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Resumo

Este trabalho descreve o desenvolvimento de um sistema de "software" para

processamento, visualização e manipulação de imagens tomográficas obtidas por RM.

Primeiramente, foidesenvolvidoum sistema para uma estação de trabalho Interpro

32C, da Intergraph. Este sistema, foi desenvolvido de forma amigável, utilizando-se

janelas e "menus", para efetuar a interação com o usuário. Foram analisadas e

implementadas várias operações de processamento de imagens, tais como:mtros digitais,

manipulação da imagem através do seu histograma e medidas estatísticas sobre regiões

da imagem.

A experiência e o conhecimento obtido com esta implementação, (oram utilizados

para definir e desenvolverum novoambiente gráfico,para uma arquitetura de "hardware"

baseada no proeessador gráfico TMS34010 da Texas Instruments, previamente

desenvolvida no Laboratório de Instrumentação Eletrônica (LIE). Este ambiente, que

suporta menus e janelas, foi desenvolvido utilizando.isedas instruções gráficas inerentes

à f9'míHa TMS340. Foram desenvolvidas rotinas de comunicação com o hospedeiro, as

quais permitem, por exemplo, que as imagens armazenadas no hospedeiro sejam

transmitidas para a arquitetura dedicada. As mesmas rotinas foram utilizadas para

depurar e validar o sistema gráfico.
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Abstract

The present work describes the development of a software system to process,

visualize and manipulate Magnetic Resonance Images.

Fint an application software W8S developed for an Interpro 32C Intergraph

workstation. In this menu and window based 8Oftware, image operations lum as filters,

transformations and image manipulation based on histograms with statistical data was

implemented and evaluated.

The lmowledge and experience obtained with this implementation was subsequently

used to define and design a new graphic environment for a dedicated TMS340 based

hardware architecture previously developed in our laboratory. This new toolkit provides

window and menu support, and was developed through extensive use of the powerful

TMS340 native graphics instructions. Debugging and tracing routineswere developed

based on an implemented host (PC) - graphics processor board communication system. The

same communication software was also used in the examples to perform menu selected

downloads of images and functions from the host.
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Capítulo I

Introdução

1.1 - Considerações Iniciais

Os sistemas computacionais evoluíram muito desde o início do desenvolvimento dos

computadores. Em seus primórdios, a entrada e saída de informações era feita

essencialmente através da utilização de papel, através de listagens, de cartões ou fitas

perfuradas. Dessa forma toda a interação dos sistemas computacionais com o meio externo

era feita "ofI'line". A partir da década de 70, com o advento dos sistemas operacionais de

tempo compartilhado e a disseminação dos term;nt);1Ilde vídeo, os usuários passaram a ter

um contato mais direto com os sistemas computacionais, em sistemas ditos "on line". No

entanto mesmo utilizando-se de terminais de vídeo, estes em geral manipulavam apenas

textos, e grande parte das informações continuaram sendo transmitidas de forma textual.

Os terminAi• gráficos existentes nessa época, além de lerem muito caros, eram de

teenologia vetorial, cujo emprego em aplicações que requeressem a representação de áreas,

imagens, cor, etc. eram inviáveis.

O emprego da teenologia "raster" para a construção de terminais de vídeo tornou-se

viável com o aumento da densidade das memórias e a diminuição de leU custo. Assim,

comparada à tecnologia vetorial, pode-se dizer que a tecnologia "raster" suporta tanto

imagens matriciais ("raster"), quanto imagens vetoriais. Com o advento dessa tecnologia,

p08sibilitou-se que, através da utilização de dispositivos gráficos, emergisse o

desenvolvimento de interfaces gráficas com o usuário.

A utilização de dispositivos gráficos é uma forma mais natural e eficiente de

comunicação do usuário com o computador, pois a informação pode ser transmitida e

recebida de uma forma muito mais amigável. Isto é refletido por um bem conhecido

provérbio chinês: "Uma figura vale mais do que 1000 palavras".

A figura 1apresenta uma representação em blocos de um sistema gráfico. Pode-se

ver que o usuário interage com o sistema através do dispositivo gráfico de entrada/saída,

1



usualmente o vídeo do computador e um teclado. Um dos pontos chaves para que um

sistema computacional tenha sucesso é que se consiga fazer com que o usuário realmente

"alcance" tudo que ele tem a oferecer. Dessa forma, uma das premissas para os projetistas

de software é construir sistemas de fácil utilização por qualquer usuário e nio apenas por

peritos em computação. A busca de interfaces "amigáveis" com o usuário, levou ao conceito

de se procurar mostrar ao usuário todo o elenco de suas opções através de texto, ou mesmo

apresentando-as através de pequenos desenhos ({cones)que seriam facilmente associados

a sua função. Um ponto relevante desses novos conceitos é que, através de sistemas

operacionais que permitem multitarefa, pode-se permitir ao usuário trabalhar em várias

atividades simultaneamente, mantendo para cada atividade o seu ambiente próprio.

DADOS

,

PROGRAMA

DE

APlJCAÇio

V
COMPUTADOR

SISTEMA

GRÁFIco

/

---..,

~-rr----\~~ :I~
I f..-.-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

.•41I '\S' ...JL _

UNIDADE DI VlSU1LIZAÇÃO USUÁRIO
(Di~tiyo Crarico) (Operador)

Figura 1 - nustração de um sistema gráfico.

Dessa forma, a construção de interfaces com o usuário, apoiadas diretamente em

{cones, menus, janelas (gráficos), etc., tem se tornado um padrão para os projetistas de

software.

Muitas áreas têm recebido contribuições oriundas da computação e, atualmente, a

medicina tem sido uma grande contemplada; tanto na área de visualização, processamento

e manipulação de imagens, quanto para a definição de diagnósticos através de utilização

de sistemas especialistas [RHO_90] [RHO_91] [STA..91]. Considera-se mesmo que, dentro

de dois anoe, mais da metade dos hospitais e centros de saúde em todo o mundo contarão

com sistemas de arquivamento e apresentação de imagens computadorizadas [FIN_90]. °
2



presente trabalho trata assim justamente do estudo e da implementação de um ambiente

gráfico para visualização de imagens obtidas por Tomograf18por Ressonância Magnética

(ToRM).

1.2 - Objetivo do Trabalho.

o objetivo deste trabalho é o de avaliar e determinar· as necessidades, que um

ambiente de visua1izaçãode imagens por ToRMdeve conter. Para isso, um protótipo de

um ta1sistema foi efetivamente construído, incorporando recursos que abrangem todas as

facetas das quais um ambiente que seja um produto fmal deve dispor. Além disso, foi

levado em consideração o fato de que as "facilidades"implementadas devem ser colocadas

de forma que o usuário não se sinta inibido de utilizar o sistema, por achar que apenas

peritos em computação poderiam efetivamente utilizá-Io. Este sistema de Visualização e

Processamento de imagens foi desenvolvidode uma forma modular, de modoque pudesse

ser migrado para outros computadores sem muito esforço.

Assim, com o desenvolvimento desse sistema, obtiveram-se os pré-requisitos

necessários à implementação de um ambiente gráfico para a arquitetura dedicada a

visualizaçAo das imagens. Esse ambiente gráficofoiconstruído para fornecer ao projetista

de software as ferramentas necessárias à construção de sistemas interativos, para

visualização de imagens por ToRM e também para suportar o sistema de visualização
desenvolvido na fase anterior do trabalho.

1.3 - Contribuições deste Trabalho.

Destacam-se como contribuições mais importantes deste trabalho o estudo e a

implemehtação de um sistema de visualização de imagens tomográficas obtidas por RM,

que é composto por dois ambientes. O primeiro deles, é um sistema de visualização e

processamento de imagens, onde várias operaçõespara processamento e manipulação de

imagens tomográficas foram implementadas e colocadasà disposiçãodo usuário, através

de uma interface amigável.

O eegundo sistema , um ambiente gráfico, que fornece ferramentas para a

construção de sistemas de visualizaçio de imagens em uma arquitetura dedicada. Este

3
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ambiente oferece primitivas gráficas para a construção de sistemas interativos. Assim,

procurou-se explorar a disponibilidade de características específicas de hardware, para o

tratamento de operações gr6.ficas emtentes no sistema. Desta forma, p&de-seconstruir um

ambiente gráfico que poderá ser utilizado por um projetista de "software" , para a

construção de sistemas interativos de visualização. A principal forma de interação é

através de {cones, aos quais são associados "menus", sendo que esta forma de interface é

bastante utilizada em sistemas interativos.

Dessa maneira, foi criado um conjunto de ferramentas que permite, a pessoas que

possuem um bom conhecimento de IOftware e dos processos ffsicos envolvidos com a

obtenção de imagens tomográficas (flsicos e analistas de software), a construção de

ambientes que sejam facilmente compreensíveis e amigáveis para serem usados pelos

usuários finais (médicos e radiologistas). O conjunto de ferramentas desenvolvido neste

trabalho é expansível, permitindo que novas técnicas e procedimentos que estão ou

VeJln9m a ser pesquisados possam ser incluídos nos ambientes construidos, ao mesmo

tempo que incorpora também um conjunto de ferramentas que procura fazer com que os

ambientes criados interajam com os usuários finais de maneira amigável e familiar. Isto

é obtido aliando-se recursos tais como gerenciadores de janelas e menus aos procedimentos

de manipulação e processamento de imagens. Assim, o amplo conjunto de recursos que os

processos de obtenção e manipulação de imagens tomográficas propiciam, podem ser

configurados com facilidade pelos eSPecialistas, em pacotes mais facilmente assimiláveis

e mais rapidamente utilizados por parte dos usuários finais (Dio especialistas).

1.4 - Descrição do Trabalho.

Este trabalho faz parte de um projeto existente no Departamento de Física e

Ciência dos Materiais (DFCM) do Instituto de Física e Química de São Carlos (IFQSC) 

USP, que é a construção de um tom6grafo computadorizado que utiliza a técnica de

Ressonância Magnética (RM) - TORM.

O trabalho aqui apresentado, pode ser dividido basicamente em duas partes:

• O desenvolvimento de um Sistema de Processamento e Visualização de Imagens

(SPVI) tomogr6ficas obtidas por RM.

• O desenvolvimento de um ambiente gráfico para uma Arquitetura dedicada à

Viaualizaçio de Imagens tomográficas, desenvolvida no Laboratório de
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Instrumentaçlo Eletrônica (LIE) do IFQSC - USP. Assim, toma-se possível

que o processo de visualização das imagens tomográficas possa ser

transferido para a arquitetura dedicada.

A primeira parte, envolve o desenvolvimento de um sistema de processamento e

visualização de imagens, em uma "estação de trabalho". Este trabalho, permitiu a

avaliaçlo tanto da implementação de virios recursos de processamento de imagens para

RM, quanto da Interface HomemlMáquina implementada, analisando a sua validade para

a aplicação proposta. Esta avaliação foimuito importante para a segunda fase do projeto,

conforme será visto a seguir. Como plataforma de desenvolvimento deste sistema de

processamento de imagens foi utilizada uma estação de trabalho Interpro 32C da

Intergraph, a qual utiliza um processador RISC (Reduced Instruction Sei Computer),

denominado Clipper1•

Através do conhecimento adquirido com a construção deste sistema, em nível de

software de apoio, tomou-se possível construir a segunda etapa do trabalho: o ambiente

gráfico para a arquitetura dedicada.

A arquitetura de hardware para este projeto, foi desenvolvida pelo Grupo de

Instrumentaçlo Eletr&nicadeste departamento, utilizando-se do proceBSadorTMS34010

da Tesas. Esse processador, é o primeiro de uma f9mília de processadores gráficos

(TMS340), de última geração.

O desenvolvimento dosistema de processamento de imagens na estação de trabalho,

foi executado primeiramente e realizado paralelamente à construção da arquitetura

dedicada. O aoftware básico para a arquitetura dedicada foi desenvolvido a seguir,

incorporando características desejáveis para a aplicação em RM.

1.4 • Apresentação do Trabalho.

A tese é dividida em 7 capítulos, os quais são brevemente descritos a seguir:

No capítulo D, aio introduzidos aspectos relevantes de proceBSamentodigital de

imagens, muitos dos quais foram utilizados e/ou implementados no sistema de

1 equipamento obtido atrav6s de financionamento da FundaçAo
Banco do Brasil (FBB).
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proceasamento de imagens desenvolvido.

O capítulo DI descreve como foi implementado o sistema de proceasamento de

imagens para tomograf18por Ressonância Magnética e as operações por ele realizadas,

apresentando, ainda, uemplos de imagens por ele manipuladas.

No capítulo IV,apreaenta-eeuma visão geral sobre a arquitetura dedicada,baseada

no proceuador gráfico TMS34010(Teus Instruments), para visualização de imagens,

deeenvol-ridono LIE. Neua apresentação procura-se ressaltar os pontos mais relevantes

da arquitetura em termos da construção do ambiente gráfico desenvolvido.

No capítulo V, apresenta-ee uma revisão sobre Ambientes de Gerenciamento de

Janelas, levando-se em conta que a sua utilização é a base para a construçãode interfaces

com o usuário. As ferramentas atualmente utilizadas para a construção de interfaces

HomemIMáquina são compostas basicamente por menus, janelas. {cones, e algum

dispositivo de EIS manipulável com facillidade pelo usuário. Neste capítulo também

apresenta-se comoessas ferramentas podem ser gerenciadas por um sistema de software.

O capítulo VI, mostra comofoiimplementado o ambiente gráficopara a arquitetura

dedicada (TMS34010). Apresenta a hierarquia de desenvolvimento do ambiente, os seus

componentes e as principais estruturas de dados utilizadas. A sua utilização é ilustrada

através de um exemplo.

No capítulo VII, são apresentadas as conclusões gerais sobre o trabalho realizado,

bem como as linh6lA de futuras pesquisas abertas pelo presente trabalho.
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Capítulo II

Introdução sobre Aspectos de

Processamento Digital de Imagens

Utilizados no Sistema Desenvolvido

2.1 - Introdução.

A área de Processamento Digital de Imagens tem crescidoconsideravelmente nas

últimas duas décadas, com a utilização de imagens e gráficos em uma grande variedade

de aplicações, aliado ao fato de que a tecnologia de construção de computadores também

tem se aprimorado, possibilitando a utilização de sistemas mais eficientes e mais baratos.

Muitas áreas vêm utilizando Sistemas de Processamento Digital de Imagens, tais como:

indústria, medicina, agricultura, pesquisas espaciais, meteorologia,etc.

Muitos sistemas de processamento de imagens, possuem a característica de serem

interativos, ou seja, neceuitam da presença de um operador humano (usualmente um

especialista na área de aplicação do sistema), participando do fluxo de informações do

sistema [SAN_85l. A figura 2 ilustra esquematicamente as etapas presentes numa seção

típica do uso de um sistema de processamento de imagens.

o interesse deste trabalho está na aplicação de processamento digital de imagens

em medicina. Isto porque através de sistemas de processamento de imagens pode-se ajudar

ao usuário, neste caso o médico, a visualizar "melhor" detalhes de imagens por eles

anteriormente vistas apenas de forma estática e sem nenhum auxílio [AnA_90l. Este é

justamente o caso de Sistemas de Processamento de Imagens para Tomografia

Computadorizada, pois o usuário pode manipular as imagens interativamente, da forma

que lhe for mais conveniente.
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~Outros11" Dodol

Entrado de
Imaoens e Dados

Resultados

Figura 2 - Etapas do processamento interativo de Imagens.

Neste capítulo é apresentada uma visão global das principais características de

proeessamento digital de Imagens, sendo que tais características foram utilizadas e/ou

implementadas pelo sistema de proeessamento de imagens desenvolvido.

2.2 - Considerações Sobre Imagens.

Neste trabalho sempre que se referir a imagens, deve-se entender imagens digitais,

ou seja, são aquelas que por algum processo de amostragem ou aquisição representam uma

imagem abstrata.

Matematicamente, Imagem pode ser defInida como uma função bidimensional

A(x,y) definida em uma certa região do plano.
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A: [O,r]x[O,s] .• [O,t]

Assim a imagem é defmida num retângulo [O,r)x[O,s],e os valores tomados estão

contidos no intervalo [O,t]. Ao valor A(x,y) no ponto (x,y) dá-se o nome de Nível de cinza.

Imagens slo geralmente defmidas como uma grande coleçlo de dados, que estão

frequentemente dispostos em forma de uma matriz ou alguma outra estrutura de dados

discreta [PAV_82]. Por exemplo, se a dimensão de uma imagem é de 1024 por 1024 pontos,

e a cor associada a cada ponto é representada por um valor representado com n-bits, então

ela ocupa n/8 MBytes de memória (em computador de palavra de 8 bits). Dessa forma

muitos sistemas gráficos dedicam um cuidado especial a memória que armazena a imagem,

a qual normalmente é chamada de 'Trame Buffer".

Uma imagem, é representada através de um conjunto de valores, onde cada valor

é um número que descreve os atributos de um pixel na imagem. Usualmente estes

números são inteiros positivos, que representam a intensidade na escala de tons de cinza

de um ponto da imagem, ou a cor associada ao ponto pela '1ook-up table" (ver seção 2.7)

em sistemas que comportam este procedimento. Quando utiliza-se escalas de tons de cinza,

usualmente associa-se a tonalidade de cinza mais escura, o preto, ao nível zero da escala

de cinza, e o mais claro, o branco, ao maior valor permitido na escala. Ou seja, se cada

pixel é representado em um sistema de 8-bits, o preto é associado ao valor zero, e o branco

ao valor 255.

As dimensões do conjunto de valores que especifica a imagem são chamadas de

1argura e altura da imagem, e o número de bits associado com cada pixel da matriz é

chamado de profundidade da imagem. A profundidade da imagem está associada ao

número de planos de memória em que uma imagem é mapeada, sendo que cada bit da

palavra que armazena o valor do pixel reside em um plano da imagem ("frame bufTer")

[ACQ...82]. Na figura 3 mostra-se um esquema de um pixel p com profundidade 8.

J-
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Plano 7:

Plano 2:
Plano 1:

Plano O:

p= bit O: plano O
bit 1: plano 1
bit 2: plano 2

bit 7: plano 7

Figura 3 - Representação de um pixel P com 8-bits (8 planos) de profundidade.

Através de Processamento Digital de Imagens, pode-se analisar e modificar imagens

por computador. Os objetivos deste processamento são [MAS_89l:

1. Extrair informação da imagem, ou seja, reconhecer elementos que compõem a

imagem, permitir medir elementos contidos na imagem, elassificá-Ios e

eompará-Ios com algum modelo eolocado.

2. Transformar a imagem (aumentando contraste, realçando bordas, eorrigindo

alguma imperfeição gerada na imagem durante o processo de aquisição), de

forma que a informação seja mais facilmente discermvel por um analista

humano.

2.3 • Tipos de Manipulação de Imagens.

Na tln91iee de imagens, a entrada do processamento é uma imagem, enquanto a

saída é uma descrição não pictórica da imagem. Este processo pode ser entendido como de

"redução de dados", em que se diminui o volume dos dados, mas mantém-se o conteúdo da

informação relevante para uma dada aplicação [MAS_89].

Na manipulação de imagens em geral, tanto as entradas quanto as saídas do

imagens. Duas grandes classes de transformações são:

- Transformações Radiométricas: onde os valores de níveis de einza dos pontos da

imagem são alterados, sem modificação de sua geometria.

- Tran.sformações GeométrictJ.l:onde a geometria da imagem é alterada, mantendo

lIe o múimo possível 08 valores dos níveis de cinza.
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As transformações radiométricas e geométricas podem ser feitas com a finalidade

de eH11\lnaT diatorções da imagem, introduzidas geralmente pelo próprio listema de

aquisição de imagens ("restauração"), ou enfatizar certas características da imagem

("realce").

2.4 - Transformações Radiométricas.

Pode-se ter basicamente dois tipos de transformações ou operações radiométricas:

Restauração - que visa corrigir alguma distorção sofrida pela imagem, e

Realce - que procura enfatizar alguma característica de interesse da imagem. Por

vezes estes dois objetivos produzem resultados coincidentes.

É o caso, por exemplo, quando uma imagem sofreu uma distorção que diminuiu seu

contraste; uma transformação que realce as bordas dos objetos das imagens pode, de fato,

restaurá-Ia.

Embora muitas da técnicas de restauração e realce sejam as mesmas (por exemplo,

rlltragem), os objetivos e enfoques divergem num e noutro caso. O procedimento geral da

restauração é a modelagem do processo de distorção para tentar invertê-Io. No realce esta

preocupação não mste, pois no realce as técnicas utilizadas são, na maioria, heurísticas,

não havendo compromisso com a imagem original [MAS_89].

As transformações radiométricas podem também ser classificadas quanto ao seu

grau de abrangência, em:

1. Operaç6ee Pontuais: onde o nível de cinza de um ponto na imagem

transformada depende só do nível de cinza do ponto da imagem original (ou

nás imagens originais se houver mais de uma imagem de entrada

("frames"».

2. Operações Locais: onde o novo nível de cinza de um ponto depende não só de

seu antigo nível de cinza, mas também dos níveis de cinza de seus pontos

vizinhos.
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2.4.1 • Operações Pontuais sobre Imagens.

Algorftmos que realizam Operações Pontuais percorrem a imagem e utilizam ovalor

do pixel usociado a cada ponto, modificando a escala de tonalidades de cinza de uma

imagem. Por exemplo caso deseja-se tornar uma imagem mais brilhante, pode-se adicionar

algum valor a todos os pontos da imagem. Por exemplo, em um sistema de 8-bita por piei,

os valores UIOCiados vio de O a 255, pode-se definir uma função brüho(p) 11: p + 40, euja

função é tornar a imagem mais "clara". Através de operações pontuais pode-se também

corrigir sombras que porventura tenham surgido junto com o processo de aquisição da

imagem. Ou eeja, define-ee uma função cujo efeito reverta a operação de sombreamento

indesejável, porém isto requer que se estime 88 funções de sombreamento.

Assim, uma operação pontual que toma uma imagemA(x,y) e produz outra imagem

B(x,y), pode ser definida matematicamente como:

B(x,y) = f[A(x,y)]

2.4.1.1 • Histogramas de Intensidades.

o Billtograma de Intenlridades indica para cada nível de cinza da imagem a

quantidade de pontos mapeados com tal nível Ele contém uma informação global sobre

os "objetos" da imagem. Se todos os pontos da imagem são de um mesmo objeto, o

histograma mostra a probabilidade condicional p(z lobjeto) de um ponto possuir um dado

nível de cinza z, sendo que o ponto pertence ao objeto. A figura 4: apresenta uma imagem

e seu histograma de intensidades associado.
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Figura 4 - Imagem de um corte transversal de cabeça humana e seu histograma

associado (obtidos do sistema de processamento e visualização de imagens

desenvolvido no LIE).

Através de Histogramas de Intensidades pode-se obter uma maneira simples para

se manipular o contraste de imagens. Dessa forma, pode-se definir as "janelas" de

intensidade que se queira manipular. Por exemplo, se ao construir o histograma de uma

imagem vê-se que não se está utilizando toda a abrangência dos níveis de cinza, resultando

uma imagem com pouco contraste, pode-se forçar que ela seja mapeada usando todos os

níveis de cinza, ou uma faixa deles ('Janela"), ou mesmo aumentar o contraste em apenas

uma região dos níveis de intensidade da imagem [GON_87].

Suponha-se uma imagem A(x,y) e seu histograma HlAJ. Se um ponto p da imagem
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está mapeado com o nível N dentro da faixa de valores !!1,cujo nível mais baixo ~ minl

e o mais alto ~ maxl, e atrav~s de manipulação no histograma deseja-se transformá-Io

para o valor p' com nívelN', o qual estará dentro da faixa!!, cujo valor m{nhno·~min2 e

máximo m.ax2,a função de transformação será:

f (N) = (N-minl) (ma~2-min2) +min2
(maxl-m~nl)

N'=f(N)

A figura 6 ilustra a transformação do histograma HiAJ da imagem A para o

histograma H%(AJ.

o

t

Figura 6 - Efeito de uma transformação dos níveis de cinza efetuado sobre o

histograma.

Esse procedimento de manipulação do histograma para ampliar ou diminuir o

contraste de uma imagem ~ mostrado na figura 6. Na parte (a) apresenta-se um

histograma de uma imagem, na qual especifica-seuma janela dê visualização, e na parte

(b) o hiat.ograma da mesma imagem depois da manipulação do hiatograma. No capítulo 3,

as figuras 15 e 16 ilustram este procedimento no sistema desenvolvidoDO LlE.
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Figura 6 - Manipulação de janelas de intensidade da imagem através do

histograma.

2.4.2 - Operações Locais Sobre a Imagem.

Algorítmos que reA1i9.pm Operações Locais utilizam informação dos valores dos

pontos vizinhos para modificar o valor de um ponto, ou mesmo para verificar a existência

de alguma propriedade neste ponto da imagem.

Operações Locais são tipicamente utilizadas para filtragem espacial e alteração da

própria estrutura da imagem. Elas podem "aguçar" a imagem, acentuando as mudanças

de intensidades. (através de filtros Pa88a-Altas), ou "suavizar" a imagem, tornando as

mudanças de intensidade menos abruptas (através de filtros Passa-Baixas), ou podem

prover outras formas de se melhorar a imagem. Assim, pode-se procurar formas na

imagem através de "padrões de busca" ("match"), obter medidas dos elementos da imagem,

defmir bordas na imagem, remover ruído suavizando a imagem [DAW_87].

AB transformações locais são divididas em dois grandes gropos:

Transformaçõe. LiDeare8: aio aquelas em que os pixels vizinhos ao que está

sendo calculado influenciam no novo valor segundo uma combinação linear

dos mesmos. Tais operações incluem superposição e eonvolução de imagens,

o que' usualmente utilizado para implementar filtros discretos [PRA.-78].

Tran.formaç6e8 do Llneare.: utilizam outra forma de arranjo que não a linear.
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2.4.2.1 - Operação de Convolução.

Um dos algoritmos clássicos de processamento de imagens , aquele que efetua a

CODvolução entre imagens, lendo comumente usado para realizar filtragem espacial e

procurar peculiaridades na imagem.

A operaçlo de convolução IUbstitui o valor de um ponto com o valor obtido através

de uma operaçlo linear do ponto e de seus vizinhos, sendo que é atribuído "peso" aos

vizinhos e ao ponto. Estes "peeos" slo colocados em uma matriz, UlUalmente de dimensão

pequena, ehamada de múcara. Se para obter um novo valor de um ponto deseja-se que

apenas os vizinhos imediatos influenciem, escolhe-se uma máscara de dimensão 3x3, onde

o ponto base para a geração do novo ponto' colocado no centro da m'seara.

Dadas duas imagens A(x,y) e B(x,y), com x:O,l, ...,M~l e y:O,l, ...N-l, a convolução

(discreta) destas duas imagens é uma terceira imagem C(x,y) com x:O,l, ...,M-l e

y=O,l, ...,N-l, dada pela seguinte expressão:

H-l N-l

C(x,y)::---L EEA(m,n) .B(x-m,y-n}M.N _o n-O

e para os valores da borda da imagem, que se encontram fora dos intervalos [O,M-l] e

[O,N-l], deve-se utilizar as seguintes relações:

A(x,-y}=A(x,N-y}

A (-x, y) =A (M-x, y)

As relações acima aio equivalentes a considerar uma imagem A(x,y) defInida em

[O,M-l] e [O,N-l], como definida em [-M,M-l] e [-N,N-l]. O resultado da convolução de A

por B num ponto p é na realidade uma média ponderada dos pontos de A, onde os pesos

são dados pela imagemB.

Como foi mencionado acima, a operação de convolução é a base para efetuar-se

filtragem .pacia1 de imagens. A imagem que indica os pesos para a convolução

DOrtnPlft'1ente po8lUi dimenslo pequena e ímpar (3, 6, 7 ou 9), pois a operação de

cODvoluçAoenvolve uma grande quantidade de cálculos, e quanto maior o múcara maior
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será o tempo de proeessamento da operação.

A 8egUir serlo apreaentadas algumas máscaras normalmente utilizadas para

flltragem espacial [MAS_89l:

111- - -
999
111- - -
999
111- - -
999

Implementa um filtro-passa baixas (de suavização).

Normalmente utilizada para "aguçar" uma imagem, pois como alguns pesos são

negativos eles tendem a realçar diferenças.

Apresenta uma máscara de filtro para deteção de borda ao (a) norte e (b) ao sul do

ponto.

Apresenta uma máscara de filtro para deteção de borda a (a) leste e (b) a oeste do

ponto.

o realce de bordas, independente da direção pode ser obtido através de máscaras
como:

Pode-ee também utilizar máacaru que contenham algum padrão que se quer
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procurar na imagem. Neste e&80 a máscara é normalmente chamada de tentativa

("template"). onde o tamanho da máscara depende do padrão a ser procurado [DAW_87].

2.4.2.2 • Exemplos de Transformações não Lineares.

Uwa1mente as transformações Dio lineares conseguem uma melhor relação

sinal/ruído na imagem produzida do que por transformações lineares [LEE_90]. Os filtros

lineares utilizados para atenuar os ruídos de uma imagem (passa-baixas) produzem uma

imagem '"borrada". ou leja as bordas não ficam mais tio nítidas. Este efeito indesejado

pode ser minorado através de transformações (f1ltros) não lineares [DAW_87].

Tome-se como exemplo os sinais unidimensionais dos tipos "ruído" e "degrau"

mostrados na figura 7 [MAS_89]. Os efeitos de uma transformação linear (filtro) dos tipos

média [1/3. 1/3, 113]e diferença [-1,3, -1] são mostrados na figura 8. Pode-se notar nestes

casos 08 efeitos de atenuação do ruído (a), ''borramento'' da borda (b). ampliação do ruído

(c) e realce da borda (d). Os efeitos indesejados mostrados na figura 8 (c) e (d) podem ser

minoradoe através de filtros DIa lineares, como será visto a seguir.

4

-2 -, o
(o)

4

2 J • Sinal

f
1

•• -J -2 -, o
(b)

Figura 7 - Sinais "núdo" <a)e degrau" (b).
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Figura 8 - Efei~s de filtros lineares ao "ruído" e à "borda": (a) efeitos de

atenuação; (b) borramento da borda; (c) ampliação do ruído; (d) realce da

borda.

Por exemplo, no filtro do mediana, os pontos da vizinhança do ponto (x,y) são

ordenados, e tomado como novo valor para (x,y) o valor mediano obtido pela ordenação. O

efeito do filtro da mediana (unidimensional) que envolve 3 elementos (o ponto e seus

vizinhos mais promnos) , mostrado na figura 9. Note-se que na parte (a) da figura o ruído

foi e1hnin"do enio somente atenuado}, enquanto em (b) o degrau permaneceu inalterado.
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Figura 9 - Efeito do filtro da mediana sobre o "ruído" e o "degrau".

É também usual, em vez de se utilizar a mediana da vizinhança, escolher o valor

máximo au o valor de ordem qualquer. Se a imagem é binária, para se obter o valor

",ínilno entre dois pontos, pode-se utilizar a operação 16gica E dos valores da vizinhança

dois a doia, e para o valor m9nmo a operação 16gica OU.

Uma outra alternativa utilizada é tomar-se o valor mais frequente de uma

vizinh_n~. ou seja, utilizar a Moda, entre eles.

Pode-ee utilizar vizinhança seletiva de um ponto, isto é, tomar a média não em toda

a v1lr.inh_nça.,mas sim numa sub-vizinhança que satisfaça alguma propriedade dada, como

uniformidade, ou seja, que apresente um valor médio pr6ximo do valor do ponto (x,y). O

uso do filtz'o da vizinhança seletiva presume que a imagem seja composta de regiões

razoavelmente uniformes. Assim, a seleção da vizinhança procura fazer com que o ponto

(x,y) seja operado s6 com pontos de sua região.

Pode-ee também utilizar filtros não-lineares para detectar, bordas e linhas curvas.

Para o realce de bordas o método não-Linear mais simples é o Operador Gradiente de

Roberi8 (OR), dado por lMAS_89]:
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1
GR(x,y) = [ [A(x,y) -A(x-l,y-l) J2 + [A(x,y-l) -A(x-l,y) J2 ]"2

onde: A(x,y) ~ a imagem dada.

Uma desvantagem do operador de Roberts é sua as simetria, pois, dependendo da

direção, certas bordas 810 mais realçadas que outras, mesmo tendo igual magnitude.

Um operador gradiente para delimitação de bordas mais 8of18ticado (3x3), é o

Operador de Sobel (GS), o qual é frequentemente utilizado como o primeiro passo para

algoritmos de visão computacional [DAW_87]. Este operador é dado por:

1
GS(x,y) = (X2 + y2) "2

onde:

!x =
y=

[A (x-l, y+ 1)
[A (x-l ,y-l)

[A (x-l ,y-l)
[A (x+l, y+l)

+ 2.A(x,y+l) + A(x+l,y+l)] 
+ 2A (x, y-l) + A (x+ 1, y-l) ]

+ 2.A(x-l,y) + A(x-l,y+l)] 
+ 2A (x+ 1, y) + A (x+ 1, y-l) ]

2.5 - Transformações Geométricas.

As transformações geométricas mudam o arranjo espacial dos pixels da imagem.

Muitas vezes do utilizadas para corrigir distorções causadas pelo processo de aquisição,

ou mesmo para efetuar alguma manipulação solicitada pelo usuário. Tranformações

geométricas típicas são: rotação, translação, ampliação, ou diminuição da imagem.

Algoritm08 para efetuarem estas operações podem ser apresentados como um conjunto de

equações que mapeiam um pixellocalizado na posição (x,y) em um novo endereço, (x',y')

[DAW_87].

N a realidade, em processamento digital de imagens, geralmente aio necessários

dois algoritmos separados para a maior parte das transformações geométricas. O primeiro

~ o algoritmo que define a movimentaçiJo dos pixels, como ele move a partir da posição

inicial para a posiçlo final.

Como exemplo, pode-se tomar a imagem ilustrada na figura 10. Ali uma imagem
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é rotacionada de 90 graus. Um pixel na posição (0,0) é mapeado segundo a fórmula:

x'= (YSIZE-l)-y e

onde YSIZE é o número de pixels no eixo y.

Imagem

Figura 10 - Uma transformação geométrica de 90 graus.

Em muitas aplicações, é necessário preservar a continuidade dos objetos que

defmem a imagem. 1880 pode ser feito transformando-se ponto a ponto a imagem, ou

transformando-se apenas pontos chave da imagem, fazendo que os outros pontos

acompflln},en'1 a transformação por algum outro processo. Pode-se ver que o primeiro

proce880 é geralmente mais oneroso em termos de tempo de computação do que o segundo.

Éconveniente especificar matematicamente o relacionamento espacial entre pontos

das imagem de entrada e da imagem de saída. A definição geral para operações

geométricas é [CAS_79]:

g (x, y) = f (x' ,y') = f (a (x, y) ,b (x, y) )

onde: trx,y) é a imagem de entrada e g(x,y) é a imagem de saída. As funções a(x,y) e b(x,y)

especificam as transformações espaciais. Se essas tranformaçôes forem contínuas,

a continuidade será preservada na nova imagem.

oaegundo algoritmo necessário para uma transformação geométrica é um algoritmo

para interpolaçio dos valores dos níveis de cinza. Na imagem de entrada ffx,y), os valores

do DÍveis de cinza do definidos somente para valores inteiros de x e y. Mas Da equação

geral acima, pode-se ver que o valor do nível de cinza para g(x,y) pode ser tomado a partir

de eoordeJ)adas Dio inteiras (pela continuidade) de trx,y). Se a operação geométrica é
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considerada como um mapeamento de f para g, pixels de f podem ler mapeados entre

pixels de 6 e vice-vel'la. Assim novamente deve ser realizada alguma operação (a..escala)

para corrigir a distorçAo de pontos nlo inteiros [CAS_79].

2.6 - Operações Algébricas.

Por defmição, operaç6es Al,'bricas, são aquelas que produzem uma imagem que

é a soma, diferença, produto ou quociente pixel a pixel de suas imagens. No caso de soma

ou multiplicação mais de duas imagens podem estar envolvidas.

As quatro operações algébricas de processamento de imagens podem ser explicitadas

por [RIT_90]:

C(x,y) = A(x,y) + B(x,y)
C(x,y) = A(x,y) - B(x,y)
C(x,y) = A(x,y) x B(x,y)
C(x,y) = A(x,y) / B(x,y)

onde: A(x,y) e B(x.y) são imagens de entrada e C(x,y) é a imagem resultante.

