. Operandi puudumisel pan

nakse Kursor esimese Kaitsmata (NOPROTECT) andmevälja algu

sesse, Kui sellist pole, siis ekraani vasakusse ülanurKa. 

Töötamise varem alamKäsuga USE Kirjeldatud paneeliga 

lõpetab operandideta alamKäsK TERMinate. 

CURSOR 
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3.4. Maiteid paneelide Kasutamise Kohta 

Paneelide Kasutamise lihtsama näitena esitame alljärg

nevalt protseduuri nimega XYCOPYP. Hii selle protseduuri ju

hendi esitamiseKs Kui Ka vajaliKe andmete sisestamiseks moo

dustame paneeli nimega XYCOPAH, mille Kirjeldus üldjoontes 

(arvestades trüKitehnilisi moonutusi) on järgmine: 

]*»«« . . . PROTSEDUUR "XYCOPYP". . . **» 

)PROTSEDUUR "XYCOPYP" KOPEERIB YHEST A-KETTA FAILIST 

]TEISE KQIK KIRJED ALATES SQHET 'X' SISALDAVAST KUHI 

]SQHET 'Y' SISALDAVANI (VIIHAHE KAASA ARVATUD) 

]VALIGE NQUTUD AHDHED JA VAJUTAGE SISESTAHIS-

] KLAHVILE (LÕPETAMISEKS KLAHVILE "PF3" ) : 

) KOPEERITAVA FAILI KIHI: _ll IUI II II II litt 

] KOPEERITAVA FAILI TYYP: _ll II lill II II II# 

J SQNE 'X': Ж 

JSQHE 'Y': _### *# 

] UUE FAILI KIHI: _ll II II II II II II   

]  и х щ х ш н  II I  

Protseduur XYCOPYP organiseerib selle paneeli abil and

mete etteandmise lk. 36-37 toodud naiteprotseduuri1e XYCOPY, 

mis teatavasti Kopeerib ühest A-ketta failist teise Kirjed 
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alates sõnet x sisaldavast Kuni sõnet у sisaldavani (viimane 

Kaasa arvatud). Protseduuri Käivitamisel tuleb näidata Ko

peeritava faili nimi ja tüüp, vastavad söned ning uue faili 

nimi. Paneelil valitavad andmed omistataKse teatavasti auto

maatselt erimuutujatele SD1, SD2, SD3, SD4 ja &D5, mida ongi 

Kasutatud parameetrite edastamiseKs PTS-Käsuga EXBC välja

kutsutavale (meile Juba tuttavale) protseduurile XYCOPY. 

Protseduri XYCOPYP tekst on Järgmine: 

STRACE 

-DISP1 

SCOHHAND EUDEXEC2 

&PRESUME &SUBCOMHAHD DISPLAY 

USE PAHEL XYCOPAH 

-DISP 

DISPLAY 

SIF SRC r 0 SGOTO -ОГ 

SEXIT 10SRC 

-OK 

SIF . SRSTATUS = . PF3 SEX IT 

SIF . SRSTATUS = . ENTER SGOTO -EHT 

SGOTO -DISP 

-EHT 

SCOMMAHD EXEC XYCOPY SD1 SD2 SD3 &D4 SD5 

SIF SRC = 0 SGOTO -DISP1 

SEXIT 100SRC 

Näitena paljude paneelide Kasutamisest terves protse-

duuridesüsteemis soovitame tutvuda Tü Arvutuskeskuses vai ja 

töötatud dialoogmonitori PTS Kasutamise süsteemiga XAJEX. 
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Süsteem asub käesoleval ajal virtuaalarvuti CHS vjrtuaalket-

tal aadressiga 319. Kui vastava tarbija virtuaalarvuti eel-

protseduur (fail PROFILE EXEC A) ei sisalda nimetatud virtu-

aalketta hõivamist, siis tuleb terminaalilt sisestada (v6i 

tarbe korral eelprotseduuri lülitada) järgmised käsud: 

CP LINK CHS 319 319 RR RC 

AC 319 P 

Edasi võib süsteemi käivitamiseks käsureal valida liht

salt süsteemi põhiprotseduuri nime XAJEX, mille tulemusena 

ilmub ekraanile põhimenüü (süsteemi automaatseks käivitami

seks tuleb eelprotseduuri lõppu lisada PTS-käsk EXEC XAJEX). 

Kogu järgnev töö toimub paneelide vahendusel dialoogina. 

Hitmeid süsteemi XAJEX põhimenüüs esinevaid tegevusi 

saab käivitada ka autonoomselt, s. t. väljaspool põhiprotse

duuri. Esitamegi allpool tähtsamate autonoomselt (enamasti 

nime valimisega käsurealt) käivitatavate alanjprotseduuride 

loetelu koos lühiseletusega: 

XAJEXSYS - informatsioon virtuaalarvuti kohta; 

V 
XAJEXPTS - dialoogmonitori PTS tõSreziimide ja funktsi

oonide kontrollimine/muutmine; 

XAJEXNF - uue faili moodustamine terminaalilt sisesta

tavatest andmetest; 

XAJEXOS - OS-andmekogumite ülekandmine PTS-fai Iideks; 

XAJDISK - virtaalketaste kontrollimine, hõivamine ning 

vabastamine; 

XAJEX2FL - virtuaalketta kõikide failide loendi saamine 

koos menüüga (võib anda ka koos parameetritega fn, ft, fr 

(vaikimisi Al) nii nagu see toimub PTS-käsu FLIST korral). 
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4 .  P R O T S E D U U R  I D E K E E L  R E X X  

4. 1. Põhimõisted 

Keeles REXX (- Restructured Extended executor) Kirjuta

tud protseduur, samuti nagu Keeles EXEC2 Kirjutatud protse

duurid, tuleb vormistada failina tüübinimega EXEC, ühine on 

nendele Keeltele Ka see, et protseduure interpreteeritaKse 

lausete Kaupa. Keeles REXX Kirjutatud protseduur peab algama 

Kommentaariga, mis Kujutab endast sümbolitepaaridega /* ja 

»/ ümbritsetud sOnet (vOib hõivata Ka mitu rida). 

ProtseduurideKeel REXX Kasutab järgmisi sümboleid: 

tähed: A - Z Ja a - z; numbrid: 0-9; 

p i i r a j a d :  +  - * / Z ! &  =  " ] > < .  

: : ( ) ' # « ,  *  _  ?  w  

REXX-Keelne protseduur on lausete järjend, Kus iga lau

se on omaKorda leKseemide järjend. KasutatataKse järgmisi 

leKseemitüüpe: Kommentaar, sõne, KuueteistKümnendsOne, nimi, 

tehtemärk Ja eraldaja. Iseloomustame neid tüüpe lähemalt. 

SOne Kujutab endast sümbolite järjendit pikKusega Kuni 

250 sümbolit, mis on ümbritsetud apostroofide või jutumärki

dega. Lubatud on Kasutada Ka tühja sõnet (sõne piKkus võrdub 

nulliga). Kui sõnele vahetult järgneb täht X (või x), siis 

on tegemist KuueteistKümnendsõnega. Kui aga sõnele vahetult 

järgneb avav sulg, siis loetaKse seda sõnet funktsiooni ni

meks. SõnedeKs on näiteKs Järgmised kirjutised: 

'DATE' ehk "DATE"' "YTLE: ""TERE""" ehk 'YTLE: "TERE"' 

'PARM="PARAMEETRID"' "ПОД'ЕЗД" ehK 'ПОД"ЕЗД' 
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(paneme tähele, et apostroofidega ümbritsetud sõnes tuleb 

iga sinna kuuluv apostroof Kujutada kahe järjestikuse apost

roofina; analoogiliselt toimitakse Jutumärkidega). 

Järgmised Kirjutised osutuvad kuueteistkünmendsõnedeks: 

'ABCD'X "laF2E"x "3 4E 5f"X 

(viimases näites on kuueteistkümnendnumbrid lugemise hõlbus

tamiseks lõpust alates paarikaupa tühikuga eraldatud). 

Nimedeks on tähtedest, numbritest ja erisümbolitest #, 

H, allkriips ning punkt koosnevad sõned maksimaalpikkusega 

2SO sümbolit. Interpretaator tõlgendab kõik nimedes esinevad 

väiketähed suurtähtedena. Nime võib kasutada Kas märgendina, 

keele REXX võtmesõnana või konstandina. Kui aga nimel ühtki 

nimetatud tähendustest ei ole, siis on tegemist muutujaga, 

millele võib omistada väärtusi. Kui muutujale pole väärtust 

omistatud (või see on tühistatud), siis on muutuja algväär

tuseks tema nime moodustav sõne. 

Protseduuridekeel REXX sisaldab lisaks tavalistele muu

tujatele veel kolm erimuutujat, millele omistatakse väärtusi 

teatud käskude või direktiivide täitmise tulemusena. Mõnin

gase ettevaatusega võib erimuutujaid küll kasutada Ka tava

liste muutujatena, kuid seda pole soovitatav siiski teha, 

sest nii läheksid Kaotsi nende erimuutuja-omadused. 

Erimuutuja RC väärtusena säilitatakse viimasena täide

tud (aiam)Käsu (aga ka direktiivi SIGNAL ON SYNTAX), lõpukoo-

di. Erimuutuja RESULT väärtuseks omistatakse tagastatava 

avaldise väärtus aiamprotseduurist naasmisel (see avaldis 

kuulub võtmesõnaga RETURN või EXIT algava direktiivi koos

seisu). Erimuutuja SIGL väärtusena säilitatakse REXX-keelse 
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protseduuri reanumber, Kust toimus viimane suunamine märgen

di järgi (Kas direKtiiviga SIGNAL vöi pöördumisena sisemise 

alamprotseduuri poole). 

Nimed jaotataKse konstantideKs ning liht- ja liitnime-

deKs. Konstant on Kirjutis, mis algab numbri vöi punKtiga ja 

mille väärtust ei saa muuta. Konstandi ees võib veel olla Ka 

märk (+ vöi -). Konstandid on näiteks järgmised kirjutised: 

+ 37 827.23 12E-5 -.88 

Lihtnime esimene sümbol ei tohi olla number ning ta ei 

tohi sisaldada oma koosseisus punkti. Liitnimi ei alga samu

ti numbri ega punktiga, kuid ta peab sisaldama vähemalt ühe 

punkti. Liitnime osa esimese punktini (kaasa arvatud) nime

tatakse nime juureks. Juurele järgnevad kas märgita konstan

did, lihtnimed vöi tühinimed (pikkusega null), mis omavahel 

eraldatakse punktidega. Liitnimed on näiteks Kirjutised: 

DATA. 3 ARRAY. I. J ARBIT_FILE. . ONE. 2 

Kui protseduur töötleb liitnime, siis alati toimub Juu

rele järgnevas osas sisalduvate muutujate asendamine nende 

väärtustega. Liitnimed on tõlgendatavad massiivielementide-

na, ehkKi massiivi REXX-Keel Kirjeldada ei võimalda. Olgu 

märgitud, et uusi väärtusi võib omistada mitte ainult liht-

ja liitnimele, vaid ka nime juurele. Viimasel juhul toimub 

sama väärtuse omistamine kõigile nendele antud hetkel eksis

teerivatele liitnimedele, millel ön näidatud ühine juur. 

Keeles REXX saab sooritada mitmesuguseid tehteid: Kon-

katenatsiooni, võrdlusi, aritmeetilisi ja loogilisi tehteid. 

Konkatenatsiooni tehtemärgina kasutatakse kas tühikut 

või kaht järjestikust hüüumärki. Esimesel juhul toimub Kahe 
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sõne ühendamine selliselt, et nendevaheline tüllile säilib, 

teisel juhul aga mitte. Näiteks konkatenatsioonitehete 

'QUERY' 'DISK' ja 'ABC' !! 'D' 

tulemusteks on vastavalt sõned 'QUERY DISK' ja 'ABCD'. 

Aritmeetiliste tehete märke on seitse: 

+ liitmine; / jagamine; 

lahutamine;^ X täisarvuline jagamine; 

* korrutamine; // jäägi leidmine. 

«« astendamine; 

Liitmis- ja lahutamistehted on kasutatavad nii unaarsetena 

kui ka binaarsetena, ülejäänud tehted ainult binaarsetena. 

Märgime, et kui jäägi leidmisel on jagatava väärtus nega

tiivne, siis tuleb jääk mittepositiivne. Astendamistehe on 

lubatud vaid täisarvul ise astendaja korral ning jäägi leid

misel peavad mõlemad operandid olema täisarvulised. 

Võrdlustehete tulemuseks on tõeväärtus "tõene" või 

"väär", mida REXX-keele interpretaator tõlgendab vastavalt 

täisarvuna 1 või 0. Kasutada tohib järgmisi võrdlustehteid: 

= võrdne; > suurem; < väiksem; 

1= ehk /- ehk <> ehk >< mittevõrdne; 

> = ehk 1< suurem-võrdne ehk mitte väiksemr 

< = ehk *|> väiksee-võrdne ehk mitte suurem. 

Enne nende tehete sooritamist eemaldatakse operandidest äär

mised tühikud ja seejärel võrdsustatakse operandide pikku

sed, lisades lühema operandi lõppu vajaliku arvu tühikuid. 

On aga veel kaks sõnede võrdlemiseks mõeldud võrdlustehet, 

kus eelnevalt operandide pikkusi ei võrdsustata ega ei ee-

maldata äärmisi tühikuid. Nendeks teheteks on järgmised: 
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= = söned on täielikult identsed; 

"|== ehk söned pole identsed. 

Loogiliste tehete märgid on järgmised (operandldel to

hivad olla vaid täisarvulised väärtused 0 ja 1): 

& loogiline Korrutamine; 

t loogiline liitmine; 

&& mitteeKvivalents; 

"I eitus. 

Neist tehetest esimesed Kolm on binaarsed, viimane unaarne. 

Tehete jaoks on keeles kehtestatud Kindel prioriteet: 

k&rgema prioriteediga tehted sooritatakse madalama priori

teediga tehetest varem (Kui sulgude lisamisega ei ole teisi

ti määratud). Tehteid sooritatakse järgmises prioriteetide 

Kahanemise JärjeKorras: 

1) unaarsed tehted ( + , 1); 

2) astendamine (»*); 

3) Korrutamine ja jagamised (», /, //); 

4) liitmine ja lahutamine ( + , -); 

5) KonKatenatsioon (tühik, !!); 

6) võrdlemised (vt. 1K. 49); 

7) loogiline Korrutamine (&); 

8) loogiline liitmine ja mitteeKvivalents (!, &&). 

Lekseemide eraldajatena on REXX-Keeles Kasutusel järg

mised sümbolid: Koolon, semiKoolon, ümarsulud ja Koma. Samu

ti on aga eraldajateks ka KõiK tehtemärgid, välja arvatud 

arvu järgus esinev märK (+ või -). PeaKs olema endastmõiste

tav, et nimetatud sümbolid loetakse eraldajateKs muidugi ai

nult siis, Kui nad ei Kuulu ühegi sõne Koosseisu. 
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4. 2. Laused 

ProtseduurideKeeles REXX on Kasutusel järgmised lause-

telligid: tüiiilaused, märgendid, omistamislaused (ehK omis-

tamisdireKtiivid), direKtlivid Ja Käsud ning alamkäsud. ül

diselt võib protseduuri Ohele reale Kirjutada Kas Ube vöi Ka 

mitu lauset, Kusjuures reeglina peab iga lause lõppema semi

kooloniga. Real ainsana (või viimasena) paiKneva lause lõpus 

võib aga semiKooloni Kirjutamata jätta (samuti märgendi jä

rele semikoolonit ei panda). Sageli ei mahu pikemad laused 

tUiele reale ära - sellisel juhul võib lause paiKneda mitmel 

järjestiKusel real, Kusjuures jätKamise tunnusena tuleb jät-

Katava rea viimase sümbolina lisada Koma. 

Iseloomustame lauseid liiKide Kaupa lähemalt. Tühilause 

Koosneb tflhiKutest ja/või Kommentaaridest. Protseduuri täit

misel jäävad tühilaused vahele, Kuid protseduuride silumisel 

võidakse Ka nende Kohta informatsiooni väljastada. 

Märgend Kujutab endast lihtnime, millele järgneb Koolon 

(semikoolonit pole vaja lisada). Härgendada tuleb Kõik sise

mised alamprotseduurid ja samuti need laused, millele toimub 

suunamine direKtiivi SIGNAL abil. ühel lausel tohib vajaduse 

Korral olla Ka mitu märgendit. 

Omistamislause tuleb protseduuris Kirjutada Kujul 

muutuja = avaldis; 

Siin.tohib muutuja Kohal olla Kas liht- või liitnimi, aga Ka 

liitnime juur (vt. 1K. 46). Omistamislausete Kasutamist sel

gitab järgmine protseduuriKatKend (kus selgitused on Kirju

tatud omistamislausete järele kommentaaridena): 
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A= 3; B=4; C-'REXX' 

A. B = C / «  A. 4='REXX' « /  

A. REXX =5 /» A. REXX=5 */ 

A. C='PROC' /» A. REXX='PROC' »/ 

C. C = A. REXX /» C. REXX='PROC' »/ 

X. A. B= 'FAIL1 
'  / «  X. 3. 4= 'FAIL' */ 

A. ='END' / «  A. 4= 'END' ja A. REXX='END' */ 

REXX-keele direktiiv on teatava võtmesõnaga algav lau

se, mis võib omakorda sisaldada veel teisi võtmesõnu. Mõned 

direktiivid (niisugusteks nn. liitdirektiivideks on võtmesõ

nadega IF, DO ja SELECT algavad) võivad omakorda sisaldada 

teisi direktiive. Lähemalt käsitleme direktiive punktis 4.3. 

Keeles REXX täidetakse käskudena PTS-käske, CP-käske ja 

käsu XEDIT alamkäske, kusjuures nende võtmesõnad tuleb vor

mistada sõnedena. Kõigi käskude täitmisel välja töötatav lö-

pukood omistatakse erimuutuja RC väärtuseks. Kui käsu para

meetrid sisaldavad spetsiaalsümboleid (tärn, võrdusmärk, su

lud jne. ), siis tuleb nad vormistada sõnedena, sest muidu 

tõlgendataks neid lekseemidena (näiteks tärni korrutamismär-

gina). Ka konstantidena võetavad nimed tuleb vormistada sõ

nedena, vastase) juhul tõlgendataks neid muutujate nimedena. 

üldiselt üritab REXX-interpretaator igat käsku kõige

pealt täita protseduurina (EXEC-tüüpi failina). Kui aga seda 

ei soovita (näiteks töökiiruse huvides), siis tuleb failide 

läbivaatamise järjekord muuta direktiiviga ADDRESS. 

Alamprotsed\iur id võib jaotada sisemisteks ja välisteks. 

Sisealamprotseduur on REXX-keelse protseduuri koostisosaks, 

ta algab aiamprotseduuri1e nime andva märgendiga ning lõpeb 



võtmesõnaga RETURH seotud direktiiviga. Väi isalamprotseduur 

Kujutab endast iseseisvat protseduuri (EXEC-tüüpi faili). 

Alamprotseduuri poole on võimaliK pöörduda ühel Kahest 

võimalikust viisist: alamprogranmina ja funktsioonina. Alam

progranmina pöördumine toimub direKtiiviga, mis algab võtme

sõnaga CALL ja millele järgneb alamprotseduuri nimi ning va

jaduse Korral veel üleantavate parameetrite loetelu. FunKt-

sioonina pöördumine toimub avaldise Koosseisus: tuleb näida

ta alamprotseduuri nimi, millele vahetult järgneb parameet

rite loetelu (võib olla Ka tühi I) sulgudes. 

Olgu märgitud, et viimati Kirjeldatud viisil pöördutak

se Ka standardfunKtsioonide poole, loomuliKult silmas pida

des Konkreetse standardfunKtsiooni parameetrite tähendust. 

üldiselt haKataKse alamprotseduuri otsima sisealamprot-

seduuride hulgast ja leitud alamprotseduur võetaKse Ka täit

misele. Kui näidatud nimega sisealamprotseduuri ei leidu, 

siis jätKatakse otsimist väiisalamprotseduuride hulgast. Kui 

aga töökiiruse huvides soovitaKse Konkreetse väi isalamprot-

seduuri otsimist slsealamprotseduuride hulgast vahele jätta, 

siis tuleb selle alamprotseduuri nimi lihtsalt ümbritseda 

apostroofide või jutumärKidega. Olgu märgitud, et välisalam-

protseduuri poole pöördumine (alamprogranmina) on teostatav 

Ka Käsu EXEC abil, näidates alamprotseduuri nime Koos ülean

tavate parameetrite loeteluga. 

ProtseduurideKeel REXX võimaldab muuhulgas pöörduda Ka 

ASSEHBLER-Keeles või mõnes muus Keeles Kirjutatud välisprot-

seduuride poole (nii alamprogrammina Kui Ka funKtsioonina). 

Lähemalt on neid küsimusi tutvustatud käsiraamatus [1]. 



4. 3. Direktiivid 

REXX-keele direktiiv on lause, mille esimene lekseem on 

teatud võtmesõna ja teine lekseem pole võrdusmärk (sest mui

du oleks tegemist omistamislausega) ega koolon (muidu oleks 

tegemist märgendiga). Paljude direktiivide koosseisu võib 

kuuluda veel teisigi võtmesõnu. Võtmesõnade kirjutamiseks 

tohib kasutada nii suur- kui ka väiketähti - interpretaator 

teisendab Kõik väiketähed suurtähtedeks. Võtmesõnadega IF, 

SELECT ja DO algavad direktiivid on liitdirektiivid, mis si

saldavad oma koosseisus veel teisi direktiive. 

Käskude või alamkäskude täitmiseks vajaliku keskkonna 

saab kehtestada direktiiviga, mille üldkuju on 

Siin parameeter keskk on nimi või sõne, mis määrab vajaliku 

keskkonna, avl aga avaldis, mille väärtus täidetakse selle 

keskkonna (alam)Kasuna. Pärast käsu täitmist taastatakse se

nine kesKKond, Kui aga avi puudub, siis lihtsalt Kehtesta

takse näidatud keskkond. Võtmesõnale VALUE järgnev paramee

ter av2 on avaldis, mille väärtus näitab kehtestatava' kesk

konna nime (kui av2 on sulgudes, siis võib VALUE ära jätta). 

Kõigi parameetrite puudumisel taastataKse see KesKKond, mis 

Kehtis enne eelmist direKtiivi ADDRESS. 

DireKtiiv ADDRESS võib Kehtestada järgmised KesKKonnad: 

'PTS' - PTS-KäsKe haKataKse otsima protseduuride (EXEC-

tttüpi failide) hulgast, mitteleidmisel aga Käskudest (direK

tiivi ADDRESS puudumisel võetakse see kesKKond vaiKimlsi); 

ADDRESS 
.[VALUE] 



HUMERIC< 

FORM 

'COMMAND' - PTS-kaske hakatakse esmalt otsima moodulite 

(MODULE-tüüpi failide) hulgast, mitteleidmisel aga käskude 

hulgast; samanimelise protseduuri või CP-käsu täitmiseks tu

leb neile lisada vastavalt prefiks EXEC vöi CP; 

'XEDIT" - kehtestatakse käsu XEDIT alamkäskude keskkond. 

Märgime, et alamprotseduuri koosseisu kuuluv direktiiv 

ADDRESS ei mõjuta väljakutsuva protseduuri täitmist. Kehtiva 

keskkonna nime saab teada standardfunktsiooniga ADDRESS. 

Arvude kujutamist ja aritmeetiliste avaldiste arvutami

se täpsust juhib direktiiv üldkujuga 

rDIGITS [avl ] 

FUZZ [av2] 

SCIEKTIFIC "J 

.ENGINEERING] _ 

Siin avaldise avl väärtus määrab tüvenumbrite maksimaalarvu 

arvutustulemustes (vaikimisi 9). Võtmesõnale FUZZ järgneva 

avaldise av2 väärtus näitab, kui mitme tüvenumbri võrra tu

leb võrdlustehetes vähendada aritmeetiliste avaldiste arvu

tamise täpsust võrreldes avaldise avl väärtusega (vaikimisi 

on selleks väärtuseks null). Võtmesõna FORM toimel esitatak

se arvutustulemused eksponentkujul, kusjuures võtmesõnaga 

SCIENTIFIC (ja vaikimisi) määratakse mantissi täisosaks täp

selt üks nullist erinev number (erandiks on muidugi nulliga 

võrduv arv), võtmesõnaga ENGINEERING määratakse aga kolmega 

jaguv järk. Alamprotseduuris esinev direktiiv NUMERIC ei mõ

ju väljakutsuvale protseduurile ja vastupidi. 

Väiketähed teisendab suurtähtedeks direktiiv 

UPPER nimil [nimi2 [nimi3 ...]]; 
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Selles direktiivis näidatud muutujate väärtustes asendatakse 

väiketähed vastavate suurtähtedega. Seejuures võivad loetel

lu kuuluda nii liht- kui ka liitnimed, aga mitte juured. Kui 

loetelu mingi element pole muutuja nimi, siis suurtähtedeks 

ei teisendata ning kui on sisse lülitatud režiim SIGHAL ON 

HOVALUE, siis tekib situatsioon NOVALUE (vt. lk. 60). 