A seguir do apresentadas algumas aplicações imediatas para as operações

algébricas:

1. Uma importante utilização de adição de imagens, é para se obter a média de

múltiplas imagens de uma mesma cena. Isto é eficazmente utilizado para

reduzir os efeitos de ruídos aleatórios aditivos. Pode também ser utilizado

para colocar o conteúdo de uma imagem sobrepondo outra.

2. Subtração de imagens pode ser utilizada para remover algum padrão indesejável

presente em uma imagem. A subtração é também utilizada para detectar

mudanças entre duas imagens da mesma cena. Por exemplo, pode-se

detectar movimento subtraindo-se imagens sequenciais de uma cena.

Subtração de imagens pode ser usada para calcular o gradiente, uma função

muito usada para detecção de bordas (ver seção 2.4.2.2). Uma utilização

típica em medicina, é para se comparar duas imagens de uma mesma região

do corpo. Obtém-se a imagem da região (ou órgão) normal e também ap6s

injetar um meio de contraste, adquire outra imagem. Ap6s esta operação,

pode-ee comparar as duas através de subtração digital. Assim, por exemplo,

se o coração é o órgão em apreciação, consegue-ee obter uma imagem apenas
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das artérias e veias.

3. MultiplicaçAo e divisão de imagens podem ser utilizadas, por exemplo, para

corrigir possíveis defeitos de um digitalizador em que a sensibilidade do

aensor de luz varia eonformea posição dos pontos da imagem. Multiplicar

uma imagem por uma "máscara" pode esconder eertas regiões da imagem

deixando expostos apenas objetos de interesse.

Ao se efetuar operações sobre as imagens, deve-se estar atento para que o novo

valor obtido nlo ultrapasse o domíniode valores, permitido pela amplitude dos níveis de

intensidade em que a imagem está mapeada. Se este cuidado nio for tomado, pode-seobter

valores totalmente inconsistentes, levando-sea uma degeneração da imagem.

2.7 - Tabelas "Look-up".

Em sistemas que permitem trabalhar comcores, cada cor é uma composiçãode três

cores primárias: vermelho, verde e azul (do inglês, RGB). E os níveis de cinza também

aio uma composição das três cores, sendo que todas entram em partes iguais. Logo,o

número de bits utilizados para representar o valor do pmel é dividido entre as três cores.

Assim, se um pixel possui profundidade 1 (um bit por pmel), o pmel poderá ser pintado

apenas com duas cores (21) (por exemplo,em preto e branco). Se o pixel utiliza dois bits,

poderá produzir no máximo quatro cores( 22 ), e assim por diante. Usualmente 6 bits são

sufieientes para permitir a visualização da imagem de forma que nio se perceba

descontinuidade entre as tonalidades de cinza, mas 8 ou mais bits podem ser neeessários

em algumas aplicações. Assim, para monitores coloridos, sugere-se que três vezes a

quantidade de bits necessária é um bom valor, ou seja, 8 bits para eada cor primária

aditiva (vermelha, verde e azul - RGB),produzindo 24 bits por pmel [FOL_91].

Em muitos sistemas gráficosé desejável poder-se alterar rapidamente a coloração

da imagem sem alterar a sua forma.Assimpermite-se alterar a aparência visual de uma

imagem, sem na realidade alterar 08 próprios dados que a definem. Por exemplo,mostrar

todos 08 pizels abaixo de um certo 'ftlor como preto, ou mesmo a partir de uma imagem

monocromática criar uma imagem em pseudo-cor.

Um diapositivo que facilita pandemente essa manipulação com cores, sem

eomprometer a eficiência da operaçãode visualização de imagens alo as tabelas de Busca
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("Look-up Table" (LUT», que os controladores de monitores por varredura vem

utilizando. A tabela t11ook-up"possui tantas entradas quanto o número de valores

armazenados pelo pixel, ou seja, se o pixel tem profundidade 8, a LUT terá 266 ( 28 )

entradas. Assim, o valor do pixel Dio indica a cor em que ele é mapeado, mas lim a

entrada na LUT onde a cor está armazenada. A figura 11 ilustra o procedimento de

mapeamento de um pixel através da LUT.

mn
f I LZl I J í í l-~I r.~;.)em 1/ '7~ I r.~,)

Cl

Cl

~
WT

Morntor de• Vldeo

Figura 11 - Organização de uma LUT, para um sistema de pixels de 8 bits.

2.8 • Conclusões.

Os objetivos de processamento de imagens incluem modificaçãoou transformação

da imagem para melhorar eua aparência ou enfatizar alguma de luas características,

mediçãode elementos da imagem, e reconhecimentode elementos na imagem [DAW_87].

Neste capítulo foram apresentadas diversas técnicas comumente utilizadas em

processamento de imagens. Algumas dessas técnicas são de especial interesse para a

visualização de imagens obtidas por TORM.Será visto no próximocapítulo comoo sistema

de Processamento de Imagens desenvolvidoas utilizou em eua implementação.
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Capítulo 111

Sistema de Processamento de Imagens para

Tomografia Computadorizada por Ressonância Magnética

3.1 - Introdução.

Com o desenvolvimento de um tom6grafo que utiliza a técnica de Ressonância

Magnética (RM), no Departamento de Física e Ciência dos Materiais do IFQSC-USP,

tornou-se necessário construir um módulo que efetuasse o processamento das imagens

obtidas. Isso foi feito com o intuito de auxiliar ao usuário, na interpretação das imagens.

Ou seja, através de operaçõesde processamento de imagens, pudesse melhorar o contraste

da imagem, trabalhar com várias janelas de visualização, comparar várias "visões"

simulti.neas da imagem, etc.

Neste capítulo será apresentado o sistema de software desenvolvido com esta
finalidade.

3.2 - Plataforma Computacional Utilizada.

o sistema de aoftware foi desenvolvido em uma estação. gráfica InterPro 32C de

fabricação da Intergraph, que dispõe de uma tela de 1184 x 884 pontos, e pode apresentar

até 64 cores simultâneas escolhidas de um total de 4096. Esta estação possui uma grande

restrição a nível de visualização, pois permite que apenas dezesseis níveis de cinza puro

sejam utilizados para apresentar as imagens. Esta quantidade de níveis de intensidade

Dlo é boa para a viaualização de imagens em preto e branco, pois o olho humano ainda

consegue distinguir as variações entre um nível e outro, e as imagens assim quantizadas

ficam com aparência de "blocos". As imagens geradas pelo tom6grafo po88uem
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internamente 256 níveis de cinza. Como a estação Interpro permite que apenas 16 níveis

de intenaidade sejam apresentados simultaneamente, uma imagem visualizada na

Interpro, também o pode ser na arquitetura dedicada, sem qualquer alteração (a qual será

apresentada no capítulo 4).

A restrição colocadaacima não inviabilizouoSistema de Processamento de Imagens

[SLA..89b] [T~89], devido ao fato de que esta máquina foi utilizada como uma

plataforma intermediária de avaliação e desenvolvimento de software. Este sistema foi

desenvolvido como intuito de ser migrado para a arquitetura dedicada [SLA_89a][PAC90l

que paralelamente foi sendo desenvolvida no Laboratório de Instrumentação Eletrônica

do IFQSC - USP.

o software foi todo elaborado em linguagem "C" utilizando chamadas do ambiente

gráfico Environ V que é suportado pela estação gráfica InterPro 32C. O software básico do

sistema de Processamento de Imagens foi elaborado modularmente com o intuito de ser

facilmente migrado para outras arquiteturas de computadores, procurando facilitar a

interação com o usuário, através da utilização de "menus",enviode mensagens ao usuário

relativas a cada passo do processamento, e entrada de dados através de utilização do
" ,.mouse .

3.3 - Coleta dos Dados Usando Ressonância Magnética.

A técnica de Re.sonAncia Magnética (RM) para coleta de dados de estruturas

internas é descrita por Panepuecl et alli em [PAN_85l.Basicamente, pode-se dizer que

para obter-se dados por RM, deve-se aplicar um campo magnético intenso na amostra a

ser medida, o qual orienta os eixos de rotação dos núcleos de todos os átomos da amostra

no sentido do campo.

Aplicando-se pulsos de radiofreqüência e gradientes de campos magnéticos

ortogonais, faz-se com que os núcleos executem o movimento de precessão

temporariamente. O tempo que cada núcleo atômicoleva para retornar à posição inicial,

e a maneira como o faz depende de cada elemento atômico,de suas ligações químicas, e

da intensidade local do campo magnético. Estas características permitem a aplicação de

várias técnicas de aquisição de dados que resultam na obtençãode imagens, VÍ81:J.a1izadas

como imagens tomográficas.
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3.4 - Processamento dos Dados.

Ao. dados coleta dos pelo tomógrafo é aplicada uma Transformada de Fourier

Bidimensional, transformando assim as freqüencias e suas respectivas amplitudes do sinal

amostrado em pontos espaciais com níveis de intensidade associados (este é o processo de

reconstrução de imagens). Esses dados são normalizados em uma faixa de intensidades

adequada, que atualmente é de 256 níveis, gerando fmalmente a imagem a ser

mualizada.

o processamento dos dados é dividido em dois tipos:

• o processamento dos dados efetuado no próprio processo para se obter a imagem,

ou seja, dentro da própria Transformada de Fourier [JAl_89];

• o processamento efetuado depois que a imagem já foi obtida.

Um exemplo do primeiro tipo de processamento, é a interpolação da imagem

durante o processo de reconstrução, ou seja, a Transformada de Fourier permite interpolar

08 dados coletados antes de se obter a imagem fmal, conseguindo-se assim uma ampliação

da imagem para o tamanho desejado, com grau de integridade maior do que se comparado

a técnicas de interpolaçio convencionais. Outro tipo de interpolação pode ser efetuado

através das técnicas de interpolaçio convencionais, utilizando-se até mais do que um

algoritmo de interpolaçio de cada vez [CAM_82] [CAM_83]. Algoritmos de interpolação

eçUcitoe fazem parte do conjunto de Processamento das imagens do segundo tipo, o qual

é efetuado depois que a imagem já foi obtida, já a interpolação na própria Transformada

de Fourier faz parte do primeiro tipo.

Depois de obtida a imagem, o 80ftware efetua apenas operações do segundo tipo

sobre a mesma.

As imagens podem ser VÍ8ualizadas atualmente nos tamanhos 128x128, 128x256,

256x256, 256x512, 512x512 pontos.

Imagens maiores depois de serem processadas, podem ser visualizadas em partes, ou

eeja, pocIe.e quebrá-Ias em quad.rantes e visualizá-Ios separadamente.

Juntamente com a visualização das imagens na estação gráfica permite-se ao usuário

manipular dinaD'ljcamente a tabela de cores da imagem (ver figuras 12 e 13). Dessa forma
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o usuário pode interativamente alterar níveis de cores conforme o seu interesse,

manipulando níveis de cinza em RGB. Esta manipulação da tabela de cores, faz com que

o usuário possa alterar os níveis de intensidade (contraste) de regiões de interesse que

foram previamente demarcadas.

Mas o aumento do contraste de uma faixa de pontos pode ser conseguido fazendo-se

uma distribuiçlo linear ou não dos tons de cinza disponíveis para as intensidades dos

pontos. Um modo de permitir-se ao usuário escolhera divisão dos níveis de intensidade,

é através de hiBtogramas que mostrem para cada nível de intensidade a freqüência de

pontos a ele associada. Dessa forma pode-se fazer uma divisão linear ou não, que mostre

regiões comdeterminada faixa de intensidades mais interessante para o usuário. Também

juntamente coma visualização da imagem o usuário pode solicitar para que o histograma

da imagem mostrada seja exposto (ver figura 14).

Outro ponto interessante para a manipulação das imagens de tomografia é a

delimitação de áreas geométricas para determinar características específicas da imagem.

No caso do tom6grafo de RM seriam parâmetros de densidade, constantes de tempo TI e

T2, medidas de tAmAnho,volume, etc.

3.5 - Manipulações Efetuadas pelo Sistema.

o sistema de software apresenta tipicamente três janelas: uma janela que mostra a

imagem processada, lima segunda janela que mostra a tabela de cores em que a imagem

está mapeada, permitindo-se alterá-Ia dinsynicamente e uma terceira janela na qual

apresenta-ee o histograma normalizado da imagem, ou seja, para cada nível de cinza a

quantidade de pontos da imagem a ele associado.Nesta versão do sistema, o histograma

apresenta os pontos agrupados em faixas de 16 níveis de intensidade. Permite-se ao

usuário definir pelo histograma, utilizando-se do "mouse", uma faixa de níveis de

intensidade que ele deseja alterar na tabela de cores, facilitando a escolha de uma faixa

de níveis pelo número de pontos da imagem a ela associada (ver figuras 14 e 15).

Outra opção que o usuário possui é a manipulaçãoda imagem através de operações de

filtragens, implementadas através de filtros espaciais tipo "passa-altas" e "passa-baixas",
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e também operadores para delimitação de bordas. O sistema permite manipular até três

imagens simultâneas, as quais são mantidas em três acumuladores Imagem_A, Imagem_B

e Imagem_C. Pode-se efetuar operações aritméticas (adição e subtração) sobre as imagens,

ou seja somar duas imagens obtidas por flltragens diferentes, ou fazer a diferença entre

várias imagens (ver exemplo na fIgUra 16).Também há previsão para a implementação das

operações lógicas de "E", "OU' e "NÃO" (sendo realizadas por bolsista de Iniciação

Científica). Tais imagens já operadas podem ser armazenadas em arquivos para depois

serem utilizadas.

O sistema implementa uma operação de restauração, que corrige uma deformação

da imagem oriunda do processo de aquisição. Em algumas imagens o sinal coletado perdeu

intensidade de forma logarítmica nas bordas, e procurou-se corrigir isto multiplicando-se

as regiões afetadas da imagem pela função inversa (ver tabela 2, entrada Nivelamento).

Foram implementados também os cálculos estatísticos de média, desvio-padrão, e

relação Sinal /Ruúlo em regiões definidas pelo usuário, através do "mouse" ("rubberband")

ou através da especificação das coordenadas do retângulo da imagem.

As tabelas 1, 2 e 3 apresentam sucintamente as opções de manipulação que o

sistema oferece. A fIgUl'a 17 apresenta um fluxograma do sistema desenvolvido.
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I
Bntra.da ft.O Menu IOperoç40 Reali%ada I

Imagem

Lê a imagem do arquivo especificado em disco, e a

mostra na janela de imagem.
Calcula e mostra o histograma da imagem

Bistoerama

presentemente em visualização (imagem

corrente).
Se a tabela de Cores não está mapeada na tela,
ela é mapeada, e pode-se então manipular seusTabela de Cores

níveis de intensidade.

Se a tabela estiver mapeada, apenas faz com queos níveis de cinza alterados retornem aos níveisde cinza puro originais.
Abre um sub-menu (ver tabela 2) com asOperações

operações permitidas sobre a imagem corrente.

Abre um Bub-menu (ver tabela 3) com os cálculos
Estatísticas

estatísticos oferecido.

Tabela 1 - Opções de manipulações oferecidas pelo sistema de processamento de

imagens.
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~rDfÓO Bub_JtW"u~F'Gfõo Lali&ada

on,inal

Imagem corrente volta a ler a

originalmente lida."'ta •••
•••••. em...,B

Imagem corrente' a do acumulador B .

lmalfem._C

Imagen corrente' a do acumulador C.

Efetua o cAlculo do Operador Gradiente
Op. de Ilobert.

·de Roberte eobre a imagem corrente.

Efetua o úlculo do Operador Gradiente
Op. de Sobel

·de Sobel 8Gbre a imapm corrente.

P •••• ·BaD ••

·Efetua uma filtragem espacial eobre a

imagem corrente.
P •••• ·Alta.

·Efetua uma filtragem espacial eobre a

imagem corrente.
Filtro" Mediana

·Efetua uma filtragem nlo Linear lobre a

Imagem corrente.
lmalfem...,B _ •••••. em._A

Acumulador B recebe a imagem do
Acumulador A.

SalTar

lmalfem._C -lmaIfem.-.A
Acumulador C recebe a imagem do

Acumulador A.
ArqulTO

O arquivo especificado recebe a imagem
do corrente.

Troca _ •• en-.A com •••••. em._C

Troca a imagem do acumulador A com a
do acumulador B.

Troca _ •• en..,B com. •••••. em._C

Troca a imagem do acumulador B com a

Operar

do acumulador C.

Efetua a soma da imagem do acumulador
-'''-.A + Iaapm...,B

A com a do Acumulador B.

Efetua a deferença da imagem do
lDaa«em.-.A • Im.aceDl_B

acumulador A com a do Acumulador B.

Efetua operação de restauração da
Total

imagem nivelando-a totalmente.

Efetua operação de restauração daNi" •.•••-· ••to

B.querda
imagem nivelando leU lado eaquerdo.

Efetua operaçlo de NBtauraçlo da
Direita

imagem ni .••lando 118\1 lado clireito.

Tabela 2 - Opções de Operações sobre imagens.
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B.ta.tútictU Operaç40 Rea.li&ado

Calcula a média de uma região da
Média

imagem especificada "posicionalmente",

ou através do "mouse" (via"Rubberband").
Calcula o desvio-padrão de uma região
da imagem especificadaDesvio-Padrão

"posicionalmente", ou através do

"mouse" (via Rubberband).
Calcula a relação Sinal/ruído de uma
região da imagem especificadaRelação 8inallRuído

"posicionalmente", ou através do

"mouse" (via Rubberband).

Tabela 3 - Opções que retomam estatísticas sobre regiões da imagem.

3.6 - Conclusões.

Neste capítulo foi apresentado o Sistema de Processamento de Imagens

desenvolvido. Este sistema é visto como a parte do sistema de tomografia que interagiria

diretamente com o usuário. Para a sua transferência para a arquitetura dedicada

desenvolvida no LIE apresentada no capítulo 4 desta tese, foi necessário a construção de

um ambiente gráfico que possibilitasse a utilização da arquitetura em um nível mais alto

de programação. Agora a sua migração para a arquitetura baseada no TMS34010 é um

trabalho que pode ser realizado com facilidade.
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Fotos obtidas da tela do Equipamento Intergraph
InterPro 82C.

Figura 12 - Visualização de uma imagem tomográfica pelo sistema. Corte

transversal de uma laranja.

Figura 13 - Imagem anterior commanipulação da tabela de cores.
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Figura 14 - Imagem e seu histograma associado, preparando a manipula~ao do

histograma.



Figura 16 - Exemplos de opera~Oes sobre as imagens.

(a) Imagem com filtragem espacial tipo "passa-baixas".





Crio o ambiente do
Slatema no telo do

Úlo9ÕO

v I Lê Imogem
d.

Disco
f

Atualizo
Histogromo

1

mcmro
Imagem

Atualizo

Histogram

Permite Usuório
t.1onipular Tabelo

de Cores

mostro
Imagem

mostro
Imagem

Realizo Operação
na Imagem

Rotoclono

Imagem

Aju.to
Hietogromo

Obter do Uauório
Parâmetroll Sob,.

a 0peraç15o

v

v

v

V I Apresento Tabelo
de Cores

Figura 17 - Fluxograma do Sistema de Processamento e Visualização de imagens,

dMenvolvido na estação gráfica Interpro.
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Capítulo IV

Aspectos Relevantes da

Arquitetura Dedicada Baseada no

GSP TMS34010 para o

Ambiente Gráfico Desenvolvido

4.1 - Introdução.

Neste capítulo é descrita BUmariamente a arquitetura dedicada para visualização

de imagens tomográficas eonstruída no Laboratório de Instrumentação Eletrônica (LIE)

do IFQSC-USP, com ênfase nas suas características que apoiaram mais diretamente a

contrução do ambiente gráfico descrito no capítulo 6. Uma apresentação completa da

arquitetura é feita por Paiva em [PAC90].

Esta arquitetura baseia-se no Processador Gráfico TMS34010 (GSP) da Texas

Instruments, que é um avançado microprocessador de 32 bits, de propósito geral que é

otimizado para aplicações em sistemas gráficos. Além do microprocessador, o circuito

integrado inclui também um controlador gráfico, capaz de gerar 08 sinais de sincronismo

para o vídeo.

O GSP pode ser configurado para servir tanto em ambiente "hosCbased" quanto em

"stand_alone". Sistemas baseados em múltiplos dispositivos TMS34010 são implementados

usando características especiais do GSP local e interfaces hospedeiras.

4.2 - Arquitetura do GSP.

O GSP é um proeessador de 32 bits, sendo que para os dutos internos, ULA, e o

espaço de endereçamento aio utilizados 32 bits. resultando num endereçamento de 128

Mbytes de mem6ria. Possui ainda 30 registradores de 32 bits para operações de prop6sito
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geral. um "8tack pointer" de 32 bits e uma memória "cache" de instrução de 256 bytes.

A figura 18 apresenta o diagrama de blocos do GSP [TEX....86al.onde além do

TMS34010 foram também colocados os seguintes circuitos:

• circuito para regeneração (refresh) de memórias do tipo "DRAM";

• circuito para gerar os sinais de sincronismo do vídeo;

• circuito para controle da atualização da tela;

• eireuito para facilitar a comunicação com um processador hospedeiro.

~ Paro o

Wonhor de
Y1ciec

P"'V",ma e boÔOll1

1

1

1

I
I

I ~LW DE I CO~ DI
1 CüO:N'I'O JlIlI'RI:SCüIIMTODA DBüI ~ ftl.l 1l J

--------------------,
I 1

-•••-IJ-lol\l'~-Cl:-GftAFI-' -cA--1 \---PROCIHADO--, --a--I'
COlI o BOBPIlmRO GJW'.KX) I

I
I

Figura 18 - Diagrama em blocos do GSP.

4.2.1 • Organização da Memória.

oTMS34010 é um processador que permite o endereçamento de palavras de apenas

um bit de memória. ou seja, cada endereço composto por 32 bits aponta para um individual

bit da memória. A fIgura 19 ilustra a estrutura lógica da memória. A memória é acessada

como uma seqüência contínua de bits. Grupos de bits adjacentes formam uma estrutura

de dados chamada de "fields" (ver seção 4.2.2.1).
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32-11\

l-- •..•.01 Addrw. ~

I N I

IItBltIlt
N+1 N N-1

11I11I
1 O

Figura 19·Estrutura 16gicade como é feito o endereçamento na mem6ria do GSP.

A figura 20 apresenta o mapa de mem6ria do GSP, o qual encontra-se dividido em

3 regiões:

• Vetores de Interrupção;

• Registradores de Entrada Saída;

• Uso geral.

>f'ffT FCOO
>f'ffT FBro I 51%

>f'ffT EOOO
>f'ffT llFl'tl

>COOO 2000
>COOO 1FTll

&12·Nw •.••
>COOO OZOO
>COOO 01Ftl

>COOO ??oo
>1FFf F'FFO

PolcM'aI

>0000 ??oo

111

Figura 20 . Mapa de memória do GSP.

~ YETORES DES INTERRUPÇotO

~ ~ADO

RESERVADO

REGISTRADORES

DE 1/0 lNTDINOS

A comunicação com a mem6ria é feita através de um duto de dados de 16 bits, e a

.cada aceuo à mem6ria, o GSP lê ou grava uma palavra (16 bits). O endereço de cada

palavra tem os .• bits menos significativos (BmS) iguais a zero. Estes 4 BmSs são usados

para o endereçamento dos bits dentro da palavra.
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Exemplo:

endere90 de

MembriaEndereço de oada Bit
lIIembria

LSBMSB

FFFFOOOOH

li Palavra(1'1'1'1'0000até 1'1'1'1'0001')

FFFF0010H

21 Palavra(FFFF0010 até FFFF001F)

I'FFF0020H

31 Palavra(FFFF0020 ati FFFF002F)

FFFF0030H

.1 Palavra(1'1'1'1'0030até FFFF003F)

I

I :I :::
I'FFFOOEOH

151 Palavra(FFFFOOEO até I'FFFOOEF)

I'FFFOOFOH

161 Palavra(FFFFOOFO ati FFFFOOFF)

I'FI'F0100H

171 Palavra(FFFF0100 ati FFFF010F)

4.2.2 - Tipos de Dados Suportados em Hardware.

o TMS34010 suporta as seguintes estruturas de dados a nível de instruções:

"fields", "bytes" , pixels, e matrizes de pixels. Nas próximas subseções estas estruturas

serão definidas.

4.2.2.1 - "Fields"

São estruturas de dados conflg'Uráveis, cujo comprimento pode ser defmido entre

1 e 32 bits. No TMS34010 podem ser configurados dois "fields" simultâneamente. A

instrução SETF defme o "field" (ver ITEX_86a]. Um "field" pode começar e terminar em

qualquer endereço de bit. Exemplificando tome-se o seguinte trecho de programa:

SETF 5,0,1 ; Configura o "field" 1 para 5 bits
MOVE @15503H,AO,1; Transfere para AO os 5 bits que

se encontram armazenados a partir do endereço 15503H.

Considerando que, antes da execução MOVE, o conteúdo do endereço 15500H seja

o seguinte:

endereço Dado

15500H 7770H
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então o endereço 15503H aponta para o 4: bit do dado 7770H, e após a execução da

instrução MOVE, o registrador AO estará com o seguinte valor:

AO: OOOOOOOEH

pois o "field" 1 foi configurado para preencher 08 bits restantes da tranferência com

zeros.

4.2.2.2 - Bytes

São um caso particular de "fields", sendo que o comprimento é definido em 8 bits,

com sinal extendido. Podem ser endereçados a partir de qualquer bit dentro da palavra.

4.2.2.3 - Pixels

O termo pixel possui dois significados no contexto de um sistema gráfico baseado

no TMS34010. Fora do GSP, pixel é um "picture element", sendo o menor elemento que

pode ser endereçado na superficie do vídeo. Para o GSP, um pixel16gico é uma estrutura

de dados suportado pelo seu conjunto de instruções. Os pixels são configuráveis, podendo

ter comprimento: 1, 2, 4, 8 ou 16 bits (sempre uma potência de 2). No caso do pixel ser

menor que 16 bits, a palavra de memória (16 bits) contém 2 ou mais pixels.

Os pixels devem estar flIlinhados com a palavra na memória e não devem transpor

os limites de uma palavra. Isto é, não podem ter parte de seu valor armazenado em uma

palavra, e outra parte em palavra diferente. Como exemplo, seja o endereço FFFOB050H

de uma palavra que contém 4 pixels de 4: bits. Assim o endereço de cada pixel na palavra
será:

}2 pixel: FFFOB050H

22 pixel: FFFOB054H

32 pixel: FFFOB058H

4S1 pixel: FFFOB05CH

O tamanho do pixel deve ser definido através do registrador de EIS, denominado

PSIZE, cujo endereço é c0000150H. Exemplificando-se, pode-se usar o seguinte conjunto



de instruções para estabelecer o tamanho do pixel para 4 bits:

SETF
MOVlt
MOVE

16,0,0 1 "field" o , de 16 bit•.
4,AO 1 o tamanho do pixel , armazenado em AO
AO,@C0000150H,O 1 armazena o tamanho do pixel no reg. de Eis

4.2.2.3.1 • Mapeamento dos Pixels na Tela

PSIZE

A informação de uma linha horizontal de pixels na tela, normalmente é armazenada

em palavras consecutivas na memória. Os pixels de uma palavra são desenhados, iniciando

por aquele que ocupa a posição menos significativa na palavra. Dessa forma, este pixel

aparece então na posição mais á esquerda da tela, enquanto o pixel que ocupa a posição

mais significativa da palavra aparece na posição mais à direita (ver figura 21). Assim, para

se desenhar um caracter na tela, este deve ser desenhado de forma invertida na memória.

32-Bit

I.• Logicol Address ~

I N I

Memory

Bit
2- -1

Bit Bit Bit
N+l N N-l

Bit Bit

1 O

Figura 21 • Mapeamento de pixels na memória.

4.2.2.3.2 • Métodos de Endereçamento de Pixels

o GSP permite duas formas de endereçamento de pixels:

• Linear· especificado pelo seu endereço de memória;

• XV • especificado pelas suas coordenadas de tela.

No endereçamento XV, o endereço é armazenado em um registrador de 32 bits de

propósito geral, e as componentes X e Y são tratadas como inteiros de 16 bits com sinal.

A componente X ocupa 08 16 bits menos significativos (BmS) do registrador, e a



componente Y ocupa 08 16 bits mais significativos (BMS) do registrador.

O endereçamento XV permite ao projetista de software trabalhar em "alto nível",

em vez de ter que mapear o pixel em termos de sua posiçlo interna (mem6ria), o que' a

nível de máquina; além disso também facilita as funções de recorte em janelas ("window

clipping"). Mas o principal, , que o software pode ser migrado facilmente de uma

configuração de tela para outra, pois detalhes como o número de bits por pixel, e o

comprimento em X da tela slo transparentes para o software.

O TMS34010 automaticamente converte o endereço XV de um pixel para a sua

forma linear, em todas as instruções que usam o endereçamento XV. Um ponto relevante

a ser levantado é como isto é feito. O GSP utiliza a seguinte fórmula para calcular o

endereço linear de um pixel, quando é dado o seu endereço XV:

E~o == [(Y. "dúplay pitch ")ou (X • tamanho elopi:ul)J + offwt

O termo "display pitch", refere-se à diferença entre os endereços de memória de dois

pixels situados em posições adjacentes verticalmente. Pode-se também pensar no "display

pitch" como o número de palavras da memória de vídeo que contém os pixels de uma linha

inteira da tela do monitor de vídeo.

Para o endereçamento XV, o "display pitch" deve ser uma potência de dois. O

endereçamento linear impõe poucas restrições, e em particular, o "display pitch" pode ser

qualquer valor múltiplo de 16, isto é, com os 4 BmSs iguais a zero.

O cálculo do "pitch" pode ser feito pela expressão:

"pitch" z: (n2 de pixels na linha)" (n2 de bits/pixel)

Por exemplo, se a tela comporta 612 pixels em cada linha, e se o número de

bitslpixel , 8, tem-se:

"pitch" = 512 ••8 = 4096 = 1000H

Quando se usa o endereçamento XV, o GSP permite configurar a origem da tela no

canto superior esquerdo, ou no canto inferior esquerdo da tela. A posição da origem é

controlada pelo bit ORG do registrador de EIS, nPYCTL.

4.2.2.4 - Matriz Bidimensional de pixels

O conjunto de instruções do TMS34010 inclui poderosas instruções para
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manipulação de conjunto de pixels, chamadas de PixBlt, que manipulam matrizes de pixels

sobre a tela e a memória. Como Matriz bidimensional de pixels. pode-se entender uma área

retangular da tela (ou da memória) de largura DX e altura DY. Este tipo de dado é

manipulado por instruções gráficas como a PIXBLT (transfere um bloco de pixels), ou a

FILL (preenche um bloco de pixels com uma cor fiou padrão). Utilizando-se uma única

instrução PIXBLT, pode-se mover a matriz de uma área de memória para outra, podendo

se ainda combiná-Ias através de operações booleanas ou aritméticas. Uma matriz de pixels

é especifica da em termos de l!lUaaltura, largura, "pitch". e endereço inicial. Se o endereço

inicial for especificado no formato XV, a matriz será referida como uma matriz em formato

XV também. Caso o endereço inicial seja especificado em formato linear, a matriz também

será referida neste formato.

A utilização de uma matriz em formato XV tem a vantagem de ser independente

do endereço de memória, e de permitir a utilização dos modos de verificação de janela do

GSP, que 8Ó são realizados com o modo de endereçamento XV. Porém a desvantagem do

formato XV reside na necessidade de o "pitch" ser uma potência de dois.

4.2.3 • Registradores do GSP.

Nesta seção serão apresentados os registradores internos do TMS34010.
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I

IIIIIIIIIIIIIIPonteiro do Pilho

Registrador! Tempororia

Registrodorl Temperaria

Registrodorl Temperaria

Regi.tradorl r-mporono

Usados poro ormozenomento
de instru~5es temporórios

PIXBLT e FILL

O(LSB)---,
SOURCE AODRESS (PIXBLTS)

SOURCE PITCH

DESTlNATION AOORESS (P1X8LTS) ANO r1lLS)

DESTlNATION PITCH

"OFfSET"

WlNDOW START

WlNDOW ENO

DELTA YI DELTA X

COLOR~(BINARY P1XBLTS)

COlOR1 (BINARY PIXBLTS, rtLL ANO ORAV)

Of~SET

~T

W~D

D'ftJX

cõlbRé
COUoR1

31

ao

81

82

8J
B4

85

86

87

B8

99

810

811

812

8103

814

SP

O(LSB)31 (MSB)

A1

A2

A3

A4

AS

A6

A7

B8

89

Bl0

B 11

B12

B13

814

SP

Figura 22 - Registradores dos conjuntos A e B.

4.2.3.1 • Registradores de Propósito Geral.

o TMS34010 po88ui dois conjuntos de registradores de prop6sito geral - conjunto

A e conjunto B - cada um com 15 registradores de 32 bits. Os dois conjuntos compartilham

um "stack pointer" (SP) também de 32 bits, o qual gerencia automaticamente a pilha do

sistema quando são ativadas as interrupções e quando há chamadas de subrotinas.

A figura 22 traz uma ilustração dos registradores de propósito geral.

47



o eonjunto A pode ser exclusivamente utilizado para armazenamento de dados e

sua manipulação. Não é associado a esses registradores nenhuma função dedicada que

utilize diretamente o hardware gráfico.

A tabela" apresenta uma explicação sucinta dos registradores do conjunto B.

Registrador Mnem&nicoDescriçlo

BO

SADDR·SlIUP'I»A4dra •.•• ..., do _te -.aperior •••••• rdo do fttor de

pbala oripm (do •••• 1 da ordem •••• bma do •••••r). 8ADDR••••• -.r ••• Iormat liDNr ou n.
Bl

SPTCH·SlIUrc:ePiIt:h •• DifereDf& ~ _tre o iDfcio da •••.•• liDhu

•••••••••• de 1UIlwlDr da •••••••••••••• _ orIpm .
B2

DADDR•~" Nld,.. •••. 1tDde!'e90do _te nperior eaquerdo do

•••tor de plsel. dellliDD(do piDI de ordem •• ai. Mix. do _ter).DADDR ••••• ..tu _form.t liDear CIOn .
B3

DPI'CH•o..tiNJtioA PiIt:h", ~ linear entre o iDfciode duu linha.

•••••••• tea DI> WItor de pbala daatiDo.

B4

OFFSET·OffwI", z....., liDaar do pbal COnupoDdent.e • oripm da tel.

(X.o,y.o).

B5

WSTART"W'ÜIdDM>8IlIrl Nldreaa·, •• de!'e90 XY do _to ••••• rior •••••• rdo

da,..Ja.
B6

WEND"W'iAdolll»til Nldreaa" .•••••• XY do _li> iaIniar dinlito tia

jaMIL

B7

DYDX"lWto yIDeIIG r. o.1.a.6 do nel*adar ..-cUl- .
lepra (•••••••• X) ••• ....e..r _te ••• t.ermoa de pbala "" bite,...,11I ••... 1" dalulrllflo ••••••. 0.1. BMSa..".sflCIIIII • altura(~Y) do "*- •••••.•UY.o lIIlDLO •••••• , .......wo.

B8

COLOROVal•• "a..z ...rT\IPendMllt _ ._ O".COLORO _116m •••• r de

flmdo ••••••• 8ft _____ ••••• oper" da biWspaDdo(PIIBLT B,XY lIIlPIXBLT B,L).

B9

COLORIv.z.. • "a..z COll.p~ G ._ r. COLORI _116m • oor de

&-te IoDte •••• _ela tlarGate ••••• operaçIo de b1W:IpIlDdo,·IID", CII1"drav".

BIO-BI4

R~. úmpo •••• para o iulr1<ç4o PisBU.

SP

SPBIadt PebtIe-. 8P _ •••• o --!'e90 do IIlt qaa ..u DI> topo da

•••••

Tabela .• - Descriçlo dos registradores do conjunto B.



4.2.3.2 • Registrador de "Status".

o registrador de "Status" (ST), , um registrador especial de 32 bits, que especifica

o "status" do processador. O 8T também contém diversos parimetros que especificam as

características dos dois tipos de dados programáveis, "field" O e "field" 1.

A figura 23 ilustra o registrador de "status", e na tabela 5 são listadas as funções

associadas aos campos do ST.

I

N2do

IN::;ol
Funçio

IBit 0-4

FSO'?W4 Sia D". c-primeDto _ lIüa do prla.iro campo C"fteld")ele ••••••• Da .....-ri •.