Muutujate väärtuste tühistamise direktiiv on üldkujuga 

DROP nimil [nimi2 [nimi3 

Väärtuse tühistamisel saab iga näidatud muutuja väärtuseks 

tema vaikimisi võetav algväärtus (sõne, mille moodustab muu

tuja nimi). Seejuures, kui direktiivis näidatakse nime juur, 

siis tühistatakse kõigi selle Juurega muutujate väärtused. 

Muutujate väärtusi sisestakse direktiiviga 

'ARG 

EXTERNAL 

NUMERIC 

PULL 

SOURCE 

VALUE [avaldis] WITH 

VAR muutuja 

VERSION 

Selles üldkujus on parameetritel järgmine tähendus: 

UPPER - ühtlasi teisendatakse väiketähed suurtähtedeks; 

ARG - analüüsida protseduurile antavaid parameetreid; 

EXTERNAL - analüüsida puldipuhvrist sisestatavaid and

meid; kui aga puhvrist sisestada pole, siis tuleb andmed si

sestada puldilt (puhvris sisalduvate ridade arvu saab teada 

standardfunktsiooni EXTERHALS abil); 

PARSE [UPPER]< > [sabloon]; 
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HUMERIC - analüüsida andmeid direktiivi KUHERIC jaoks: 

esimene, teine ja kolmas väärtus vastavad direktiivi HUMERIC 

võtmesõnadele DIGITS, FUZZ ja FORH (näiteks võib sisestata

vate sümbolite järjendiks olla: 9 О SCIENTIFIC); 

PULL - analüüsida progranmimagasinist sisestatavaid 

andmeid; kui aga magasin on tühi, siis toimitakse vastavalt 

parameetrile EXTERHAL; 

SOURCE - analüüsida täidetava protseduuri karakteristi

kuid järgmise formaadi kohaselt: 

siin teine komponent määrab pöõrdumisviisi: COHHAND - tege

mist põhiprotseduuriga; FUNCTION - pöörduti funktsioonina; 

SUBROUTINE - pöörduti aiamprogrammina; komponendid fn, ft ja 

fr määravad protseduuri sisaldava faili (kui failitüüp ja 

-režiim pole määratavad, siis tärnid); komponent nimi tähen

dab protseduuri väljakutsumisel näidatud nime, näiteks fai

linime sünonüümi (kui aga seda nime määrata ei saa, siis 

küsimärk); komponent keskk näitab, millisest keskkonnast 

protseduuri poole pöörduti; 

VALUE [avaldis) WITH - analüüsida antud avaldist (mille 

koosseisu ei tohi kuuluda muutuja nimega WITH); 

VAR muutuja - analüüsida näidatud muutuja väärtust; 

VERSION - analüüsida REXX-interpretaatori poolt moodus

tatud sõnet, mis käesoleva juhendi koostamise ajal on kujul; 

... 3. 20 14 Jan 1983 

(interpretaatori versiooni number ja moodustamise kuupäev); 
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šabloon - omavahel trafarettidega (tühikud, sõned, ar

vud) eraldatud muutujate nimed; neile muutujaile omistatak-

segi analüüsimisel saadud väärtused (täpsemalt vt. lk. 90). 

Märgime, et direktiivide PARSE UPPER ARG [šabloon] Ja 

PARSE UPPER PULL [šabloon] asemel võib kasutada vastavalt 

direktiive ARG [šabloon] ja PULL [šabloon]. 

Avaldise sõnena tõlgendatava väärtuse kirjutamine prog-

ranmimagasini kõrgeimasse tasemesse (vt. lk. 26) otsejärjes-

tuses FIFO (s.o. magasini lõppu) toimub direktiiviga 

QUEUE [av] ; 

Kirjutatava avaldise av pikkus ei tohi olla suurem kui 255 

sümbolit; avaldise puudumisel kantakse magasini tühi rida. 

Selle direktiiviga väga sarnane on direktiiv üldkujuga 

PUSH [av]; 

Erinevus seisneb üksnes selles, et kirjutamine toimub nüüd 

pöördjärjestuses LIFO (s.o. magasini algusse). 

Andmete väljastamine ekraanile toimub direktiiviga 

SAY [av]; 

Väljastatava avaldise av väärtus võib olla suvalise pikkuse

ga (vajaduse korral väljastatakse mitmele reale). Avaldise 

puudumisel väljastatakse tühi rida. Näiteks direktiivide 

DATA=100; SAY DATA 'JAGADA 4-GA = ' DATA/4; 

toimel kantakse ekraanile tekst: 100 JAGADA 4-GA = 25 . 

Alamprotseduuri poole alamprogranmina pöördumiseks ka

sutatakse direktiivi üldkujuga 

CALL a1ampr [avl [av2 ... avlO]]; 

Siin parameetrid avl avlO on avaldised, mille väärtu

sed väljakutsutavale protseduurile üle antakse (seal on nad 
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Kättesaadavad direKtiiviga ARG vöi PARSE ARG). Näidatud ni

mega alampr alamprotseduuri otsimist alustataKse sisealam-

protseduuride hulgast ja leidmisel antaKse talle juhtimine. 

Kui sisealamprotseduuride hulgas otsitavat ei leitud, siis 

jätKub otsimine väiisalamprotseduuride hulgast. Kui paramee

ter alampr vormistada sõnena, siis alustataKse alamprotse

duuri otsimist Kohe vii isalamprotseduuride hulgast, mis võib 

Kiirendada alamprotseduuri leidmist. Hargime veel, et välis-

alamprotseduuri poole saab pöörduda Ka PTS-Käsuga EXEC. 

Protseduuri täitmine lõpetataKse direKtiiviga 

EXIT [av]; 

Aritmeetilise avaldise av väärtus saab ühtlasi selle protse

duuri lõpuKoodiKs (avaldise puudumisel on löpuKood null). 

Alamprotseduuri töö lõpetamiseks ja väijaKutsunud prot

seduuri naasmiseKs võib Kasutada direKtiivi 

RETURN [av]; 

DireKtiivi täitmisel arvutataKse ühtlasi avaldise av väärtus 

ja omistataKse erimuutuja RESULT väärtuseKs (avaldise puudu

misel omistataKse sõne 'RESULT'). Põhiprotseduuris on direK-

tiiv RETURN samaväärne direKtiiviga EXIT. Kui alamprotseduu

ri poole pöörduti funKtsioonina, siis ei tohi avaldist ära 

jätta, sest tema annabKi funKtsiooni leitava väärtuse. 

Sisealamprotseduuri ja väljaKutsuva protseduuri ühiste 

muutujate loetelu määrataKse direKtiiviga 

PROCEDURE [EXPOSE nimil [nimi2 [mmi3 ...]]]; 

Nimede loetelu näitabKi, millistele muutujatele tuleb pöör

dumisel garanteerida juurdepääs Ka selles alamprotseduuris. 

Kui nime asemel näidata nime juur, siis on sisealamprotse-
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duuris Kättesaadavad KõiK selle juurega liitnimed. DireKtiiv 

PROCEDURE on soovitatav panna vahetult alamprotseduuri nime 

määrava märgendi järele. Selle direKtiivi puudumisel on KõiK 

alamprotseduuri muutujad Kättesaadavad põhiprotseduuris ning 

vastupidi. DireKtiivi Kasutamist illustreerib näide: 

'/* VÄLJAKUTSUV PROTSEDUUR «/ 

J=l; X. 1 = 'A'; CALL PROC 1; 

SAY J К H; /« VÄLJASTATAKSE SYMBOLID: 1 7 M «/ 

EXIT; 

/« ALAMPROTSEDUUR «/ 

PROC1: PROCEDURE EXPOSE J К X. J 

SAY J К X.J; /« VÄLJASTATAKSE SYMBOLID: 1 К A «/ 

К= 7; М=3; RETURN; 

Tingimusteta suunamiseKs ja protseduuri täitmise Käigus 

teKKivatele situatsioonidele reageerimiseKs tuleb Kasutada 

direKtiivi QldKujuga 

/ mnimi 

[VALUE] av 

'KOVALUE 
SIGHAL < 

n ] OFFJ 

> ;  
SYHTAX 

ERROR 

.HALT * ' / 

Parameeter mnimi teatab selle märgendi, Kuhu tuleb juhtimine 

ale anda (märgendit otsitaKse protseduuri algusest alates). 

Parameeter av on avaldis, mille väärtus annab nimetatud mär

gendi (Kui avaldise esimeseKs lekseemiKs pole sõne ega nimi, 

siis võib võtmesõna VALUE ära jätta). Võtmesõnad OH või OFF 

tähendavad vastavalt, et järgneva võtmesõnaga näidatud situ
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atsiooni "püüdmine" Kas lülitatakse sisse vöi tühistatakse. 

Situatsioon NOVALUE tekib siis, kui arvutatavas avaldises, 
t 

direktiivis UPPER või direktiivis PARSE võtmesõna VAR järel 

esineb nimi, mis pole muutuja nimi. Situatsioon SYNTAX tekib 

juhul, kui protseduuri täitmisel avastatakse REXX-keele sün-

taKsiviga. Situatsioon ERROR on PTS-käsu või CP-käsu täitmi

se lõppemine nullist erineva lõpukoodiga. Protseduuri täit

mise kohene katkestamine käsuga HI tekitab situatsiooni HALT 

(vaikimisi on kõigi situatsioonide "püüdmine" tühistatud). 

Juhul, kui protseduuri täitmisel avastati üks nimetatud 

neljast situatsioonist, antakse Juhtimine selle situatsioo

niga samanimelise märgendiga varustatud lausele (märgendit 

otsitakse protseduuri algusest alates). Kui vastavat märgen

dit ei leitud, siis toimub selle protseduuri töö avariilöpe-

tamine koos vastava veateate väljastamisega. 

Situatsiooni avastamisel omistatakse vigase rea number 

ühtlasi erimuutuja SIGL väärtuseks, mida saab kasutada vea 

lokaliseerimiseks. Lisaks omistatakse situatsioonide ERROR 

ja SYNTAX korral veakood ka erimuutujale RC. 

Et situatsioonide avastamisel oleks välditud protseduu

ri tsüklisse jäämine, siis pärast mingi situatsiooni avasta

mist tema "püüdmine" automaatselt tühistatakse ("püüdmise" 

taastamiseks tuleb see uuesti sisse lülitada). 

Märgime veel, et aiamprotseduuris olev direktiiv SIGHAL 

ei mõju väljaspool seda. Protseduuri dialoogsilumisel (di

rektiiviga TRACE) situatsioonide "püüdmine" tühistatakse. 

Hargnemiste organiseerimiseks protseduuris saab kasuta

da 1litdirektiivi üldkujuga 
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IF av С; J THEN [;) lausel [ELSE [; J lause2]; 

Kui selles direktiivis esineva loogilise avaldise av väärtus 

võrdub Oliega, siis täidetakse lausel (millega Ka direktiivi 

täitmine lõpeb), vastasel juhul täidetakse lause2 (Kui see 

on olemas). üldiselt võib lausel või lause2 olla suvaline, 

aga mitte tühi. Ainult semikoolonist Koosneva tühilause ase

mel KasutataKse parameetriteta direKtiivi NOP. Kui lausel ja 

lause2 ой Qhel real, siis peab lausel lõppema semiKooloniga. 

TsOklite täitmist on Kõige mugavam organiseerida liit-

direktiiviga, mille üldkuju on 

nimi=avl [TO av£) [BY av3] [FOR av4] 

FOREVER 

DO av5 

WHILE av6 

UNTIL av7 

[lausete järjend] 

END [nimi]; 

Parameeter nimi^avl määrab siin tsüKliloendaja nime ja tema

le algväärtust omistava avaldise avl. Võtmesõnale TO järgnev 

avaldis av2 määrab tstlkli 1 oendaja lõppväärtuse (kui see puu

dub, siis tuleb tsükli täitmine lõpetada teisiti). Võtmesõ

nale BY järgnev avaldis av3 määrab tsüKli1oendaja muutumise 

sammu (Ka negatiivne samm on lubatud; vaikimisi võrdub samm 

ühega). Võtmesõnale FOR järgnev avaldis av4 määrab tsükli 

täitmisKordade maksimaalarvu (juhul, kui tsükkel ei lõpe ju

ba varem mõne muu tingimuse järgi). 

Parameetri FOREVER puhul on formaalselt tegemist lõputu 

tsükliga (tsüklist saab siiski väljuda direktiivide LEAVE ja 



SIGNAL Kaasabil). Avaldis av5 määrab tsüKll täitmiskordade 

maKsimaalarvu sel juhul, kui puudub tsükliloendaja. 

Võtmesõnale WHILE järgneva loogilise avaldise av6 väär

tus juhib tsükli Kordamist järgmiselt: Kui see väärtus on 

üKs, siis tsüKlit korratakse, kui aga väärtus on null, siis 

kordamine lõpetatakse. Teatud mõttes vastupidine on võtmesõ

nale UNTIL järgneva loogilise avaldise av7 tähendus: Kui te

ma väärtus on null, siis tsüklit Korratakse, kui aga väärtus 

saab üheks, siis loetakse tsükkel ammendatuks. 

Tsüklidirektiivide kasutamisel tuleb veel arvestada, et 

võtmesõnadega TO, BY ja FOR algavate konstruktsioonide oma

vaheline järjekord pole oluline. Kui võtmesõna DO järel puu

duvad tsüKli täitmist juhtivad lekseemid, siis on tegemist 

direktiivsulgudega DO; ... ; END; (Kus punktiiriga tähistatud 

protseduuri lõik täidetakse üheKordselt). Niiviisi saab mis

tahes lausete järjendi muuta üheKs lauseKs ja Kasutada seda 

seal, Kus mitme lause Kasutamine pole lubatud (näiteKs di

rektiivis IF või SELECT). Võtmesõnale END järgnev nimi (Kui 

ta on olemas) peab ühtima tsüKli1oendajaga. TsüKli täitmis-

kordade arv võib sõltuda ka direktiividest LEAVE ja ITERATE. 

Võtmesõnu TO, BY, FOR, FOREVER, WHILE ja UNTIL ei lubata ka

sutada tsüklidirektiivi koosseisus muutujate nimedena (väl

jaspool tsüklidireKtiivi pole see keelatud). 

Tsüklidirektiivi Koosseisu Kuuluvate lausete täitmis-

järjekorra muutmist võimaldab direKtiiv 

ITERATE [nimi'] ; 

Parameeter nimi teatab selle tsükli1oendaja nime, millisele 

tsüklile direktiiv mõjub (nime puudumisel mõjub kõige sise
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misemale tsüklile). Direktiivi toimel talle järgnevaid lau

seid (kuni tsükli lõpuni) ei täideta, vaid haXatakse tsüklit 

uuesti kordama. Tuleb aga arvestada, et Kui tsüklist toimub 

pöördumine mingisse alamprotseduuri, siis muutub see tsükkel 

seniks passiivseks ja direktiiv ITERATE pole seal Kasutatav. 

TsüKli täitmise KatKestamist võimaldab direKtiiv 

LEAVE [nimi J; 

Parameeter nimi teatab selle tsükli loendaja nime, millisest 

tsüklist väljutakse (nime puudumisel väljutaKse Kõige sise

misemast tsüklist). Tsüklist väljumisel säilitab tsüKliloen

da j a oma senise väärtuse. Kui aga tsüklis siseneti mingisse 

alamprotseduuri, siis ei saa seal direKtiivi LEAVE Kasutada 

(samuti tsüKlis, mis moodustati direKtiiviga INTERPRET). 

Kui direKtiiv IF võimaldab valida Kabe lause täitmise 

vahel sõltuvalt teatava loogilise avaldise väärtusest, siis 

1iitdireKtiiv SELECT võimaldab valida suvalise arvu lausete 

täitmise vahel. Direktiivil on järgmine üldkuju: 

SEbECT; 
\ 

WHEN avl [; ] THEN [;] lausel; 

WHFN av2 Ci] THEN [;] lause2; 

WHEN avn [; ] THEN [;) lausen; 
4 

[OTHERWISE [;] [lausete järjend];] 

END; 

Selle 1iitdirektiivi täitmine Kulgeb järgmiselt. Järjest ar

vutades võtmesõnadele WHEN järgnevate loogiliste avaldiste 

avl, av2, ... väärtusi, leitakse esimene, mis võrdub ühega. 

Seejärel täidetakse vastavale võtmesõnale THEN järgnev lau
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se, millega direKtiivi SELECT täitmine on lõppenud. Kui aga 

osutub, et Kõigi loogiliste avaldiste avl, . . , avn väärtu

sed võrduvad nulliga, siis täidetakse võtmesõnale OTHERWISE 

järgnev lausete järjend (juhul muidugi, kui see on olemas). 

Võtmesõnade WHEN arv direktiivis SELECT võib olla suva

line. Direktiivi koosseisu tohivad kuuluda üldiselt mistahes 

laused, sealhulgas ka 1 iitdirektiivid (IF,. DO või SELECT), 

kuid mitte tühilause (võib kasutada direktiivi HOP). Direk

tiivi SELECT Kasutamist illustreerib protseduurilöiK: 

'STATE' fn ft fr; 

SELECT; 

WHEN RC = О THEN DO; 

'ERASE' fn ft fr; 

SAY 'FAIL LEITI JA EEHALDATI'; END; 

WHEN RC = 26 ! RC = 36 THEN SAY 'FAILI EI LEITUD'; 

OTHERWISE; DO; 

SAY 'ETTENÄGEMATU LQPUKOOD' RC 'KÄSUS STATE'; 

EXIT RC; END; 

END; 

Avaldise tõlgendamist lause(te)na võimaldab direktiiv 

INTERPRET av; 

Siin arvutatakse avaldise av väärtus ja saadud sõnet tõlgen

datakse ühe või mitme lausena (nagu oleksid laused viimasel 

juhul ümbritsetud direktiivsulgudega DO; . . . ; END;) ning ka 

täidetakse. DireKtiivi INTERPRET kasutamist illustreerib 

järgmine protseduurilõik: 

DATAz'ABC'; INTERPRET DATA:'4'; 

/« TÄIDETAKSE OMISTANISLAUSE ABC=4 «/ 
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Järgnev protseduurilõik viljastab kolm korda ekraanile 

teksti 'ALUSTAME' ja käivitab siis protseduuri PAKETID: 

START;"ALUSTAME"; 

DATA='DO 3; SAY START; END; "EXEC PAKETID"'; 

IHTERPRET DATA! 

REXX-keelse protseduuri silumisel (trasseerimisel) saab 

kasutada järgmist jälgimisdirektiivi: 

All 

Commands 

Errors 

Intermediates 

Labels 

TRACE 
Negatives 

Normal 

Off 

Results 

Scan 

arv 

[VALUE] av 

(võtmesõnade väiketähtedega kirjutatud osad võib ära jätta). 

Protseduure saab siluda kas pakk- või dialoogrežiimis. Pakk-

režiimis algab pärast mingi lause silumist kohe järgmise si

lumine, dialoogrežiimis aga peatutakse iga lause järel ning 

puldilt võib sisestada suvalise direKtiivi (silumist jätkab 

tühisisestus). Vaikimisi kehtestatakse pakkrežiim. 

Küsimärk kehtestab silumise dialoogrežiimis (küsimärki 

ei eraldata järgnevast võtmesõnast tühikuga). Puldilt sises

tatavas direktiivis TRACE küsimärk tühistab dialoogrežiimi. 



Hüüumärk direktiivis TRACE (ka selle ja järgneva võtme

sõna vahel pole tühik lubatud) kehtestab silumisrežiimi, mis 

jätab vahele kõik PTS- ja CP-Käsud (erimuutuja RC seega ala

ti null). Hüüumärk ei mõju puldilt sisestatavatele käskude

le. Hüüumärki kasutatakse selliste protseduuride silumisel, 

kus käskude täitmisel võib olla ebasoovitavaid tagajärgi. 

Direktiivi TRACE võtmesõnadel on järgmine tähendus: 

ALL - jälgitakse kõikide lausete täitmist; ' 

COHHAHDS - jälgitakse PTS- ja CP-käskude täitmist; 

ERRORS - väljastatakse teated nende PTS- või CP-käskude 

kohta, mille täitmine lõpeb nullist erineva lõpukcodlga; 

INTERMEDIATES - jälgitakse kõikide lausete täitmist ja 

väljastatakse kõik vahetulemused, mis saadakse avaldiste ar

vutamisel või liitnimedes lõpukomponentide asendamisel; 

LABELS - jälgitakse märgenditele suunamist; 

NEGATIVES - jälgitakse nende PTS- või CP-käskude täit

mist, mis annavad negatiivse lõpukoodi; 

NORMAL - sama tähendus mis võtmesõnal NEGATIVES; 

OFF - tühistatakse protseduuri silumine (ka vaikimisi); 

RESULTS - väljastatakse avaldiste väärtused ning direk

tiivides PARSE, PULL, ARG muutujatele omistatavad väärtused; 

SCAN - si)umine ilma lauseid täitmata; sisemisse alam

protseduuri või direktiivi INTERPRET kuuluv direktiiv TRACE 

SCAN ei mõju väljapoole seda alamprotseduuri (direktiivi). 

Direktiivis TRACE võib parameetrina näidata ka arvu (on 

vajalik vaid dialoogrežiimis silumisel puldilt sisestatuna, 

muidu ignoreeritakse). Kui arv on positiivne, siis dialoog

režiimis nii mitme lause täitmise järel peatusi ei tehta. 

67 



Гui aga arv on negatiivne, siis Jäetakse selle absoluutväär

tusega võrdne arv lauseid silumisel vahele. Näiteks direK

tiiv TRACE -100 teatab, et Järgmised sada lauset silumise

le ei kuulu ja nende täitmise järel peatusi ei tehta. 

Võtmesõnale VALUE järgneva avaldise av väärtuseks peab 

olema Oks direktiivi TRACE võtmesõnadest (mitte VALUE) või 

arv. Kui avaldise esimene lekseem pole sõne ega nimi, siis 

võib võtmesõna VALUB ära jätta. 

Hingis alamprotseduuris kehtestatud silumismeetodid 

kehtivad ainult selle alamprotseduuri piires. Kehtivat silu

misrežiimi saab küsida standardfunktsiooni TRACE abil. 

Direktiiv TRACE Kannab iga eKraanile väljastatava rea 

ette Kolmesümbolilise prefiksi, mis näitab andmete liiki: 

»-* - silutav lause protseduuris esitatud kujul; 

+++ - silumisel väljastatav teade (nullist erinev lõpu-

kood; küsimus, millele tuleb vastata; süntaksivea teade); 

>>> - avaldise või muutujale omistatav väärtus; 

>. > - fiktiivsete muutujate (mis on direktiivis PARSE, 

ARG või PULL tähistatud punktiga) väärtused. 

Direktiiv TRACE INTERMEDIATES kasutab veel prefikseid: 

>C> - liitnimi pärast lõpukomponentide asendamist; 

>F> - funktsiooni väärtus; 

>L> - sõne või nimi, mis pole muutuja; 

>0> - binaarse tehte tulemus; 

>P> - unaarse tehte tulemus; 

>V> - muutujale omistatud väärtus. 

Silumisel väijastataKse Ka rea esimese lause reanumber, 

mis võimaldab jälgida lausete täitmise järjeKorda. 
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4. 4. StandardfunKtsioonid 

ProtseduurideKeele REXX standardfunKtsiooni poole pöör

dutakse avaldise Koosseisus: näidates funKtsiooni nime, mil

le Järel argumentide loetelu komadega eraldatult Ja sulgude

ga ümbritsetult (loetelu võib olla tohi, Kuid sulud peavad 

olema). Standardfunktsiooni leidmise Kiirendamiseks esita-

taKse tema nimi sõnena (muidu algaks otsimine sisealamprot-

seduuride hulgast). Standardfunktsiooni nime võib Kirjutada 

suur- või väiketähtedega (viimased teisendab, interpretaator 

suurtähtedeks) Ja argumentideks tohivad olla sobivat taüpi 

avaldised. Häiteks pikkust määrav argument peab olema mitte-

negatiivne täisarv, täitesOmboliks tohib olla vaid ühesflmbo-

liline sõne. Arvudega opereerivad standardfunktsioonid eel

davad, et direktiividega NUHERIC DIGITS ja HUHERIC FUZZ on 

kehtestatud väärtused 9 jä О (nagu vaikimisi). 