5

FEO'?W4 E*nd 0". BlIte llit clet.ermiDa _ o campo ••• mam6ri. , ntendido OOID -:roe, ou OOID o

lIit de aInal quando o campo , annaseoado •• um l'eliatrador ele prop6o:ito lI"ra1 ele 82 llita.(no.o =o BItenalo OOID z.~.JI'ZO=l =o BIteDalO pelo áDal)

6-10

FSl'?W4 Sia 1". Comprimento _ lIüa do •••••••do _po C"fteld")de da ••••••• mem6ri •.

11

FEl'?W4 JfsIand r.•• Wt tIet.enDiDa • o _po ••• mem6ri. , ntendido OOID -:roe, ou •••m o

lIit de aInal quando o campo , annaseoado _ um ~r de prop6alto •••ra1 de 32 llita.( PZl.o •• ----.. _ Zero&,RI-I •• l:atenaIo pelo áDal)

12-20

----..

21

IE'7",.,.,.., ~ •. PriDc:ipel Wt ••• _blIItarlcIaaebIIitar iDlIernIpçIo.

maO •• Toda •• iD"u ...•.;8 •• ~ deaabilit.edu.lEal •• TocIu •• bnarrappoe -*'-ia _blIIWu.

22-24

-a-n-Io.

25

PBX~ PúrBlL Indica DOretamo de _~. _ a iD~~-,"

~. ou _ clanDte _. ~ PIXBLT GIl PILL.O • iDt. ~u fora •• limItae de _. iDatnaçIo PIIBLT ou FILL.1 _ iD~ omrrwu durmlte _. ~ PIXBLT "" FILL.

26-27

----..

28

V·Owtff ••••••. O lIit , Ntabeleeido -'anDe • aeeaçIo da m.truçIo.

29

Z%on>.O bit , Ntabe»cido ___ • aeeaçIo da m.truçIo.

30

C-c.".y". O Wt, ar+- li I.~ ~ • .-oaçIo da ••••••.

31

NN..,wo. O Wt'..w.wdo ••••••• ~ da ~

Tabela 5 - Definição dos eampos do registrador de "status".
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N - S1nal
C - l:4rry
Z - Zero
y - o-flow
PI)( - ~ da PIxIl

IE - Hobl1tocao do InterT\lpooo
fEl - EJrtençao cio oompol
F'S1 - Tamanho 40 campo1
no - ~ cio oampoO
FSO - Tamanho cio campoO

Figura 23 - Registrador de "atatus" do GSP.

4.2.3.3 - Registradores de Entrada/Saída (E/S).

Os registradores de entrada/saída do TMS34010 ocupam os endereços COOOOOOOH

até COOOO1FF.Estes registradores podem ser acessados diretamente pelo GSP, podendo

também serem acessados pelo processador hospedeiro através dos registradores que

compõem a interface com o hospedeiro [TEX..,86a].A figura 24 ilustra o mapa de memória

dos registradores de EIS.
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>??oo 01 f'l)

>??oo 01EO

>??oo 0100

>??oo 01eo

>??oo 0180

>??oo A1AO

>??oo 0110

>??oo 0180

>??oo 0170
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Figura 24 - Mapa de mem6ria dos registradores de EIS.

4.2.3.4 - Registradores de Interface com o Hospedeiro.

Os cinco seguintes registradores de EIS são dedicados à comunicação com o

hospedeiro:

BSTADRH: (Host interface Address, high word) Contém os 16 bits mais

aignifieativos (BMS) de um endereço de 32 bits usado pelo hospedeiro para

acessar indiretamente a mem6ria local do GSP.

BSTADRL: (Host interface Address, low word) Contém os 16 BmSs de um
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endereço de 32 bits usado pelo hospedeiro para acessar indiretamente a

memória local do GSP.

BSTCTLH: (Host interfaee Control, high byte) Contém 7 bits programáveis que

controlam as seguintes funções de comunicação com o hospedeiro:

NMI (bit 8) - Interrupção não mascarável

NMIM (bit 9) - NMI modo bit

INCW (bit 11) - Incrementa o endereço durante escrita

INCR (bit 12) - Incrementa o endereço durante leitura

LBL (bit 13) - "lower byte last"

CF (bit 14) - descarrega a "cache"

HLT (bit 15) - Pára (nhaltn) a execução do TMS34010

O bit 10 é reservado.

BSTCTLL: (Host interface ContraI, low byte), os bits O a 7 são reservad~s.

BBTDATA: (Host interface data) Contém o dado que será gravado ou lido na

memória local.

Através destes registradores o TMS34010 pode efetuar as seguintes operações:

• Transferir diretamente mensagens de comando ou de "status";

• Transferir indiretamente blocos de dados de/para a memória local;

• Receber pedidos de interrupção do hospedeiro;

• Transmitir pedidos de interrupão para o hospedeiro.

A capacidade para transferir grandes blocos de dados torna a interface com o

hospedeiro extremamente flexível Por exemplo, o hospedeiro pode tranferir blocos de

comandos para o GSP, pode parar ("haltn) o GSP temporariamente para carregar um novo

programa para o GSP executar, ou pode ler blocos de dados gráficos gerados pelo GSP.

Os registradores de interface com o hospedeiro são mapeadoB em 4 posições

consecutivas de 16 bits, no espaço de endereçamento de memória ou de EIS do hospedeiro.

Neste caso, OIJ registr'adores HSTCTLL e HSTCTLH são acessados pelo hospedeiro, como

08 8 BmSe e OIJ 8 BMSs respectivamente, de uma única posição de memória.

O registrador H8rCTL (host control) controla funções tal como a da transferência

de pedidoe de interrupção. Estas solicitações são tipicamente usadas pelo IOftware para

coordenar a transferência de blocos de dados para a memória local do GSP. O HSTCTL
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também permite ao hospedeiro descarregar a "cache" do GSP, parar ("halt") a execução no

GSP, e transmitir pedidos de interrupções não mascaráveis para o GSP.

O hospedeiro utiliza os outros três registradores para aceBBarindiretamente blocos

de dados dentro da memória local do GSP. Os registradores HSTADRL e HSTADRH

armazenam o endereço (32 bits) que indica a localização da palavra na memória do GSP,

e o registrador HgfDATA armazena o dado a ser transferido de/para a memória local, sob

controle do hospedeiro. A interface com o hospedeiro pode ser programada para

automaticamente incrementar o endereço após cada transferência, fazendo com que o

hospedeiro possa acessar rapidamente um bloco de dados seqüenciais. Esta técnica é

usualmente chamada de Acesso Direto à Memória (do inglês - DMA).

4.2.3.5 - Registradores Dedicados ao Controle da Memória

Local.

Seis do registradores de EIS são dedicados ao controle da memória local do GSP.

São eles:

• CONTROL : contém parâmetros que controlam a operação da interface com a

memória local.

RM (bit 2) - modo de refrescamento da DRAM

RR (bits 3-4) - tua de refrescamento da DRAM

T (bit 6) - habilita transparência

W (bits 6-7) - modo de det.ecção de violação de janela

PBH (bit 8) - PixBlt em direção homontal

PBV (bit 9) - PixBlt em direção vertical

PPOP (bits 10-14) - operação de processamento de pixel

CD (bit 16) - desabilita a "cache"

Bits O e 1 são reservados.

• CONVDP : fator de conversão do "pitch" destino. É usado durante conversão de

endereçamento XV para linear, em um endereço destino.

• CONVRP : fator de conversão do "pitch" origem. É usado durante conversão de

endereçamento XV para linear, em um endereço origem.

• PMA8K : registrador de máscara de planos. Habilita ou não 08 ftn08 planos de
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memória da imagem, para pixels contituídos por vários bit.s.

• PSIZE : registrador de tamanho de pixel. Especifica o tamanho do pixel (em

bits). Os tamanhos possíveis são: 1, 2, 4, 8 e 16 bit.s.

• REFCNT : contador para controle do refrescamento de memórias dinâmicas

(DRAM).

4.3 • Instruções Gráficas

Conforme já mencionado anteriormente, o TMS340IO possui instruções específicas

para a manipulação de pixels. Eles podem ser indicados através de seu endereço em

formato linear ou XY. Serão apresentadas a seguir alguns detallies sobre as instruções e

operações gráficas do GSP.

4.3.1 • Instrução FILL

Esta instrução preenche uma matriz de pixels com o valor especificado no

registrador COLORI. A matriz pode ser definida tanto no formato linear quanto no XY

(FILL L ou FILL XY).

Os parâmetros necessários a sua execução devem estar previamente armazenados

no registradores que são utilizados por esta instrução (ver lTEX_86a]). Durante a sua

execução podem ser feitas operações de processamento de pixels, verificação de janelas,

máscara de planos e transparência.

4.3.2 • Instrução PIXBL T

o conjunto de operações "raster", chamadas PixBlt (pixel Block Transfer), são

utilizadas para manipulação de matrizes bidimensionais de bits ou piels. A matriz de

pixels é definida pelos seguintes parimetros:

• O endereço inicial da matriz (o endereço do pixel com o endereço mais baixo);

• A largura DX (o nQ de pixela por linha);

• A altura DY (o nR de linhas de pixels);
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•o "pitch" da matriz (a diferença entre o início de duas linhas sucessivas)

Dois operandos devem ser especificados numa instrução PIXBLT, a matriz de

pixels fonte e a matriz de pixels destino. Ambas devem ter a mesma largura e o mesmo

comprimento, embora possam ter "pitches" diferentes. Esta instrução combina cada pixel

da matriz fonte com o pixel correspondente da matriz destino, utilizando as operações

gráficas selecionadas previamente.

Em algumas das instruções PIXBLT pode-se especificar qual o canto da tela que se

deseja tomar como origem. Assim, a seleção é feita pelos bits PBV e PBH do registrador

CONTROL.

Tanto para as instruções PJXBLT quanto para as FILL, o tempo de execução,

depende do tamanho da matriz de pixels utilizada. Como isso poderia vir a causar atraso

ao atendimento de instruções de alta prioridade, essas instruções verificam a ocorrência

de interrupções a intervalos regulares durante sua execução.

4.3.3 • Instrução PIXT

No TMS34010 as instruções PIXT (pixel transfer) podem ser utilizadas para

transferir pixels individuais de uma localização para outra. Esta transferência pode ser

feita a nível de registrador para memória, de memória para registrador, ou mesmo de

memória para memória.

O endereço do pixel pode ser especificado tanto em formato linear quanto em

formatoXY.

A instrução PIXT pode ser usada juntamente com verificação de violação de janela,

com operações de processamento de pixels booleanas ou aritméticas, máscara de planos e

transparência.

4.3.4 • Instrução DRAV

A instrução DRAV é usada principalmente para a implementação de algoritmos

incrementais, para desenhar círeulos, elípses, arcos e outru curvas. Esta instrução

desenha um pixel para a posição apontada por um registrador, o ponteiro (no registrador)
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é então incrementado para apontar para o próximo pixel. O valor do pixel é obtido do

registrador COLORI.

Esta instruçlo pode ler utilizada juntamente com as operações gráficas (booleanas,

aritméticas, verificação de janelas, máscara de planos e transparência).

4.3.5 • Instrução LINE

Para o desenho de linhas retas pode-se usar a instrução DRAV, mas este caso pode

ser tratado com vantagem no TMS340IO através da instrução LINE. Uma instrução UNE

implementa o "loop" interno do algoritmo de Bresenham para desenhar linhas ..

Assim como a instrução DRAV, apresentada acima, a instrução LINE também pode

ser usada em conjunto com as operações gráficas.

4.3.6 • Instrução CPW

Esta instrução compara um pixel (ponto) com os limites de uma janela, utilizando

apenas um estado de máquina para comparar as coordenadas XY do ponto com todos os

quatro cantos da janela.

Com esta instrução pode-se verificar se uma linha (definida por dois pontos) está

inteiramente dentro ou inteiramente fora de uma janela. Linhas inteiramente fora podem

ser rejeitadas, significando que não mais consumirão tempo de processamento.

4.4 • Operações Gráficas.

O TMS340IO provê diversos métodos para processar os valores fonte e destino de

pixels antes que o resultado seja escrito no destino. Estas operações incluem:

• Operações de processamento de pixel aritméticas e booleanas;

• Uma Ift-'scara de planos que especifica quais os bits dos pixels que serão

alterados durante as operações.

• Transparência, é uma opção que permite que objetos escritos sobre a tela tenham

regiões (transparentes), em que os objetos que estão atrás de outros possam

66



ser visualizados.

~ operações de processamento de piIels, máscara de planos, e transparência podem

ser usadas simultaneamente, podendo também serem combinadas com qualquer das

instruções que desenham piIels descritas nas seções anteriores.

O TMS34010 possui características tais como a verificação automática de janelas,

suportando muito bem a construção de ambientes gráficos baseados em janelas. Há 3

formas de realizar essa verificação:

• Recortando uma imagem, para que ela se restrinja a janela;

• Solicitando uma interrupção, se foi feita uma tentativa para escrever um pixel

fora de uma janela;

• Solicitando uma interrupção, se foi feita uma tentativa para escrever um pixel

dentro de uma janela;

4.4.1 - Operação de Expansão de Cor.

O TMS34010 permite, através do uso das instruções PIXBLT B,xy e PIXBLT B,L,

a realização da operação de expansão de cor. Nesta operação, a forma da imagem pode ser

armazenada separadamente dos atributos de cor e intensidade. Esta forma pode ser

armazenada de maneira comprimida através de um mapa de bits (um bit por piIel)

contendo "bOI e "Os", em uma mem6ria que não seja a de vídeo.

A operação de expansão de cor adiciona cor à forma no momento em que a mesma

é desenhada na mem6ria de vídeo. Neste caso, o registrador COLORO contém a cor que

será atribuída ao bit "O",enquanto que o registrador COLORI contém a cor que será
atribuída ao bit "1".

Este recurso possui utilidade na definição dos caracteres para texto, e em aplicações

que gerem dinAmicamente, formas ou padrões. O beneficio imediato deste recurso está na

redução da área necessária para armazenar estes caracteres ou formas.

4.4.2 - Operações com Janelas.

Uma janela é uma região retangular da mem6ria de vídeo, que é especificada em
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termos das coordenadas XY dos pixels de seus dois cantos extremos (mínimo X e Yt e

máximo X e Y). Os pixels do canto são considerados como pertencentes a janela. As

operações de verificação de janelas 11I0 possíveis apenas com o modo de endereçamento XYt

isto ét o endereço do pixel destino deve estar especificado no formato XY.

Os registradores 85 (wBtart) e 86 (wend) especificam a janela. Há " modos de se

efetuar a verificação de janelas. A seleção de um modo é feita através do campo Wt do

registrador CONTROLt da aeguinte forma:

W=O : a verificação de janela é desabilitada;

W=1 : é feito um pedido de interrupçãot na tentativa de se escrever dentro da

janela;

W=2 : é feito um pedido de interrupçãot na tentativa de se escrever fora da janela;

W=3 : escreve somente os pixels que estejam dentro da janela;

Os modos de verificação de janela afetam somente a escrita de pixels, realizada com

as instruções gráficas PIXBLTt FILLt LINEt DRAV e PIXT.

Uma operação freqüente em ambientes comjanelas, é o cálculo da região onde dois

retângulos ae interceptam. Essa operação é possível com as instruções PIXBLT e Fll..L.

Através de verificação de janelast pode-se realizar esta operação de intersecção de duas

formas:

1. a matriz destino é recortada ("preclipped" numa janela retangulart antes que a

instrução PIXBLT (ou FILL) inicie.

2. a intersecção da matriz destino com a janela retangular é calculada, mas os

pixels não aio transferidos.

4.4.3 - Operações de Processamento de pixels.

O TMS34010 possui 16 operações booleanas de processamento de pixels, e 6

operações aritméticas. As operações booleanas são executadas bit a bitt e 08 pixels podem

aer de 1, 2, 4, 8 ou 16 bits. Nas operações aritméticas os pixels podem ser de "t 8 ou 16

bite e aio tratados como inteiros com complemento de 2.

68



I ppop I Operaçlo I

0??oo

Fonte -+ Destino

??oo1

Fonte AND Destino -+ Destino

00010

Fonte AND -Destino -+ Destino

00011

Os -+ Destino

00100

Fonte OR -Destino -+ Destino

00101

Fonte XOR Destino -+ Destino

00110

-Destino -+ Destino

00111

Fonte NOR Destino -+ Destino

01000

Fonte OR Destino -+ Destino

01001

Destino -+ Destino

01010

Fonte XOR Destino -+ Destino

01011

-Fonte AND Destino -+ Destino

01100

11 -+ Destino

01101

-Fonte OR Destino -+ Destino

01110

Fonte NAND Destino -+ Destino

01111

-Fonte -+ Destino

Tabela 6 - Opções de processamento booleano de pixels.

A operação de proeessamento de pixel é selecionada no campo PPOP do registrador

CONTROL Quando um pixel é lido «(onte), ele é logicamente ou aritimeticamente

combinado com o pixel destino correspondente, de acordo com a operação em PPOP, e o

resultado é escrito no pixel destino. As tabelas 6 e 7 listam os 22 códigos possíveis em

PPOP e lIeU8 significados.
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I ppopI Operaçio I

1??oo

Fonte + Destino -+ Destino

10001

AnDSl (Fonte, Destino) -+ Destino

10010

Destino - Fonte -+ Destino

10011

SUBS2 (Fonte, Destino) -+ Destino

10100

MAX (Fonte, Destino) -+ Destino

10101

MIN (Fonte, Destino) -+ Destino

10110 - 11111

Reservado

Tabela 7 - Opções de processamento aritmético (ou cor) de pixels.

4.4.4 - Máscara de Planos.

A máscara de planos é um mecanismo em hardware que protege determinados bits

dos pixels. A memória de vídeo é organizada em planos de bits (ou planos de cores), e cada

bit de um pixel é associado a um plano, ou seja, o número de planos é igual ao número de

bits do piul (ver rlgUI'a 3).

Através da máscara de planos pode-se manipular um ou mais planos

independentemente dos demais. Por exemplo, se uma memória de vídeo possui quatro

planos, três deles podem ser dedicados a manipulação de gráficos em 8 cores, enquanto o

quarto plano pode ser usado para sobrepor texto em uma cor. Pode-se estabelecer a

máscara de planos para que o texto seja modificado sem afetar os gráficos e vire-versa.

O registrador PMASK armazena a máscara de planos. Cada bit da máscara de

planos corresponde ao bit da mesma posição no pixel. Os bits 1s especificam que o bit

correspondente (plano de bits) está protegido, e os bits Os especificam que os bits

correspondentes (plano de bits) podem ser modificados.

A máscara de planos exerce influência somente durante as instruções gráficas

PIXBLT, FTI...L,PIXT, DRAV e LINE.

I ADDS - adiciona com saturação. Quando ocorre overflow, o resultado é substituído por
ls.

Os.
2 SUBS - subtrai com saturação. Quando ocorre overflow o resultado é substituído por
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4.5 - Ferramentas para Desenvolvimento de Software.

o TMS34010 dispõe de um conjunto de ferramentas, executáveis no hospedeiro

(neste trabalho, o mM-PC) para desenvolvimento de software, o qual é listado a seguir:

• Aasembler

• Archiver

• Linker

• Utilitário para conversão de c6digo

• Simulador

• Programa para Depuração de Código - SDB340

• Compilador C

• Loader SDBL

As ferramentas da linguagem montadora para o TMS34010, criam e usam arquivos

objeto que estejam em "Common Object File Format" ou COFF. Neste formato, os arquivos

objeto contém blocos separados (seções) de código e dado, que podem ser carregados em

diferentes espaços de memória.

4.5.1 - "Assembler"

o 88sembler (GSPA) converte os arquivos fonte em linguagem montadora, para

arquivos objeto em linguagem de máquina. Os arquivos fonte podem conter instruções,

d.iretivos do Assembler, e d.iretivos macro. Pode·se usar os diretivos do Assembler para

controlar vários aspectos do processo de montagem, tais como a formato da listagem,

alinhamento dos dados, e como o código fonte é colocado nas seções.

4.5.2 - "Archiver"

Permite a criação de bibliotecas. Por exemplo, através do GSPAR pode·se criar uma

biblioteca de maeros, e neste caso, o Assembler pesquisa a biblioteca para buscar os macros

que foram referenciados no arquivo fonte. Pode·se criar também bibliotecas com arquivos

objeto, neue caso as referências externas serão buscadas na biblioteca durante a execução
do Linker.
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4.5.3 - "Linker"

o Linker (GSPLNK) combina vários arquivos objeto em um único arquivo

executável. Quando o m6dulo executável é criado, é efetuada a relocação e determinação

das referências externas. O Linker utiliza como entrada os arquivos objeto em formato

COFF criados pelo Assembler.

Os diretivos do Linker permitem que se combinem seções do arquivo objeto,

símbolos para um endereço específico ou internos a regiões específicas da memória do

TMS34010, e permitindo também definir ou redefinir símbolos globais.

4.5.6 - Utilitário para Conversão de Código

A função deste utilitário é converter um arquivo objeto COFF, para o formato

hexadecimal da INTEL ou TEKTRONIX, pois a maioria dos programadores de EPROM

não aceitam arquivos objeto COFF como entrada. O arquivo convertido pode ser então

utilizado pelo programador de EPROM.

4.5.7 - Simulador

O simulador (GSPSlM) é uma ferramenta de depuração, que simula as funções do

TMS34010 em um ambiente gráfico conflgurável. O simulador permite projetar,

implementar, e avaliar tanto sistema gráficos quanto sistema não gráficos.

A tela de visualização e o conjunto de comandos do simulador mostra e permite

controlar informações acerca do "etatus" da máquina, oferecendo recursos para que o

usuário controle o programa em desenvolvimento.

O simulador apresenta dois conjuntos separados de informação:

1. O estado da máquina, contendo os valores dos registradores dos arquivos A e B

(ou os de EIS), o valor do PC, SP, flags, registrador de "status", o estado da

"cache", o tamanho do pixel, etc. A fJ.gUra25 ilustra esta apresentação.

2. O ambiente gráfico, que permite a visualização de figuras ou imagens.

Figura 25 - Tela apresentada pelo simulador.

O simulador contém um conjunto de comandos que poSBibilitam:
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OSF aegi.ter and Machine .tatua erw .imulator fa 16/32 ps- O P"-OOOO
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• a alteração dos registradores e "flage", individualmente ou por bloco;

e a alteração ou visualização do conteúdo de uma posição ou de um bloco de

mem6ria;

• estabelecer "breakpoints";

• executar o programa passo a p88S0, ou por grupo de instruções, ou o programa

completo;

• modificar parãmetros como o tamanho do pixel, o estado da cache, o tamanho do

"field", etc, de forma a alterar o estado da máquina.

4.5.8 - Programa para Depuração de Código - 8DB340.

o TMS34010 possui ainda uma ferramenta para depuração de programas chamada

de SDB340 (software Development Board), a qual deve ser utilizada com uma placa gráfica

que contenha o TMS34010.

A utilização desta ferramenta é parecida com a do simulador, pois é dotada por um

conjunto de comandos semelhantes, diferenciando-se dele por efetivamente acessar o GSP.

4.5.9 - Compilador para a Linguagem "C".
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A Texas Introments, fornece um compilador "C", que está em uma posição híbrida

entre a versão 1 (Kerningham e Ritchie) [KER_78] e a versão ANSI [KER_88] [SCD_89].

O compilador C, composto por quatro partes:

• o pré-processador para a linguagem C, GSPCPP;

• o "parser" , GSPCC;

• o gerador de código intermediário, GSPCG;

• o "aasembler", GSPA.

Após serem efetuados todos os passos de compilação de um arquivo, obtém-se um

código objeto que deverá ser "link"-editado com 88 bibliotecas pertinentes.

4.5.10 - Carregador SDBL.

Esta ferramenta possibilita o carregamento de um programa objeto na memória

local do GSP. A transferência do programa do hospedeiro para o GSP é realizado através

dos registradores que compõem a interface com o hospedeiro.

Esta ferramenta foi estendida para suportar o subsistema de comunicação com o

hospedeiro desenvolvido (ver seção 6.3.3).

4.6 - Especificações da Arquitetura Desenvolvida.

A arquitetura dedicada desenvolvida [PAC90] é constituída pelos seguintes
elementos:

• o processador gráfico TMS34010;

• memória de sistema, implementada com RAMs rlin8micas;

• memória de vídeo, implementada com VRAMs;

• circuito para controle da temporização do vídeo;

• eonversor D/A de 8 bits, utilizado na geração do sinal de vídeo, com os 256 níveis
de cinza.

A figura 26 apresenta o diagrama em blocos desta arquitetura.
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Figura 26 - Diagrama em blocos da arquitetura dedicada utilizada.

As características da arquitetura são as seguintes:

• Freqüência externa do TMS34010: 20 MHz;

• Freqüência do pixel: 10 MHz;

• Resolução da tela: 256 linhas com 512 pixels, e pixel de 8 bits;

• Interface Serial RS232-C: para conexão de um "mouse" com taxa de transmissão

de 1200 Bauds, 1 "stop bit", sem paridade;

• Memória de Sistema (DRAM): 2 ][ 128 Kbytes;

• Memória de Vídeo (VRAM): 3 ][ 128 Kbytes.
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Capítulo V

Ferramentas de Apoio ao

Desenvolvimento de

Interfaces com o Usuário

5.1 - Introdução.

Os avanços na tecnologia de equipamentos computacionais vêm possibilitando a

construção de terminais gráficos cada vez mais poderosos, e dessa forma os programas

para controlá-Ios tornam-se também cada vez mais sofisticados, pois precisam acompanhar

esta evolução. Atualmente, com a crescente tendência de utilização de sistemas interativos,

suas intenaces HomemlMáquina (HIM) vem causando uma verdadeira revolução em

termos de demanda de novas técnicas para desenvolvimento desses programas [HIX_89].

O processo de construção de um sistema de software por si só é uma tarefa

complexa. Quando trata-se de um sistema interativo - que precisa de uma interface

HomemIMáquina - o sistema não é julgado apenas pela sua capacidade de cumprir a tarefa

para a qual ele foi construído, mas também pela sua característica de se comunicar com

o usuário. De fato, se os usuários Dio conseguirem efetivamente manipular um sistema

interativo, ou a capacidade computacional do sistema pode não ser plenamente utilizada,

ou ele se tornará ineficiente.

O desenvolvimento de interfaces H/M é bastante diferente do desenvolvimento de

software convencional. Os métodos tradicionais, técnicas e ferramentas normalmente

utilizadas para desenvolvimento de software geralmente não provêm um auxílio eficiente

para a construção de interfaces [HDC89]. Assim, um campo aberto à pesquisa é o de

tecnologia para a construção de interfaces H/M que sejam: eficientes; tenham um elevado

grau de "amigabilidade com o usuário"; e sejam independentes da máquina para o qual

foram construídos (portabilidade). Com esses três objetivos a serem alcançados, muitos

pesquisadores tim criado padrões de como uma interfaee com o usuário deve ser (em
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termos de aparência), quais os componentes utilizados na construção de interfaces, e

mesmo em ferramentas que auxiliem ao projetista de software a construir suas interfaces.

N as próximas seções será apresentada uma classificação dessas ferramentas, bem

como algumas ferramentas de auxílio a construção de interfaces RIM.

5.2 - Classificação das Ferramentas para a Construção de Interfaces com o

Usuário.

Segundo Myers [MYE_89],existem dois grandes grupos de ferramentas que apoiam

a construção de interface com o usuário: "toolkits" para lnterface com o Usuário e Sistemas

de Desenvolvimento de lnterface com o Usuário. A seguir é apresentado um resumo sobre

eles.

- 'Toolleit."para lnterface com o U.uário, são bibliotecas que oferecem técnicas

de interação, onde técnica de interação é um modo de se utilizar um dispositivo

físico de entrada (tal como "mouse", teclado, mesa digitall.zadora, ou "rotary knob")

para receber um dado, o qual pode ser um comando, número, nome, etc, criando um

processo de realimentação de informações sobre a tela. Exemplos de técnicas de

interação são "menus" e utilização de "BerOUbars". Um programador então utiliza

o "'toolkit" para escrever programas, o qual organiza tais técnicas de interação, de

forma a se obter softwares "amigáveis". Deve-se notar que a qualidade do

eoftware em termos de "amigabilidade" é de responsabilidade toda do programador,

pois os ''tooIkits'' não oferecem qualquer garantia nem facilidade de

desenvolvimento ao programador. Uma desvantagem da utilização de "tooIkits", é

que eles oferecem estilos de interação limitados e são dificies de se utilizar sem

algum auxílio [LEE_89]. Exemplos de "toolkits": Macintosh Toolbox, o Motif da

Open Software Foundation [BAR_91], o XView e o X.II Toolkit para o Sistema de

Gerenciamento de Janelas X Window [HEL_90] [JOH_90].

- Um Bufe,,", ele DaenvolvilfU!nto ele lnterfoce com o U.udrio • SDW, é um

conjunto integrado de ferramentas que ann1i9m o programador a criar e gerenciar

muitos aspeetos das interfaces. Os SDros auxiliam tanto na fase de projeto quanto

Da de implementação de interfaces. Também devem manipular todos os aspectos
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da interface, o que inclui todos 08 ítens visíveis na tela e tudo o que se ref1Ta ao

diálogo entre o usuário e a aplicação. Dessa forma os SDIUs devem:

• Gerenciar o "mouse" e os outros dispositivos de entrada,

• Validar os dados fornecidos pelo usuário,

• Real.iEar tratamento de erros que o usuário cometer,

• Efetuar um processo de realimentação para mostrar que as solicitações de

entrada foram recebidas,

• Prover auxílio ao usuário, em forma de explicação e exemplos em todas as fases,

• Atualizar a tela quando as saídas geradas pelo aplicativo são alteradas,

• Permitir ao usuário personalizar seu aplicativo.

Para efetuar tudo. isso, os SDlUs geralmente contam com:

• um "toolkit";

• um componente que efetua o controle de diálogo entre o sistema e o usuário, o

qual trata os eventos criados;

• um ambiente de programação que orienta a construção do código da interface;

• um editor gráfico baseado em "mouse" para especificar a localização dos

elementos gráficos, (um exemplo é o utilitário devguide da SUN Inc. para

o SDIU OpenWindowa [SUN_89b]);

• um m6dulo de análise que avalia a interface construída automaticamente,

tomando como base uma série de regras e diretrizes, ou mesmo que guarde

a seqüência de solicitações feitas pelo usuário ao sistema para posterior

avaliação pelo projetista da interface.

As considerações feitas anteriormente indicam que existe uma ligação muito

estreita entre um "toolkit" e um SDIU. A figura 27 mostra os vários níveis de um software

que disponha de interface com o usuário. Essa figura sugere algumas regras entre estes

níveis. Por exemplo, um programa de aplicação tem acesso a todos os níveis de

programação isto é, o programador pode explorar tudo o que é oferecido em cada nível.
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SDIU

"Toolkit"

Sislema de gerenciamento de
janelas e pacotes gráficos

Sistema Operacional

Hardware

Figura 27 - Níveis de um software que dispõe de interface com o usuário.

5.3 - Ferramentas de Auxilio à Construção da Comunicação

Homem/Máquina.

Nesta seção serão consideradas ferramentas (que por sua vez também são sistemas

de softwa.re) que destinam-se a facilitar a construção de programas all'r11iando a

implementar, ou mesmo executando por si s6, a comunicação do software com as pessoas

que o ut.1HY.Atn.

5.3.1 - Sistemas de Gerenciamento de Janelas.

Um Si.tema de Gerenclamento de Janelas (8GJ) é um software que auxilia

o usuário a monitorar e controlar os diferentes contextos dos programas aplicativos,

separando-oe fisicamente em diferentes regiões de uma ou mais telas do computador

[MYE_88]. A estas regiões dá-se usualmente o nome de Janelas. Estas janelas podem

conter diversos tipos de informações, principalmente textuais ou gráficas.

Em si8teJD88 computacionais que oferecem processamento multi-tarefa, os

Gerencisdores de Janelas tornaram-se populares principalmente porque eles permitem que

várias atividades logicamente eeparadas sejam colocadas simultaneamente em diferentes

regiões da tela do terminal. Isso atende a necessidades reais, pois durante grande parte
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do tempo a atenção de um usuário de computação está deslocando-se de uma atividade

para outra, tais como editar vários arquivos de uma vez para compor outro e depois

compilá-Io. Enquanto o arquivo é compilado, o usuário pode ler suas mensagens de correio,

verificar o tempo dispendido com seu processo, ou seja, realizar outras tarefas enquanto

espera que o computador finalize alguma outra por ele solicitada. Utilizando-se sistemas

de janelas estas atividades podem ser efetuadas de forma a exigir menos esforço do

usuário.

Apesar de janelas em vídeo já existirem anteriormente, o conceito de Sistema de

Gerenciamento de Janelas, compartilhando vídeo e teclado, como um paradigma de

interface com o usuário foi efetivamente implantado com o sucesso do computador

MacIntosh [WIL_84], muito embora os conceitos envolvidos tenham sido utilizados também

por outros fabricantes, como por exemplo o sistema "Star" da Xerox [JOH_89].

Outro fator relevante é que, com o avanço da Ciência de Computação e sua

utilização em várias áreas, tais como engenharia, fisica, medicina, agricultura,

biblioteeonomia, advocacia, ete, tomou-se de grande importância que usuários não

treinados em computação pudessem utilizar os sistemas computacionais facilmente. Dessa

forma a construção de "sobares" que utilizem interfaces "amigáveis" com o usuário

tomou-se uma premissa para projetistas de tais sistemas. A utilização de janelas, "menus",

ícones (que podem ser vistos como um caso especial de janelas), entradas interativas

através de "mouse", mesas digitalizadoras, e a gerência desses recursos é justamente a

função de um Sistema de Desenvolvimento de Interfaces com o Usuário - SDIU, como foi

discutido acima.

Muitas vezes os Sistemas de Gerenciamento de Janelas são confundidos com

Gerenciadores de janelas, mas é bom colocar que um Gerenciador de Janelas faz parte de

um Sistema de Gerenciamento de Janelas [FOL_90].Assim, um Sistema de Gerenciamento

de Janelas é dividido em duas partes. A primeira é um Gerenciador de Janelas, através

do qual o usuário interage para solicitar que janelas sejam criadas, modificadas, movidas,

fechadas, abertas, ou que as operações usuais sejam efetuadas sobre elas. A segunda

componente é o Sistema de Janelas, o qual efetua realmente as operações de criação,

modificaçAo, translaçio, fechamento e abertura das janelas.

O Gerenciador de Janelas é construído sobre o Sistema de Janelas, ou seja, o

Gerenciador de Janelas utiliza os serviços oferecidos pelo Sistema de Janelas. Nesta
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estrutura hierárquica também são colocados os pacotes gráficos de alto nível e os

programas de aplicação.

Os programas construfdos utilizando-se um Sistema de Gerenciamento de Janelas

que podem atender a diversos processos simultaneamente são comumente chamados de

programas Clientes ("Cliente"), 08 quais utilizam os recursos do Sistema de

Gerenciamento de janelas, o qual neSBecontexto é geralmente chamado de Servidor

("Server"). Em alguns Sistemas de Gerenciamento de Janelas que utilizam a arquitetura

do tipo eervidor-cliente, tal como o X Window System [SCH_86] e o NeWS [SUN_87], o

próprio Gerenciador de Janelas também é visto como sendo um cliente especial. A figura

28 mostra como o sistema de janelas pode se relacionar com o sistema operacional e com

os programas de aplicação.

Figura 28 - Relacionamento entre o usuário e a máquina, através da arquitetura

Servidor-Cliente.

Alguns Sistemas de Janelas, tal como o X Window e o NeWS [SUN_90c], são

classificados como "independentes de espeeificação",ou seja, Podem ser colocados sobre eles

diferentes Gereneiadores de Janelas, cada um com uma "aparência" diferente para seus

componentes. 1880 dá-se devido ao fato de que o Gerenciador de Janelas, e não o Sistema

de Janelas. , que determina qual é a "aparência" das janelas, e como o usuário interage

com elas. Assim, tal como muitos programas de aplicação diferentes POdemser construidos
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sobre pacotes gráficos, muitos Gerenciadores de Janelas podem ler construídos sobre um

Sistema de Janelas "independente de especificação". Para que tal fato ocorra, o Sistema

de Janelas deve aer projetado para suportar uma grande variedade de especificações de

Gerenciadores de Janelas. Naturalmente, em um ambiente específico, o Gerenciador de

Janelas e o programa de aplicação precisam estar utilizando uma mesma especificação de

"aparência" para 8 interface com o usuário.