Andmete teisen^amin>. Muutuja väärtust võimaldab teada 

saada standardfunktsioon 

VALUE(nimi) 

(ühtlasi teisendatakse väiketähed suurtähtedeks). Xui argu

ment nimi pole muutuja nimi, siis on funktsiooni väärtuseks 

argument kui sõne. Nimi võib olla Ka liitnimi, Kus lOpuKom-

ponendid asendataK.se nende väärtustega. StandardfunKtsiooni 

VALUE kasutamist selgitab protseduurilõiK: 

DROP A3; A33 = 7; J= 3; N=J; 

A='VALUE' (N); /* A= 3 */ 

B='VALUE' CA' J); /* B=A3 */ 

C='VALUE' (JA' J!!J); /* C= 7 */ 
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Arvu esituse muutmiseks (tühikute vöi nullide lisamine, 

ümardamine, liigsete tühikute eemaldamine, eksponentkuju 

muutmine) saab kasutada standardfunktsiooni 

Esimene argument määrab teisendatava arvu. Kui muid argumen

te antud ei ole, siis teisendatakse arvu nii, nagu oleks ta 

liidetud nulliga ja tulemus esitatud vastavalt direktiivile 

HUHERIC DIGITS. Argument t-pikk määrab täisosa pikkuse, mis 

ei tohi olla väiksem kui lähtearvus (eesnul1ideta). Vajaduse 

korral eemaldatakse eesnullid vöi lisatakse tühikud. Teise 

argumendi puudumisel arvu täisosa esitus ei muutu. Argument 

m-pikk (võib võrduda ka nulliga) määrab murdosa pikkuse. Kui 

see on lähtearvu murdosa pikkusest väiksem, siis toimub arvu 

ümardamine; kui aga suurem, siis lisatakse lõppu vajalik arv 

nulle. Kolmanda argumendi puudumisel arvu murdosa esitus ei 

muutu. Argument j-pikk määrab numbrite arvu eksponentkuju 

järgus, kusjuures see väärtus peab konkreetse arvu esituseks 

piisav olema (kuid mitte suurem kui 9). Kui näidata neljanda 

argumendi väärtus võrdsena nulliga, siis arvu eksponentkujul 

ei esitata. Viimane argument pos näitab Kümnendpunkti asuko

ha eksponentkuju mantissis. 

Standardfunktsiooni FORMAT Kasutamise näiteid: 

FORMAT(arv[, [t-pikk] [, [m-pikk] [, [J-pikk] [, pos] ] ] ]) 

A='FORHAT' (' 1. 73", 4, 3) /» A = 1. 730 */ 

B='FORMAT' ('-. 76', 4, 1) /* B= ' -О. в */ 

C= 'FORMAT' (' i. 73' , 4, 0) /« C=' 2 «/ 

D='FORMAT' < ' 12345. 73', , , 2, 2) /» D=' 1. 234573E + 04' «/ 

E='FORMAT' (' 12345. 73',, 3, , 0) /* E= ' 1. 235E+4 »/ 

F='FORMAT' (' 12345. 73',,, 3, 6) /* F=' 12345.73' «/ 



Sõne teisendab Kümnendkujule standardfunKtsioon 

C2D (sõne [, pikkus]) 

Teise argumendi piKKus puudumisel tõlgendatakse sõnet margi

ta arvuna. See argument määrab sõnes arvesse võetavate süm

bolite arvu: kui ta erineb sümbolite tegelikust arvust sõ

nes, siis lisatakse sõnele vasakult vajalik arv nulle '00'X 

või "lõigatakse" vasakult ara üleliigsed sümbolid. Kui pik

kus on antud ja sõne esimene bitt võrdub ühega, siis tõlgen

datakse sõnet negatiivse arvu taiendkoodina. 

Toome näiteid standardfunktsiooni CSD kasutamise kohta: 

FunKtsioon väärtus 

. . . ,  

FunKtsioon väärtus 

'C2D'('09'X) 9 'C2D' ('FF81' X, 2) -127 

'C2D'('81'X) 129 'C2D' ('FF81'X, 1) -127 

'C2D' CA' ) 193 'C2D' ('FF7F'X, 1) 127 

'C2D' CA'X) 10 'C2D'('F081'X,2) -3967 

'C2D' ('81'X, 1) -127 'C2D' ('F081'X, 1) -127 

'C2D'('61-Х,2) 129 'C2D'('0031'X,0) 0 

Sõne teisendab kuueteistkümnendkujule standardfunKtsioon 

C2X(sõne) 

Argumendina võib anda ka Kuueteistkümnendsõne (toimub sama-

susteisendus). Standardfunktsiooni C2X kasutamise näiteid: 

A='C2X'('72S') /« A = 'F7F2E2' */ 

B='C2X'(*0123'X) /« В = '0123' »/ 

Täisarvu teisendab sümbolkujule standardfunKtsioon 

D2C (arv [, pikkus] ) 



Argumendi pikkus puudumisel ei tobi arv olla negatiivne ning 

tulemusest eemaldatakse eesnullid. See argument näitab tule

muse pikkust sümbolites, kusjuures negatiivne arv teisenda

takse täiendkoodi. Kui saadava sfine pikkus on näidatust suu

rem, siis "lõigatakse" liigne osa vasakult ära, kui väiksem, 

siis lisatakse vasakule nulle (positiivsel juhul '00'X, ne

gatiivsel 'FF'X). Toome selle kohta näiteid (esitades tule

mused kuueteistkümnendkoodidena) : 

— — 

Funktsioon Väärtus Funktsioon 

Г 

Väärtus 

'D2C (9) ' 09' X 'D2C*(257, 1) 

X
 

О
 

'D2C'(129) '61'X 'D2C'(-127,1) '81'X 

'D2C'(129,1) '61'X 'D2C'(-127,2) 'FF61'X 

'D2C'(129,2) '0081'X 'D2C' (12,0) ' ' 

Täisarvu teisendab kümnendkujust kuueteistkümnendkujule 

standardfunKtsioon 

D2X(arv[, pikkus]) 

Et see on äs j avaade1duga sarnane, siis piirdume näidetega: 

,. 

Funktsioon väärtus Funktsioon väärtus 

'D2X'(129) 'ei' 'D2X'(257,2) '01' 

'D2X'(129,1} ' i' 'D2X' (-127,2) '81' 

'D2X'(129,2) 'ei' 'D2X'(-127,4) 'FF81' 

'D2X'(129,4) '0081' 'D2X'(12,0) ' ' 
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Kuueteistkümnendsöne teisendab söneKs standardfunKtsioon 

X2C(sõne) 

ArgumentsSne Iga KaKs Kuueteistküfflnendnumbrit teisendatakse 

üheKs sümboliKs, naiteKs 'X2C'('F7F2A2') väärtus on *72s'. 

KuueteistKümnendsOne teisendab arvuks standardfunKtsioon 

X2D(sõne [, pikkus]) 

ArgumentsSne peab olema kas KuueteistkQnmendsOne vöi Kuue-

teistkümnendnumbritest Koosnev sSne. Kui pikkus pole näida

tud, siis tõlgendatakse sõnet märgita täisarvuna. Kui pikkus 

on näidatud ja erineb antud «One pikkusest, siis lõigatakse 

liigsed sümbolid vasakult ära vol lisatakse sinna nulle. Kui 

pikkus on näidatud ja sOne esimene bitt' vOrdub ühega, siis 

tõlgendatakse seda sOnet negatiivse arvu täiendkoodina. Too

me vastavaid näiteid: 

Funktsioon VäärtUS Funktsioon Väärtus 

'X2D'('OE') 14 'X2D' ('F081', 4) -3967 

'X2D'('Föl') 3969 'X2D' ('F081', 3) 129 

' X2D' ('C6 FO'X) 240 'X2D' ('F081', 2) -127 

'X2D' ('81', 2) -127 ' X2D' CF081', 1) 1 

'X2D' ('81',4) 

-J 

129 'X2D' ('0031', 0) 0 

Aritmeetilised standardfunKtsloorild. Arvu absoluutväär

tuse leidmiseKs kasutatakse standardfunktsiooni 

ABS(arv) 

Häiteks on nii funktsiooni 'ABC'('12. 3') kui ka funktsiooni 

'ABS' (-12. 3) väärtuseks arv 12.3. 
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Haksimumi leidmiseKs on määratud standardfunKtsioon 

HAX (arvi [, arv2 ... [,arv9J]) 

Ja miinimumi leidmiseKs standardfunKtsioon 

HIH(arvl L, arv2 ... [,arv9)]) 

Hagu nendest Üldkujudest nähtub, tohib anda Kuni üheKsa ar

gumenti. Suurema arvu argumente saab anda näiteks selliselt: 

'HAX' <1, 2, 3, t, 5, 6, 7, 8, 'HAX' (9, 10, 11, 12, 1 3) ) . 

Arvu märgi leidmine toimub standardfunKtsiooniga 

SIGH(arv) 

Pärast ümardamist (direKtiivi HUHERIC DIGITS järgi) leitakse 

arvu BftrK <1, '1 vBi 0) traditsiooniliselt. 

Reaalarvu murdosa piKKust muudab standardfunKtsioon 

TRUHC (arv[, piKKus]) 

Arv OmardataKse ja vastavalt argumendile piKKus Kas lõiga- ' 

taKse murdosast liigsed lõpunumbrid vöi lisataKse lõpunulle. 

Eui piKKus pole näidatud, siis loetakse ta nulliKs (toimub 

murdosa ärajätmine). HäiteKs funktsioonide 'TRUHC'(127. 1,3) 

ja 'TRUHC' (127. 09782, 3) väärtused on 127.100 ja 127.097 . 

Hittenegatiivse väärtusega juhusliKu täisarvu saamiseks 

etteantud lõigul võib Kasutada standardfunKtsiooni 

RAHDOHf [min] [, [max] [, lahte arv) ] ) 

Argument min teatab saadava juhusliKu arvu vähima (ei tohi 

olla negatiivne; vaikimisi null), aga argument max suurima 

väärtuse (mis ei tohi olla üle 10000; vaiKimisi 999). 

Eui soovitakse iga Kord saada Oht ja sama juhuslike ar

vude jada (samalt lõigult), siis neist esimese jaoKs tuleb 

näidata argument lähtearv. Kui aga lähtearv puudub, siis Ka-

sutataKse selleks Jooksva kellaaja mikrosekundite arvu, mis
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tõttu igas pöördumistsüklis saadakse üldiselt erinev juhus

like arvude jada. Häiteks protseduuri 1Bik 

S='RANDOM' (1,6,3); DO 5; S=S 'RAHDOH' (1,6); END; SAY S; 

väljastab ekraanile juhuslike arvude jada 15 4 3 2 2. 

Bitikaupa tehted. Bitikaupa loogiliseks korrutamiseks on 

keeles ette nähtud standardfunktsioon 

BITAHD(sõne1 [, [S0ne2] [, taitesümbol] ] ) 

bitikaupa loogiliseks liitmiseks standardfunktsioon 

BITOR (sõnel [, [sõne2] [, taitesümbol] ] ) 

ja bitikaupa mitteekvivalentsiks standardfunktsioon 

BITXOR (sönel [, [sõne2] [, taitesümbol] ] ) 

Argumentidega sõnel ja s6ne2 sooritatakse vastav tehe vasa

kult paremale lühema sõne lõpuni (tulemuse lõppu lisatakse 

pikema sõne ülejäänud sümbolid). Kui on antud taitesümbol, 

siis lisatakse neid lühema sSne lõppu. Puuduva s0ne2 asemele 

võetakse tühisõne. Heid tehteid illustreerivad näited: 

A= ' BITAHD' /• A= 'b' »/ 

B = ' BITAHD' ('ABC') ; /« B= 'ABC' */ 

C = 'BITAHD' ('e', 'L4\ '0') /« C: ' aH' «/ 

D = 'BITOR'( 's','F*'); /« D= '7«' */ 

E= 'BITOR*( 'REXX', , '0'); /« E= '9577' */ 

Fi 'BITXOR' /* Fs 'У* */ 

G = * BITXOR' (' REXX' , , ' 4-0' X) ; /• Q = Texx' */ 

Jooksva teabe küsimine. Arvutis registreeritud kuupäeva 

annab standardfunktsioon 

DATE([formaat]) 

Kuupäeva esitamise kuju määrava formaadina on lubatud kasu

tada järgmisi (mida tohib lühendada kuni esitäheni): 
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Century - tulemus Kujul ddddd annab päeva viiekohalise 

järjekorranumbri alates 1. Jaanuarist 1900; 

Days - tulemus ddd annab päeva järjekorranumbri aastas; 

European - tulemus dd/nm/yy annab kahekohalistena vas

tavalt kuupäeva, kuunumbri ja aastanumbri; 

Julian-OS - tulemuseks yyddd (vt. formaadid D ja E); 

Month - tulemuseks kuu nimi inglise keeles; 

Orderer - tulemuseks yy/nm/dd (vt. formaat E); 

Sorted - tulemuses yyyymmdd aastanumber neljakohaline; 

USA - tulemuseks nm/dd/yy (vt. formaat E); 

Weekday - tulemuseks nädalapäeva nimi inglise keeles. 

Formaadi puudumisel on tulemus kujul dd nran yyyy , kus 

шив annavad Kuu nimetuse kolm esitähte (inglise keeles). 

Jooksva kellaaja teadasaamiseks ning taimeri sisse- ja 

väi Jalalitamiseks kasutatakse standardfunktsiooni 

TIME([formaat]) 

Kellaaja esitamise kuju ja taimeri ümberlülitamist määrava 

formaadina tohib kasutada järgmisi (lühendatavad esitäheni): 

Elapsed - tulemus kujul ssssssss. kkkkkk annab täisse-

Kundid ja murdosa mikrosekundites taimeri sisse- või välja

lülitamise hetkest alates; kui taimer välja lülitatud,- siis 

toimub sisselülitamine (protseduur alustab väijalülitatult); 

Hours - tulemus hh annab täistunnid keskCOst alates; 

Long - tulemus hh:nm:ss. kkkkkk annab kellaaja (vasta

valt tunnid, minutid, täissekundid Ja mikrosekundid); 

Reset - tulemus nagu formaadi E Korral; kui taimer oli 

sisse lülitatud, siis lülitatakse ta välja; 

Seconds - tulemus sssss annab sekundid keskööst alates. 
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Formaadi puudumisel saadakse kellaaeg kujul hh:om:ss 

(vt. formaat L). Märgime veel, et jooksva kellaaja viljasta

mine ei sõltu direktiivist HUHERIC DIGITS. 

Kehtiva keskkonna nime saab teada standardfunktsiooniga 

ADDRESS() 

Puldipuhvri ridade arvu annab standardfunktsioon 

EXTERHALS() 

Progranmimagasi.nl ridade arvu annab standardfunktsioon 

QUEUEDO 

Puldi reapikkust saab teada standardfunktsiooniga 

LINESIZEO 

Hime tüüpi võimaldab määrata standardfunktsioon 

SYMBOL(nimi) 

Argumendiks olev nimi tuleb vormistada sõnena ja seal toimub 

väiketähtede asendamine suurtähtedega. Kui tegemist on liit

nimega, siis asendatakse lõpukomponendid nende väärtustega. 

Funktsiooni SYMBOL väärtus on üks järgmistest tüüpidest: 

VAR, kui argument osutub muutuja nimeks; 

LIT, kui argument pole muutuja nimi või on konstant; 

BAD, kui argument on kehtetu nimi. 

Selle funktsiooni kasutamist illustreerib protseduuri 1õik: 

DROP A. 3; J= 3; 

A = 'SYMBOL' С J' ) /» A = 'VAR' «/ 

B = 'SYMBOL' (J) /« В = 'LIT' • /  

C = 'SYMBOL' CA. J' ) /« С = 'LIT' «/ 

D = 'SYMBOL' ( ' . ' )  /* D = 'BAD' »/ 

Virtuaalarvuti identifikaatori annab standardfunktsioon 

USERID() 



Sõne tüübi kindlakstegemiseks on standardfunktsioon 

DATATYPE(sõne [, tüüp] ) 

Teise argumendi puudumisel annab funktsioon väärtuse HUH või 

CHAR sõltuvalt sellest, kas sõne on konstant või mitte. Kui 

on antud kaks argumenti, siis kontrollitakse, kas sõne on 

seda tüüpi või mitte: funktsiooni väärtus vastavalt 1 või 0. 

Võib kontrollida järgmisi tüüpe (lühendatavad esitäheni): 

Alphanumeric - sõne koosneb tähtedest ja numbritest; 

Bits - sõne koosneb numbritest 0 ja 1; 

Lowercase - sõne koosneb väiketähtedest; 

Hixedcase - sõne koosneb tähtedest; 

Humber - tegemist on kümnendarvuga; 

Symbol - tegemist on nimega või konstandiga; 

Uppercase - sõne koosneb suurtähtedest; 

Wholenumber - tegemist on täisarvuga (sealhulgas ekspo-

nentkujul), mis kooskõlas direktiiviga HUHERIC DIGITS; 

X - tegemist on kuueteistkümnendarvuga (tohib kasutada 

ka väiketähti ja numbritepaare võib lõpust alates loetavuse 

parandamiseks ühe tühikuga eraldada). 

Standardfunktsioon! DATATYPE kasutamise näiteid: 

A= 'DATATYPE'1 ('12. 3', 'N') /» A = • 1 «/ 

B = 'DATATYPE' ('12. 3', 'V ) /» В = : 0 */ 

C = 'DATATYPE' (", 'H'l 1 /« С = : Ö «/ 

D= 'DATATYPE' ('RIDA', 'L') /« D = s 0 »/ 

E= 'DATATYPE' СЙ20К', 'S' ) /« E = : 1 »/ 

Kehtiva silumisreiiimi teadasaamiseks ja selle muutmi

seks võib kasutada standardfunktsiooni 

TRACE([režiim)) 



Argument näitab Kehtestatava silumisrežiimi: võib näidata 

suvalise võtmesõna peale VALUE direktiivist TRACE (vt. lk. 

67) kas koos vahetult eelneva küsimärgiga või ilma. Argumen

di puudumisel silumisrežiimi ei muudeta ja funktsiooni väär

tuseks on kehtiva silumisrežiimi nime esitäht (või koos eel

neva prefiksiga). Funktsiooni kasutamist illustreerib näide: 

Ekraanile väljastatakse kehtiva silumisrežiimi nimi A ning 

kehtestatakse silumisrežiim E (täitmine dialoogrežiimis). 

Protseduuri poole pöördumisel üleantavaid parameetreid, 

nende arvu ja olemasolu saab selgitada standardfunktsiooniga 

Argumentide puudumisel on funktsiooni väärtuseks parameetri

te arv. Esimene argument näitab parameetri järjekorranumbri 

nende loetelus. Kui teine parameeter (mida võib lühendada 

kuni esitäheni) pole antud, siis funktsiooni väärtuseks on 

valitud parameetri väärtus (parameetri puudumisel tühisöne). 

Argumendi EXISTS korral kontrollitakse näidatud järje

korranumbriga parameetri olemasolu ning vastavalt sellele on 

funktsiooni väärtus 1 või 0. Parameetri OMITS tähendus on 

vastupidine: näidatud järjekorranumbriga parameetri puudumi

sel on funktsiooni väärtus 1 ja olemasolu korral 0. 

Märgime, et kui protseduuri poole pöörduti käsuga EXEC, 

siis tõlgendatakse parameetrite loetelu ühe parameetrina, 

kui aga funktsioonina või direktiiviga CALL, siis eraldi pa

rameetritena (nad eraldataksegi Komadega). Juurdepääsu para

meetritele võimaldavad ka direktiivid ARG ja PARSE ARG. 

TRACE А; . . . ;SAY TRACE('?E'); 

Exists 
ARG([number 

, 'Omits' 



наidatud Koodiga veateate annab standardfunktsioon 

ERRORTEXT(Kood) 

Argumendiks tohib siin olla ülimalt Kahekohaline naturaal-

arv. Kõigi veateadete loetelu on antud väljaandes [1]. Stan-

dardfunktsiooni ERRORTEXT kasutamist illustreerivad näited: 

A='ERRORTEXT'(16) /» A = 'LABEL NOT FOUND' «/ 

B='ERRORTEXT'(60) /» В = " (viga nr. 60 pole) */ 

Täidetava protseduuri rea annab standardfunktsioon 

SOUSCELIHE([reanrj) 

Argumendi väärtus (ei tohi olla suurem ridade arvust protse

duuris) näitab, mitmenda rea teKsti nõutakse. Argumendi puu

dumisel on funKtsiooni väärtuseks ridade arv protseduuris. 

g-nmbn 111e .la sOnedega opereerimine. Sõne pikKuse saab 

leida standardfunKtsiooniga 

LENGTH(sõne) 

NäiteKs funKtsioonlde 'LENGTH'CABCDEFOH') Ja 'LENGTH'(") 

väärtused on vastavalt KaheKsa ja null. 

Sõne rajastamist vasakult võimaldab standardfunKtsioon 

LEFT (sõne, piKKus [, taitesümbol)) 

Argument pikkus näitab saadava sõne sümbolite arvu. Liigsed 

sümbolid eemaldataKse sõne lõpust või lisatakse sinna täite-

sümboleid (vaikimisi tühikuid). Näiteks: 

A:'LEFT'('ABC D',8) /« A = 'ABC D ' »/ 

B='LEFT'('ABC D', в, '. ') /* B= 'ABCD...' »/ 

C='LEFT' ('ABC , DEF',7) /* С = 'ABC DE' »/ 

Sõne rajastamist paremalt võimaldab standardfunktsioon 

RIGHT (sõne, piKKus t, taitesümbol)) 

Selle erinevusi eelmisest 11lustreerivad näited: 
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A:'RIGHT'('ABC DEF',5) /* A = 'С DEF' */ 

Br'RIGHT'('12',5,'О') /* В = '00012' »/ 

Sõne tsentreerimist võimaldab standardfunktsioon 

[CENTER"! 
< >( sõne, pikkus [, täitesümbol ] ) 
\CENTREJ 

Sõnet täiendatakse vasakult ja paremalt täitesümboliga (vai

kimisi tühikuga) Kuni näidatud pikkuseni. Kui näidatud pik

kus on lähtesõne pikKusest väiksem, siis eemaldatakse liig

sed sümbolid nii vasaKult Kui paremalt. Kui lisatavate (ee

maldatavate) sümbolite arv on paaritu, siis lisatakse (ee

maldatakse) paremal üKs sümbol rohkem. Näiteid: 

A='CENTER' ('ABC' , 7) /« A - ' ABC ' «/ 

B='CENTER' ('ABC*, 8, '-') /« В = '--ABC ' »/ 

C='CENTER' (-LOGOFF', 3) /« С = 'OGO' »/ 

Äärmiste sümbolite eemaldamiseks on standardfunktsioon 

"'Leading' -

STRIP (sõne [, 'Trailing' [.sümbol]]) 

.'Both' 

Argument 'LEADING' ('TRAILING') Käsib eemaldada sõne algu

sest (lõpust) näidatud järjestlKused sümbolid (argumendi 

puudumisel tühikud). Argument 'BOTH' (ja vaikimisi) ühendab 

eelmised tegevused. Kasutamist illustreerib protseduuri lõik: 

A='STRIP'(' AB С *) /« А : 'AB С' »/ 

В='STRIP' (' AB С ' , 'L') /» В = 'AB С ' »/ 

. С='STRIP' ('012. 7000' ,,'0') /» С = ' 12. 7' »/ 

D='STRIP' (' AB С ' , 'Т') /* D = ' ABC' «/ 

Sõne positsiooni teises sõnes leiab standardfunKtsioon 

INDEX (sõnel, sõne2 [, alguspos) ) 
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Argumendi sõne 2 sisaldumist argumendis sõnel otsitakse vasa

kult paremale, alates argumendiga alguspos määratud kohast 

argumendis sõnel (vaikimisi algusest). Funktsiooni väärtu

seks on leitud positsiooni number või null (kui sõne2 ei si

saldu). Funktsiooni kasutamist selgitab protseduurikatkend: 

A='IUDEX'('ABCDEF', 'ВС', 3) /» А = О */ 

B='IHDEX'('ABCABC', 'ВС', 3) /« В = 5 »/ 

Sõne positsiooni teises sõnes annab ka funktsioon 

POS (sSnel, sõne2 [, alguspos] ) 

mis erineb eelmisest üksnes selles, et argumentide sõnel Ja 

sõne2 osad on vahetatud, nagu selgub protseduurikatkendist: 

A='POS' ('GH', 'ABC DEF GHI') /« А = 9 »/ 

B='POS'('X','ABX CDX EFX',4) /> В - 7 »/ 

SSne positsiooni määramiseks on ka standardfunktsioon 

LASTPOS (sõne 1, sõne2 [, alguspos] ) 

mis erinevalt eelmisest otsib paremalt vasakule, alates ar

gumendiga alguspos määratud kohast (vaikimisi sõne2 lõpust). 

Funktsiooni kasutamist selgitab protseduurikatkend: 

A='LASTPOS'(' ','ABC DEF GHI') /* А = 8 «/ 

B='LASTPOS'(' ','ABC DEF GHI',7) /* В = 4 »/ 

Ohe sõne sümbolite esinemist teise sõne sümbolite seas 

saab kontrollida standardfunktsiooniga 

VERIFY(sõnel, sõne2[, ['M' ] [, alguspos] ] ) 

Siin toimub argumendi sõnel sümbolite sisalduvuse kontrolli

mine argumendis sõne2. Kui sõnel koosneb vaid sõne2 sümboli

test, siis on funktsiooni väärtus null, vastasel juhul saame 

funktsiooni väärtuseks sõnel esimese sellise sümboli järje

korranumbri, mida pole sõne2 sümbolite hulgas. Kui funktsi



oonis on aga antud veel Ka argument 'M', siis saame funktsi

ooni väärtuseks sõnel esimese sellise sümboli järjekorra

numbri, mis leidub sõne2 sümbolite hulgas. 