Caso a interfaee de programação para o sistema de janelas seja claramente dermida

e implementada via intercomunicação entre processos, os clientes do sistema de janelas

podem estar em computadores diferentes, desde que estejam conectados a aquele que

armazena o Sistema de Janelas através de uma rede de alta velocidade. Esta comunicação

é feita principalmente através de mensagens que carregam eventos disparados entre uma

máquina e outra. A utilização de comunicação entre processos possibilita que aplicações

com demanda intensiva de computação possam residir em computadores poderosos,

enquanto o usuário interage com a aplicação através de uma estação de trabalho. Logo este

modelo aervidor-cliente é justamente uma visão sotlsticada de um protocolo para terminal

virtual [FOL-90].

Uma possível arquitetura distribuída que utiliza Sistemas de Janelas baseada em

eventos gerados pelo usuário pode ser vista na tlgura 29.

SolicitDÇÕode monipulação d.
janelas e de primitivos d. saído

NolifICoçõo
de ~..ento.

Nolificaçeode evenloe

Figura 29 - Relacionamento entre janelas, clientes e eventos.
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Com o fato de que, normalmente, grande parte do custo de um sistema

computacional ~ devido ao software, ~ cada vez mais interessante que os sistemas de

IIOftwaredesenvolvidos sejam independentes de máquina. Por preconizar tal característica,

e também porque sua utilização em sistema UNIX tem sido largamente aceita, o Sistema

X Window, que foi desenvolvido pelo MIT, vêm se tornando um padrão de fato, para a

construção de interfaces com o usuário nesses sistemas [BAR_91]. Pode-se dizer que um

sistema de IIOftware construido utilizando o Sistema X Window como sistema de janelas,

utiliza aquela estrutura colocada acima das aplicações servidor-cliente.

O sistema X Window possui basicamente três módulos: o X 8erver, o X Client e

o X Protocol.

O X Server é o módulo do X Window que encapsula o hardware, possibilitando que

os programas aplicativos (XClient) utilizem os recursos disponíveis pelo hardware, ou seja,

todas as ações de entrada de dados pelos dispositivos de entrada, como de saída gráfica

devem ser realizadas pelo X Server. O Sistema X Window apresenta "facilidades" para a

sua utilização em sistemas computacionais baseados em rede. Isto, porque a própria

fllosof18 de construção do X Window é dirigi da a eventos e mensagens [Rad_90]. Os

diferentes tipos de mensagens são coletivamente chamados de X Protocol. Uma

mensagem pode ser uma solicitação para desenhar uma linha, outra para desenhar um

eírculo, outra para escrever um texto, e assim por diante. Além disso o X Server pode

enviar de volta ao X Client mensagens especiais, tais como mensagens de erros ou mesmo

outros eventos. Essas mensagens especiais também fazem parte do X Protocol. O X Client

é o programa de aplicação do usuário que solicita os recursos oferecidos pelo X Server. A

f:agura 30 apresenta um exemplo de utilização de um Sistema X Window para efetuar-se

uma saída gráfica .

.x .Ç.liem.

IDrow - Line I
X .fr.Q..toc21

X SERVER

IEslodo da Mensogeml

Figura 30 - Exemplo de solicitação de uma operação de saída gráfica por um X
Client.
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5.2.2 - Gerenciadores de "menus".

A8 unidades de vídeo com memória diretamente acessível pelo computador

permitem a apresentação de dados ao usuário de uma forma rápida e flexível. Em conjunto

com algum dispositivo de coleta de dados (teclado ou "mouse" em geral), podem atuar como

um dispositivo lógico de entrada. Isto é conseguido apresentando-se na tela dispositivos

típicos de entrada, tal como botões de seleção, potenciômetros, listas de opções e assim por

diante. Essa representação de dispositivos de entrada são tradicionalmente chamados de

'me,..,.". Dessa forma mostram-se ao usuário, através de um dispositivo de vídeo, várias

possibilidades de escolha, parAmetros que podem ser modificados, etc., sendo que o usuário

através do teclado ou de um dispositivo apontador, indica suas opções.

Assim como em outras formas de interfaceamento com o usuário, os "menus" podem

ser criados diretamente pelos programas usando apenas uma linguagem de programação

tradicional, ou serem produzidos através da utilização de "toolk.its", ou mesmo dispor de

um Gerenciador específico que coordene sua atividade [TRA_90]. Os "tooIkits" oferecem a

facilidade de representar vários tipos de "menus" na tela, os quais são escolhidos e

preparados pelo programa de aplicação, os quais uma vez ativados, efetuam a troca de

informações com o usuário, e após a conclusão de que a escolha do usuário foi

completamente satisfeita, retoma tais indicações para o aplicativo.

A operação dos "menus" é geralmente sobre as primitivas de acesso as janelas, e

dessa forma as características próprias dessas primitivas repassam para a manipulação

de "menus", tanto a nível da interface com o software aplicativo quanto a nível da interface

com o U8Uário. Por uemplo, se para a manipulação de janelas utiliza-se um Gerenciador

de Janelas, a flexibilidade desse gerenciador é transmitida aos "menus", os quais em

última instância utilizam-se de janelas para serem apresentados no vídeo.

A terminologia para tipos de "menus" na literatura não é consistente, sendo que

cada "tooIkit" ou gerenciador de "menus" classifica-os segundo seus próprios critérios.

Dessa forma neste trabalho os "menus" serão classificados basicamente em dois tipos:

"menus" dos tipos "pull-down" e "pop-up".

Os "menus" "pull-down" são aqueles que oferecem ao usuário um leque de opções,

eendo que cabe ao usuário apenas escolher alguma delas. O termo "pull-down" tem relação
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com a forma com que o "menu" se apresenta, a qual lembra um pergaminho que se abre.

Este "menu" pode possuir sub-"menus" associados às suas entradas, sendo desta forma

hierárquico. A flg'U.ra31 mostra um exemplo de um "menu" "pull-down".

Local

Terminal

1200

2400

4800

Figura 31 - Exemplo de "menu" "pull-down".

Os "menus" "pop-up" oferecem ao usuário mais formas de interação do que os

"menus" "pull-down", porque além de permitirem a escolha de uma opção, também

permitem que o usuário entre com valores numéricos, textos, manipule potenciômetros, eu.

Por este "menu" estar sempre apresentado em uma e8trutura que lembra uma janela, em

alguns sistemas é chamado de "pop-up window" [SUN_90b]. A figura 32 apresenta um

exemplo de um "menu" "pop-up".
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Editor de lexlo:Procura e Troca

Procure:
Troce com:Opc;õelJ:

lconfirmo codo uma Illgnoro coixo ,

0oeuro p/ rren~

~ocuro p/ lr~

Figura 32 - Exemplo de "menu" "pop_Up".

5.2.3 - Padrões de Apresentação.

A "aparência" de uma interface com o usuário de um sistema de software, deve-se

ao fato de ser desejável compatibilizar dois requisitos contraditórios: por um lado os

sistemas de software devem facilitar o aprendizado de sua utilização, e a melhor maneira

de conseguir isso, é fazendo com que a !Ua utilização, ou seja fácil e naturalmente

intuitiva, ou seja em decorrência de algum conhecimento anterior, como por exemplo ser

parecida com a utilização de outro software que desempenhe a mesma operação de

maneira eemelhante. Por outro lado, como cada fabricante de software deseja que o seu

produto tenha características marcantes e visíveis que o distingua do demais, entra-se em

conflito.

Assim, muitos fabricantes mantém !Ua forma de apresentar !Uas interfaces como

é o caso do Environ V da Intergraph [INT_88a], onde a aparência do seus aplicativos está

intimamente relacionada com o seu ambiente gráfico para a constroção de interfaces com

o usuário.

Outros fabricantes porém, preferem trabalhar com especificações de "aparência" de

seus "softwares" um pouco mais abrangentes. Este é o caso da Sun MicroBystems que em

parceria com a AT&T desenvolveu o OPEN LOOK, que é uma especificação de formato,

de como um ambiente de janelas para um sistema computacional que comporte múltiplas

tarefas deve ser vi!Ualizado [SUN_90a] [SUN_90b]. O OPEN LOOK decorreu do trabalho

pioneiro 80bre interfaces gráficas realizado pela Xerox na década de 70, e atualmente é o
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novo padrio de apresentação utilizado pelos Gerenciadores de Janelas que as estações Sun

utilizam.

5.3 - Conclusões.

Neste capítulo foram apresentadas as atuais técnicas que estão sendo desenvolvidas

para suportar o interfaceamento de sistemas de soft.ware com seus usuários.

Pode-se ver que os projetistas de soft.ware têm se preocupado grandemente em

produzir sistemas que possuam interface "amigável" com o usuário, e que além disso não

estejam presos a alguma máquina específica. Assim, tem surgido como um padrão de fato

[WIL_91] a utilização do Sistema de Janelas X Window, que por ser independente de

máquina tem se tomado muito atraente para a construção de interfaces em sistemas que

devem ser portáteis. Pôde-se notar também que o X Window é um sistema grande e

complexo, e que devido a essa característica nem sempre pode ser adotado, quando se leva

em conta o tamanho da máquina que deverá comportar um sistema de soft,ware. Mas a

illosoi18 nele embutida de manipulação de janelas com vários atributos, gerenciamento de

eventos, e utilização de sistemas distribuídos podem ser utilizadas mesmo em sistemas

menores.
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Capítulo VI

Ambiente Gráfico para Visualização de

Imagens Tomográficas

6.1 - Introdução.

o objetivo prático deste trabalho, é a elaboração de um sistema dedicado, capaz de

visualizar e manipular as imagens obtidas pelo tomógrafo por Ressonância Magnética, em

desenvolvimento no Departamento de Física e Ciência dos Materiais do IFQSC [PAN_87]

[TAN_87].

A construção da arquitetura dedicada baseada no processador TMS34010 [PAC90],

no Laboratório de lnstrumentação Eletrônica (LIE), viabilizou o desenvolvimento de um

ambiente gráfico, que possibilitasse ao usuário a utilização dos recursos oferecidos pelo

hardware .

Tendo em vista a particularidade das aplicações e das características do TMS34010,

optou-se pelo desenvolvimento próprio de um ambiente gráfico. Dessa forma, o 'software

resultante aproveitaria melhor as características do hardware; e seria também

compatível com as necessidades do sistema de tomografia. Os sistemas mais utilizados

atualmente, como XWindow e NeWS, do muito grandes e complexos para a arquitetura

dedicada, não sendo adequados ao sistema de visualização em desenvolvimento.

As rotinas que constituem o ambiente gráfico foram desenvolvidas em linguagem

de programação "e" na sua grande maioria, contudo as rotinas que aeessam diretamente

os recursos do GSP foram escritas em linguagem de montagem do processador TMS34010.

N as seções a seguir será detalhado o ambiente gráfico desenvolvido.
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6.2 • O Ambiente Gráfico Desenvolvido.

Neste trabalho Ambiente Grifico será definidoinformalmente comoum sistema

de "software" que, para uma dada arquitetura, forneceprimitivas gráficas básicas, as quais

podem ser facilmente acessadas por um aplicativo escrito em linguagem de alto nível.

Além disso, um Ambiente gráfico deve fornecer ferramentas para a construção de

aplicativos cuja interface suporte o conceitode "Amigabilidadecomo Usuário". Exemplos

típicos são: construção de janelas, "menus", tratamento de imagens, bem como todo o

gerenciamento entre essas estruturas. Essas premissas foram levadas em conta para o

projeto do ambiente gráfico desenvolvido.

Quanto ao ambiente gráfico optou-se por desenvolvê-Iode forma hierárquica e

modular em três níveis: Nível Básico, Nível de Apoioe Nível de "Toolkit".Assim 08 níveis

superiores são funcionalmente dependentes dos níveis inferiores, e além disso, somente o

nível mais baixo é dependente de máquina. Essa estrutura é apresentada na figura 33.

APLlCATIVO

N. TOOLKIT
..•..

N. APOIO-
N. BÁSICO

HARDWARE

Figura 33 - Hierarquia do Ambiente Gráfico.

A seguir é descrito cada nível da hierarquia do ambiente gráfico:

Ntvel Básico: Neste nível estão as primitivas que solicitam as operações que

acessam diretamente as primitivas gráficas que o :hardware

suporta. Tais primitivas são em grande parte escritas em linguagem

montadora do TMS34010. Como exemplo, pode-Ie tomar as

primitivas para desenhar pontos, Iin'h9S, retângulos, inicializar

registradores doTMS34010,etc.As pr6prias estruturas de dados que
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gerenciam todo o ambiente gráfico (janelas, "menus", etc) encontram

se neste nível, {ora do alcance do projetista de "software".

Ntvel de Apoio: Neste nível estão as primitivas que, utilizando aquelas do nível

básico preparam o "hardware" para as operações gráficas do nível de

"toolkit". Também encontram-se aqui as primitivas de comunicação

com o ''hospedeiro'', as que solicitam-lhe recursos, tais como acesso

a disco, teclado, transferência de imagens, etc., bem como as

primitivas de gerenciamento do ambiente gráfico. Todas estas

primitivas {oramimplementadas comorotinas escritas em linguagem

"e".

Ntvel de 'Toolldt'~Este constitui-se no nível onde estão as primitivas usualmente

utilizadas para a construção dos aplicativos. Incluem-se aqui todas

as primitivas de manipulação de "menus", janelas, imagens,

tratamento de eventos, etc.

Tal como pode-se notar na figura 33, os aplicativos construidos utilizando este

ambiente, fazem-no através de chamadas às primitivas do nível de "toolkit". Contudo

aplicativ08 que demandem uma maior dependência do ambiente ou do ''hardware'' podem

efetuar chamadas também às primitivas do nível de apoio. As primitivas do nível de apoio

suprem as necessidades que são normalmente supridas por um ambiente de programação

em linguagem "e". Isso deve-se ao fato de o acesso à dispositivos de entrada/saída a partir

do TMS34010 poder ser feito tanto diretamente aos seus dispositivos, quanto àqueles

conectados ao "hospedeiro". Assim, este ambiente provê recursos que viabilizam e

flexibilizam qualquer tipo de acesso.

6.3 - Elementos que Compõem o Ambiente Gráfico.

o ambiente gráfico é composto por diversos elementos que podem ser utilizados por

um aplieativo para utilizar os recursos da arquitetura. Tais recursos podem ser agrupados

como: Gereneiador de Janelas; Gerenciador de "menus"; Subsistema de Comunicação com

o Hospedeiro; Subsistema de Visua1ização de Imagens. Os recursos disponíveis no
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ambiente gráfico são descritos nas seções seguintes, e os m6dulos de "software" que os

implementam aão apresentados nos apêndices deste trabalho. Na seção 6.5 é apresentado

um exemplo de um aplicativo que utiliza o ambiente gráfico.

6.3.1 • Gerenciador de Janelas.

A principal estrutura do ambiente gráfico desenvolvido é a de Janela. Uma tlanelo

é uma região retangular da tela ( ver figura 34), a qual é definida pelas coordenadas de

seus quatro cantos. A indicação dessas coordenadas é padronizada em todo o ambiente

como sendo a indicação de seu canto superior esquerdo (na fIgUra: (xltYt)) e o canto

inferior direito (na figura: (~'Y2) ).

(x l' Y 1 )

Figura 34 - Especificação de uma janela.

As janelas se associam de forma hierárquica, onde a janela principal (raiz da

hierarquia de janelas), é a pr6pria tela do monitor do sistema de vieualização. A figura 35

mostra um exemplo de como poderia ficar a visualizaçio de um sistema constituído por 9

janelas. Nesse exemplo, a tela é a janela raiz da hierarquia (R), e possui três janelas
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f1lhas: A, B e C. Por sua vez, a janela A possui três janelas f1lhas: AI, A2 e AS; a janela

B nao possui filhas; e a janela C possui duas f1lhas: CI e C2.

Figura 35 - Exemplo de uma tela com janelas.

A maneira como as janelas podem se associar deve respeitar algumas restrições:

- Uma janela nio pode ultrapassar 08 limites da janela que é seu pai, ou seja, as

janelas AI, A2 e AS são inscritas na janela pai (A), assim como as janelas

A, B e C são inscritas na janela raiz (tela).

- Os atributos de uma janela pai são transmitidos à fUba, a menos que sejam

explicitamente definidos na hora da criação. Esses atributos podem ser:

tAntAnho e posição da janela, eventos permitidos, quais os planos de

memória utilizados, cor de frente, cor de fundo, posição do cursor, arquivo
de earacteres fonte.

- O sistema impõe que sempre uma janela deve ser considerada como a janela
corrente.

- Existem operações que somente são realizadas sobre a janela corrente. Um

exemplo é a criação de uma outra janela: uma nova janela somente pode ser

criada como filha da janela corrente.

O eistema fomece dois tipos básicos de janelas: Janela com borda e Janela sem
borda.
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• .Janela com Borda.: é a janela que possui uma moldura. Esta moldura pode ser

de três tipos:

Traço-duplo: a borda é realçada por linhas mais grossas, e admite

cabeçalho e elevador de rolamento vertical.

Traço-simples: a borda tem espessura normal e também admite

cabeçalho e elevador de rolamento vertical.

Borda-singela: a borda tem espessura normal mas não possui

cabeçalho nem elevador de rolamento. É a borda que utiliza

se em janelas que estão comportando "menus" (ver seção

6.3.2).

~ Texto As!loclodo

-
Lo""ura do bordo
Iat.rol nquerdo: B pixelt

a) Janela com borda do tipo Traço-duplo.

}Alturo do bordo
inferior: 2 pixels

.•.....•••.....

Lor~ura do bordo Iaterol
cr•.••to: , ~ pixell

~ Texto Alloeiodo

"'-'
largura do bordo
lateral nquerdo: B pixelt

1'\71 li}A1turo do bordo
~ superior: 20 pixels

}AItUrO do bordo
inferior; 2 pilCels

La~O ~bordo lat.rol
diraito: 15 pbeM

b) Janela com borda do tipo Traço-simples.
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) A1turo CIo. !>o.Clo.
horizo"tol.: 2 pi •• 'a

e) Janela eom borda do tipo Borda-singela.

Figura 36 - Apresentação dos tipos e respectiva largura de bordas de janelas.

A figura 36 mostra como é visualizada cada um dos três tipos de janela com borda,

e também a largura da moldura (em pixels).

Quando o usuário solicita que seja criada uma janela com borda, na realidade o

sistema cria duas janelas: a janela que contém a moldura, e uma janela filha que ocupa

a região de trabalho que o usuário solicitou. Dessa forma, se um usuário solicita que seja

criada uma janela com borda de traço-duplo, e que a definição da janela seja o canto

superior esquerdo em (50,50) e o canto inferior direito em (100,100), na realidade a janela

de trabalho será a região entre (58,70) e (85,98) por causa da reserva de espaco feita para

conter a borda da janela. O controle sobre o tamanho da área efetiva de trabalho da janela

deve ser feito pelo usuário, levando-se em conta a largura de cada tipo de borda. Deve-se

notar que a asBOciaçãoentre a borda da janela, e a janela de trabalho propriamente dita

no sistema de gerenciamento de janelas é que a janela de trabalho é fllha da janela que

contém a borda, porém esta última não é normalmente acessível ao usuário. Existe uma

única primitiva que gera um janela com borda, qualquer que seja sua borda, a qual é

chamada CriaJan..borda.

• Janela ~m Borda: este tipo de janela delimita uma região retangular da tela,

a qual será utilizada como uma área de trabalho pelo aplicativo.

Janelas sem borda criam apenas a janela solicitada, utilizando toda a área

BOlicitada pela definição da janela. Existe uma única primitiva que gera uma janela sem

borda, a qual é chamada CriaJanela.



Como ao criar-se uma janela o Gerenciador de janelas transmite os atributos

de uma janela pai à janela mha, alterando-se apenas os atributos explicitamente

refereneiados, as primitivas que efetuam a criação de janelas - CriaJanela e

CriaJan_borda - recebem como parâmetros pares de atributo-valor, os quais serão

atribuídos à janela criada. No Manual de Referência do Ambiente Gráfico, apêndice B, são

apresentados exemplos para a utilização de cada rotina.

6.3.2 - Gerenciador de "menus".

A utilização de "menus" para a interação com o usuário, obtendo-se dados que sejam

de interesse para o software aplicativo, permitindo corrigir ou atualizar esses dados,

confIrmar opções e dados, ou mostrar os dados correntes numa estrutura igual à usada

para a coleta de dados, a qual o usuário já está acostumado, é uma das formas de se tornar

o software "amigável".

Basicamente os "menus" podem ser classifIcados em dois tipos [FOLEY_90J:

- "menus" estáticos: que são permanentemente visíveis. Estes "menus" são

colocados uma vez na tela quando o aplicativo começa a ser

executado e e6 são retirados quando o aplicativo termina.

- "menus" dinâmicos: tornam-se visíveis apenas quando são requisitados. Os

tipos mais conhecidos, comojá visto anteriormente, são os chamados

"menus" tipo "pull-down" e "pop-up".

O ambiente gráfico desenvolvido conta com "menus" do tipo "pull-down", os quais

podem ser colocados de forma hierárquica. As estruturas de dados, e mesmo o sistema de

software já foram projetados para também suportarem "menus" do tipo "pop-up". A

manutenção ou não de um "menu" na tela é opção do aplicativo. A figura 37 mostra a

evolução de um processo de escolha nesse tipo de menu.

A fIgura 38 apresenta um "menu" do tipo "pop-up", da forma como o ambiente

gráfico pode suportar.
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Opcoo 2 Opcoo

Opcoo 3

Opcoo

O coo 4

O coo

Opcoo 5

Opcoo 5
D

E(o) (b)

Figura 37 - "menu" "pull-down" hierárquico. (a) O primeiro "menu" mostra

onde o cursor está posicionado. O cursor pode ser movido para cima

ou para baixo para selecionar-se o item. (b) No "menu" hierárquico,

o item que possui um sub-"menu" associado apresenta uma seta

lateral, e ao andar-se com o cursor para a direita aciona-se o sub-

menu.

Sistema de Pintura

Arquivo: _:r~.~~ __

Figura 38 - "menu" "pop-up", onde há uma entrada textual e três entradas

tipo botão.

o "menu" "pull-down" foi desenvolvido segundo a filosofia do ambiente gráfico

Environ V da Intergraph [INT_88a], ampliando-se apenas a forma como as opções podem

ser mostradas. No Environ V, todas as opções de um "menu" são mostradas

simultâneamente, e o controle das dimensões do "menu" é feito pelo usuário. No ambiente

gráfico desenvolvido, o "menu" "pulCdown" não precisa mostrar simultâneamente todos
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os itens, permitindo especificar na criação do "menu" quantos itens serão mostrados ao

mesmo tempo, e os demais itens serão mostrados conforme o usuário solicitar, através do

rolamento do menu.

Quando um "menu" é criado, o ambiente gráfico coloca-o sobre uma janela (janela

com borda, do tipo borda-singela), e o Gerenciador de Janelas passa também a ter controle

sobre o menu. Isso é feito para simplificar a forma de gerenciar "menus", utilizando-se os

recursos já descritos para o gerenciamento de janelas.

6.3.3 - Subsistema de Comunicação com o Hospedeiro.

A arquitetura dedicada baseada no processador gráfico TMS34010 (GSP), como já

foi visto no capítulo 1, utiliza o microcomputador mM-PC como hospedeiro. A capacidade

de transferir grandes blocos de dados para o GSP torna a interface com o hospedeiro

bastante ágil. Por exemplo, o hospedeiro pode transferir blocos de comandos para o GSP,

pode parar o GSP temporariamente para carregar um novo programa para o GSP executar,

ou mesmo pode ler blocos de dados gráficos gerados pelo GSP.

A interface de comunicação com o hospedeiro, que pode ser acessada tanto pelo

hospedeiro quanto pelo GSP (ver seção 4.2.3.4), ocupa os seguintes registradores que são

mapead08 ou em 4 regiões consecutivas de 16 bits no espaço de endereço de memória do

GSP, ou em registradores de EIS [TEXAS_86].

BSTCTL • Este registrador controla funções tais como: a transferência de pedidos

de interrupção e o código de estado em 3 bits entre o hospedeiro e o

TMS34010. Estas solicitações são tipicamente utilizadas pelo 80ftware para

coordenar a transferência de grandes blocos de dados através da memória

local do GSP. Outras funções do HSTCTL são: permitir que o hospedeiro

imponha a descarga da "cache" de instrução do GSP, parar a execução do

GSP, e transmitir solicitação de interrupção não mascarável ao GSP.

BSTADRH e HBTADRL • Estes registradores formam um único registrador, que

contém um endereço de 32 bits o qual aponta para uma palavra de memória

corrente a ser acessada .

.tI&"luATA· Este registrador armazena odado transferido de/para a memória local

do GSP sob o controle do processador hospedeiro. A interface com o
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hospedeiro pode ser programada para automaticamente incrementar o

endereço ap6s cada transferência, e dessa forma o hospedeiro pode obter um

acesso rápido a um bloco de dados armazenado em posições consecutivas de

memória.

A figura 39 ilustra o procedimento para a leitura de um bloco de palavras (de 16

bits) na mem6ria local (do GSP), cujo endereço inicial é N. Deve-se assumir que está

ativado o autoincremento do endereço indicado ap6s o acesso ao dado. Em (a), o hospedeiro

armazena os 32 bits do endereço N nos registradores HSTADRH (16 bits) e HSTADRL (16

bits). A operação de se carregar a segunda parte do endereço em HSTADRH, faz com que

a interface do GSP com o hospedeiro automaticamente inicie um ciclo de leitura à memória

local (do GSP). O ciclo de leitura, mostrado em (b), transfere o conteúdo do endereço de

memória N para o registrador HSTDATA. Em (c),o processador hospedeiro lê o registrador

HSTDAT A, buscando o dado previamente lido do endereço N. A leitura do HSTDATA pelo

processador hospedeiro, faz com que o GSP incremente de forma automática o conteúdo

do par HSTADRL e HSTADRH de 16, tal como é mostrado em (d). O conteúdo do novo

endereço é lido em HSTDATA, como é mostrado em (e). Este dado estará disponível em

HSTDATA na próxima leitura feita pelo proce88ador hospedeiro. O processo mostrado nos

itens (c), (d), e (e), repete-ae para cada palavra lida da memória local do GSP. Um

procedimento análogo é feito para o procedimento de escrita, onde o bit INCW do HSTCTL

é colocado em 1.
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Figura 39 - Leitura indireta da memória local do GSP pelo processador hospedeiro.

o TMS34010 possui entre as ferramentas para desenvolvimento de 80ftware um

carregador Ooader) chamado 8DBL, o qual verifica se o GSP está pronto, e em caso

positivo carrega um programa executável na memória local do GSP. 11580 é feito através

dos registradores da interface com o hospedeiro vistos acima.

Através do SDBL, carrega-se um programa no GSP e não se tem mais qualquer

eomunieaçio com o hospedeiro. Ou seja, os recursos disponíveis apenas no hospedeiro, tais
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como: teclado e disco, não ficam disponíveis ao programa de aplicação. Contudo, um

programa aplicativo com alto grau de interatividade e que além do mais trate de imagens

(estas armazenadas em disco) precisa utilizar tais recursos. É neceBSé.riotambém que as

operações a serem realizadas o façam com a maior eficiência possível. Assim, foi utilizada

a técnica de Acesso Direto l Memória (DMA) do GSP sempre que possível, como é o caso

das transferências de blocos de dados entre o GSP e o disco do hospedeiro. Por outro lado,

quando os dados devem ser transferidos byte a byte, tal como é o caso de transferências

de caracteres digitados no teclado, ou mostrados no vídeo do hospedeiro, a técnica utilizada

foi a de "hand-sb.ake", levando-se em conta que o processamento em paralelo da

transferência e do aplicativo em execução no GSP fica inevitavelmente comprometido

devido l necessidade do aplicativo depender dos dados transferidos ou da confirmação da

transferência.

Dessa forma foi feita uma extensão ao SDBL, criando-se uma nova ferramenta a

que chamou-se SDBLR (SDBL com suporte de comunicação Residente), a qual após

carregar o programa objeto na mem6ria local do GSP, permanece residente no hospedeiro,

monitorando um "buffer" de comunicação colocado entre o GSP e o hospedeiro. Este

''buffer'' po88Ui 20 bytes, pois dessa forma acomoda perfeitamente a estrutura de dados

LIE_comunica (ver seção 6.4.5), a qual contém os campos de controle para os dispositivos

do hospedeiro. Na figura 40 é ilustrado o esquema de comunicação entre o GSP e o

hospedeiro através do ''buffer'' de comunicação. A figura 41 apresenta o diagrama de blocos

da ferramenta SDBLR.

H
O
S
P
E
D
EI
R
O

Figura 40 - Esquema de comunicação entre o GSP e o hospedeiro.
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Figura 41 . Diagrama de blocos do carregador SDBLR.
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Figura 41 - Diagrama de blocos do carregador SDBLR - Continuação.

Além disso foi necessário desenvolver um subsistema de comunicação com o

hospedeiro, o qual gereneiaria todas as solicitações de operações a disco e EIS executadas

nos periféricos do hospedeiro, transmitindo e recebendo os dados envolvidos.

Os recursos do hospedeiro gerenciados são:

• teclado,
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• vídeo •

• di.seo.

A transferência dos dados entre a arquitetura gráfica baseada no TMS34010 e o

Hospedeiro é feita utilizando-se de 20 bytes. ao qual é associada uma instância da

estrutura UE_comunica (seção 6.4.5). que possibilita o controle pelo SDBLR de qual

recurso do hospedeiro o aplicativo em execução no GSP está solicitando. e também da

própria transferência dos dados. A forma de transferência dos dados é através de acesso

direto a memória (DMA) do GSP.

O ambiente de interação com o GSP implementado no hospedeiro mM-PC permite

-ao usuário controlar e monitorar o andamento da execução de um aplicativo no GSP que

utilize recursos do hospedeiro. Para a criação do ambiente no mM-PC utilizou-se o núcleo

gráfico desenvolvido no Departamento de Computação e Estatística - ICMSC - USP, que

faz parte do Sistema GEO [TRAINA_90].

Utilizando-se esse núcleo, a tela do hospedeiro foi dividida em três janelas: uma

janela na parte superior que recebe os dados enviados pelo TMS para serem mostrados na

tela do hospedeiro; uma janela na parte inferior que mostra os dados que ohospedeiro está

transmitindo para o TMS, e uma janela pequena no centro que indica se o teclado está

transmitindo para o TMS (ON), ou se está a serviço do próprio hospedeiro (LOCAL). A

fJgUl'a42 mostra como a tela do hospedeiro é organizada pelo subsistem a de Comunicação.


O

O

O

Figura 42 - Organização da tela do monitor do hospedeiro, quando o SDBLR está

em execução.
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Como foi visto na seção 6.2, no nível de Apoio do ambiente gráfico, estão as

primitiV8.8 que compõem o subsistema de Comunicação com o hospedeiro. Tais primitivas

estão implementadas como rotinas que possuem nomes parecidos com as da biblioteca

padrão da linguagem "C", que efetuam a mesma função. Por exemplo: as funções i..,printk

que efetua uma saída formatada na tela do hospedeiro, e v..,printk que o faz na tela do

TMS, de forma equivalente à printf da linguagem "C". Da mesma forma foram

construídaa outras funções equivalentes as da linguagem "C". A tabela 8 apresenta a

correspondência entre as rotinas do nível de Apoio, e as da biblioteca da linguagem "C" que

possuem a mesma função.

Função Biblioteca PadrãoNo GSPNo Hospedeiro
Realizada

"Ctl

lê earaeter no

getchO -i..getc()
teclado

escreve

putch (caracter)v-putci..putc (caracter)
caracter

(caracter)

realiza saída

printf (fmt, ...)v-printk (fmt,i_printk (fmt, ...)
formatada

...)

lê cadeia de

gets (*string) -i..getk (*cadeia)
caracteres

escreve

puts (Btring)v-puts (string)i-puts (string)
cadeia de

v-putk (cadeia)i-putk (cadeia)
caracteres

Abre arquivo

open (arquivo, modo)-i..open (arquivo,
modo)

Fecha arquivo

dose (Narquivo)-i..close (Narquivo)

Lê dado de

read (Narq,bufJer,tam)-i_read (Narq, bufTer,

arquivo
tam)

Escreve dados

write (Narq, bufJer,-i_write

no arquivo
tam) (Narq,bufTer,tam)

Posiciona no

seek (Narq, ofIset,-i_seek (Narq, ofIset,

arquivo
como) como)

Tabela 8 - Rotinas para EIS pertencentes ao nível de Apoio do ambiente gráfico, e

BUacorresponência às da Linguagem "C".
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o eubsistema de Comunicação pode ser dividido em duas partes:

1.Um conjunto de rotinas que são executadas no hospedeiro, e realizam as funções

de EIS normalmente realizadas pela biblioteca da linguagem "C";

2. Um outro conjunto de rotinas que executam sincronizadas com aquelas em

execução no hospedeiro, e complementam as operações necessárias à

comunicação.

No Apêndice C encontra-se a descrição das rotinas que efetuam as funções de EIS

no hospedeiro e no GSP,

A tabela 9 ilustra como os pares de funções do subsistema de comunicação operam

para a transferência de dados. Mostra a equivalência das funções do GSP com as do

hospedeiro.

I Funçlo RealizadaINo GSPINo Hospedeiro I

Obtém um caracter do hospedeiro

Lgetctms_sendc

Envia um caracter para o hospedeiro

iJMctms_receivec

Verifica existência de caracter transmitido pelo

i....POllctms_send...,poll
hospedeiro

Verifica existência de caracter transmitido pelo

-tms_receive ....POlI

GSP
Inlciallza busca de arquivos, posiciona no

Larqiniciotms_disco_AROINICIO
primeiro

Prossegue a busca de arquivos, posictona no

Larqproxlmotms_dlsco_AROPROXIMO
seguinte

Abre arquivo Indicado no hospedeiro

Lopentms_disco_ABREARO

Fecha arquivo Indicado no hospedeiro

Lciosetms_disco_FECHARO

Lê dados Indicados do arquivo do hospedeiro

Lreadtms_disco_LEARO

Escreve dados Indicados no arquivo do

Lwritetms_disco_ESCARO
hospedeiro

Poslciona ponteiro no arquivo do hospedeiro

Useektms_disco_POSICIONARO

Tabela 9 - Equivalência das funções de FJS (GSP H Hospedeiro).
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6.3.4 - Subsistema de Transferência de Imagens Tomográficas de RM.

o objetivo principal da construção do ambiente gráfico sobre o GSP foi para

possibilitar a transferência de imagens coletadas pelo sistema de tomograJia do IFQSC

para a arquitetura dedicada a visualização de imagens, permitindo ao usuário efetuar

manipulações sobre a imagem.

A operação de transferência das imagens foi colocada em um subsistema a parte,

apesar de necessitar de comunicação entre o hospedeiro e o GSP, foi neceB8mo fazer-se

um tratamento diferenciado sobre os dados que compõem a arquivo de imagem.

O arquivo de imagens gerado pelo sistema de tomografia contém os dados

formatados, pelo fato de facilmente compatibilizá-Io com todos os módulos que constituem

o sistema.

A primitiva que efetua a operação de leitura de uma imagem no disco do

hospedeiro, e a transfere para o GSP foi chamada de Cle_imagem. Esta primitiva abre

o arquivo de imagem no hospedeiro e o transfere para o GSP. O GSP cria uma janela com

borda que comporte exatamente a imagem, e coloca a imagem na janela para que o usuário

possa manipulá-la. Na seção 6.5 o exemplo apresentado ilustra como a primitiva

Cle_imagem opera.

6.4 - Descrição das Estruturas de Dados Utilizadas.

Nessa seção é feita uma descrição das estruturas de dados utilizadas na

implementação do ambiente gráfico. O apêndice D lista os arquivos de ''headers'' do

sistema, onde as estruturas estão definidas.

6.4.1 - Estrutura de Dados para o Gerenciamento de Janelas 

LIE.Janela.

Esta estrutura define o n6 básico da estrutura de dados que é disposta

hierarquicamente em forma de árvore, indicando como as janelas do ambiente gráfico estão

relacionadas. A estrutura UE,janela contém as informações principais sobre uma janela,

e nela também estão dispostas outras estruturas de dados (esquematizadas como listas),

que armazenam informações tidas como secundárias. Cada n6 da estrutura é alocado
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dinamicamente na memória de sistema do GSP. A figura 43 apresenta a estrutura de

dados LIE.,janela. Na figura 44 é ilustrado como ficaria a hierarquia de janelas para a

fIgUra 35.