Argument alguspos näitab, mitmendast sümbolist alates 

hakatakse argumendi sSnel sümboleid otsima argumendis sSne2 

(vaikimisi esimesest), Kui sõnel pikkus on väiksem argumen

dist alguspos, siis saab funktsioon väärtuse null. Standard-

funktsiooni Kasutamist illustreerib protseduurilõik: 

A= 'VERIFY' ('123','12345678') /* A = : 0 «/ 

B= 'VERIFY' ('103', '12345678') /* В : : 2 */ 

c= 'VERIFY' ('AB4T', '1234567890', 'H') /» С : : 3 »/ 

D= 'VERIFY' ('1P3Q4', '1234567890', , 3) /« D : : 4 »/ 

E= 'VERIFY' CAB3CD5', '1234567890', 'H',4) /* E : : 6 • /  

Sõne lühendamist Kontrollib standardfunKtsioon 

ABBREV(sõne, 1 ühend[, piKKus)) 

Kontrollitakse, Kas argumendi lühend väärtus sõnena ühtib 

näidatud sõne esimeste sümbolitega või mitte - vastavalt 

sellele on funKtsiooni väärtus 1 või 0. Argument piKKus näi

tab, Kui mitme esimese sümboli KoKKulangemist nõutakse (vai

kimisi lühendi tegelik piKKus). Standardfunktsiooni Kasuta

mist illustreerib protseduuriKatKend: 

A= 'ABBREV'( 'PRIHT' , 'PRI') /« A = : 1 * /  

B = 'ABBREV'( 'PRIKT', 'PRI', 4) /« В = : 0 * /  

C = 'ABBREV'( 'PRIHT', ", 1) /» С = : 0 «/ 

D = 'ABBREV' ( 'PRIST', ' ' ) /« D = : 1 «/ 

E = 'PRH'j F= 'ABBREV' ('PRINT', E, 2) /» F : : 1 «/ 

Sõnede võrdlemist teostab standardfunKtsioon 

COMPARE(sõne 1 [, [sõne2] [, täitesünibol) ] ) 



Enne võrdlemist lisatakse lühema sõne lõppu täitesümboleid 

(vaikimisi tühikuid; kui sõne2 puudub, asendab teda tühisõ-

ne). Kui võrreldavad sõned langevad kokku, siis saab funkt

sioon väärtuse null, vastasel juhul aga selle sümboli järje

korranumbri, Kust alates kokkulangemine aset ei leia. Stan

dardfunktsioon! kasutamist illustreerib protseduurilõik: 

A='COHPARE' ('ABC', 'ABC') /« A - 0 */ 

B='COHPARE' ('ABC', 'AK') /« В = 2 */ 

C='COMPARE'('AB-- ' , 'AB', '-') /« С = 5 »/ 

AlamsOne väijaeraldamiseks on standardfunKtsioon 

SUBSTR(sõne, a'lguspos[, [piKKus] X, taitesümbol] }) 

Argument alguspos näitab, mitmendast sõne sümbolist välja-

eraldamine algab. Kolmanda argumendiga teatataKse leitava 

alamsõne pikkus (vaikimisi sõne lõpuni), vajaduse Korral li

satakse sõne lõppu veel täitesümboleid (vaikimisi tühiKuid). 

FunKtsiooni Kasutamist illustreerib protseduuriKatKend: . 

A='SUBSTR' ('ABC', 2) /« А = 'ВС' «/ 

B='SUBSTR' ('ABC', 2, 6, '+') /» В = 'BC + + + + ' к/ 

AlamsOne eemaldamiseKs sõnest on standardfunKtsioon 

DELSTR(sõne, alguspos [, piKKus]) 

Argument alguspos näitab, mitmendast sõne sümbolist alates 

tuleb sümboleid eemaldada (Kui see on üle sõne pikkuse, siis 

sümbolid ei eemal data). Argument piKKus teatab eemaldatavate 

sümbolittiirvu (vaiKimisi sõne lõpuni). Standardfunktsiooni 

Kasutamist illustreerib protseduurikatkend: 

Ar'DELSTR' ('ABCD', 3) /« A •- 'AB' «/ 

B='DELSTR' ('ABCDE' , 6) /« В = 'ABCDE' »/ 

C='DELSTR' ('ABCDE' . 3, 2) /» С = 'ABE' «/ 
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tihe sõne sümbolite üleKatmlseKs teise sõne sümbolitega 

teatud Kohast alates saab Kasutada standardfunKtsiooni 

OVERLAY (sõnel, sõne2 [, [pos] [, [piKKus] [, taitesümbol])]) 

Argumendi sõnel sümbolitega asendataKse argmendi sõne2 

sümbolid alates Kolmanda argumendiga pos näidatud Kohast 

(vaiKimisi sõne2 algusest). Heljas argument näitab sõnel te-

geliKult Kasutatava osa plKKuse (vaiKimisi Kogu sõnel piK

Kus). Vajaduse Korral lisataKse lähtesõnede lõppu täitesüm

boleid (vaiKimisi tühiKuid). StandardfunKtsioon! Kasutamist 

illustreerib protseduuriKatKend: 

A='OVERLAY' С ', 'ABCDEF', 3) /* A = 'AB DEF' */ 

B= 'OVERLAY' ('. ', 'ABCDBF' ,3,2) /» В = 'AB. EF' «/ 

C= 'OVERLAY' ('123', 'ABC', 5,4, '+') /« С = 'ABC+123+' •/ 

Ohe sõne lisamiseKs teise sõnesse on standardfunKtsioon 

INSERT(sõnel, sõne2[, [pos] [, [piKKus] [, taitesümbol]]] ) 

Argument sõnel lisataKse argumendi sõne2 Koosseisu selle 

sümboli järele, mille jarjeKorranumbri määrab argument pos 

(vaiKimisi sõne2 ette). Seejuures lisatavate sümbolite arv 

määrataKse argumendiga piKKus (vaiKimisi sõnel piKKusega). 

Vajaduse Korral lisataKse lähtesõnede lõppu täitesümboleid 

(vaiKimisi tühiKuid). StandardfunKtsiooni Kasutamist illust

reerib protseduuriKatKend: 

A = 'INSERT' (' 'ABCDEF', 3) /« A= 'ABC DEF' */ 

B= 'INSERT' ('123',J ABC', 5) /» B= 'ABC 123' */ 

C-'INSERT' ('123', ' ABC', 2, 5, '+') /* C = 'AB123++C' »/ 

D = 'INSERT' ('123',' ABC', 1, 2) /* D= 'A12BC' »/ 

E= 'INSERT' ('123',' ABC', 4, 5, ' +' ) /* E= 'ABC+123 + +' */ 

F = 'INSERT' ('ALGUS' , ' LQPP') /* F= 'ALGUS LQPP' */ 



Sümbolite asendamist sõnes võimaldab standardfunKtsioon 

TRANSLATE (sönel [, [sõne2] [, [sõne3] [, taitesümbol ]]) ) 

Argument sõnel määrab teisendatava sõne. Ülejäänud argumen

tide puudumisel toimub vaid väiKetähtede teisendamine suur-

tähtedeKs. Sümbolite asendamine Kulgeb järgmiselt: Kontrol

litakse sõne3 iga sümboli esinemist argumendis sönel (neid 

võib seal olla mitu vöi mitte ühtegi) ja asendatakse nad sa

ma jarjeKorranumbriga sümboliga argumendist sõne2. Kui sõne2 

puudub, siis võetaKse vaiKimisi tühisõne. Kui puudub S6ne3, 

siis võetaKse tema asemele sõne, mis tuleb standardfuiiKtsi-

ooni XRAHGE('OO'X,'FF'X) vaartuseKs (vt. allpool). Seejuu

res, Kui sõne2 ja sõne3 piKKused on erinevad, siis lisataKse 

sõne2 lõppu täitesümboleid (vaiKimisi tühiKuid). Standard

funKtsiooni Kasutamist illustreerib näide: 

A='TRANSLATE' ('ABCD','12', 'ABID','.') /»A='12C.* */ 

Sõne jarjestiKuseKs Kopeerimiseks on standardfunKtsioon 

COPIES(s õne, arv) 

Argumendiga arv näidatakse, kui mitmest lähtesõne koopiast 

tuleb konkatenatsioon moodustada. StandardfunKtsiooni Kasu

tamist illustreerib protseduurilõiK: 

A='COPIES' ('ABC', 3) /* A='ABCABCABC' */ 

B='COPIES' ('TYHI', О) /» B='' */ 

Sõne sümbolid järjestab ümber standardfunKtsioon 

REVERSE(sõne) 

NälteKs 'REVERSE'С 1oodima') väärtus on sõne 'amidool'. 

JärjestiKuste koodidega sümbolitest Koosneva sõne saab 

moodustada standardfunktsiooniga 

XRANGE ( [ai gussttmbo 1 ] [, 1 õppsümbo 1 ] ) 
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Argument algussümbol määrab moodustatava sõne esimese stimbo-

li (vaikimisi '00'X), argument löppsümbol aga viimase sümbo

li (vaiKimisi 'FF'X). StandardfunKtsiooni Kasutamist illust

reerib protseduuri 1õiK (Kus tuleb tähele panna, et muutuja E 

väärtuse arvutamisel on löppsümbol algussümbolist eespool): 

A='XRAHGE'('A','F') /« A= 'ABCDEF' •/ 

B='XRANGE' СвЗ'Х, '87'X) /* B='Cdefg' «/ 

С ='XRAHGE' (, '04'X) /» C='0001020304'X */ 

D= ' XRAHGE' (' i ', ' j ' ) /« D= ' ine$rxufkj' •/ 

E='XRANGE' ('FE'X, '02'X) /« E='FEFFOOOlOa'X */ 

Sõnadega opereerimine. ProtseduurideKeele REXX Koossei

su Kuulub terve rida standardfunKtsioone, mis opereerivad 

üKsiKsõnade loetelust Koosnevate sönedega. Sellistesse loe

teludesse Kuuluvad sõnad tuleb üKsteisest eraldada tObiKute-

ga, seetõttu OKsKi sõna tühiKuid sisaldada ei saa. 

Sõne Koosseisu Kuuluva sõna plKKuse leidmiseks saab Ka

sutada standardfunKtsiooni 

WORDLENGTH(sõne, järjeK) 

Täisarv järjeK näitab, mitmenda sõna piKKus sõnest leida tu

leb. Kui sõna ei leitud, on funKtsiooni väärtus null. Stan

dardfunKtsiooni Kasutamist illustreerib näide: 

A='WORDLENGTH'('PROTSEDUURIDEKEEL EXEC2',2) /* A=5 «/ 

Sõna aiguspositsiooni sõnes leiab standardfunKtsioon 

WORDINDEX(sõne,järjeK) 

Täisarv JärjeK näitab, mitmenda sõna alguspositsioon sõne 

algusest leida tuleb. Kui sõna pole, on funKtsiooni väärtus 

null. StandardfunKtsiooni Kasutamist illustreerib näide: 

A='WORDIHDEX'('PROTSEDUURIDEKEEL EXEC2',2) /« A= 19 */ 
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SSna vai j aeraldami seks s&nest on standardfunktsioon 

WORD (sõne, jar jek) 

Täisarv järjeK näitab, mitmes sellesse sSnesse kuuluv sõna 

välja eraldada tuleb (kui sSna ei leita, on väärtuseks tühl-

sõne). StandardfunKtsiooni kasutamist illustreerib näide: 

W='WORD' ('PROTSEDUURIDEXEEL REXX',2) /« A='REXX' »/ 

Kui sSnest on tarvis välja eraldada mitu Järjestikust 

sSna, siis on see teostatav standardfunktsiooniga 

SUBWORD (sõne, järjekt, arv] ) 

Siin argument arv teatab väi jaeraldatavate sõnade arvu (vai

kimisi eraldatakse sSne lõpuni). Funktsiooni väärtuseks saa

davas sõnes eemaldatakse kõik äärmised tühikud, sõnadevahe

lised tühikud aga säilivad. Standardfunktsiooni kasutamist 

illustreerib protseduurikatkend: 

A='SUBWORD'(' ABCD 123 567',2,2) /» A='CD 123' «/ 

B='SUBWORD'('AB CD 123 567', 3) /« B='123 567' */ 

С:'SUBWORD' ('AB CD 123 567',5) /« C= " »/ 

Sõnade Järjendi asukoha sõnes leiab standardfunktsioon 

FIHD-(sSne, sSnad) 

Argument sõnad määrab sSnade Järjendi, Kusjuures funKtsiooni 

väärtuseks saadaKse selle järjendi esimese sõna järjekorra

number sõnes. Kui sellist sõnade järjendit sõnes ei leidu, 

siis on funktsiooni väärtus null. Standardfunktsiooni kasu

tamist illustreerib protseduurikatkend: 

A='FIHD'('T®na on reede','on reede') /» A=2 «/ 

B=*FIHD'('T®na on reede','on laup®ev') /» B=0 »/ 

Sõnade Järjendi eemaldab sõnest standardfunKtsioon 

DELWORD(sõne, järjeKt, arv]) 
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Täis ai-V järjeK näitab, mitmendast sõnast algab eemaldamine 

(Kui seda sõna pole, siis eemaldamist ei toisu). Argument 

arv teatab eemaldatavate sõnade arvu (vaikimisi sõne lõpu

ni ). Funktsiooni Kasutamist illustreerib protseduurikatkend: 

A='DELWORD' ('HIS KELL OH?', 2) /* A='HIS' */ 

B= ' DELWORD' (' MIS KELL OH?',4) /* B='HI S ZELL ОЯ?' */ 

• C='DELWORD' ('MIS KELL OH?',2,1) /» C='HIS ОЖ?' «/ 

Sõne rajastamlseks saab Kasutada standardfunktsiooni 

JUSTIFY;sõne, pikkust, taitesümbol]) 

Argument pikkus näitab saadava sõne pikkuse. Kajastamisel 

kõigepealt eemaldatakse sõnest äärmised tühikud Ja asenda

takse Kõrvutised sisemised tühikud taitesümboliga (vaiKimisi 

tühikuga). Seejärel eemaldatakse sõne lõpust liigsed sümbo

lid ja Kui saadav sõne lõpeb tühiKuga, siis eemaldatakse ka 

see tühiK. Kui sõne osutub nüüd nõutust lühemaks, siis lisa

takse sõnade vahele täitesümboleid (võimalikult ühtlaselt). 