O sistema mantém em uma variável global IÜ!Jan_corrente qual é a janela

corrente que o sistema está tratando. Isto é feito porque as operações de janelas são na sua

maioria definidas sobre a janela corrente.

A estrutura LIE.,janela faz parte do Nível Básico do ambiente gráfico, bem como

as rotinas que manipulam a hierarquia em forma de árvore.

O significado de cada um dos campos da estrutura LIE.,janela é colocado a seguir,

devendo-se notar que os primeiros quatro campos da estrutura armazenam 08 ponteiros

que constrõem a árvore de janelas.

PAI - (32 bits) armazena o ponteiro para o nó LIE.,janela que armazena as

informações da janela pai desta janela.

PRIM_FILHO - (32 bits) armazena o ponteiro para o nó LIE.,janela que armazena

as informações da janela que é o primeiro filho desta janela. A partir deste

ponteiro pode-se recuperar a lista de filhos de uma dada janela. Sempre que

é criado um fllho de uma janela, o nó que especifica este filho é colocado na

cabeça da lista.

PROX_IRMAO - (32 bits) armazena o ponteiro para o nó LIE..,janela que armazena

as informações da janela que é o próximo irmão desta janela na lista.

IRMÃO ....ANTERIOR - (32 bits) armazena o ponteiro para o nó UE.,janela que

armazena as informações da janela que é o irmão anterior desta janela na

lista.

TIPO - (32 bits) armazena o ponteiro para a estrutura LIE_tipo..,janela que

armazena as informações sobre a aparência dessa janela.

SENTINELA - (32 bits) campo utilizado para consistência da estrutura de dados.

Na criação de um nó dessa estrutura é atribuído o valor 1234 a esse campo,

e sempre que se recuperar um nó, este campo é testado.

XLO - (32 bits) armazena a posição no eixoX do canto superior esquerdo da janela.

YW - (32 bits) armazena a posição do eixo Y do canto superior esquerdo da janela.

XHI - (32 bits) armazena a posição no eixo X do canto inferior direito da janela.

YH1 - (32 bits) armazena a posição DO eixo Y do canto inferior direito da janela.

PLANE_MASK - (16 bits) máscara que especifica quais 08 planos que estão ativos

na memória. Para o sistema atual que conta com 8 planos de memória, se
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todos os planos estiverem ativos, em PLANE_MASK deve estar com o valor

OOOOH.

EVENT _MASK - (16 bits) máscara que especifica quais os eventos permitidos para

essa janela.

COR_FRENTE - (32 bits) armazena qual é a cor de frente para esta janela.

COR_FUNDO - (32 bits) armazena qual é a cor de fundo para esta janela.

X_CURSOR - (32 bits) armazena a posição corrente do mouse no eixo X.

Y_CURSOR - (32 bits) armazena a posição corrente do mouse no eixo Y.

ARQ_FONTE - (32 bits) armazena o ponteiro para o arquivo de fontes que essa

janela pode acessar.

BASE - (32 bits) armazena o ponteiro para a região da memória do sistema que

armazena a região da tela onde a imagem foi mapeada. É usado para a

operação de refrescamento da tela do GSP.

RESERVADO 1 - (32 bits) campo reservado para futuras ampliações.

RESERVADO 2 - (32 Bits) campo reservado para futuras ampliações.

ESTADO - (16 bits) especifica se a janela está mapeada na tela (bit Oé 1), ou se a

janela presentemente não está mapeada (bit Oé O).

Figura 43 - Estrotura de dados LIEjanela.
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Figura 44 - Visão da hierarquia de janelas da figura 35.

6.4.2 - Estrutura de Dados LIE_tipojanela.

Nesta estrutura são armazenadas as especificações de aparência de uma janela. Os

nós de88a estrutura também são alocados dinamicamente na memória de sistema do GSP,

e acoplados à estrutura principal LIEjanela. A figura 45 abaixo mostra a forma dessa

estrutura, e a explicação de seus campos é colocada a seguir.

bytes: O 1.3 14 17 18

tipo
bordo

z_

janela
texto

Figura 45 - Estrutura de dados LIE_tipo.Janela.

tipo_borda - (8 bits) especifica qual o tipo da borda:

bit O : O -+ borda sem traço.

1 -+ borda com traço.

bit 1 : O -+ borda com 1 traço.

1 -+ borda com 2 traços.
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bit 2 : O -+ sem evelador horizontal.

1 -+ com elevador horizontal.

bit 3 : O -+ sem elevador vertical.

1 -+ com elevador vertical.

bit 4 : O -+ janela aberta.

1 -+ janela fechada.

bit 5 : O -+ janela com borda ampla.

1 -+ janela com borda singela (usada em "menus")

bit 6-8: Reservados para futuras ampliações.

%Janela - (8 bits) índice do vetor lie-profJanela que indica qual é a profundidade

da janela atual com relação às demais janelas. Será utilizado para

tratamento de eventos de sobreposição de janelas.

terto - (32 bits) ponteiro para a cadeia de caracteres (nome) associada a janela.

elet,_v - (32 bits) armazena a posição do elevador vertical em relação ao eixo Y.

elev _h - (32 bits) armazena a posição do elevador horizontal em relação ao eixo X.

limite_v - (32 bits) armazena a posição máxima que o elevador vertical pode

assumir na janela.

limite_h - (32 bits) armazena a posição máxima que o elevador horizontal pode

assumir na janela.

6.4.3 - Estrutura de Dados LIE fonte.

N essa estrutura de dados é armazenada a especificação dos fontes de caracteres que

o ambiente gráfico suporta. O ambiente gráfico trabalha com uma variável global,

lie..fonte_eorrente, que especifica qual é o fonte correntemente utilizado pela janela.

A figura 46 apresenta a estrutura LIE_fonte.

bytes: o

[
fonte

3 4 7 B

tom_Cof_x tom_cocy

11

]
Figura 46 - Estrutura de Dados LIE30nte.
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Os campos da estrutura LIE_fonte significam:

fonte - (32 bits) armazena o endereço do arquivo que contém o mapa de bits para

cada caraeter.

tam_car _x - (32 bits) armazena qual a largura do caracter em pixels de tela.

tam_car -y - (32 bits) armazena qual a altura do caraeter em pixels de tela.

6.4.4 - Estrutura de Dados lie_profjanela.

A estrutura lie-prof.janela é um vetor de MAXJANELAS (número máximo de

janelas que o ambiente gráfico permite por aplicativo) elementos, onde cada elemento é um

ponteiro (32 bits) para uma lista de janelas (liejanela). O índice do vetor indica qual a

lista de janelas que sobrepõem outra. Assim no índice O (zero) do vetor encontra-se a lista

de janelas que sobrepõem todas as outras (as que estão em cima), e no índice

MAXJANELA.S-1 as janelas que todas sobrepõem (as estão embaixo).

A figura 47 apresenta o vetor lie-profjanela.

,
Indice' O

Ponteiro Lisla Ponteiro Usto ~ Ponleiro Lista
jonelo

janela---janela
mais leve

mais leve mais pesado

Max janelas - 1

Figura 47 - Estrutura de dados lie-profjanela.

6.4.5 - Estrutura de Dados LIE comunica.

Essa estrutura de dados é utilizada pelo gerenciador de comunicação. Os seus

campos, que serão explicados abaixo, são acoplados ao "bufJer" de comunicação que é

mapeado na memória de sistema do GSP. A figura 48 ilustra esta estrutura.

controle_teclado - (16 bits) especifica o controle do teclado do hospedeiro. Se estiver

com O (DADO-ACEITO) o hospedeiro não enviou caraeter, ou o caraeter
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enviado já foi aceito. Se estiver com 1 (DADO_PRONTO), o GSP já pode

tratar o dado enviado pelo hospedeiro.

dado_teclado - (16 bits) armazena o dado enviado pelo hospedeiro.

controle_vtdeo - (16 bits ) especifica o controle do vídeo do hospedeiro. Se estiver

com O (DADO_ACEITO) o hospedeiro já escreveu o caracter, ou nenhum

caracter foi enviado. Se estiver com 1 (DADO_PRONTO), o GSP já enviou

um caracter, mas o hospedeiro ainda não o processou.

dado vúleo - (16 bits) armazena o dado enviado pelo GSP.

controle_disco - (16 bits) especifica qual a operação em disco solicitada pelo GSP.

Pode conter os seguintes valores:

DADO_ACEITO (O) : Não existe nenhuma operação pendente.

ARQINICIO (1) : buscar a primeira entrada no diretório do disco do

hospedeiro que aceita a especificação fomecida.

ARQPROXIMO (2) : buscar a próxima entrada no diretório do disco do

hospedeiro que aceita a especificação fomecida anteriormente por

uma chamada de ARQINICIO.

LEARQ (3) : ler arquivo especificado.

ESCARQ (4) : escrever no arquivo especificado.

ABREARQ (5) : abrir o arquivo especificado.

FECHARQ (6) : fechar o arquivo especificado.

POSICIONARQ (7) : posicionar em um endereço dentro do arquivo

especificado.

LElMAGEM (8) : abre um arquivo de imagens no hospedeiro e o transfere

para o GSP. É feito o processamento de conversão dos dados e a

imagem é mostrada em uma janela no GSP.

CONTINUA (9) : prepara o controle para a próxima operação em disco.

dado_disco - (16 bits) passa um dos parâmetros de uma operação em disco cujo

significado depende da operação em andamento.

endereço_disco - (32 bits) passa um dos parâmetros de uma operação em disco cujo

significado depende da operação em andamento.

awciliar _disco - (32 bits) passa um dos parâmetros de uma operação em disco cujo

aignifieado depende da operação em andamento.
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byte
o 12 J 4:>ti 7 "910 1112 '0:;16 1

conlrole_

dodo_conlrole_dodo_controledados
teclado

tecladovideovideodiscodiscoende reco_ discooUllilior_disco

Figura 48 - Estrutura de dados LIE_comunica.

6.4.6 - Estrutura de Dados ArqSpec.

9

Esta estrutura de dados é utilizada para manipulações com arquivos. Armazena as

informações do cabeçalho de um arquivo que são de utilidade para o usuário. Essas

informações estão colocadas no campos descritos a seguir. A figura 49 mostra a estrutura

ArqSpec.

(attr - (16 bits) indica o estado ou o tipo do arquivo.

bit O: Arquivo RIO.

bit 1: Arquivo Oculto (Hidden File).

bit 2: Arquivo do Sistema.

bit 3: Nome do disco.

bit (: Arquivo de subdiretório.

(time - (16 bits) indica a hora de criação ou última modificação do arquivo. Está

codificada segundo o padrão de hora do sistema DOS.

(date - (16 bits) indica a data de criação ou última modificação do arquivo. Está

codificada segundo o padrão de data do sistema DOS.

(size - (32 bits) indica o tamanho do arquivo em bytes.

fname - (16 bytes) armazena o nome e extensão do arquivo.

bYl8S(

fottr

1 2 3 4 5 6 9 10 25

] 'Um. I tdo" I 'O;" I '.om. I

Figura (9 - Estrutura de dados ArqSpec.
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6.4.7 • Estruturas de Dados pdmenu e pdmdef.

Esta estrutura de dados armazena as informações necessárias para a construção

de "menus". Foi construída para ser utilizada tanto por "menus" do tipo "pull-down" quanto

"pop-up".

A figura 50 apresenta a estrutura pdmenu, a qual é utilizada como item básico para

a construção do vetor pdmdef que armazena as informações para todos os "menus"

utilizados por um aplicativo.

Uma estrutura pdmenu armazena os ponteiros para os vetores que contém as

informações. Os vetores são passados pelos aplicativos, mas não são copiados em

estruturas internas, para economia de mem6ria. Isso significa que uma vez criados os

"menus", os aplicativos devem evitar alterações nesses vetores, uma vez que são usados

sempre que um "menu" é ativado. A seguir é feita a descrição dos campos da estrutura

pd.menu:

cor - (4 s 32 bits) vetor de 4 posições que armazena as cores com que devem ser

mostrados 08 seguintes elementos do menu:

corrO] = armazena cor de fundo;

cor[l] = armazena cor da borda;

cor[2] = armazena cor dos textos regulares;

cor[3] = armazena cor do testo em destaque.

nTO_entries - (32 bits) armazena o número máximo de entradas que o "menu"

possui.

ser_size - (32 bits) armazena o número de entradas que são mostradas

simultaneamente na tela (pois o "menu" pode sofrer rolamento ("scroal")).

entry - (32 bits) armazena o ponteiro para um vetor de cadeias. Cada cadeia deve

conter o testo de uma entrada do menu.

cad - (32 bits) armazena o ponteiro para um vetor de cadeias alternativas. Éusado

apenas para "menus" "pop-up".

command - (32 bits) armazena o ponteiro para um vetor de inteiros, o qual indica

para cada entrada do "menu" qual é o valor de retomo associado, que deve

retomar se aquela entrada for a escolhida.
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6.4.7 • Estruturas de Dados pdmenu e pdmdef.

Esta estrutura de dados armazena as informações necessárias para a construção

de "menus". Foi construída para ser utilizada tanto por "menus" do tipo "pull-down" quanto

"pop-up".

A figura 50 apresenta a estrutura pdmenu, a qual é utilizada como item básico para

a construção do vetor pdmdef que armazena as informações para todos os "menus"

utilizados por um aplicativo.

Uma estrutura pdmenu armazena os ponteiros para os vetores que contém as

informações. Os vetores são passados pelos aplicativos , mas não são copiados em

estruturas internas, para economia de mem6ria. Isso significa que uma vez criados os

"menus", os aplicativos devem evitar alterações nesses vetores, uma vez que são usados

sempre que um "menu" é ativado. A seguir é feita a descrição dos campos da estrutura

pdmenu:

cor - (4 x 32 bits) vetor de 4 posições que armazena as cores com que devem ser

mostrados 08 seguintes elementos do menu:

corrO]= armazena cor de fundo;

cor[l] = armazena cor da borda;

cor[2] = armazena cor dos textos regulares;

cor[3] = armazena cor do texto em destaque.

nro_entries - (32 bite) armazena o número máximo de entradas que o "menu"

possui.

ser _.ize - (32 bita) armazena o número de entradas que são mostradas

simultaneamente na tela (pois o "menu" pode sofrer rolamento ("scrool"».

entry - (32 bits) armazena o ponteiro para um vetor de cadeias. Cada cadeia deve

conter o texto de uma entrada do menu.

cad - (32 bits) armazena o ponteiro para um vetor de cadeias alternativas. Éusado
tr " " "

apenas para menus pop-up.

command - (32 bits) armazena o ponteiro para um vetor de inteiros, o qual indica

para cada entrada do "menu" qual é o valor de retomo associado, que deve

retomar se aquela entrada for a escolhida.
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Unlt - (32 bita) armazena o ponteiro para um vetor de inteiros que indica para cada

entrada do menu, se existe um sub"menu" associado, e se existir qual é ele.

retorno - (32 bita) armazena o ponteiro para um vetor de inteiros que indica o valor

de retorno associado a alguma entrada. É usado apenas para "menus"
t. ti
pop-up.

poslin - (32 bita) armazena o ponteiro para um vetor de inteiros. É usado apenas

em "menus" "pop-up" para, juntamente com o vetor poscol definir a posição

de cada peça no '1ay-out" do menu.

poscol - (32 bita) armazena o ponteiro para um vetor de inteiros. É usado apenas

em "menus" "pop-up" para, juntamente com o vetor poslin defmir a posição

de cada peça no "lay-out" do menu.

cursor - (32 bits) indica qual a entrada que o cursor estava quando o "menu" foi

encerrado na última vez em que foi chamado. Não pode ser usado pelos

aplicativos.

inipos - (32 bits) indica qual a entrada que ocupava o topo do "menu" quando este

foi encerrado pela última vez em que foi chamado. Não pode ser usado pelos

aplicativos.

15 16 19 20 2.3 2. 27 28 .31.32 .35.36 .39 40 4.3 44 47 48 51 52 55 56 59/
I ~~

Ic;or
•• r_sizeentrycod linkretornoposlin~oscol .cursorinipos

~/
c,cf'I

Figura 50 - Estrutura de dados pdmenu.

6.5 - Um Exemplo.

Nessa seção é apresentado um exemplo de um aplicativo construído utilizando esse

ambiente. Nesse exemplo apresenta-se um "menu" "pull-down" principal com 5 opções:
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LE IMAGEM - Caso essa opção seja a escolhida, é montado um sub"menu" "pull

down" com rolamento, em cujas entradas são listados os arquivos contidos

no diret6rio corrente que possuem extensão PICo Esses arquivos, por

convenção, armazenam imagens. Ao usuário escolher uma imagem, o

arquivo correspondente é aberto no hospedeiro e transmitido ao GSP. No

GSP a imagem é colocada dentro de uma janela com borda, e o "menu" de

opções volta a estar ativo.

MAXIMIZA HISTOGRAMA - Ao escolher essa opção, é efetuada uma operação de

"alargamento da imagem". Ou seja é realizada uma redistribuição dos níveis

de cinza da imagem permitindo-se uma melhor visualização. Este tipo de

operação é comumente feito através de manipulação interativa do

histograma da imagem. Devido a restrições de espaço de mem6ria dessa

versão, foi implementado apenas a operação dessa forma, sem interação com

o usuário. A saturação é a máxima permitida, levando-se o nível mais alto

da imagem ao nível mais alto permitido (nessa arquitetura é de 255), e o

nível mais baixo em zero. Todos os demais níveis da imagem acompanham

o deslocamento imposto pelos pontos limites.

APAGA - Apaga a janela com a cor de fundo especificada para essa janela.

SAI DE CIMA - Retira o "menu" da tela para poder-se visualizar inteiramente a

tela. Ao teclar-se qualquer tecla o "menu" retoma a tela.

FIM - Finaliza o programa

A figura 61 apresenta uma seqüência de visualização de imagens utilizando o

exemplo acima. A seguir é colocada a listagem desse programa exemplo.
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Figura 51 - (a) Fotografia que apresenta o sistema como um todo.

Figura 51 (b) - Fotografia que apresenta a tela do aplicativo em execução.
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Figura 51 (c) - Fotografia que apresenta a imagem anterior com manipulação do

histograma.
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Liatagem do Programa Exemplo

/*****.***.*** •• **** •••••• *******.**********.***************************··***c
• Programa para te atar a comunicacao entre o PC (hoat) e o ~•
• a' uaado a tecnica de fthand-ahakeft.•
• Teata a viaualizacao de uma imagem a partir de um arquivo no boat .•
******* ••• ******** ••• ********************* ••*********************.*****.*./

tinclude ftdata atr.h"
tinclude ftlie 8qj.h"
tinclude fti_dlaco.h"

tdefine MAXAROXMAG 20
_define TAHNP 5

/* aate proqrama pode tratar ate 20 arq de imaqem */
/* Tamanho do menu principal */

/*------------ Variavei. Globai. ------------------------*/
extern lie janela *lie jan corrente, raiz;
extern atiüct LXE_comunica-comunica;

_inO
(

cadeia teate, kcvt();

atatic imaq_xlo, imaqylo, IIlin,1Il&X;

lie janela *janl;
int-i, j, aux, aux2, nivel, erro;
atatic int menu idl, menu idp, nlin-O, ncol-O;
atatic int com1; comp; -
atatic int red[4] -(0,Ox3,Ox3,OxO),

green[4]-(0,Ox4,Ox7,Ox3),
blue[4] -(O,Oxl,Ox7,Ox3);

atatic cadeia text_font - (cadela)ft-.ft; /* Xnicializa a cadeia */

atatic cadela entryl[~QXMAG];
atatic int commandl[MAXARQXMAG];
atatic int link1[MAXARQXMAG];
ArqSpec arquivo[MAXARQXHAG];

/* Definicao do •• nu principal ./
atatic cadeia entryp[]-«cadeia)"-.Le Xmaqem ,

(cadeia)ft-.Maximiza Biat.ft,
(cadeia)ft-.&paga ft,
(cadeia)ft-.Sai de Cima ft,
(cadeia)ft-.Pim ft );

atatic int commandp[] - (1, 5, 2, 3, 4);
atatic int linkp[]-(O,O,O,O,O};

Xniclallza(); /* Xnicialisa o TMS e apaga a tela */
Limpa_jan_corrente();

/* Obter todo. oa arquivoa com extencao .PXC, preparando o
men~ com oa Dome. do. arquivo. */

/* te.te - kcvt (te.te); */
te.te[O]-6; te.te[1]-5; te.te[2]-'·'; te.te[3]-' .';
te.te[4]-'P'; te.te[5]-'X'; te.te[6j-'C';

109



i-i_arqinicio (te.te, 23, larquivo[O]);

if (i -- O) { /* .e tem ao meno. um arquivo com extencao .PIC.•. */
max-O;
for (j-O; j<MAXARQIHAG - 1; j++) {

entryl[j]-arquivo[j].fn~;
/* Limpar a. cadeia. onde vao o. nome. */
for (i••ntryl[j] [1]; i < entryl[j] [O]; i++)

entry[j] [i+2]-' ';
if (entryl[j] [l]>max) max-entryl[j][l];
commandl[j]-TAMNP+l+j; /* O ••nu pai tem TAMNP entrada. */
linkl[j]-O;
i - i_arqproximo(larquivo[j+l]);
if (i 1- O) break;
)

/* Criar oa ••nu. */
j++;
for (i-O;i<j;i++) entryl[i][l]-max;

Mn PDcria (red, qre.n, blue, text font, j, j<8 ?j:8, entryl,commandl,
- linkl, lmenu_idl); -

/* E.tabelecer uma hierarquia */
linkp[O]-menu idl;
Mn PDcri. (rea, qre.n, blu., t.xt font, TAHNP, TAHNP, .ntryp,
- commandp, linkp, i"menu_idp);

whil. (1) {
i-Mn PDproc•••• (menu idp, O, 10, 1, lCOmp);
if (1 1- O) {/* D.u-.rro */

i-printk (" Erro -%d \n", i);
break;
}

if (comp--4)
break;

/* FIM */

if (comp -- 2) { /* ~p.q. a jan.l. */
Limp. jan corr.nte ();
continue;-
}

if (comp -- 3
i qetc ();
cõntinue;
)

{ /* Tira o ••nu de Cima */

if (comp > TAHNP) (/* Ler uma imagem */
j-comp-(TAHNP+l);
i-i_open(arquivo[j).fna.-, O);

/* ~ j.n. da imagem .er. aberta em (50,40)*/
Jan corrente ('raiz);

imaq xlo-50; 1mag-ylo-40;erro;i_le_1maqem 11,imaq_xlo,1maq-ylo,arquivo[j).fna.-,
'n11n, 'ncol);i elo•• (i);

cõntinu.;
}
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1f (comp -- 5) { 1* Max1misa a 1mage. (Aumenta contra.te) *1
1f (nl1n--0) 1* Nao foi lida nenhuma 1mage. *1

continue;
1* Calcular min1.o e &&x1ao da 1mage. *1
m1n-l000; &&X-O;
for (1-0; 1< nl1n; 1++ )

for (j-O; j<ncol; j++) (
aux-get~1xel(1ma9_xlo+j, 1ma9-110+1);
1f (aux > max) &&X-aux;
1f (aux < m1n) a1n-aux;
)

aux2-max-min;
for (1-0; 1< nl1n; 1++ )

for (j-O; j<ncol; j++) (

aux-get~1xel(1ma9_xlo+j, 1ma9-ylo+1);n1vel- {255 * (aux - min»/aux~;
put~1xel(n1vel, 1ma9 xlo+j, 1ma9-110+1);
} -

continue;
}

} 1* P1m do wh11e (1) *1
1* P1. do 1f <ex1.te arquivo> *1

.1.e { 1* Nenhum arquivo com extencao .PIC *1
v~r1ntk (" Nenhum arquivo .PIC\n");
}

1~r1ntk ("\n\nexit (O);

6.6 - Conclusões.

Proc•••amento Encerrado. ") ;

Neste capítulo foi apresentado o ambiente gráfico desenvolvido para a arquitetura

dedicada à visualização de imagens construída no LIE.

Este ambiente se destina a apoiar a construção de programas aplicativos que devem

ser executados na arquitetura dedicada, provendo um conjunto de primitivas de software,

as quais colocam à disposição do programador de aplicativos todos os recursos do hardware

de uma maneira unificada e facilmente acessível através de primitivas de alto nível. EB8as

primitivas por sua vez foram implementadas de maneira a obter o máximo desempenho

da arquitetura, tal como a utilização de Acesso Direto à Memória sempre que pOB8ível.

As primitivas foram construídas no sentido de estender a biblioteca padrão da

linguagem "e", de maneira a facilitar seu aprendizado e utilização por parte de pessoas

treinadas na utilização dessa linguagem. Assim, buscou-se também uma completeza na

defmição do conjunto de primitivas, buscando atender à necessidade de se dar apoio aos

aplicativOB que devam utilizar tal arquitetura para a visualização de imagens de uma

forma genérica.
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Embora tal arquitetura tenha a princípio capacidade computacional para suportar

também o processamento (ao menos parcial) das imagens manipuladas, as restrições de

mem6ria e o tempo de processamento envolvidos tomam desvantajosa tal aplicação da

arquitetura atual. Assim, não foram implementadas primitivas para o suporte a essas

operações, pois considerou-se que esse processamento seria melhor efetuado no ambiente

de processamento de imagens descrito no Capítulo 3. No entanto, é viável a ampliação da

arquitetura de forma a tomar eficiente esse tipo de processamento (o que já encontra-se

em fase de projeto no LIE), e nesse caso as primitivas já desenvolvidas para o ambiente

Intergraph poderiam ser transportadas para esta arquitetura e integradas ao ambiente

gráfico.
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Capítulo VII

Conclusões Gerais e Linhas de Futuras Pesquisas

7.1 - Conclusões.

Apesar de todo o avanço tecnol6gico na área de sistemas digitais, atualmente,

máquinas com poder computacional para suprir as necessidades de processamento,

visualização e manipulação de imagens continuam relativamente caras. Além disso, muitas

vezes todos os recursos oferecidos por ela, tais como: hardware dedicado a operações

gráficas vetoriais e ambiente multiusuário; não são utilizados em uma única aplicação.

De88a forma, máquinu dedicadas são atraentes em tais sistemas, pois suprem as

necessidades a elas requeridas (apesar de somente a elas) e são baratas quando

comparadas às de propósito geral. Assim, optou-se por desenvolver uma arquitetura

dedicada para a visualização de imagens tomográficas.

Este trabalho descreve o estudo e a implementação de um sistema de visualização

de imagens tomográficas obtidas por RM, que é composto por dois ambientes. Um deles,

o desenvolvimento de um sistema de visualização e processamento de imagens, onde várias

operações para processamento e manipulação de imagens tomográficas foram

implementadas e colocadas à disposição do usuário, através de uma interface amigável.

O conhecimento adquirido pelo estudo e implementação dessas técnicas de

visualização de imagens, viabilizou a definição e a constroção de um ambiente gráfico

dedicado, que fomecesse ferramentas para a construção de sistemas de Visualização de

Imagens, como o desenvolvido no primeiro ambiente. Este segundo ambiente, é então, um

sistema de software construído para uma arquitetura dedicada, que oferece primitivas

gráficas para a construção de sistemas interativos, os quais necessitam de interfaces com

o usuário amigáveis. Neste ambiente, procurou-ee explorar a disponibilidade de

características espeeífi.easde hardware, para o tratamento de operações gráficas existentes

DO aistema. Assim pôde-se construir um ambiente gráfico que poderá ser utilizado por um

projetista de 8Oftware, para a construção de sistemas interativos. de visualização de
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imagens obtidas por ToRM. Para o desenvolvimento deste ambiente gráfico, seguiu-se o

padrão visual do ambiente ENVIRON V. da lntergraph. Neste ambiente. a principal forma

de interaçlo é através de {cones. aos quais são associados "menus". sendo que esta forma

de interface é bastante utilizada em sistemas interativos.

A arquitetura dedicada baseada no processador gráfico TMS34010. foi desenvolvido

especialmente para visualização de imagens por ToRM. No entanto. devido às limitações

atuais desse protótipo. principalmente no que tange a disponibilidade de memória, essa

arquitetura nio apresenta condições adequadas para suportar também todo o ambiente

de processamento de imagens. O desenvolvimento e a implementação do sistema de

Processamento e Visualização de Imagens foi feito de forma modular. levando-se em conta

que posteriormente poderia ser transportado para outras arquiteturas de hardware.

Pode-se dizer que o sistema de software resultante aproveita bem as características

das plataformas utilizadas. As primitivas básicas do ambiente ENVIRON V. utilizado para

a implementação do sistema na plataforma comercial. foram implementadas no ambiente

gráfico desenvolvido para a arquitetura dedicada, que por sua vez aproveita intensamente

os recursos gráficos do processador TMS34010.

o projeto do ambiente de visualização de imagens, desenvolvido na plataforma

computacional dedicada, foi feito inicialmente utilizando-se técnicas de análise e projeto

estruturado. No entanto. isso mostrou-se desvantajoso quando da tentativa de

implementação do projeto resultante na arquitetura dedicada. Isso porque. o suporte de

funções de alto nível oferecido pela arquitetura não era contemplado pelo projeto.

Analisando-se a situação. chegou-se a conclusão de que as técnicas tradicionais de análise

e projeto de sistemas de 80ftware não são adequadas quando a arquitetura provê um

conjunto pré-determinado. não configurável, de primitivas básicas que executam funções

de alto nível. Tais técnicas pressupõem que a construção dos módulos e funções seja feita

de acordo com as necessidades especificadas, ao passo que em tais arquiteturas. para se

aproveitar o suporte de alto nível oferecido, as funções e módulos desenvolvidos devem se

conformar às características impostas para o uso desse suporte.

Assim. decorre que utilizando-se das técnicas tradicionais, o software resultante não

permite explorar as características da arquitetura, as quais passam a ser sub-utilizadas.

Em conseqüência de8Baconstatação. e da necessidade de se obter um sistema eficiente em

função dos recursos disponíveis. o projeto do ambiente foi refeito, aproveitando-se do

projeto anterior apenas as partes que. uma vez confrontadas com a implementação voltada
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para essa arquitetura em particular, mostrassem uma alta taxa de aproveitamento dos

recursos oferecidos. Pode-se dizer então que foram empregadas técnicas opostas às

normalmente utilizadas, onde partiu-se da implementação para então analisar-se o

empacotamente de funções já efetuado, e em seguida, com as funções desmembradas obter

se um diagrama de funções que permitiu a validação da implementação com a

especificação do ambiente que se tinha por objetivo.

Na prática diária da utilização de sistemas de visualização de imagens, pôde-se

notar que sistemas de visualização muito sofisticados, ou foram prontamente descartados,

ou tiveram suas capacidades subutilizadas, pois o médico acabava se "perdendo" na sua

utilização. Assim, um fato importante é que os sistemas interativos para aplicações desse

tipo devem procurar manter o ambiente familiar ao usuário. Ou seja, múltiplas janelas

sobreponíveis com manipulação sof18ticada, podem se tornar um estorvo em vez de um

benefício do sistema. Dessa forma, tem-se procurado desenvolver sistemas interativos de

visualização e manipulação de imagens que realmente atendam às necessidades dos

radiologistas, e que sejam de fácil aprendizado [FIN_90].

Outro ponto é o grau de conhecimento do usuário. Para sistemas de diagnóstico,

onde usualmente são radiologistas acostumados a visualizar imagens com aparência de

radiografia por Raio-X convencional, sistemas que permitam a manipulação de cores não

monocromáticas usualmente Dio são bem aceitos; e mesmo o processo de reconstrução 3D

é subutilizado. Já para sistemas de classificação e awólio a cirurgia (Computer Assisted

Surgery - CAS), sistemas mais complexos, que além de permitirem a visualização 3D das

imagens, também permitem cortes em vários ângulos, para estudo prévio da anatomia

interna da amostra estio sendo grandemente utilizados em importantes centros cinírgicos

[AnA_90l. Para utilizar tais sistemas investe-se no aprendizado específico de seus

usuários.

Acreditamos assim ter demonstrado a validade do projeto de um sistema dedicado

para visualização de imagens obtidas por ToRM, bem como ter projetado toda a base em

nível de ambiente gráfico, para a implementação de um sistema de visualização de baixo

custo, alta resolução e que permite a construção de interfaces H/M amigáveis.

A construção desse sistema computacional preenche assim uma etapa de

capacitaçio neeesdria para o desenvolvimento de um sistema tomográfico por RM

completamente nacional.

115



7.2 • Linhas de Futuras Pesquisas

Pode-se dizer que o 'mago deste trabalho consiste na avaliação e no

desenvolvimento de um sistema de mua1ização e manipulação de imagens tomográficas.

Esse sistema foi construido de forma modular, levando-se em conta que deveria ser capaz

de receber extensões, e também que poderia vir a ser transferido para outras arquiteturas.

A seguir são apresentados alguns projetos que deverão dar continuidade ao trabalho.

7.2.1 • Extensão do Ambiente Gráfico.

A atual configuração da arquitetura dedicada em termos de mem6ria de trabalho

(3 bancos de 128 Kbytes), restringe a forma como o ambiente gráfico pode executar suas

funções. Mesmo as operações de sobreposição de janelas ficam limitadas, pois ao levar-se

em conta que é necessário 128 Kbytes para armazenar-se uma imagem de 256x512 pixels

(cada pixel com 8 bits), pode-se deduzir que sistemas interativos necessitam de uma

capacidade de mem6ria muito grande. Leve-se em consideração, por exemplo, o fato de que

a 8Obreposição dessa imagem inteira por uma única janela consome no mínimo 128 Kbytes

de mem6ria de trabalho (sistema) para esta operação.

Assim, uma necessidade urgente para que o ambiente gráfico possa ser utilizado

plenamente, e possa suportar outros procedimentos interativos, consiste na expansão da

mem6ria disponível.

Devido a tais restrições, alguns elementos de interação não foram implementados,

apesar de já serem previstos nas estruturas que suportam o ambiente já implementado,

bem como por seu núeleo. Entre esses elementos incluem-se primitivas para manipulação

de eventos, "menus" "pop-up" e {cones.Como esta extensão à arquitetura dedicada já está

sendo realizada, em breve tornar-se-á possível incluir tais características ao ambiente

gráfico.

7.2.2 • Processamento de Imagens em Arquitetura Paralela.

o proeessamento e a manipulação de imagens demanda um poder computacional

considerável. O proce88ador utilizado atualmente (TMS34010) não supre essa demanda.
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Assim é necessário a utilização de arquiteturas com maior poder computacional, para

efetuar 8 parte de cálculo necessária à reconstrução da imagem e de seu posterior

processamento. Uma possibilidade é a utilização de arquiteturas paralelas, empregando-se

processadores dedicados a esta tarefa. No Grupo de Instrumentação Eletrônica do DFCM -

IFQSC, está sendo projetada uma arquitetura baseada em Transputers para este fim.

Para que a transferência de dados entre o GSP e um hospedeiro com alta

capacidade de proeessamento de dados não seja um gargalo, está em consideração a

utilização de um membro mais novo da faynília TMS340, que é o TMS34020. Esta escolha

é natural, devido a compatibilidade de software, e por o TMS34020 possuir um poder

computacional de 6 a 60 vezes maior do que o TMS34010, e maior rapidez para

tranferência de dados, pois tanto o duto de dados interno quanto o externo é de 32 bits

[PET_88].

7.3.3 - Utilização de Sistemas Especialistas como Auxílio ao

Diagnóstico.

A utilização de sistemas integrados de visualização e classificação de imagens é

uma das formas de se colocar a disposição do profissional de medicina ferramentas

automáticaa que an'lri1i9m a formação de diagnóstico [MAG_91].Para isso é necessário que

o sistema reconheça características específicas em imagens, que possam alimentar um

motor de inCerência, apoiado em uma base de conhecimentos. Esse enfoque, leva à
necessidade de integrar ao sistema de processamento e visualização de imagens,

ferramentas apoiadas em técnicas de inteligência artificial [KRC91]. É também necessário

um gerenciador de bases de dados, apoiado em modelos não convencionais, que permitam

organizar e recuperar as informações de forma a que o médico possa construir um

diagnóstico utilizando-se de comparações com situações semelhantes, previamente

armazenadas no sistema, sem que haja necessidade que o próprio médico manipule um

volume muito grande de informações.

O prenciador de bases de dados, deve dispor de recursos para armazenagem

eficiente de imagens, bem como deve prover meios de recuperação de imagens baseados

em característicu facilmente definíveis e bem compreensíveis por parte do usuário. Deve

possibilitar a integração de imagens, com outras informações, tais como: textos,

117



informações gráficas geométricas, valores numéricos, etc. Daí a necessidade de

gerenciadores apoiados em modelos mais flexíveis e poderosos do que os tradicionais.

Por outro lado, li quantidade de informações que um sistema desse tipo pode vir a

armazenar é muito grande, e o escrutínio delas, em busca de dados e imagens que se

referem li determinado aspecto de interesse, em um determinado instante pode ser tão

trabalhoso, que toma o sistema inutilizável. A tarefa de reconhecimento dos aspectos

relevantes das informações armazenadas, e a respectiva triagem para que apenas aquelas

de real interesse sejam apresentadas, deve ser levada a cabo por um sistema especialista,

que opere sobre regras que representem o conhecimento de como as operações de

reconhecimento e triagem devem ser efetuadas.

Um tal sistema representa um auxílio com as mesmas características de uma junta

médica, onde diversas especialidades de trabalho médico podem ser avaliadas através de

düerentes conjuntos de regras. Isso propicia ao médico usuário do sistema, uma análise

equivalente a diferentes pontos de vista, guiando-o na formulação de um diagnóstico

amparado em estudos de casos anteriores.

Existem grupos de pesquisa neste campus trabalhando em sistemas especialistas

e em sistemas de bases de dados não convencionais (Grupo de Inteligência Artificial e

Grupo de Base de Dados e Engenharia de Software). Esses grupos têm desenvolvido

sistemas que podem ser integrados ao sistema de processamento e visualização de imagens

descrito neste trabalho, propiciando a construção de um sistema integrado que suporte

essas facilidades.

7.2.4 - Visualização de Imagens em Três Dimensões (3D).

A apresentação de imagens em 3D, tem sido um grande awdlio à medicina. Isso

porque detalhes anatômicos complexos podem ser mais facilmente visualizados dessa

forma, do que em uma imagem visualizada em apenas 2D. No entanto ainda atualmente,

os radiologistas são treinados para, a partir de cortes em 2D, mentalmente formarem um

modelo mental desses dados em 3D. Embora técnicas de visualização de imagens em 2D

sejam adequadas para interpretação pelos radiologistas, estes têm dificuldade para

transmitir eBte modelo mental para o pessoal envolvido no tratamento, que efetivamente

dever' cuidar do paciente.

A atividade do radiologista envolve apenas parte do trabalho médico, uma vez que
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seguindo ao diagnóstico radiológico, o paciente deve ser submetido a tratamento por outro

médico, que usualmente não tem o mesmo treinamento para formar uma imagem mental

du imagena vieualizadas em 2D. Imagens em 3D apresentam detalhes anatõmicos em um

formato facilmente compreensível, sem treinamento especializado ou experência anterior

Por estas considerações pode-se perceber que uma das formas mais promissoras de

auxílio ao usuário de um sistema de visualização de imagens, é justamente a capacidade

de vê-Ias em 3D. As principais restrições à utilização de tais imagens são: o tempo de

proeessamento capaz de produzi-Ias; e os terminais de vídeo de alta qualidade (alta

resolução espacial, e capacidade de permitir a visualização de pelo menos 256 nfveis de

quantização), para poderem suportá-Ias. Estas restrições estão sendo ultrapassadas através

de processadores poderosos e terminais gráficos sofisticados, que têm-se tornado bastante

acessíveis [BTA_91l.

O projeto do tomógrafo por RM em desenvolvimento no IFQSC, pretende

contemplar também esta forma de visualização de imagens. Para que isso seja feito, dois

pré-requisitos tomam-se necessários. O primeiro consiste no desenvolvimento de software

que incorpore técnicas de rendering volumétrico lNEY_90l [LEV_90l [TIE_90l. O segundo

consiste na obtenção dos dados pelo tomógrafo, de forma a se poder reconstruí-los em 3D.

Nesse aspecto a técnica de obtenção de dados por ToRM é bastante adequada, pois pode-se

obtê-los nas três dimensões, o que facilita extremamente o processo.
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int. kn cOllnt-'10I

char kn_blltterlSOII

static char "butforl, "buttor2, ·butth1at,"butt UDqI

unsiqned butsl~el, butsl~e2, blmqsl~o, bhists1~;,
char "malloc()1

1"It.P: "'''pon f) I

,........................................................•..............• •
• ••• ,. .•.•__ f_ .-- tio ..-1-1:0 <Ia ru.:_ U" •••l •• ".t:e _ :ra.t.lt:.o •• riai••• Qaialoa ••••• C-~ - u.p •
• Url:lt:ü"': •
• -De_l~o'" _ 81.t:_ •••••l.a&' pu:Il .&'11_. 11.0er:afl_- •• •
....................................................................... ,
'1nclude <.tdio.h>
'Includo <tool •• h>

'Include <•• th.h>
/"-----------------------------------------------------------------

Vor.ao 2 : Oat. de 1mpl.ment3cao: 02-06-99

'dofino MA)((x,yl
'dofino NLINHAS
'dofine NCOLUNAS
'define DIH HASC
'define PI -

« (xl> (y) I ? (xl: (y)1
512
512

3
3.141592653

Iaplemontando a aco1tacao de selecao de tonalidades atraves
da tabela do cores (versao 1.2).

Altoracoe.: 22-12-99

Efetua o procossamonto para varios tamanhos do ~agons.

13-02-99

Impl ••• ntacao do filtros Lineares
Passa baixas
Passa-altas

Impl ••• ntacao do tiltros nao Lineares
Robert.
Mediana

07-03-99

Impl ••• ntacao das Oporacoes do Composicao do t.agons
(Trabalha com tros 1m8gens: IA,IB e IC)

17-11-99

Impl ••• ntacao de medidas estatisticas de sobro roqioos das
imagens:

- Media Aritmetica
- Desvio Padrao

int cur_event_m8sk, retr_maskl

int vs no,vsr no, w no, wt no, vh no,vr no,

aleat, larg-pix: - - -
float baixaslNLINHAS) (NCOLUNAS), alta. (NLINHAS) INCOLUNAS)1
float ajeita(NCOLUNAS)1
int janela, button, transition, time_tI

int thhtl
int flag IAI
int flagrc, flaqimq, tlagh1st, flag hist altl
int Mb cmd, x, y, %m, ym, tont, fonr2: -
int xlõr, ylor, xhir, yhirl
char ctonalid (3):
char cindex(3):

int xmin-l, ymin-l,
inicx, inicy:

1nt cor(129), cor alt(129), hist(16), hist alt(16):

FILE "topen(),·imãgem; -

/* Espocificscao da tabelas de cinzas */
int redl) - (0,0,0,2,3,4,5,6,7,9,9,10,11,12,13,14,15, 0,1,2,3,4,5,6,7,9,9,

10,15,0,12,151;
int groonl] - 15,4,0,2,3,4,5,6,7,9,9,10,11,12,13,14,15, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,1,15,15,151:
int b1uel) - 16,5,0,2,3,4,5,6,7,9,9,10,11,12,13,14,15, 1,2,3,4,5,6,7,9,9,

10,11,1,0,14,151;

int inaltred() - 10,0,0,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
0,1,2,3,4,5,6,1,8,9,

10,15,0,12,1511
int inaltgroon() - 15,4,0,2,3,4,5,6,7,9,9,10,11,12,13,14,15,
0,1,2,3,4,5,6,1,8,

17-01-90

Imp1 ••• ntacao do medidas de rolacao sinal cuido.

---------------------------------------------------------------*/

/ ...•................••................................•............... /
/* "/
/" Esto programa gora naa imagem em 128 niveis de tonalidede */
/* a partir do uma tabela de niveia de intensidade, quo vao de */
/* O a 127. As imagens possuem 256 colunas por 129 linha •• */
/* */
/* Obt •• -.o os 128 ni.ois do tonalidade a partir do. 16 nivoi. */

/* de tonalidade. do cinza puros atraves da tecnica do. -•• ios-tons- */
/* (halLtonning) com pontos da imagem mapoados •• blocos do pixels "/
/* do tamanho 3x3. */
/* Ra 3 opcoos imp1oment.das de manipulacao da 1•• q•• : */
/* 1 - De.enh. a imag •• obtidA */
/* 2 - ~orneco a tabola do tonalidado. de cinza utilizada., o por-"/
/" mite alterar qualquor tonalidado interativ ••• nto. "/
/* 3 - ~ornoco a aprosentacao do histoqrama normali~ado dos ni- */
/* vois de intensidade dos pontos da imagem. */
/* */
/ •••••••••••••••••••••••••••••• * ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• /

int 1naltb1ue()
1,2,3,4,5,6,7,8,9,

9,10,1,15,15,1511
16,5,0,2,3,4,5,6,7,9,9,10,11,12,13,14,15,

10,11,1,0,14,1511

'dofine TEX'r ~ONT
'defin. NORtE
'define FIX
'doLine ABS (x)

-/usr/ip32/rosrc/rfont/pul.sti.10-
-/usr/ip32/resrc/rLont/nonie.i.12-
-/usr/ip32/resrc/rfont/tix.9-

« (xl < O) 7 - (x): (xl)

A - 1 A- 2



,*----------------------------------------------------------------------
-..: • ...e:iaa ~. o ••••_0 _o&&"io <lia -U ••••••••••• _
1•••• <lia Mia.

--------------------------------------------------------------------*,

•• ..JRd:_ •.••••_ou. (&1,71,22, J'2)
int xl,y1,x2,y2;
(

roturn (MAX(ABS(x1-x2), ABS(yl-y2) + 1);

,*----------------------------------------------------------------------

•••••••••• ae1_1a o ••••••••_oo.n.o •• -.i _..,ta. •• tIel.
--------------------------------------------------------------------*,

•• ...- w'" "'.(a1o,:rIa,lIhi,yhi,aaIpl_)
int xTo,Y107xhi,Vhi;
int nump1an • .,I

int xaiz., yaiz.;
int temp;

xaiz. - (ABS(x10-xhi)+8)/R;

yaiz. - ABS(y10-yhi) +1;
temp - xaizo * y.iz.;
r.turn «t.mp+(temp'1»)*numplane.);
1* r1m da rotina g.t-put_bloc~_size *1

,*----------------------------------------------------------------------
-..:. ~ ••••••• _ ..tez' _ia. __ •••••.•<lia _.IlGtl_.
•• ~ ••••• __ lor -.J. (*1-*:)

---------------------------------------------------------------------*,

n-*: ~ __ ()
(
!loat num;

C1.ar lt.r!n data();
Wait lor ."nt. (KETIN ~NT, 'cur ovont maalt);
1! (lEYIiI INENT , eur evont mu~) T

Got lteyin data ('ltn count);
.acãnr (ltn burr.r, ·,r-, 'num);, -

rotum (nua);

,*-------------------------------------------------------------------

-..:. ...e:iaa ..- ~_. t.ODSI <lia oiaIl •• paftu •• ~ •• aia.
•••••. da '=-1._ da -.i.o-t._- (baU1.ft.oai.II9), •••••••
b1_ <lia , ••.• Ia •• laz9a.ro (3d), .,...,.... • t._ • pafti.zo••_~u., __,.
10 O 01,10 O 01,10 O 01,10 O 01,10 O Ol,~ O 11,110 11,110 11
10 O 01 10 1 01 11 1 01 11 1 01 11 1 li 11 1 li 11 1 li 11 1 11
10 O 01 10 O 01 10 O 01 10 1 01 10 1 01 10 1 01 11 1 01 11 1 11

------------------------------------------------------------------*,

••.••• (w__ , _, •• 7)
int w no, cor, x, V;
( -
int i, r•• to, int.naidad.;

inten.idado-eor/8; 1* Um entre os 16 niveis d. intensidade *1
rost o-eor'8;

inton.idad.++; 1* Incrementa intensidade para dealocar d. 1 a VLT *1

voight (w_no,O); 1* Larqura do ponto e igual a 1 *1
ir (int.naidado -- 16) rgco1or (w no, intensidade - 1);

ols. rqeo10r (w no, intensidade + 1);
ror (i-O; i< restol ++i)

(
awitch (al.at) ,

A- 3

case o: pnt(w_no,x, y); 1*10 O 01*1
brea~;

1*10 1 01*1
1*

10 O 01*1

case 1: pnt(w_no, x-1, y);

1*10 O 01*1
brea~;

/*11 O 01*1
1*

10 O 01·1

case 2: pnt(w no, x, y+1); 1* 10 O 01 ·1
brea~: 1* 10 O 01 *11*

10 1 01*1

..,a•• 11 pnt(w_no, 1l+1,

y) ,I·10 O 01·1
bro ••kl

I-10 O li·1
I-

10 O 01·1

case 4: pnt(w_no, x+1, y-1);

1*10 O li*1
brea~;

I-10 O 01·1
I·

10 O 01·1

case 5: pnt(w_no, x-1, y+l);

1*10 O 01*1
brea~;

1*10 O 01·1
1*

11 O 01*1

case 6: pnt(w_no, x+1, y-l);

1*10 O 11*1
brealt;

1*10 O 01·1
1*

10 O 01·1

ca •• 7: pnt(w no, x-I, y-1);

1*11 O 01*1
brlUlk:

I·10 O 01*1
1*

10 O 01*1I 1* Fim do caa. *1 a1eat-(aleat -- 7)

? O: aleat+l;I 1* Fim da rotina pinte *1

,*-----------------------------------------------------------------------
••••• zot:le. _ipal •• t.1IIoe1.. <lia _ ('9Wt.....-l6i. •••••, a1~ •
__ ••••••••1••••.

----------------------------------------------------------------------*,

t.abaac(a,r)
int x,V;

static int ton;

static int flaq;

I· Se nao e a primeira entrada colocar o bloco no lugar *1
i! (!laqtc) {

hidecursor(wt nol;
putbloclt (wt no, 31L, 23*ton,5,23*(ton+l),70,burrorl,bursizOl);
rr•• (bur!erI);

flaqtc-O; 1* Especirica que o burr.r roi do.alocado ·1
showcursor (wt no);
rlushburfer (wt no);, -

1* Ha 3 raixas (pensando-a. no eixo y) que do••••• r t•• tada. na tab *1
ir (y<-70) " (y>-5)) { 1* E sol.eao do uaa tonalidade do cinza *1

ton-x/23:
ir (ton > 15) 1* Tonalidade inexi.tente *1

retum (1);

1* Guardar a memory ra.ter e d•• enhar um quadrado na tonalidade *1
hidecursor(wt no);

bursizel-get-put bloclt sizo (23*ton,5,23*(ton+l),70,5);
if ((bufferl-malIoc(bu!sizel») --O) (

printf (-Nao conseguiu alocar espaco (1)-);
return (1);I

flaqtc-1; 1* Especirica que ha burr.r1 aloeado +1

A- "



gotblock (wt no, 31L, 23·ton,5,23·(ton+1I,70,buttor1,but.izol)1
fgcolor(wt nõ,29)I

~ •• (wt nõ,23·ton,70)1 /. ponto inicial do quadrado ./
draw (wt-no,23·(ton+1I,70): /. desenha primeira linha ./
draw (wt-no,23.(ton+11,5): /. desenha segunda linha ./
draw (wt-no,23·ton,5)I /. desenha terceira linha ./

draw (wt-no,23·ton,7011 /. desenha quarta linha ./

flu.hbut?er (wt_no)I

/. P~cho o clUlpo TONALIDADE •1
putblock (wt no,31L,290,300,l10,320,buttor2,buf.iz0211
.printf (ctonalld,·'d·, ton) I

r1raw.ytlboh (1ft.no, tont, 2 Qf). 100,rtonlllld, .trlon (ctondldll I
flu.hbutfor(wt=no)1

/- P~eho o. valoro. de VERMELHO, V!:RDI!:o AZUL -/

putblock (wt no,31L,20,240,60,260,bufter2,butsize2)1
sprintf (eindex,·'d-,red(ton+1]);
draw.y.bol.(wt no,font,30,240,cindex,strlon(cindez))1

flushbuttor(wt=no)1

putb10ck (wt no,3lL,180,2eo,220,260,buttor2,but.iz02)I
sprintf (cindex,-'d-,green(ton+1])1
draw'v-bol.(wt no,font,190,240,cindex,.tr1en(eindex)11
flushbufter(wt:noll

putbloek (wt no,3lL,3l5,240,355,260,butter2,bufsiz0211
sprintt (eindex,-'d-,blue(ton+l]);
draw'v-bol.(wt no, font,325,240,cindex,.trlen(cindexl11
.howcur.or (wt-nol I
flu.hbuttor(wt-no)II -

olso

(
H «y<-160) " (y>-120)) ( /. Solocionou o -+- ./

flag-11 /. Indica quo deve sor incrementada a cor (+) ./
it (x<-65)" (x>-25)) I I· Vormelho·/

putblock (wt no,31L,20,240,60,260,buffer2,but.iz02);
aI teor (flag;red,ton,cindex) I
draw'yabols(wt_no,font,30,2eO,cindox,.trlon(eindex)I
flu.hbuffor(wt nO)II -
01.0

H «x<-225) " (x>-185») I /. Vordo -/
putbloek (wt no,31L,180,2eO,220,260,buftor2,butsize2)1
altcor (flag;qreen,ton,cindex)1
draw.ymbol.(wt no,font,190,240,eindex,strlon(cindex)I
flu.hbuttor(wt-no);I -
01.0

H «x<-360) " (x>-320) ( /- Azul •/
putb10ek (wt no,31L,31S,240,355,260,buftor2,buf.iz02)1
altcor (flag;blue,ton,cindex);
draw.ymbols(wt no,font,325,2eO,cindox,.trlon(cindox));
flushbutfor(wt-nol:
} -

I I· ft- do it ·1
01.0I

it «y<-230) " (y>-190) ( I. Selecionou o -- •• 1
tlag-O: /. Indica de deve ser deeremontada a cor (-I ./
it «(x<-651 " (x>-25)) { /. Vermelho./

putblock (wt no,31L,20,240,60,260,buftor2,butsize2)1
altcor (flag;red,ton.cindex)1
draw'ymbols(wt no,font,30,240,cindex,strlon(eindex);
flushbulfer(wt-no);
1 -
elso

if «(x<-225) " (x>-185)) ( I. Verde ./
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putblock (wt no,3lL,180,2eO,220,260,buffer2,but.iz0211
.ltcor (flag:greon,ton,cindexII
draw'ymbols(wt no, tont,190,2eO,cindex,strlon(cindexl11
flu.hbufter(wt-no)1
I -

e1se

i! ((x<-360) " (x>-320)) , /. Azul ·1
put b 1 o c li:

(wt no,31L,315,2eO,355,260,buffor2,buf.iz0211
- altcor (flag,bluo,ton,cindox)I

r1r.w'ym~ol.(1ft no,font,J2~,2eo,ctndex,.trlen(clndex) II
- rtll.h~lIff.r(Ift,n"l I

, -
I /. fia do lf ./

} /. fim do s8qundo el.o ./
I /. fim do else ·1

/. Fim do rotina tabcor ./

/*------------------------------------------------------------------------
...u ftII:t.a 01"-- o ~-.J.o •• _ ~ ••• ~ •••••• peloP"''''--, ~- •• ....-ei~i-..-no.
----------------------------------------------------------------------*/

alu- C~I••, _2', ~_, ~)
char cindex (3] ;
int flag, cor(16], ton;

I. Se flag-1 • tonalidade sera aumentada, caso contrario dt-inuida ./
it ((flag) " (ton<161)

if (cor(ton+1]<151 cor(ton+l)++;

if «flag -- O) " (ton<16)
iI (cor(ton+l»O) cor(ton+l)--I

Sot_vlt (vs_no,red,green,bluell /. Atualiza a tabela de cores ./

sprintf (cindex,·'d-,cor(ton+l))I
flu.hbuffor(wt no) I
/. fim da rotina a1tcor ./

/*-----------------------------------------------------------------------

...u ~t.a ~fi __ ••• ,..t_ •• 1Ll,*..- ~ot ooU.eiu.la o--u.,*riha~ •• _.
---------------------------------------------------------------------*/

__ ~_t:a laiR CwIl-,.,,.,01.-- Ia,,)
int wh_nõ, x, y, Tcluster_hist: -

char ro.posta (e]1
int i,j, nivel ini, nivel fin, rosto ini, resto finl
int delta, resto, inic, ini_dist, tin_di.t;

if ((y<27) I' (y>267» I /. E.ta fora dos liaites do histoqr •••• /
Cloar mos.ago (1)1
C10ar-mossage (2):
Displãy mossage (1,3, -Ponto solicitado fora do hi.toqra •• !-11
return:-
1

x-y-271
ni".l 1ni-x/161
resto:1ni-xtl6:

1f (resto 1ni)

nive1_iiii++:

Clear message (1);
Clear-message (2);
D1splãy message (1,3,

-·Clique o botao central no segundo nivel desojado!-);
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Cl.ar button data()1

oisplãy_ •• ssãq.(2, 3, -Cllqu. o botao da .squ.rda do ~us. para
abandonar-'I

flushbuff.r (v no);
Malt for .vents(BUTTON EVENT, &cur .vent mask);
Get buttõn data ('jan.ra, 'x, &y, &button, 'transitlon, 'tl •• tI;
if ( button !- MIOOLE BUTTON ) ( -

Cl.ar •••• aq.(l); -/* Llmpa o campo d. manso mal. a ••qr.*/
C1.ar- •••• ag.(2) I /* Limpa o campo d. men •• mais a ••qr.*/
r.turn;
I

lf (j.n.l. I- wh_no) (
Cl.ar •••• ag. (1)1

01.plãy_ •••• aq. (1,3,-Ponto fora da jan.1a do hl.toqraaa !-)I
return;I

lf ((y<27) 'I (y>288)) ( /* Esta fora do. limlt •• do hhtoqr_a */
Cl.ar •••• aq. (1)1
Cl.ar- ••• sag. (2);
Di.plãy_ •••• aq. (1,3, -Ponto sollcltado fora do hl.toqrama !-);
return;
)

z.-y-27 I
nlvel t1n-x/16;
re.to:::t1n-Xtl6;

lf (re.to fin)

nivel_fln++;

nlvel lnl-16-nlv.l lnl1
nlv.l-fln-16-nlv.l-fln;
/* Quã1 o •• nor nliel? */
lf (nlvel lnl > nlvel fin) f /* Troca */

z.-nivel-ini; -
nlvel lni-nlvel finl
nivel-fin-x; -
) -

ini di.t-niv.l ini;

fin:::dist-niv.l:::fin;

if (nivel fin < 15)

fin_disE-141

if (nivel ini > O)

ini_disE-11

d.lta- niv.l_fin - nivel_ini+l;

x-delta* (*c1ust.r_hist); /* x <- num de pontos a serem redistribudos */

re.to-x' (fin dist - lnl dist +1);

x/-fin_di.t - Ini_dlst + r;

/* Inicializacao do veto r cor alt, com os 16 tons de cinza */
inic-ini di.t * (*clust.r hisE);
for (1-101 dl.t; l<-fin dIst; i++) I

for (j-Tnlc; j<lnlc+x; j++)
cor alt[j]-l;

1f (r.sto) (

cor_alt[jl-l;
lnlc-lnic+x+l;
resto--;
)
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.is. I
inic-inlc+x;

)

/* Saturando e. baixo */

for (i-O; i<ini dist * (*clust.r hlst); 1++)

cor_alt[i]-O;- -

/* Saturando .m clma */

for (i-121/ 1 >- j; 1--)

cor_alt(1]-15/

*c1uster_hlst-x;

/* D.s.nhando a dellmltacao do hlstoqraaa */
fgcolor (vh nO,29);
hldecursor (wh no)/
move (wh no, 9Õ, 299-(nlv.l lnl)*16))1
drav (wh-no, 100, 299-«(nive1 lnl)*16));
drav (wh-no, 100, 299-«nlv.l-fln+1)*16));
deav (wh-no, 90, 299-(nlv.l 11n+1)*16));
flushbufl.r (vh no); -
shovcursor (wh no);

flushbuffer (vh_no);

recebe_resposta (-Pode plotar a t.aq •• ( S(l.) ou N(ao) )1 -,r •• posta);

if «r.sposta(O] -- 's') II (respo.ta(O] -- 'S'))
return(·s');
.ls. return ('n')/

/* flm da rotina trata_hist */

/*------------------------------------------------------------------------.u lNIt:iaa~i.lle e._ ~_ •• ti_..- .-. - .....s...-••••je _e .-10 •••~ ••••_ ~.
---------------------------------------------------------------------*/

1U.et:..- (IlJ..t:)
int hht(16];

int i, max,taxa, plot;
static char messaqel[]-

-o histoqrama .sta d.s.nhado coa uma proporcao de 1 para
char message2(100];

/* Especificacao de t.xto para o Hlstograaa */
static char nropont1[] - (-Numero-);
static char nropont2(] - (-d. Pontos-)I
static char nivintl[] - .-Niveis de-);
static char nivint2[] - (-Intensidad.-);
static char menosl] - (---);

Eras. vln (vh no);
fgcolõr (vh nõ,30);
/* O.s.nhar-o t.xto .specificando a orlg •• */
dravsymbols (vh no, font2,1050,296,nropont1,.trl.n(nropont1));
dravsymbols (vh-no, font2,1050,316,nropont2,.trl.n(nropont2));
dravsymbols (vh-no, font2,12,2,nlvint1,strlen(nivlntl));
dravsymbols (vh-no, font2,5,14,nlvlnt2,.trlen(nlvlnt2))1
flushbuffer (vh:::no);

/* O.senhar os elxos do Hlstoqrama */
move (vh no,20,299);
drav (vh-no,1150,299); /* Eixo X */
move (vh-no,20,299);
drav (vh-no,20,29); /* Eixo Y */

flushbufler (wh_"o);
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dr ••• ymbols
dr.wsymbols
dr •• symbols
drawsymbols

for (i-lI i<17, ++i)

draw.ymbol. {.h no,!ont2,13,293-{i*16),meno.,strl.n{ •• nosl)1

!lushbu!f.r {.h_nõ)1

1* Procur.ndo o maior .lem.nto do histogr.ms *1
max-O;

tor (i-ol i<16, ++i)
i! (max < hi.t(i)) max-hist(il;

taxa-I,

1* 1130 • o lialt. par. o tamanho do blooo do hl.toqr ••• ·1
whll. (aas/t.sa > 1130)

HtuII
I· !.pec •• taxa d. conv.r.ao do hlatoqram •• 1
Cl •• r •••••q. (1)1
Cl •• r-•••••q. (2),
aprint! (••••• q.2,·•• td·,messaqel, taxa),

Di.play_ ••••• q. (1,3, ••••• q.2)1

I. De.enh.ndo o. bloco. do Histoqrama *1
for (i-Ol i<16, ++1) {

plot-hi.t[i]/tax.,
!qco10r (.h no,i+1); 1* Est.belec. cor de frente *1
rect! {.h nõ,22,298-{{i+l)*16),22+plot,296-(i*16))1I -

1* Salvar Meaory Ra.t.r da janela do Hi.tograma *1
i! (!laqhi.t) 1* J. ha bloco alocado *1!r •• (buffhist);

bhi.t.ize-q.t-put block si%e(O,O,l17.,333,5);
if «buffhi.t-ma1Ioc(bhIstsi%e)) --O) {

printf (~.o con.eguiu alocar .spaco (3)·)1
Ezit too1a{)1
.xit-(3)II

hideeuraor (wh no';
qetb10ck (wh nõ, 31L, O, O, 1174, 333,buffhi.t,bhi.tsi%.)1
f1aqhi.t-1, -
.ho.cur.or (wh no,;
f1u.hbuff.r (.h no);
1* fim da rotina hi.tograma *1

/*------------------------------------------------------------------------.n. ~laa ••••••••• t.-.J.. dIe _

----------------------------------------------------------------------*/
dIeoIUI>()
(

int i,lU

1* Especificacao d. t.xto para a Tab.1a d. Cores *1
static char mred{1 - [-Verme1how,;

static ch.r ~re.n[] - {-V.rd.wl;
static char mblue[] - (WAzulwl:
st.tic char aton[] - (WTonalidad.W);
static char mais[] - (.+wl:
static char •• nos[] - (w.W):

Era ••• in (wt nO)1
x-23;- -
for (i-I; i<17; ++i)

fqcolor (wt no, i' I
rectf (wt nõ,x*(i-1),5,(x*(i-1))+23,70);I -

flushbuff.r (wt_no);

fqcolor (wt nO,31);

Load_symbo1:file (NONIE, 'font);

1* D.s.nhar o t.xto .specificando a oriqem *1
hidecursor (wt_no) 1
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(wt no, font,5,90,ared,.tr1.n(ared))1
(wt-no, font,175,90,~reen,strl.n(~~n))1
(wt-no, font,322,90,mb1u.,strlen{ablu.));
(wt-no, tont, 130,300,mton, strl.n (mton) )1

flushbuff.r (wt_no)1

1* D.s.nh.r os bloco. que permit ••• lt.r.r •• ton.1idades *1
1* P.r. o Vermelho *1
mo". (wt no, 25,120) I
~raw (wt-no, ~5,1201 I
~r •• (wt.-no, ~~,1~01,
riu. {wt.-no, 2~, 16011
rira. (wt.-no, 2~, 120) I
dra •• ymbõl. (.t_no, tont,.O,lJO, •• ia,.trl.n(mal'))1

move (wt no, 25,190)1
dr •• (wt-no, 65,190);
dr •• (wt-no, ~5,230);
dr •• (wt-no, 25,230) 1
dr •• (wt-no, 25,190);

dr •• symbõls (wt_no, font,.O,200, •• noa,strlen{aenosl' I

1* P.r. o Verde *1
mo"e (wt no, 195,120);
dr.w (wt-no, 225,120),
dr.w {wt-no, 225,160',
draw (wt-no, 185,160);
draw (wt-no, 185,120);

drawsymbõ1s (wt_no, font,200,130,aai.,strlen{aais));

move {wt no, 185,190)1
dr •• (wt-no, 225,190);
dr •• (wt-no, 225,230);
dr •• (wt-no, 185,230);
dr •• {wt-no, 185,190)1

dr •• symbõls {wt_no, !ont,200,200,meno.,strl.n( •• nos))1

1* P.r. o A%ul *1
move (wt no, 320,120);
dra. (wt-no, 360,120);
dr •• (wt-no, 360,160),
dr •• (wt-no, 320,160);
dr •• (wt-no, 320,120);

dr •• symbõls (wt_no, font,335,130,m.i.,str1en( •• is)',

move (wt no, 320,190);
dr •• (wt-no, 360,190);
dr •• (wt-no, 360,230);
dr •• (wt-no, 320,230);
dr •• (wt-no, 320,190);

dr •• symbõls (wt_no, font,335,200,meno.,.tr1.n(meno.'11

1* Obter o bloco de fundo para. Ton.lidad. *1
bufsi%.2-çet-put block si%. (290,300,330,320,5)1
if «buffer2-maIIoc(bu1siz.2)) --O) {

printf (WNao conseguiu alocar .sp.co (2)·)1.dt (2);
•

qetb10ck (wt_no, 31L, 290,300,330,320,buf!.r2,buf.i%.2);

showcursor (wt no);
f1ushbuff.r (wr no);
1* fim da rotina destab *1

/*-----------------------------------------------------------------------..u J:Gt.iaa dIe.-Iua •••••• t.~l_
---------------------------------------------------------------------*/

d1e. _ u..r- (p<at.o,alia, _I, alo,yl0, .-.J., JIU., u.t., _zo)
int ponto() [NCOLUNAS),hist[16),cor[128);
int n1in, ncol, x10, y10, xhi, yhi;
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I
int i. j. U. jjl
int dyl

Cl •• r ••••19. (1)1
cl •• r-•••• aq. (2)1
Oiaplãy_ •• s••g. (1.3.-Plotando a Imagem ••• -)1

int num co •••r.,
int cov-win [MAX WINDOW) I
int v.t - do [MAX-WINDOW) I

int vet-ylo [MAX-WINDOW)I
int veC zhi [MAX-WINDOW) I

lnt vetJrhi [MAX::::WINDO")I

It Z.r.ndo o ••tor d. d.do. do Hl.toqr ••• ti
tor (1-0/1<16,++11

hht (1)-0,

dy-Ol

if (num_coversl

Clear message (1);
Clear-message (2);

oisplãy_mes.age (l,3,-Lendo e Plotando a Imagem ••• -lI

1* Desenha a imagem °1
if (ncol <-256)

inicx-xmln+l25;
e1se inicx-xmin;

lnicy-ymin:
dy-O;

qatblock(w_no, 31L, O, O. zhl-x10, yhi-ylo,buft_!mg,bi8qsiz.)1
f1aqlmq-1;
showcursor(w no);
f1ushbuffer(w no);

1* fim da rotIna das_imagem *1

In~covering_vindows (v_no. 'num_covers, cov_win, vet_xlo. vet-,lo.
vet_zhi,vet_yhi);

I
1* fim do for i<- nlin *1

lt (thist) I 1* Kistogra •• d.v ••• r atu.liz.do *1
hl.toqrama (hi.tll

Oi.play me •••q.(2.3,-Ki.toqr ••• atu.llz.do ,-),I -

flu.hbufter (w nO)I

Cl.ar messaq. (1)1
Cl.ar-message (2):

01spliY_MR.saq.(l,3.-Y1m do proc •••••• nto da lmag.m ,-),

1* Salvar Memory Raster da jan.la de I•• g•• *1
it (tlag!mgl 1* Ja ha bloco alocado *1

tr•• (buft_img)1

bimgslze-q.t-put b10ck siz.(O, 0.zhi-xlo.yhi-y10. 5) I
if «buff ilng-maIloc(bIaqslze)) --O) (

printf 1-Nao conseguiu alocar .spaco (1)-),
Exit tools O:
.dt-(l) II

lnt num coversl
lnt cov-vln [MAX "INDO");
int vet-xlo (HAX-WINDO");

int vet:Jlo (HAX::WINDOW) I
int vet zh i (MAX "INDO") I

int vet::yhi lHAX::"rNOOW) I

1* Z.rando o vator de dados do Histograma °1
for (i-011<16IHi)

hist[i)-O;

,*-----------------------------------------------------------------------

-.t:a Z'ft.iae 1e _ 1...- t: ''TT» ~ ••••• plâ ••
---------------------------------------------------------------------*,

1e_.s.._~(peat: ••peat:._m,al •.••~. al ••71e. lIId.pl.laift.-ti n t
ponto [NLINHAS) [NCOLUNAS),ponto IA(NLIRRAS) [NCOLUNAS).hist[16),cor[128);

int nlin, ncol. xlo, ylo, xhi, yhi;
(

lnt 1.j, 11,jjl
int dYI

do hht *1
do pontoOI

1° Desloca o ponto de I, 01
por causa de sua largura 01

11-11+larg-p1x;I 1°
tlushbutter(w no);

dyoody+larg-pixl

pnt (w_no,il.jj);

Sem ha1ftonnlng --
pinte (v_no, ponto[l] [j), ii, jj);

dy-dy+larg-pix:
11-inlcxI

jj-inicy+dYI

it (n1in -- 64) ( 1° Escreve duas vezes a linha com oa 256 pontos 01
for (j-O I j<ncol; H j) I

tgcolor(v no,cor[ponto[i) (j))+lll It S.ta a lnt.n •• do

- ponto incr ••• ntada para d.sloc
a VLT °1

-- Soa h.1ftonning --
pInta (w_no, ponto[l)(j], U, jj)I

ii-li+1arg-pixI 1° Oasl. o ponto da I, por cauaa d. sua largura 01,

In~co •••rlnq_windo". (w_no. 'num_cover •• cov_win. vet_xlo, vet-ylo.
vat_zhi,vet-Yhl)I

It prlntt (-nua_cov-tct \n-, num_covars)1 *1

it (nua co•••r.,
Pop_wIn_to_top (,,_no)I

hidecur.or (" nO)I

weiqht (,,_no.-larg-pix-1)I

tor (i-Ol i<n11nl ++1) (
U-inicxI

jj-lnlcy+dYI
tor (j-Ol j<ncol, ++j) (

it ((ponto[l)[j) > 127»)
ponto[i) [jI-127,I

if ((ponto [i) [j) < O li (
ponto[l) (j)-Ol,

++(hi.t[cor[ponto[l) [j)]]II 1* Prepara para a apresto
tqcolor(w no,cor[ponto[i] [j)]+lll I*Estab. a intenso
pnt (w_no;U,jj)1