Standardfunktsiooni Kasutamist illustreerib protseduurilõik: 

A='JUSTIFY'('ABC DEF EI',8,* + ') /» A=' ABC ++DEF' «/ 

B='JUSTIFY' ('ABC DEF 123', 11) /» B='ABC DEF 12' »/ 

Sõne formatiseerimiseks on määratud standardfunKtsioon 

SPACE(sÕne[, [arv) [, täitesümbol) ] ) 

Formatiseerimine seisneb sõne äärmiste tühiKute eemaldamises 

ja sõnes olevate sõnade eraldamises täitesümbolitega (vaiKi

misi tühikutega), mille arvu määrab argument arv. (vaikimisi 

1). Funktsiooni kasutamist iseloomustab protseduurikatkend: 

Ar'SPACE'('ABC DEF') /• A='ABC DEF' »/ 

B=' SPACE' (' ABC DEF', 3) /* B='ABC DEF' */ 

C='SPACE'('ABC DEF ',2,'+') /» C='ABC++DEF' «/ 
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4-, 5. SOnede analüüs informatsioonivahetusel 

võtmesõnadega FAKSE, ARG ja PULL määratud Informatsloo

ni vahet us dir eKti lvi de täitmisel toimub sOnede Jaotamine osa

deks, mis omistatakse vastavate muutujate väärtuseks. Selli

ne osadeksjaotamine toimub muutujate nimedest Ja trafaretti-

dest koosneva Šablooni abil. Iga muutuja vOlb šabloonis olla 

seotud kas vasak-, parem- vöi kahepoolsete trafarettidega, 

mis määravad positsioonide numbrid sõnes (trafarettide puu

dumisel voetakse positsioonide numbrid vaikimisi). 

Trafarette on kahte liiki: literaalsed ja positsiooni

lised. Literaalne trafarett on sümbolite järjend, mida sOne 

analüüsimisel hakatakse temast otsima Ja millele järgneb vOi 

millele eelneb eraldatav osasOne. Literaalse trafareti saab 

šabloonis näidata kas sõnena vOi ka ümarsulgudega ümbritse

tud muutuja nimena, millele on omistatud vastav väärtus. 

Loetelus esimese literaalse trafareti korral toimub sOne lä

bivaatamine esimesest positsioonist alates, iga järgneva 

korral aga sealt, kus läbivaatamine viimati lOppes, seega 

vaadatakse analüüsitav sOne läbi ainult üks kord. 

Toome näiteid literaalsete trafarettide kasutamise koh

ta. Esimeses näites jaotatakse analüüsitav sOne osadeks Koma 

Järgi, s. t. literaalse trafaretina kasutatakse sõnet 

PARSE VALUE 'KEVAD, SUVI, SYGIS, TALV', 

WITH VI ',' W2 ', ' W3 ',' W4; 

Selle direktiivi täitmise tulemusena omistatakse muutujatele 

Wl, W2, W3 Ja W4 vastavalt väärtused 'KEVAD', 'SUVI', SYGIS' 

ja 'TALV'. Täpselt sama tulemuse annaks ka direktiivid 
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C= ', '; PARSE VALUE 'KEVAD, SUVI, SY0IS, TALV', 

WITH W1 (С) W2 (С) W3 (С) W4; 

Kui analüüsitavas sõnes trafaretiga määratud sümboleid 

ei leita, siis on trafaretiks sõne lõpp. Näiteks direktiivi 

PARSE VALUE 'HIHA-HEES, SIHA-HAIHE', 

WITH W1 '-' W2 ', ' W3 ', ' W4; 

täitmine on samaväärne järgmiste omistamislausete täitmisega 

W1 = 'HIHA'; W2:'HEES'i W3='SIHA-HAINE'; W4= " ; 

(muutuja W4 jaoks väärtust pole, selleks võetakse tühisõne). 

Kui Šablooni kabe muutuja vabelt trafarett puudub, siis 

vaikimisi võetakse trafaretiks tühik (sellise tühiku kõrval 

olevad tühikud aga trafarettideks ei ole). Häiteks direktiiv 

PARSE VALUE 'MIHA-HEA POISS' WITH Wi '-* W2 W3; 

on samaväärne omistamislausetega: 

WU'HIHA'i W2= 'HEA' ; W3=' POISS'! 

(kui selles näites oleks muutujate W2 ja W3 vahel esinenud 

trafarett ' ', siis oleks tulemus tulnud sama). 

Kui vaikimisi võetavad trafaretid (s. o. tühikud) jaota

vad sõne osadeks, mille arv ületab muutujate arvu Šabloonis, 

siis viimase muutuja väärtuseks omistatakse sõne osa kuni 

tema lõpuni. Häiteks direktiivi 

PARSE VALUE 'PROTSEDUURIDE KEEL REXX' WITH Wi W2 

täitmine on samaväärne järgmiste omistamislausete täitmisega 

WI ='PROTSEDUURIDE'; W2='KEEL REXX'; 

Olgu märgitud, et kui šabloonide abil eraldatavat sõne-

osa pole tarvis omistada ühegi muutuja väärtuseks, siis tu

leb muutuja nime asemel Kasutada punkti (seega on punkt sa

maväärne fiktiivse muutujaga). 
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Hafu Ülaltoodud näidetest Ilmnes, on muutujate väärtus

tamine Informatsioonivahetusel suures osas sarnane omista

mislausete täitmisega. Seetõttu, Kui on tarvis ühesuguseid 

väärtusi omistada tervele reale muutujatele, völb šabloonis 

kasutada nimede Juuri (vt. lk. 48). 

Vaatleme nüüd veel posltsiooniliste trafarettide Kasu

tamist. Positsiooniline trafarett määrab analüüsitavas sones 

sümboli absoluutse vOi relatiivse positsiooni, millega algab 

•01 lOpeb eraldatav sümbolite järjend (osasõne). Absoluutne 

positsioon esitatakse märgita positiivse täisarvuna, rela

tiivne positsioon aga märgiga ( + vol -) varustatud täisarvu

na. Absoluutne positsioon määrab sümboli järjekorranumbri 

sOne alguse suhtes, relatiivne positsioon aga nihke viimati 

määratud positsiooni suhtes (viimane vOib olla määratud ka 

literaalse trafareti abil). 

Erinevalt literaalsetest trafarettidest saab positsioo-

nillste trafarettide abil sOnet läbi vaadata ka tagasisuu

nas, mis võimaldab sama sOne mitmekordset töötlemist. 

Vaatleme posltsiooniliste trafarettide kasutamise näi

teid. Direktiiv 

PARSE VALUE 'ТвНА OH TEISIPÄEV' WITH WI 5 W2 9 W3; 

määrab muutujatele WI, W2 Ja W3 vastavalt positsioonid 1-4, 

6-8 Ja 9-17, s. t. nende muutujate väärtusteks omistatakse 

vastavalt sOned 'T®HA', ' OH ' Ja 'TEISIP9EV'. 

Direktiivide 

A=*123456789'; PARSE VAR A 3 WI +3 W2 3 W3; 

täitmine on samaväärne'järgmiste omistamislausete täitmisega 

WU'345'; W2= ' 6789' ; W3r'3456789'; 
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Direktiivi 

PARSE VALUE 'AA123CCC456DD', 

WITH Wi '2' -1 W2 '4' +2 -Д W3; 

täitmise tulemusena saavad muutujad WI, W2 Ja W3 vastavalt 

väärtused 'AA1', '123CCC' ja '56DD'. 

Kui positsiooniline trafarett määrab positsiooni välja

poole analüüsitavat sõnet, siis võetakse positsiooniks sOne 

lõpp. Posltsiooniliste trafarettide abil on lihtne organi

seerida ühe ja sama väärtuse omistamist erinevatele muutuja

tele. Näiteks direktiivi 

PARSE VAR X 1 WI 1 W2 1 W3; 

täitmise tulemusena omistatakse muutujate WI, W2 ja W3 uueks 

väärtuseks muutuja X senine väärtus. 

Protseduuri poole pöördumisel direktiivi CALL abil (või 

ka funKtsiooni poole pöördumisel) võib üleantavate parameet

rite loeteluna kasutada mitut komadega eraldatud sõnet. Hii

teks kui alamprotseduuri PROC poole pöördutakse direktiiviga 

CALL PROC 5, *A + B\ 100; 

siis selles alamprotseduuris on direktiivi 

ARG Sl, S2, S3; 

täitmine samaväärne järgmiste omistamislausete täitmisega 

Sl = 5; S2 =' A+B'; S3=100; 

Kirjandus 

1. ЕС ЭВН. CBH. ПДО. Язык процедур REXX. Описание языка. 

El. 00005-03 35 02. 
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REXX-Keele võtmesõnad 

Lisa 

(viidas esinev taht E, D vOi S näitab, et vOtmesOna on vas

tavalt erlmuutuja, direKtiivi völ standardfunKtsiooni nimi; 

JSrgnev arv osutab lehekülje numbrile Käesolevas vlhiKus) 

VOtmesOna Viit VOtmesOna Viit 

ABBREV S 83 DELSTR S 84 

ABS S 73 DELWORD S 88 

ADDRESS D 54 DO D 62 

ADDRESS S 77 DROP D 56 

ARQ D 58 D2C S 71 

ARG S 79 D2X S 72 

BITAHD S 75 ERRORTEXT S 80 

BITOR S 75 EXIT D 59 

BITXOR S 75 EXTERHALS S 77 

CALL D 58 FIHD S 88 

CEHTER S 81 FORHAT S 70° 

CENTRE S 81 IF D 62 

COMPARE S 83 IHDEX S 81 

COPIES S 86 IHSERT S 85 

C2D S 71 INTERPRET D 65 

C2X S 71 ITERATE D 63 

DATATYPE S 78 JUSTIFY S 89 

DATE S 75 LASTPOS S 82 
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VOtmesOna : vnt Võtmesõna Viit 

LEAVE : D 64 SIGL E 47 

LEFT : s 80 SIGH S 74 

LENGTH : s 80 SIGHAL D 80 

LIHESIZE : s 77 SOURCBLIHE S 80 

MAX : s 74 SPACE S 89 

HIH : s 7* STRIP S 81 

HOP : D 63 SUBSTR S 64 

HUMER 1  : D 55 SUBWORD S 88 

OVERLAY : s 85 SYMBOL s 77 

PARSE : D 56 TIME s 76 

POS : s 82 TRACE D 68 

PROCEDURE : D 59 TRACE S 78 

PULL : D 58 TRANSLATE S 86 

PUSH : D 58 TRUNC S 74 

QUEUE : D 58 UPPER D 55 

QUEUED : s 77 USERID S 77 

RAHDOM : s 74 VALUE S 69 

RC : E 47 VERIFY S 82 

RESULT : E 47 VORD S 88 

RETURH : D 59 WORDIHDEX S 87 

REVERSE : s 86 WORDLEHGTH S 87 

RIGHT : s 80 XRAHGE S 86 

SAY : D 58 X2C S 73 

SELECT : D 64 X2D s 73 
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