°1

1*

°1

1°
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showcursor(" no),
flushbuffer(v no),

/+ fim da rotIna le_des_iaag_ +/

/*-----------------------------------------------------------------------

lIlIt:a ~laa -.1111e _ tUbo ••••_ •••~ ••••• _ •• ri. c-l
O tU~_ e .s.tiaJAo ,.1& -"ri. 10.lUl O.UU 0.11111

- 10.11110.1111 0.1111'
10.lUI 0.1111 O.IUI'

---------------------------------------------------------------------*/

•••••••• ~(a,., ••••• '~ lU'"
lnt .-;nl -
lnt. illaq_IIIIfCOLl11fAlll, l.aq_ rUt IIlNCOLtmMI II -

/+

+/

Pop_.in_to_top (._no) I

hidecuraor (. no);

•• ight (._no,-larg-pix-l)1

for (i-O, i<n11nl ++i) {
11-inicx;

jj-iniey+<lYl
for (j-O, j<neo11 ++j) (

faeanf (i•• qe.,·.d·, 'ponto[i) [j)1 /+ te o ponto +/
if «ponto liIl j) > 127))

pontoUl1 jl-127,
if «ponto li li j 1 < O))

ponto [i) [jl-O,
ponto_IAlilljl-pontolilljl;
++ (hiat leorlpontol i] Ij))l): /+ Prepara para a apreat.
fqeolor(._no,eorlponto[il [j))+l), /+Eatab. a intena.
pnt (._no,11,jj),

-- S_ halftonninq --
pinte (._no, pontoli] Ij], 11, jj);

ii-ii+1arg-pix1 /+ Desl. o ponto de sua largura +/
)

dy-dy+ larg-p Ix;
11-inicx;

jj-iniey+<ly;

do hiat +/

do ponto+/

int di_se;

statie float mase_baixas_3 (3) (3) -

statie float mase baixas [3] [3] - I

int i,j,k,l,solla,
ehar resposta(4);

I
(0.1111,
(0.1111,
10.1111,

) ,
{0.0625,
(0.125,
(0.0625,

) ;

0.1111, 0.11111,
0.1111, 0.1111),
0.1111, 0.11111

0.125, 0.0625),
0.25, 0.1251,
0.125, 0.06251

if (fhiat) ( /* Histograma deve ser atualizado +/
histogra •• (hist);
Display message(2,3,·Histograma atualizado !.);
} -

flag IA-l,
flushbuffer (. no) ,
Clear measag. (1)1
Clear-mesaage (2);

Displsy_message(1,3,·Fill do processamento da imagem !.);

-1.0, 0.01,
5.0, -1.0),

-1.0, 0.0)

/+

+/

if (n1in -- 64) ( /+ Esereve duas vezes a linha eaa oa 256 pontos */
for (j-o; j<neol; ++j) I

fgeolor(. no,eorlponto[i)lj))+l); /+ Seta a intenso do
- ponto iner.-_ntada para

desloe a VLT +/

pnt (,,_no,11,jj);

S_ ha1ftonninq --
pinte (,,_no, ponto[illj), li, jj)1

ii-ii+larg-pix; /* Desloea o ponto d. 1, +/
) /+ por ~ausa d. sua largura */

flushbuff.r(. no),

dy-dy+1arg-pix,
)
/+ fim do for i<- nlin +/

Oisplay_~ssag. (1,3,·Ca1eu1ando •••• );
eonvolueao (imagem,II,n, llase baixas,3, i•• q•• filt);
retum ; - -

/+ fi. da rotina paasa_baixas +/

/*-----------------------------------------------------------------------
lIlIt:a ~laa ~J. •• _ Ulbo .....-a1~ ••••••_ aM:riII c-..,
O fU~_ • .s.tiaJAo ,.1& ••••ri. r o -I o I

l-I S -I I
r o -1 o I

---------------------------------------------------------------------*/

•• _._a1~ (a,.,~, ••••• _UU)
int m, nl

int imag_lI (IICOLl11fAS),imag_ f11 t Ili!llCOLtmAS],I -
statie int dimase-3;

statie float mase_altas(3) 13] - (
( 0.0,
(-1.0,
f 0.0,I ;

Display_message (1,3,·Ca1eu1ando •••• );

eonvolueao (imagem,m,n, llase_altas,dimase, image._filt);

/* fim da rotina passa_altas */

/* Salvar "-aory R.ater da janela d. Imagem */
if Iflaglaq) /* Ja ha bloco alocado */

fr•• (buff_lmg);

bimgalz.-qet-put block aizeIO,O,xhi-xlo,yhi-ylo,S);
if Ilbuff_img-maIloc(bTmgsize)) --O) I

printf (·lIao conseguiu alocar espaco (1)·);
Exlt tools();
exit-(l) ;
I

getbloek(w no, 31L, O, 0, xhi-xlo, yhi-ylo,butt img,bimqsizel;
flaqimg-ll- -
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/*-------------------------------------------------------------------------

lIlIt:a ~laa ~ •••_ •• __ 1._ •••_ .r-- (tUt.2e) ••••_ A.,•••
,.1& ••••ri. ·_a_fll~· •••• ,..-.i .u-_ ·~a·.·~_·,_ • ~ zep_~'" ,.1& ..ula .~ •••••poe-.i •••- ••
-----------------------------------------------------------------------*/

aoegel_ (~,.,., __ fl1~,~, ~ flUI
int imageml] [NCOLUNAS), imãgem filtl) [NCOLUNAST:
int m,n,dJm~$c: -
float masc_filtl] IDIM_HASC);

int i,j,k,l:
float soma;

A- 14



char re.po.ta(.)I

int mat_auz(RLIMHAS) (NCOLUNAS);

/. Convolucao da laagem com a mascara ./
tor (i-l, i<.-l; i++)

tor O-lI j<n-l; j++) !
.011II-0.O I
tor (k-ol k<di ••• CI k++)

tor (l-O; l<dima.c; 1++)
.0IIII-.0IIll+(imagem Ii-kj [j-l) • ••••c tilt[k) (1));

aat aux[i) [j)-.oaa, -I -
tor (1-1, i<.-l; i++)

tor (j-l; j<n-l; j++)

iaag __ tiltli) (j)-mat_auxli) [j);

/. Ignora a. linha. e colunas periterica •• /
tor 0-0; j<nl j++l (

iaag_ tilt(O) 1j)-iaag_(O) [j):
imag_-tiltlm-l) (j]-i ••agem(m-l) [j);
) -

tor (i-O, i<ll; i++) (

iaag_ tilt(i] [O)-i.ag_[i) [O);
iaag •• -tilt(i) [n-l)-imagemli) In-l);I -

t•• t_normaliza (imag __ tilt. imagem_filt. m.n);

/. fia da rotina conyolucao °1

/*-----------------------------------------------------------------------
~ •• ~ ., __ • ~.l1--"- ••• l~ •••••••••• 1:'

~ •• -....n. (~_ tia bom..1
---------------------------------------------------------------------*/...--.< o __ a.i.tIa ••••• I
int mat entl)INCOL~AS). mat saida[) [NCOLUNASI;
int m.n' -

int i.j;
int mat auz[NLINHAS) INCOLUNAS];
char re.po.tal.). tlag:

I. Nao executa o cruzamento nas linhas e colunas peritericas da imagem
/
tor (i-o; i~l; i++l

for (j-O; j<n-l; j++)
mat aux[i) [j)-ABS(mat entli] (j)- mat entli+l) (j+l)) +

- ABS (inat_ent IiJ [j+l]:: mat_ent (1+1) [j));

for (j-O; j<n; j++) /. Despreza a ultima linha da matriz copiando-a ·1
mat_aux[m-l) Ij)-mat_ent[m-l] IjJ;

for (i-O; i<ll; i++) I· Despreza a ultima coluna da matriz copiando-a ·1
mat_aux[i) [n-l)-mat_ent[i] [n-lJ;

test_normaliza (mat_aux. mat_saida. m.n);

1° fim da rotina rob.rts °1

/* ----------------------------------------------------------------------
••.••• ~ ._U._ • __ ri. ·peD~o· ...- • ~u-O• 12'7••.__ri• ..-li.....e ·peD~o ••coza·.
-----------------------------~--------------------------------------*/_~i_(peail •• peail. ••••• I
int ponto[) [NCOLUNASI. ponto norm!] [NCOLUNAS];
int m.n; -

•'lt i. j;
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int max •• in;
tloat a. b;

/.** -- Normalizar a I•• ge. na taixa de O a 127 */
min-Ox7tttttff; /0 maior elemento araazenayel 0/
max- -ain ;

for (i-O; i<m: i++1

for O-O: j<n; j++1 (
it (min > ponto[i) [j)) min-ponto(i) [j];
it (max < ponto!i) (j)) max-ponto[i) [j]II

a-127./(max-l8in):
b-127. ·((floatlmin/(max-min)):

for (i-O; i<m: i++)

tor (j-O: j<n; j++)
ponto_norm[i) [j)-aopontoli) [j] - b + 0.5;

I· tim da rotina normaliza °1
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/.-------------------------------------------------------------------------••••••••-u •.••~_ -fl8lJ- _ •••• ..-- ••••• _ -U ••••.•• -..e: ..-- f__ U•••••, a ..via ._fi •••••••__.•• ..r-.
A •••=-- •••lIIItria o •• -_-.
---------------------------------------------------------------------./__-U_ (..e: ..-, ..e: .ai., ••••
int'mat ant(](lICo'rUNASI, niãt ni[] (NCOLUNASll
int lI,n, -

int i,j,
char r•• po.taI41 ,

/. Qu.r ~-noraeli!ar a Imaq.m Obtida? ./

recabe_ra.po.ta ("1)ove-•• r.-nonnallzar a IlIlaq_ ( 5(1111 ou M(aol )? -,
reapo.tal:

1t «r •• po.tarO] - '.' I II (raspo.tarO] - '5') I (
noraaliza (lIlat.nt, mat sal,m,n) 1
retum ; - -I

for (i-OI i<81 i++1

for (j-o,j<nl j++1
mat_.aiUJ [j]_t_ent[i] [j]:

/. ti. da rotina t.st_normallza ./

,.-----------------------------------------------------------------------

•••••••••• "'~o o fllt:_ ••• ...u.-, ifte o, .- •••• ~o •••

~ o ee1eai••••• _ vld.~ ••••••••• 2, o _ •••••• _ -..-.••••••••• ..a..t:it:lUAe ° ~o pelo .-1:0 ...u.o .•• vialM.._.I- - -I
,-. aI
,-. aI

---------------------------------------------------------------------.,..u.- (II,o,..e:"-,..e: .dl
lnt m,n, lIlatont(] [NCO'rUNAS], mat sair) [NCOLUNASlI

(- -
int i,j,k,l,ii, vet[9], mat aux(NLINHAS] (MCOLUNAS]1
int dim 1IlOd-91 -
int iaux, jauI, II

Cl.ar •••• ag. (1)1
Claar-lIl8ssaqa (211
DispliY_lIl8ssaqe (1,3,-Caleulando •••• ):

for (i-l, i<.-l: i++)

for (j-l, j<n-l: j++) I
/. Copia a vizinhanea do ponto (i,j) em vet ./
U-O,
for (k-i-l: k<-i+l, k++)

for (l-j-l: l<-j+l: 1++)
vet [11]-mat ent (k] rI];
11++1 -I

/. Ordonar o vetor -vet- >/
for (iaux-O: iaux<dim medI iaux++)

k-iauxl -
x-vet(iauI)I

for (jaux-iaux+l: jaux<-dlm med:jaux++1
ir (vat[jaux] < xl' -

k-jaux:
x-vet(k]:I

)

vat(k)-vet[iaux);
v.t (iaux l-x;
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mat aUI(i] (jl-vet[(dia medl/211
I /* fim do for j./ -

/. Ignora aa linha. a eoluna. pariferiea •• /
for (j-O: j<n; j++l {

mat aux(OI(j}-mat ant(OI[j}1
mat-aux(m-11 [jJ-mãt ant(m-1] [jJ,I - -

for (1-0, 1<11' 1++) {
IUt aux(lJ (Ol_t .ntri) (011
IUt-aux(llln-1J-mit .ntlll (n-lI11--

test_normaliza (mat_auI, lIlat_sai, lI,n)I
I /. Fim da rotina ..diana ./

/ .
lIat:a lNI:taa iaiaiali_ o •• • ~ ~ _if_.•....•........................................••.......................• ,

iai_ (_ •.••
int eor[ 1:8]:I

int i,j,inie:

/. Inieializaeao do vetor eor, eo. o. 16 tons de cinza ./
inie-O:
for (i-O: i<16: ++11 (

tor (j-1nle: j<inie+91 ++j) eor(j]-il
inie-inie+91I

I /. Fim da rotina inieor ./,..............................................................•.........
.at:• ..-taa ofobla _ ~ ~iaa1 •• ~.
•• li1110a(bori.~all "'ll1d.~ <Ia ~ o ...,...tfl •••. __ ••
__ o.........•.........•.....•...••......................••..••..••••...... ,
..-_~ (._00,alia, o_I, ,.-t.o,ala, 1'10,_i, JIlil

lnt nlln,neol,ponto() [NCOLUNA5):
{

int i,j,posie,k,ll
int auxponto(NLINHAS] [IICOLUNAS1:
statie int x, y:

rubberlin (w_no,&x,&YI:

ir «(posie-y/larq pix) > nlinl
return; -

k-O:

for (l-posie: i<n11n; i++) (
for (j-o: j<neol:j++)

auxponto(k] (j)-ponto(i) [j):
k++1
I

for (i-O; 1<podel 1++) {
for (j-O: j<neol:j++)

auxponto(kJ [j]-ponto(i] (jJ:
k++:
I

for (i-O: 1<nlin: l++}

for (j-O: j<neol;j++)
ponto [1] [jl-auxponto [i] (j) :

des imagem (ponto,nlln, neol, xlo,ylo, xhi,yhi,hist,eorll
/> Fim da rotIna rot_lmaqem >/
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,*----------------------------------------------------------------------

••••••••••••••• _AlIdl-.ct li. 1 liMa _ ~ o

--------------------------------------------------------------------*,

-....-.u.a ( ,_,,,
int v no,*x,*y,I -
int tleq,tt.. no,
char *butt.r,

unsiqned butsiz.,

butsize-qet-put block siz. (200,10,450,10,5),
it «(butt.r-.aIToc(butsize») -- O) f

printt (-Mao cons.gulu ~locar espaco (l)\n-),
retum,I

weiqht (v no,O),
tqcolor (v no, 28); /* Rubberband sera des.nhado em vermelho */
Start ti•• r (20,l,'tim. no),
hidecürsor (v nol; -

1inestyle (v_no, Oxt9(9),

do
f

tlushbutt.r (v no);

Mous.position Iv no, x,y"flaq),
it (tleq--O) continue;
qetblock (v no, 3lL,200,*y,450,*y,butter,bufsizel;
mov.(v_no,2CO,*y); /* Ponto inicial da linha */
drav (v no,450,*y);
flushbu?f.r (v no);
Wait tor .vents(TlMER !VENT, 'cur event mask);
Clear ti_r data (), - --
putb1õck (v-no,31L,200,*y, 450, *y,bufter,butsize) ,
f1ushbutt.r-(v no);
Wait for .venti(TlHER !VENT, 'cur event maskl;
Clear ti_r data (), - --

In~eYents l'cur_event_mask);I
whUe (! (BUT'l'ONEVENT , cur "v,mt mask»),

shovcursor(v_nof; --

tlushbutt.r (v no),

Clear_button_dãta()1

tr •• (butter);

linestyl. (v no, Oxtttt)1
/* Desenha a-linha final */
hidecursor (v nO)1

move(v no,200;*y); /* Ponto inicial da linha +/
drav(v:no,450,+y);

ahovcursor(v no);

tlushbutt.r lv_no) 1

/+ fim da rotina rubberlin >/

'A _

-.u •••••• __ • ~ ••••••• 4 lialaa. _ j-'.a w__ ,lai •••••••••_ poau (al,71).
---- A'

n •• _ •••• (w__ ,al,71,a2,y.2)
int li no,xl,yl,>xZ,>y2:
( -

int f1aq,ttme no, xx,yy, sx,.y, lado, ladox, ladoy,
xlol, xhiI, y10Z, yhi2,
xl03, xhi3, yl04, yhi4:
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char *butterl, *butt.r2,*butter3,*butter4,
int butsize1,butsize2, butsizeJ, butsiz.4;

bufsize1-qet-put_b10ck_size (0,1,1184,1,5);
butsize2-qet-put block size (1,0,1,884,5);
butsizeJ-butsizeI, -
butsize4-butsize2;
if «buffer1-mal10c(butsize1» -- O) (

printt (-Nao conseguiu alocar espaco (l)\n-),
~turn;I

it ((butter2-malloc(butsiz.2») -- O) I
printf (-N~o conseguiu alocar e.paco (l)\n-),
roturn,I

it «(butter3-malloc(butsize3)) -- O) I
printt (-Nao conseguiu alocar e.paco (l)\n-),
return;I

it «butfer4-malloc(butsize4» -- O) I
printf (-Nao conseguiu alocar .spaco (l)\n-),
return:
)

weight (v no,O);
fgcolor (v no, 28), /* Rubberband sera de.enhado •• ve~lho */
Start timer (20,1,'tt.e nO)1
hidecürsor (v nO)1 -
linestyle (v no, Oxf9t911
move (w_no, xl,yl);

do

flushbufter (v no);

Houseposition (v no,x2,y2"flaq):
if (flag -- O) cõntinue; /> Mouse fora da janela */

ladox- >x2 - xl:

hdoy- yl - *yZ,
lado-MAX(ABS(ladox),ABS(ladoy») ,

sx- ((*xZ > xl li '1 I: -1;
sy- ( (>yZ > yl») '1 I: -1:
xx-sx·lado;

yy-sy*hdo;

/> Prepara para de.enhar a Prtmeira linha >/
if (xx> O) ( xlol-x1; xhll-x1+xx: )

el.e ( xlol-xl+xx: xhil-x1; )

bufsizel-get-put_block_size(xlol-Z,y1,xhi1+Z,y1,5) 1
getblock (v_no,31L,xlol-Z,yl,xhi1+Z,y1,bufterl, bufsiz.1) 1

/* Prepara para desenhar a Segunda linha >/
it (yy > O) ( yloZ-yl1 yhi2-y1+yy: I

else ( yloZ-y1+YYl yhi2-y1, I
bufsize2-get-put block_size(x1+xx,yl02-2,xl+xx,yhi2+Z,5),
getblock (lI_no,3IL,xl+xx,yloZ-Z,x1+xx,yhiZ+2,bufterZ, bufsizeZ):

/* Prep~ra para desenhar a Terceira Linha >/
it (xx> O) I x103-xll xhiJ-xl+xx; I

else f xl03-xl+xx, xhi3-xl, I
bufsize3-get_put_block_size(x103-Z,yl+yy,xhi3+Z,y1+yy,5),
getblock(w_no,31L,xl03-Z,yl+yy,xhi3+Z,yl+yy,bufterJ, bufsize3):

/> Prepara para desenhar a Quarta Linha */
if (yy > O) ( yl04-yl; yhi4-y1+yy: I

else ( yl04-yl+yy; yhi4-y1, I
bufsize4-get_~lt block_size(x1,yl04-1,x1,yhi4+Z,5);
getblock (w_no,JIL,xl,yl04-Z,xl,yhi4+Z,bufter4, butsize4):
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/* fim da funcao Hedia2 *1

1* fim da funcao Media *1

i! ((xhl -- doI II (yhi -- ylol) xvturn (-1.);

lnt i, j,aux:
float soma:

do) II (yhi - yloll retum (-1.11

tloat SOIllll;

1! ((xhi

aux-(xhl - xlo + l)*(yhi - ylo + 1)1
return (soma/aux);

soma-O.O;
it (xhl > ncol) xhi-ncoll

if (yhl > nlinl yhi-nlln;
for (l-xlo; i<-xhl; 1++)

for (j-ylo; j<-yhi; j++)
soma-soma+ponto(i) [j];

i! ((poa_x1o-(xlo-inicxl/larq-pix) > n1inl r.tum (-1.11
i! ((poa_xhi-(xhi-inicxl/1arq-pix) > nlinl return (-1.)1
i! ((poa-ylo-(ylo-inicy)/larq_plxl > ncol) r.turn (-1.)1
i! «(poa-yhi-(yhi-inicy)/larg_pix) > ncol) roturn (-1.)1
soma-O.OI

for (l-po. xlol l<-po. xh1, 1++1

tor (j-põa-ylol j<-põa-yh11 j++)sOmA-soma+ponto(1J (j)1

aux-(pos_xhi - pos_xlo + 1) * (poa-yhi - poa-ylo + 11;
retum (soma/aux);

1*-----------------------------------------------------------------------
••••• *-'-o 2'K_ ••••••• eri.~ ele _ ~ ele _ ~ ••••
.oat:a (all"l (a_1J .~_. A peRU- ••••• p•••Ui_ .....-i_
daft.• ..via (zlo,yla•• (_i,,..i).
________________________________________________________ -------------01

fioat: 1IMIia2(poet:a, alia, _1. alo.y1a, _1."'1)
int nlin, ncol, do.ylo, xhi,yhi. pontoIIlNCOLUNAS)1

10-----------------------------------------------------------------------
~. 2'Kiaa ..t__ 1 '_ ~1' __ ftft89 ·....,1·
pftlDllo '~2' -
---------------------------------------------------------------------*1

•• __ r1oat: (D__ ~1, ....,1)
char mesgl!]:
float num_fl:

char m8sg2(100JI

Wait for •• enta(TIMER EVENT, 'cur event maak) I

Cloar_tiãi.r_datao I -

putblock(v_no.31L.xlol-2,y1.xhll+2,yl,bu!!orl, bu!.iz.l)1
putb1ock(v_no.3lL.xl+xx,yl02-2,xl+xx,yh12+2. bu!!er2.bu!aiz.211
putblock (v no,31L.xlo3-2,yl+yy,xhi3+2,y1+yy. buttor3.butaiz.311
putblock (v-no.31L,xl,ylo4-2,xl,yh14+2,butter4, butsize41;
!luahbutter-(v noll
Walt tor e.ents(TIMER EVENT, 'cur event maskl;

Cloar_t lãier_dat a O ; - --

!lu.hbu!!.r (v_no),

1* De ••nha aa quatro linhas *1
i! (xx < O) drav (v no, x1+xx+l,yl),

.1 •• drav(v no,il+xx-l,y1) I

mOV. (v_no, xl+ü, yl) I

i! (yy < O) drav(v no,x1+xx, y1+yy+l)1
.1 •• drav(v nO;%l+xx, y1+yy-l)1

mO •• (v_no,xl+ü,y1+yy) I

i! (xx < O) drav(v nO,x1-1, y1+YY)1
.1 •• drav(v no.xI+1. yl+yyl I

ao •• (v_no,x1';yl+yy) I

i! (yy < O) drav(v nO,x1, y1-1);
.1 •• drav(v no.xI. y1+1);

mo •• (v no.xl;y1)I

!lu.hbu?!.r (v_no)1

In~.vants ('cur_o •• nt_maskllI
whll. (! (BtrrTON !:V!:NT, cur event maskll;

showcurSor(w_no): --

t1uahbuttor (v nO)1

Clear_button_dãta();

!r•• (buttor1)I
tr_(bu!tor2):
!r•• (but!.r311
tr•• (bu!!or411

11nestyle (v_no, Ox!!t!l;

/* Deaenha o quadrado tinal *;
hld.curaor (v nO)1
mo.o(v no,xl,yl)I 1* Ponto lnicial do Rubberband *;
drav(v-no.x1+xx, y1)1
drav (v-no, xl+xx, y1+yy),
~rav(w-no,x1. y1+YYII
~_aw(v:no.xl. y1)1

*x2-x1+XXI

*y2-yl+YYI
shovcursor(v noll
t1ushbu!!or lv_no);

/* fim da rotIna rubbarquad *;
10---------------------------------------------------- _.....*-- 2'K_ • ...u.. _i~i_ ••• _ ZWWlaa••• _ ..u1•••••••

~o (aliaJ (a_1J ~_.
---------------------------------------------------------------------01

~1~ -...1..(peai:o, alia. _I, zlo,ylo, Jdd,JIa1)

int n1in. ncol, x10,y10, xhl,yhi, ponto!] (NCOLUNAS]I

lnt l,j,aux, pos_xlo. pos_xhi, pos-ylo, pos-yh1:

it (num tl -- -1.) I

Clear:mêssage (1):
Clear message (21;
Displãy messaqe (l,3,-Valor da Media InvalIdo 1-);
) -
else

{

sprlntf (mesq2,-'a '!-, mêsg1,num tl)1
Clear_message (lI; -
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Cl•• r •••• eg. (2),
Di.p1ãy •••• aq. (1.3, mesq2)1I -

I 1* tia da rotina !.creve_F10at ·1

it ( ~IN EVENT , cur .vent .a.t ) ,

Get t.yin d.t.(,tn ~õunt);-
sscãnf( kn bUff.r,-·,.·. r•• po.ta)1I -

e: -},

.),

Medlana-,·Salva-,·Oper3r-,

I· Fim da rotina r.c.b._resposta *1

*/
".r"cr'AI.'.O••A.A

·Nivelamento·,·Menubar·l;
static int com[]-11,4,S,6,1,8,11,lS,181;
static lnt link(]-fO,O,O,O,O,O,O,O,OI;

st.tic char ·.ntryO()-{·Total·.·~squ.rdo·. ·Oireito·ll
statlc int comO(]-f15,16,111;
st.tic int linkO[)-(O,O,O);

int i, j, lnic. aux x. xl,yl, x2.y21
lnt ponto IArIfLI""A~llIfCOLUlfA."I, ponto Illltn.IInIA.!I1rllCOLUNA.!IJ.

s.lvi.f1ag. ponto IC(NLINHASI (NCOtUNASI. ponto [NLINHAS) [~LUNASI.
m.t .ux(NLINHAS) [NcoLUNAS);

st.tic int n1in, nco1, xlo, ylo, xhi.yhil
int cluster histl

.tatic char-pont, fUeISO). re.po.ta(6).

me.q1_med[]-{·A MedIa Aritmetica da ~iao da i•• ge ••• peciticada

_.q2J>ad 1100];
float aux, aux med; aux padrao;
flo.t Medi. ();- -
doubl. sin ();
FILE ••••ida;

int nu••;
int pd com, menu id, menu idO, menu idl,

I1l9nu_id2, menu_ld3, menu_id4, pd_c0lll4;

.tatic char ·entry[)-(·Re ••taura·,·Oparador d. Robert.·. ·P••••a-Baixas·,
·Passa-Alta ••·,·Filtro d •

_sg2 med (100),

m•• gl:p.d(]-f·O Desvio Padr.o da reqiao da ilUg ••• spaciticada .,

/,.,---------------------------------
lUin ()
,

int i, j,
float .uxl.aux2;

int i.j. po._xl0. po._xhi. pos-ylo. pos-Yhil
f10at s~. desviol

it (Ixhi -- x10) II (yhi -- ylo)) return(O);

it «po._xlo-xlo/1arq-pix) > nlin) return (O);
it «po._xhi-xhi/larq-pix) > nlin) return (O);
it «pos-y1o-y1o/1arq-pix) > nco1) return (O);
it «pos-yhi-yhi/larg_pix) > ncol) return (O);
so•• -O.OI

for (i-po. xlOI i<-pos xhi; i++)

for (j-põs-ylol j<-pÕS-Yhi; j++)soaa-soma+«pontoli] (jl - media)·(pontoli] Ij] - medi.))1

desvio-sqrt(so •• /«pos_xhi - pos_xlo)*(poa-yhi - poa-ylo));
return (d.svio);

I· fi. d. funcao o.s-padr.o ·1

,*-----------------------------------------------------------------------

•.•••...•.. ..r_•.. aJ...J._t:o •••• bocoIIY •• ~ ••• ..u _
~. 1&••• ~ _ ~iaida. _ o pn-u. ~ •• ~.
• o .r~t..opaft••• i,aapa. o .i..J._t:o • tait:o da *-ao
da ~ •••••• _ laioial pr/I.
---------------------------------------------------------------------*,

•.•._~. (laia, fia, alia, ._1, ._, ~ol
lnt inic, fi.,nlin,ncol, num, ponto!) [NCOLUlfAS);I

,*-----------------------------------------------------------------------

•••• '-- ••••• le ..-s-o •••_ ft9iee •• ..ut.••••••
•••• (.1••J(..-lJ •••• ~o •.
---------------------------------------------------------------------*,

11••• DM•••••••• (••••••• aUa, ._1, ••••la, 111.,1'1•••••. ,pi)
int nun. ncol. do.ylo, xhl,yhl, pontol)(NCOLtlNASII
flo.t medial

,*----------------------------------------------------------------------

-.t:a •••••••••••••• _ - e.,.. _ -.1, e -':0_ • ~.
--------------------------------------------------------------------*,•••••••_-..-. (-.1 •••••••••u)

ch.r *me ••ql. ·respostalI
Cl.ar ••• aag. (1)1
Clear-masaaqe (2);
keybd-bellll) I
proc.ss k.yin(1,3,me.g1);
Cl •• r kiyin dat.();

Clear:manubãr_data()I

Wait_for_events(KEYIN_EVENT"cur ev.nt ma ••k);

"uxl-3*PI/2,
Ix2-{PI/8) Incoll

for (i-0;i<ncol/4, i+.)
.jeita(i]-ajeita(ncol-l-lJ-l~num·(l. + .ln(aux1

(4*i-ncol») I) I
for (i-Ol i<nlin, i++1

for (j-inicI j<fia, j+.)
ponto [i] Ij]-(float) ponto [lJ [j] ·ajeita (j];

I 1* Fim da rotina nivelam.nto ·1

+ (aux2

.tatic ch.r *.ntry1[]-f·oriqina1·,·Iag-B·, ·Img-C·';
st.tic int comlrl-fl,2,31;
st.tic int linkl[)-fO,O,O);

static char ·entry2()-'·Img B <- Img A·, ·1mg C <- Img A·, ·Arquivo·);
static int com2[]-18,9,10);- - - -
static int link2[)-10,O,OI;

st.tic char ·.ntry3(]-{·Troca 1IIIgA COlll111I9C·. ·Troca 111I9A coa IlIIqB·,
.1IIIgA +- Img B·, ·lmg A - Irnq B· f: -

static int com3[]-11l,12,13,i4); - - -
static int link3(]-(O,0.0,0);

I· M.nu par. a••MAdidaa eatatistic •••• 1
static ch.r ·.ntry4[)-'·M.di.·.·O.svio padrao·,·Rel

Sinal/Ruido·,·Menubar·); -
static int com4(]-11,2,3,41;
static int link4()-(0,O,0,0);

I· eapecificacao das cores do menu *1
atatic int mred[]-l13,O,0,61,

mgreen[]-(13,0,0,01,
mblue(J-ll1,0,8,ll;

A- 23 A- 24



/" Fim do while */

fscanf(imaqem,-(~,'d)·.'nlin,&ncol);

mb_CWld-O;

F.ra•• wln (w nO)1
al.at;;O; -

~SR _!VP:1fT.

/" Inici.lizando O vetor -aj.ita· para levantar a.
borda. "/

for (i-O;i<ncol; i++)
aj.ita (1 l-LI

if ((ncol--512) && (nlln--5l2»)

larq-ph-l;
••lse

larq-pix-2;

tlag-O;
switch (mb cmd) (

case Õ: /" Imag •• */
/" abrir o arquivo d. dado. (ponto. da i•• g•• ) "/
Clear k.yin data()1
while-( !niq) I

recebe resposta (·Entre com o no_ do arquivo: .,- fU.);
if (!stremp(file, ·quit·) I' !strCBp(fil.,-exit·) I

Clear message(l);
goto iiienubar;I

i! ( ! ( imagem - fopen( file, ·r· ) ) )(
Clear message(l);
Oispliy messaqe (1.3, ·Arquivo nao .ncontrado !-);
flushbuffer(w no);I -
eIse flag-l;

if (MI!:NUBAR!VENT , cur ••• nt ••• k) f /" ~oi •• lecao no ••nub.r "/

Get_menubir_data (&mb::::cmd.'Jaft, &flII);

/* Aguarda selecao de comando no menubar "/
Cl.ar menubar data();
Cl.ar-button data()1
Cl.ar-refresh data();
Watt "lor .>vents ( Ml!:NUBAR !VENT I BUTTON !V!:NT

- - &cur_.v.nt_m •• k );

menubar: do
(

S.t_logo(·laag •• -)I
s.t vlt (v. no. rad. gra.n, blue); /* 18 a tab.la da cinza. */
Sat- •••• ag.-mode (3); /" o Menubar e dividido em suas linhas */

S.t::::k.yin_büffer( kn_buffer, kn_count);

Dlsplay wln(w no);

flu.hbulfer(w::::no);

Cl••r_••••• g.(3) I
Display_ •••• ag.(3,1.·In.tituto de Fisica. Quimica da Sao Carlos - USp·);

Cr.at._quick-pd(~ad,mgr •• n,mblue,T!XT_FONT,3,O,.ntry2,
com2,link2,&menu id21;

link(5) ••• nu_id21 -

Create_quick-Pd(~ad,mgr •• n,mblue,T!XT_FONT,4,0,.ntry3,com3.1ink3,
&•• nu id3);

link(6) ••• nu_id3; -

Cr.at._quick-pd (arad,mgreen,mblue,TEXT_FONT.
3.0,.ntryO.comO.linkO,&menu idO)1

link['I __ nu idO; -

cr.at._quick~d (arad.mgreen,mblu •• TEXT_FONT.
9.0,.ntry, com.link, 'menu id);

if (creat._quick-Pd (mred,mqre.n,mblu.,TEXT::::FONT,4,0.entry4. com4,
link4, 'menu_id4) I

/* Inici.liz.c.o d•• -tools· "/
~t.r tooI. ();

In~dI.pl.yed_.s(' •• _no); /" vs no <-n· d. tela .irtu.l */

clu.t.r hi.t-&;

tlaq-O;-

fhi.t-O; /* Ri.toqr ••• n.o esta s.ndo mostrado "/
!l.gtc- O; /* Estab.l.c. que nao ha bloco da tabela de coras guardado "/
flaqiag-O; /* Estabel.c. que nao ha bloco(memory ra.t.r) da imagem

gu.rdado */
fl.ghi.t-o; /* E.t.b. que nao ha bloco(mamory ra.t.r) do hi.togr •••

gu.rd. "/
fl.g_IA-O; /* E.t.b. que nao (oi armaz.nad. n.nhum. im.g ••• m

I_g_ A */
flaq_hist_alt-O; /* Estabelece que o histograma nao esta alterado */

Cre.t. win (•• no.-I •• g•• ·, 5, 60, 781, 573, 'w no);
Cr.at.-win (.s-no.·Tabela de Core.·,795,60,1178;450.'wt nO)1

creat.::::win(vs::::no.·RistogramaW,5,487,1179,820,&wh_no); -

cr.at._quick-Pd (arad.mgreen,mblue.TEXT_FONT,3,0,.ntryl,
coml,linkl, 'menu idll;

link(OI ••• nu_idll -

Enabl •• vent. (BUTTON !VENT 1 KEYIN !VENT I MENUBAR !VENTI

- TIMER:EVENT I DELETE _P:VENT 1 REFREsit !VENT) ;

/* E.tab.lec. o. comando. ao menubar */
Attach menubar (·Imag.m·. O);
Attach-menubar (WRistogramaW, lI;
Attach- •• nub.r (·Tab.la d. Core.w, 2);

Attach-menubar (·Operaco.s·,3) ;
Attach-menubar (~statlstica.w,4);
Attach-manubar (-Fim·, 5);

Update::::menubar();

inicor (cor);

Display_mes.ag. (1.3, ·S.l.cione uma opcao do M8nub.r. t.clando o
botao do meio do mouse.W);

,,10-5;
ylo-601
yhi-573;
if «ncol > 256) ,& (nlln -- 256»

xhi-l030;.ls••
xhi-785;

Hodify_win (w_no,xlo,ylo.xhi.yhi);

Era •• win (w nO)1

Displiy win(v nol;

flushbutf.r (v_no);

Clear message(l);
Displãy_message(1.3.·18itura dos Dados •••• );

le_des_imagem(ponto,ponto IA.nlin. ncol, "lo,ylo,
xhi,yhi. hrst,cor);
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)
br.aft;

I
breaft;

I
brealc;

I
br •• Ic;

S(tm) ou "(ao) )1 .,r•• t.urad.

r.spost.' ;

it ((re.po.t.IO) -- 's') II
(re.posta(O) - 'S')) (

tlag IA-l;
des Tmagem(ponto IA,nlin, ncol, xlo,yl0,

- xhi,yhl,hist,cor);

~a •• JI /* R•• t.Ura r•• qena - r•• q•• C - */
f(>r (l-O, 1<n11n, HlI

tor (j-O; j<ncol; ++j)

ponto_IA Ii) Ij)-ponto_IC(l) (j),

recebe re.po.t. (.0..•• -•• plotar a i_~
- restaurada ( S (111I)ou "(ao) )1 .,

respo.t.) ;

it 11r•• post a (O) - 's') II
(re.posta (O) - 'S')) f

tlaq IA-l/
de. Imagem(ponto IA,nlin, ncol, xlo,ylo,

- xhi,yhl,hist,cor) /

)
eIs. (

Cl •• r •• ssag. (1);
Cl••r-••••ag. (2);
Di.pliy •••• ag. (1,3,·".0 .xit. n.nhuaa

- i_g_ ja restaurada em
IA!·) ;

Display message (2,3.·0..•• -••
- pri •• ir..-nte utilizar

a opcao RESTAURA
ORIGINAL·) ;

case 4: /* Operador de Rob.rts */
it (tlag IAI (

roberts(ponto IA, ponto IA,nlin,ncol);
des imagem (pÕnto IA,nlTn,ncol,

- xlo,ylõ,xhi,yhi,hist,cor);,
eIs. (

Cl.ar •••• ag. (1);
Cl.ar- •• s••g. (2);
Di.pliy me ••ag. (1,3,*Mao .xit. n.nhuaa

- imag_ j. r•• taurada em
IA!·) ;

Di.play •••• ag. (2,3,·0..•• -••
- pri •• ir...nt. utiliz.r

a opcao RESTAURA
ORIGINAL·) ;

case 6: /* Filtro Pas ••• ltas */
it (tlag IA) (

passa_ilt.s(nlin.ncol,ponto_IA,ponto_IAI;

ca.e 5: /* Fl1tro Pa.s. Baixa. */
it (tlag IA) ,-

passa baix.s(nlin,ncol,ponto IA,ponto IA);
de. imagem (ponto IA,nlin.ncol, -

- xlo.ylo,xhi,yhi,
hi.t,cor) ;

c.se 2: /* Restaur. Im.g.ns - Imagem B - */
for (i-O; i<nlin; ++1)

for (j-O; j<ncol; ++j)

ponto_IA Ii) [j)-ponto_IBli) [j];

c••• 2: /* Tab.l. de cores */
Oi.pl.y wln(wt no)/
Er ••• wIn (wt no);

Set vIt (v. nõ, 1naltred, lnaltgreen, ln.ltbluel;
tor-(1-0; 1<32; 1++) ( /* R.1nlciallza a tabela de

cores */

receb._respost. (·Oev.- •• plotar a imagem

bre.ft,

red(1)-lnaltred(1);
gr •• nli)-1naltgreen(i];
blu.(i]-lnaltblue[i];I

tlu.hbutter(wt no);
Cl.ar mes.age(1);
Cl.ar- ••• sage(2) ;
de.tab();
br.aft;

c••• 1: /* Ri.tograma */
fhist-l; /* Foi solicit.do apr.s.nt.c.o do

histograma * /
Oi.pl.y_win(wh_no);
tlushbutter(wh no);
Er ••• win (wh no);

Cl.ar:messaqe(l);

Load_.yabo)_'ll. (YIX, 'tont2),

1t (tlag hht dt) ,
printt-(·h1stograma alt.rnativo'n·);
histogramalhi.t alt);I -.1•• {

printt (·histoqrama normal'n·),
histograma(histl;
)

br.aft;

ca •• 3: /* Operaco ••• Filtro. */
CI.ar ••••• g.(tl /
Cl •• r-",..s.ge(2);
Di.pliy message (1,3,

wPode·.e manipular 3 imagen •• IA, IB e IC.·);
Di.pl.y mes.age (2,3,

wA imagem IA. utiliz.d. como im.g_ Principal !.);
pd com-O; /* Inicializacao */
whIle (pd com !- 18) {

Proces.:pd (mAnu_1d,0,900,20"pd_cOlll);

.witch (pd com) (
ca •• 1: 7* Restaura r..gen. - ORIGINAl- */

for (i-O; i<nlin; ++i)

for (j-O; j<ncol; ++j)
ponto_IA (i) [j)-ponto (iJ Ij);

flag IA-I; /* Estab. que a lmag A esta
- carregada * /

de. imag_(ponto IA,nlin, ncol, xlo,ylo,
- xhi.yhl,hht,cor)1

tlag hi.t alt-O; /* Volt •• 0 inici.l */
tor (i-0/-1<128; ++i)

cor alt[i]-cor[i];
cluster hist-8;
break; -
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brealc;

ca.e 13: /. Operar: Imag_-A <- Imag.m-A + I•• ge_e· /
for (1-0; l<nlin; ~+1)

for (j-o; j<ncol; ++j)

ponto_IAll)lj)-ponto_IAll] Ij) +
ponto 181i) Ij];

t.st normaliza (ponto IA,ponto IA,nlln,ncol)I
des 1m.g_(ponto IA.niln. neol, xlo.ylo,

- xhl.yhl,hist.eor)I
br.alcl

ca"e 14: /. Operar: Im.g •• -A <- Imag_A - I•• g._e·/
for (i-Ol l<nlin; ++i)

for (j-O; j<ncol; ++j)
ponto IAll)lj) - ponto IA(l)lj] -

- ponto~8(1) Ij)1
test normaliza (ponto_IA,ponto_IA.nlln.neol):
d.s_1magem (ponto IA,nlin. ncol, xlo,ylo,

xhl.yhi,hist,cor);
brealcl

bre.lcl

ca •• 12: /. Oper.r - Troc. Imag.a-A com naaq •• -e ./
for (1-0, l<nlln; ++i)

for Ij-Ol j<ncol; uj) (
s.lv.-ponto IAll) [j]1
ponto IAli)Tj)-ponto Iell] (j];
ponto-I8(1) (j)-salva;
) -

d.s_lm.g •• (ponto IA,nlln, ncol, xlo,ylo,
xhl,fhl,hist,cor);

br.alc;

tor (1-01 l<n11nl 1++1 (

for (j-Ol j<neoll j~+l
tprlntt (.alda.·\d •• ponto_IA I1] (j])1

fprlntt (salda.·\n·):I
fprlntf (•• ld.,·\n·) I
fclose (sald.) I
bre.lcl

/. Op.rar - Troe. IlBag_A com Imaq_-c •/
for (1-0/ i<n11nl ++ I)

rnr (1-01 1"",,011 "1) I
.a19a-ponto rClilljl1
ponto IC(I)Tj)-ponto IAll] Ij)/
ponto-IAli) (j)-.alva'I -

de._imag •• (ponto IA,nlin, ncol, xlo,ylo,
xhl, jibi,

hist.cor);

ea.e 11:

ca.e 15: /. Levanta •• borda. d. I•• g••• /
rec.be re.post. (·Entr. com o t.tor de

- .ultiplic.c.o d. funcao: ••
respost.) I

1t (!.trcap(re.po.ta, ·quit·) 11
'.trcmp(reapo.ta,·.xit·» (
Cl.ar me ••• g.(l) ;
goto iii.nubar;
,

num-atoi(r ••po.t.)I

Clear_me •• ag. (1)1
Di.play ••••• g. (1.3. ·Agu.rde •••·)1
nivelamento(O,neol,nlin,ncol,nua,ponto IA) I
des im.g •• (ponto IA.nlin, ncol. -

- xlo.yro.xhi.yhi.
hi.t,cor) I

c••• 9: /. Salva IlBag.ns - lmag.m A -> lmag_ 8 ./
for (i-O; I<nlinl ++1)

for (j-Ol j<neoll ~+j)
ponto 18(1) Ij)-ponto IAll) (j)1

brealc; - -

I
brealc:

I
eIs. (

Cle.r mess.ge (1):
Cl.ar-me.s.ge (2)1
Displãy mêssage (1,3.-W.o .xlt. nenhuma

- ima~ j. r•• t.urada em
IA!·)I

Display messag. (2,3.·0. •• -••
- prt.81r ••• nt. utlllz.r

• opc.o ~STAURA
ORIGINAL·):

Exit toois ();
exit-(l):
I

Clear mess.g. (1);
Displãy_messag. (1,3,

·Gerando o .rquivo d. S.id •••• ·)1

fprintf(said.,·(td,'d)\n·,nlin, ncol)1

e••• 7: /. Filtro d. Medl.n •• /

if (nag IAl {
medianã (nlln.neol.ponto_IA.ponto_IA)1
des Imagem (ponto IA.nlln.ncol,

- xlo, ylo, xhl, yhi.
hist,cor) I

de._Imagem (ponto IA.nlln.neol.
xlo,ylo,xhl.yhl.
hlst.cor) I

I
eise {

Cle.r me.s.ge (1);
Clear-mess.ge (2)1
Displãy me ••• ge (1,3.-W.o .xit. n.nhum.

- i••g_ j. restaur.d. em
IA!·) I

Dlaplay mea.ag. (2,3.·0. •• -a.

- priMin •• nt. Iltilha r
a opeao R~STAURA
ORIGINAL·) I

I
brealc;

ca"e 9: /. Salva Imag.n. - Imag.m A -> Imag.m C ./
for (i-O; l<nlin; ++1)

for (j-O; j<ncol; ~+j)
ponto ICri) Ij]-ponto IA(l] Ij];

brealc; - -

case 10: /, Salva Imagens - Imag_ A -> Arquivo ./
recebe r.sposta (·Entr. com o nome do

- arqui90: ., til.) I
if (!strClllp(fll., ·quit·) 11

lstrcmp(fl1 •• ·.xit·» (
Clear mes.ag.(l);
gato iii.nubar;
)

if ( ! ( s.lda - topen( til •• ·w· ) ) )(
Cl.ar_me ••• g.(l):
Oisplay_messag. (1,3, ·N.o cons.gulu abrir

o .rquivo 1·)1
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.ux med~ia (ponto IA, nlin, ncol, xl,yl,
- x2, y2);

E.creve Yloat (aux med,~a10r Medi.- ·1;
break; - -

(ponto IA, nlin, ncol, x1,y1,
12,y2) ;

if (.ux med -- -1.) ,

Cl••ac_ ••••• g. (11;
Cl••r •••••g. (21;
Oi.plãy_ •••• ag. (1,3,·Valor do 0..v10

if (janela !- • no) ,
Cl.ar ••••• g.-(l);
Oi.plãy •••• aqe (l,J,*Ponto •• pecificado

- fora dlllj.n.l. de i•• g.8I*);,
rubberquad (v no,x1,y1,'x2,'y2);
Cl ••ar__ ••• g.-(21;
Oi.play_ •••• ag. (2,J,*Ca1cul.ndo ••• ·1;
if (xl> 121 ( /* Troca */

aux x-xl;
x1-i2;
x2-.ul[ x;I -

if (y1 > y21 ( /* Troca */
aux_x·y1;
yl-y2;
y2-aux x;I -

.ux_med-Medi.

if (jan.1. !- v no) ,
C1e.r ••••• qe-(11;
Oi.plãy ••••• q. (l,J, ·Ponto e.pecific.do

- fora d. j.nel. de imag •• ·)I
,

rubberqu.d (v no,xl,yl,'x2,'y21;
Cl.ar ••••• g.-(21;
Oi.plãy ••••• g. (2,J,·C.lcu1.ndo ••• ·1,
if (xl> 12) , /* Troc. */

sux x-xl;
xl-Xl,
x2-lIlux x;
) -

if (yl > y2) ( /* Troca */
aux_x-yl;
yl-y2;
y2-aux x;
, -

ca.e 2: /* O•• vio-P.dr.o */
C1.ar ••••• g. (I);

Cl.ar= •••• ag. (2);
Oisplay _ ••• g. (l,J,*Entre via K>USE. reqiao

- da illl8g.8Ique •• ra c.1culado
o O•• vio Padrlllo !*1;

Oi.p111ly •••• lIlg.(2,3,*Cliqu. o bot.o c.ntral
- do MaUSE no ponto inicid, •

po.t.rio~nt. t.-b •• no
ponto final*l I

Cl.lIlrbutton d.ta ();
"ait lor .".nt. (BUTTO" ~'"',

- - 'cur .v.nt ma.k) I

Get button data ('jllln.llll"xl"yl,'button,
- - 'trllln.it10n,,time tIl

if ( button !- MIDDU BUTTON ) I 

Cl.ar ••••• g.(l); -
Cl.lIlr-•••• ag.(2);
break;
,

} /* fim do ca •• */
I /* fia do whil. */

bre.k;

Clear " •• lIlg.(I);
Oi.pliy me ••lIlg.(l,J, ·Agulllrde •••·1;
num-atoI(re.po.ta);
nivelamento (3*ncol/4,ncol,n1in,

ncol,num,ponto IAI;
de. imagem (ponto IA,nlrn, ncol, x10,y10,

- xhi,Yhi,hi.t,cor';
bre"kl

c••• 17: /* Levanta o l.do ••qu.rdo d. i•• g•• */
recebe r•• po.ta (·Entr. coa o fator de

- multiplic.c.o d. funcao: .,
re.po.ta);

ca •• 16: /* Levant. o lado ••qu.rdo da i•• q•• */
recebe re.po.ta (·Entr. coa o f.tor de

- multiplic.c.o d. func.o: .,
r••po.t.);

if (!.trClllp(respo.t., ·quit·1 II
!.tremp (re.po.t., ·exit·1) (
Clear me •• aq.(l);
goto iii.nub.nI

CI •• r ••••• q. (111
Displãy mes ••q. (l,J, ·Aguarde ••• ·1;
num-atoI(r •• po.t.);
nivelamanto(O,ncol/4,nlin,ncol,nu.,ponto IA);
des imagem (ponto IA,nlin, ncol, xlo,ilo,

- xhi,Yhi,hi.t,cor);
breakl

if (!.trClllp(re.po.ta, ·quit·1 II
!.trClllp(re.po.t., ·.xit·1) f

Clear_me •• age(ll;
goto menubar;
)

c••• 18: /* Fim */
break;

c••• 4: /* Medid •• E.tatistica. */
pd com4-0; /* Inicializacao */
whIl. (pd com4 !- 4) (

proc ••• :pd (menu_id4,O,800,20"pd_com4);

.vitch (pd com4) (
ca •• 1: 7* Media */

Cl.ar m••• ag. (I);
CIear-m ••• ag. (2);
OhpIiy me ••• g. (I,J, *~tr. vi. K>USE a reqiao

- da imag_ que •• ra f.ita a Media! *1 ;
Di.pIay m••• ag. (2,J,*C1iqu. o botao c.ntral

- do MaUSE no ponto' inicial, •
po.t.riorm.nt. tambem no ponto
final*) ;

CI.ar button data ();
Wait lor ••vent. (BUTTON EVE,""

- - 'cur e;.nt m•• k);

Get_button_data ('jan.la,'x1~'y1,'button,
'tran.ition,'tim. tI;

lf ( button !- MIOOLE BUTTON ) ( 
Clear m••• lIlg.(l); -
CIear-m ••••ag.(2);
break;
I
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tabcor (x,yl ;

, 1* ~im do while pd co.4 *1
break: -

}

else 1* Pode ter sido solicitado no histoqrama *1
(

it (jan.la -- wh no " button -- MIOOLE BUTTONI1--

case 5: 1* Fim *1
Clear massage(l) :
Erase-vin (v nO)1
Era.e-vin (vt noll
Erase-vin (vh-noll
break; -

1* foi na janela de Imaq_ *1

(janeta -- w no " button -- MIODLE BUTTON)I - -
Mou.epo.ition (v no,'x,'y,'llaq) 1
rot imagem (v nõ,nlin,ncol,ponto IA,

- ilo,ylo,xhi,yhil: -

I
elseI

if

Mouseposition (wh_no,'x"y,'tlaq)1

if (fIaq !- O) f/* Foi .olie. al~ bloco do
hi.toqra •• */

if (trata hiat(wh no,x,y,'cluater hiatl -- 's')
des imagem(pontõ IA,nlin,neol,xfo,ylo,xhi,yhi,

- his~alt,eor altll
llaq hist alt-l; 1* Ri.toqr ••• Alterado *1
} - -

I It fim do .witch *1
It fim do th.n ~NtmAR *1

.1se ( 1* Foi .el.cao de BUTTON ~ *1
if (BUTTOK EVENT , cur event mltsk) t 1* ~oi .elecao no 8UTTON *1

Get_buttõn_data ('jallela,5x"y,'button,'transition,'time_t);

if (janela -- wt no " button -- MTDDLE BUTTONI
{ 1* A solicitãcao foi •• TABELA OE CÕRES */

Mousepo.ition (wt no,'x,'y,'llaqll
if (flaq !- O) 7* ~oi solic. algum ponto da tab. de

cores *1

I
I 1* fim do else RIST~ *1

Clear button data():

} /* 1im do else BUTTON , cur_event_mask *1

1* E solicitaeao de -relresh-? *1
if (cur event mask , REP'RESR !:VERTI (

Get relresh-data ('vr no, '".r no, 'xtor"ylor,'xhlr,'yhir,
- - 'refr ••• k);

if «vr no -- v no) " lragimg) I 1* -Ralresh- a janela
- - imag_- */

hidecursor(v nol:

putbIock(v nõ,3IL,O,O,xhi-xIo,yhi-ylo,bull imq,b1mq.ize)I
showcursor-(v nO)1 -
flushbuff.r (v nol;

flaq1mq-I; -
Clear refresh data ():
} - -
else ,

it «vr_no -- wh_no) " llaghistl , /* -Retresh- a janela
do histoqrama */

hidecursor(vh nol:
putblock(vh nõ,3lL,O,O,l174,333,bullhiat,bhl.talze)I

showcuraor (wh_nol;

Clear massage (1):
Clear-me.saqe (2);
process keyin (1,3,-Entre co. o numero de

- pontos da imaqem no .ixo X: *);
x2-Keyin_num():

Clear massaqe (2)1
process keyin (2,3,*Entre com o numero de

- pontos da imagem no eixo Y: -I:
y2-Keyin_num(11

/* Desenha um retanqulo contornando
" I'9qiao * I

weiqht (v_no, larq-pix-lll

fqcolor (v_no, 2811 1* .era deaenhado ••
"eEWelho ti

hidecursor (v noll

move (v_no, (xI*larq-pix)+iniex,
(yl*larq pixl+iniCYI:

drav (v_no, «(xl+x2)*Targ-pix)+inicx,
(yl*larq-pixI +inieYI I 1* a prim.linha *I

draw (w_no, «xl+x2)*larq-pix)+inicx,«yl+y2)*larq pixl+lnicy): /* segunda
- linha *1

draw (v no, (xI*larq-pixl+iniex,
«(yl+y21*larq-pix)+inieY)1 /* terceira

linha *1
draw (v_no, (xI*larq-pix)+iniex,

(yl*larq-p!x)+inicy): /* quarta linha*/
flushbuft.r (v no);
showcursor (w no) ;

flushbuffer (v_no);

/* Calcula a media da reqiao *1
aux med-Hedia2 (ponto, nlin, ncol, xI,yl,

- xl+x2,yl+y2):

Padrao Invalido!-'I
break:
I

1* Calcula o desvio Padrao *1
aux padrao- Oes padrao

(ponto IA,nlin,ncol,aux med,

xl,yt"; x2,y21: -

sprintf (mesg2-pad,-'. ,t-,
mesgl-pad,aux-padraollClear mas.aqe (1)1

Cl.ar-~ ••aqe (211

Olspliy_massaq. (1,3, •• aq2-padll
br ••••kl

Escreve Float (aux med, mesgl medI:
break: - - -

caSe 3: 1* RELACAO SINAL/RUIDO *1
Clear mes.age (I);
Clear-messaqe (211
Displãy m.ssag. (1,3,

*Entre com a posicao da orig_ da reqiao: -) I
Proces. keyin(2,3,* Entre com X: -'I
xl-Keyin_num(11

Clear •••• aq. (2);
process k.yin(2,3,* Entre com Y: -'I
yl-Keyin_numO I

caae 4: 1* HENUBAR *1
break:

I /* P'im do ·oas. pd_com4 */
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t1u.hbutter (wh nO)1

naqhiat-ll -
C1ear refresh data ()I
) - -
e1.e /* -Refresh- a tabela da core. */
if (wr no -- wt no) /* -Refresh- a janela */

destab()I - /* da tabela de Corea */I /* tim do else */
) /* fia do if REFRESH I!:VENT*/

I /* fia do elae button"/ -

I /* ti. do whi1. */
whil. (~ ~ 1- 5)1 /* ~TK "/
bit_tooli ()1
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Apêndice B

Manual de Referência do Ambiente Gráfico



Considerações sobre o Manual

Este manual agrupa as rotinas do ambiente gráfico em três categorias:

• Rotinas Básicas - UEGSP: são as rotinas que dependem diretamente da

arquitetura, ou que fazendo parte do sistema, não é desejável que o usuário

comum tenha acesso a elas. Em sua grande maioria são escritas em

linguagem assembly do TMS34010.

• Rotinas de Apoio - LIESJ: são as rotinas que preparam os dispositivos

periféricos para serem utilizados pelo nível de rotinas de mais alto nível, ou

realizam operações sobre as estruturas de dados que armazenam toda a

informação sobre o ambiente.

• Rotinas que compõem o Gerenciador de Janelas - LIEGJ: são as rotinas que o

programador utiliza para a criação e manutenção de janelas. Elas são

responsáveis pela "aparência" das mesmas.
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CItIA_AltVORE MANIPULA ESTItUTURA(3UF.SJ) CRIA_FD...HO MANIPULA ESTItUTUlt.A(3UESJ)
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NOME

Cria_arvore - lnicializa a estrutura de Janelas.

SINOPSE
void Cria arvore (maxlin, maxcol)
int maxlin, maxcol;

DESCUÇÃO
A rotina Cria_arvore inicializa a estrutura de janelas, e o primeiro
nó dessa estrutura, que cOIrespondeà raiz da arvore, e à tela inteira
do vídeo, que poderá ser utilizada. As variáveis maxlin e maxcol

definem o tamanho máximo da tela em pixels. A variável raiz é
definida esl3ticamente, e pode passar a ser acessada a partir de
outros módulos. A raiz passa a ser definida para o fonte corrente,
o qual deve ser estabelecido antes da chamada desta rotina.

NOTA

• O valor de maxlin e mascol indicados definem a area do vídeo
que poderá ser utilizada posterionnente.
• O fonte corrente será tomado como fonte da raiz, e deve ser
definido antes da chamada desta rotina.

VEJA TAMBÉM
Cria_1ilbo(3lJES1), Retira_filbo(3LIESJ), Ret_subarvore(3LIES1),
Inicializa(3LIEGJ).

EXEMPLO
tinclude <data str.h>

tinclude <syscõnst.h>
extern byte charset[96] [16];
lie fonte lie fonte corrente

- (byte *)charset,
8, 16};

Cria_arvore(YMAX, XMAX);
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NOME

Cria_filho - cria uma estrutura de janela.

SINOPSE
finclude <data str.h>

int Cria filho(ret filho, corrente)

lie_janela **retfilho, *corrente;

DESCRIÇÃO
Esta rotina cria uma janela subordinada (filho) da janela indieada
como corrente, recebendo por herança os parimetrOSde definição
dessa janela. Imediatamente seguindo à chamada desta rotina, deve
se proceder à definição dos parimetrOSreais que essa janeja deverá
ter.

RETORNO

Valor de Retomo da Rotina (tipo int):
Indica se houve erro (vide ERROS:).

retJilho:
descritor da janela criada

RESTRIÇÕES
• corrente deve ser uma janela válida já existeme.

NOTA

• Todos os parimetros da janela corrente indieada são duplicados
para a janela retJilho criada.

ERROS
O - Tudo OK. Janela criada

I - Janela corrente indieada não é uma janela válida.
2 - Memória insuficiente para esta operação.
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CIUA_FILHO MANIPULA ESTIlUTURA(JUESJ) CIUA_JAN_BORDA CIUA JANELA(JUEGJ)

VEJA TAMBÉM

Cria..JIl'Vore(3LIBSJ),Retira_filho(3LIBSJ),ReCsubllVore(3L1ESJ).

EXEMPLO

finclude <data str.h>

extern lie janela *raiz;
lie_janela-*novajan;

Cria filho (&novajan, raiz); /* Cria uma
janela diretamente na tela */
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NOME

Criajan_borda - Cria mna janela com borda.

SINOPSE
finclude <data str.h>

int Cria jan borda (wid, parval)
int parvãl; -
lie_janela **wid;

DESCRIÇÃO
Esta rotina aia uma janela com borda, como descendente da janela
corrente. Os parametros dessa janela são assumidos como tendo os
mesmos valores da janela corrente, a menos daqueles que são
explicitamente alterados através de mn par parimetro-valor
especificado (parval). O identificador da nova janela é retomado
como wid. A janela apenas e' criada, porém 010 se toma corrente,
e nem é mapeada na tela. Para que mna janela se tome COII'ente,
usa-se a rotina Jan _corrente(3LIBGJ). Para mapear a janela, usa-se
a a rotina Mostra Jarrela(3LIBGJ).

RETORNO

Valor de Retomo da Rotina (tipo int):
Indica se houve erro (vide ERROS:).

wid:

ideotificador da janela criada.

RESTRIÇÕES
• Os limites (x,y) da janela devem ser especificados em
coordenadas relativas ~ janela corrente.
• O cursor é especificado em coordenadas relativas ~janela criada.
• Os limites (x,y) da janela aiada devem estar ideiramente
contidos dentro da janela C011'ente,caso conttário a janela será
truncada (ltclippinglt)para esses limites.
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CRIA_JAN _IOItDA CRIA JANELA(3L1EGJ) CRIA_JAN_BORDA CRIA JANELA(3L1EGJ)

PAaAME'I1lOS TItA T ADOS
XLO YLO xm YHI

PLANE_MASK EVENT_MASK
COR_FRBNTB COR_FUNDO
X_CURSOR Y_CURSOR
COR_FRBNTE_BORDA
COR_FUNDO_BORDA
nTULO
SEM_BORDA COM_BORDA
BLBV_VERTICAL
BLBV_HORIZONTAL
'fRACO_SIMPLES
TRACO_DUPLO
SOBREPOE
BORDA_SINGELA

NOTA

Deve-se atenf3r para a exatidão da correspondência entre atributo
e valor. Caso exista a falta de algum parâmetro, os argumentos serão
tomados em seqüência, levando a resultados imprevisíveis.

ERROS
O - Tudo OK. Janela criada corretamente.

1 - Estrutura da janela indicada daoificada.

2 - Memória insuficiente para esta operação.
10 - Margens fora de limite. Janela criada mas truncada.
11 - Parimetro Inválido.

VEJA TAMBÉM

J an_corrente (3 LIEG J), Mostra_j ane la( 3LIEG J),
Criajanela(3L1EGJ).

EXEMPLO

1* Criar uma janela descendente diretamente da
tela inteira:

*/
extern lie janela raiz;
lie_janela-*cria;

Jan corrente ('raiz);
/* torna a raiz janela
corrente */

Cria jan borda ('cria,
- XLÕ, 20, YLO, 10,

XHI, 110, YHI, 200,
COR FRENTE, OxFFFF,
COR-FUNDO, O,
COR-FRENTE BORDA,

õxAAAAAÃAA,
COR FUNDO BORDA, Ox44444444;
FIM); -
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CRIA_JANELA CRIA JANELA(3UEGJ) CRIA_JANELA CRIA JANELA(3L1EGJ)

NOME

Criajanela - Cria uma janela básica sem botda.

SINOPSE
tinclude <data str.h>

int Cria janela (wid, parval)
int parvãl;
lie_janela **wid;

DESCRIÇÃO
Esta rotina cria uma janela básica. como descendeme da janela
ooaeule. Os parimetros dessa janela são assumidos como tendo os
mesmos valores da janela corrente, a menos daqueles que sio
explicitamente alterados attaves de um par parameuo-valor (parva I)
especificado. O identificador da nova janela é retomado como wid.
A janela apenas e' criada, porém não se toma corrente, e nem é
mapeada na tela. Para que uma janela se tome corrente asa-se a
rotina Jall_correllte(3LIEGI). Para mapear a janela, asa-se a rotina
Mostra JalleIa(3L1EGJ).

It.ETOtNO

Valor de Retomo da Rotina (tipo int):
Indica se houve eno (vide ERROS:).

wid:

identificadof da janela criada.

RESTRIÇÕES
• Os limites (x,y) da janela devem ser especificados em
ooordenadas relativas à janela corrente.
• O CUISOI' é especificado em coordenadas relativas à janela criada.
• Os limites (x,y) da janela criada devem estar u.eiramente
contidos demo da janela corrente, caso contrário a janela será
truncada ("clipping") para esses limites.

PARAMETROS T1tATADOS
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XLO YLO xm Ylll
PLANE_MASK EVENT;...MASK
COR_FRENTE COR_FUNDO
X_CURSOR Y_CURSOR
SOBREPOE

NOTA

Deve-se atentar para a exatidão da oorrespondêocia entre atributo
e valor. Caso exista a falta de algum parimeuo, os argumentOS
serão tomados em seqüência, levando a resultados imprevisíveis.

ERROS
O - Tudo OK. Janela criada corretamente.

1 - EstnJtura da janela indicada danificada.
2 - Memória insuficiente para esta operação.

10 - Margens fora de limite. Janela criada mas truncada.
11 - Parametro Inválido.

VEJA TAMBÉM
J an_corrente (3 LIEG J), Mostra_j ane I a( 3LIEG J),
Criajan_borda(3L1EGI).

EXEMPLO
/* Criar uma janela sem borda descendente
diretamente da tela inteira: */
extern lie janela raiz;
lie_janela-*cria;

Jan corrente (&raiz); /* torna a raiz a janela
corrente */
.Cria janela (&cria,

- XLO, 20, YLO, 10,
XHI, 110, YHI, 200,
FIM);
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ESCONDE_JANELA MANIPULA JANELA(3L1EGJ) FIXA _JAN _FlSICA MANIPULA ESTItUTURA(3L1ESJ)

I

NOME

Esconde-janela - Retira uma janela da tela.

SINOPSE
tinclude <data str.h>

int Esconde janela (wid)
lie_janela *wid;

DESCIUÇÃO
A rotina Escortik-janela retira da teJa a janela indieada, mantendo
a definiçlo da mesma na estnltura de janelas, de maneira que esta

possa ser mostrada posteriormente através de uma chamada da
rotina Mostra ..,janela(3L1EGJ). A janela pai da janela retirada
toma-se a janela corrente. Podem ser escondidas janelas com ou
lIeIIl bonfa.

RETOIlNO

Valor de Retomo da Rotina (tipo int):
Indica se houve erro (vide ERROS:).

RESTIUÇÕES
• A janela indieada deve ser uma janeJa válida.
• Nlo pode ser escondida a janela raiz (própria tela).

ERROS
O - Tudo OK. Janela foi escondida.

1 - Esttutura de janela indieada daoifieada. ou aio existe janela
corrente.

VEJA TAMBÉM

Mostrajanela(3L1EGJ).
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NOME

F'txajan_tisica - Estabelece o ambiente de Hardware para a janela.

SINOPSE
tinclude <data str.h>

int Fixa jan fisica (wid);
lie_janela *wid;

DESCRIÇÃO
Esta rotina estabelece os padmetros flsicos do batdware que
pennitem realizar as operações seguintes sobte a area de vídeo
correspondente à janela wid indieada. SIo fixados os registradores
"PMASK" , ''WSTART', ''WEND'', CONTROI.. COLORO e
COLORl.

RETORNO

Valor de Retomo da Rotina (tipo int):
Indica se houve erro (vide ERROS:).

ERROS
O - Tudo OK.

1 - Estrutura da janela indieada está ioconsis1ede.

VEJA TAMBÉM

JanCorrente(3LIEGJ).
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INICIAUZA INICIAUZA SlSTEMA(3LIEGJ) JAN_CORRENTE MANIPULA JANELA(3LIEGJ)

NOME
IDicializa - Prepara o Sistema para iniciar as operações.

SINOPSE
Inicializa ()

DESCUÇÃO
Esta rotina inicializa o ambiente de execuçio do Sistema de
GeJeociamento de Janelas para aceitar solicitações de operações.
Esta deve ser a primeira rotina do sistema a ser chamada. pois caso
coottúio as operações não serão adequadamente atendidas. A tela
de vfdeo ~ apagada, e o TMS34010 é inicializado.

RETORNO

Valor de Retomo da Rotina (tipo int):
Indica se houve erro (vide ERROS:).

RESTRIÇÓES
• Esta deve ser a primeira rotina do 50J a ser chamada.

ERROS
O -Tudo OK.

1 ;.Erro na inicialização. Sistema não está em operação.

EXEMPLO
main()
(
/* declarações de variáveis */

/* Inicio do procedimento */
Inicia1iza(); /* Inici1iza TMS e apaga a

tela */
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NOME
Jan_corrente - Toma corrente a janela indieada.

SINOPSE
tinclude <data str.h>

int Jan corrente(wid)

lie_janela *wid;

DESCRIÇÃO
Esta rotina toma "corrente" a janela indicada Janela correoIe é
aquela subentendida para realizar diversas operações, entre ela a
operações de saída de dados. Assim, sempre que é solicitada a
saída de dados, esta sempre tem efeito na janela corrente.

RETORNO

Valor de Retomo da Rotina (tipo int):
Indica se houve erro (vide ERROS:).

ERROS
0- TudoOK.

1 - Estrutura da janela indieada está incoosisteDte.

EXEMPLO
/* Cria uma janela na tela e a torna corrente
*/
finclude <data str.h>
extern lie janela raiz;
lie janela-*jan1;
Jan-corrente (&raiz); /* torna a raiz a janela
corrente */
Cria janela (&jan1,

- XLO, 20, YLO, 10,
XHI, 110, YHI, 200, FIM);

Jan corrente (janl); /* torna a janela criada
corrente */
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LlMPA_JAN_ CORRENTE MANIPULA JANELA(3L1EGJ) LISTA ARVORE MANIPULA ESTRVTURA(3L1ESJ)

10,

/* Tornar corrente e
limpar a janela cujo
identificador é janl
*/

NOME
Limpajllll_corrente - Limpa a Janela Corrente.

SINOPSE

void Limpa_jan_corrente();

DESCRIÇÃO
E9ta rotina preencbe toda a janela corrente com o pixel de cor de
fundo definido para a janela

USTIUÇOO
• Deve existir uma janela corrente consistente, e que esteja

mapeada DO vídeo.

VEJA TAMBÉM
J an_corrente (3 LIEG 1), Mostra_j anela( 3LIEG 1),
Cria-illll_borda(3L1EG1),Criajanela(3L1EG1).

EXEMPLO
lie_janela *jan1;

/* Criar uma janela subordinada 'a
corrente */

Cria janela (&jan1, XLO, 20, YLO,
- XHI, 110, YHI, 200,

COR FUNDO, O,
COR=FRENTE, OxFFF,
FIM);

Jan_corrente(jan1);

Mostra janela ();
Limpa_Jan_corrente();
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NOME

Lista_arvore - Lista a estJUturade janelas.

SINOPSE
tinclude <data str.h>

void Lista arvore (wid)

lie_janela-*wid;

DESClUÇÁO
Esta rotina lista na interfaoe de vídeo do hospedeiro a StJb.estrutura
de janelas atual a partir do DÓ correspoodente ~janela wid indieada.
O propósito desta rotina é o de rastrear a estrutura, para a
depuração de aplicalivos.

VEJA TAMBÉM
Cria_arvore(3L1ES1), Cria_filho(3LIES1), Retira_filho(3L1ES1),
ReCsubarvore(3L1ES1).

EXEMPLO
finclude <data str.h>

extern lie_janela *raiz;

Lista arvore (raiz); /* Lista toda a
- estrutura de janelas */
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MN_PDCIUA MENU PULL-DOWN(3LIESJ) MN_PDCRIA MENU PVLL-DOWN(3L1ESJ)

int link [];

int scr_size;

cadeia entry[];
int command[];

NOME
Mn_PDcria - Definir um Menu Pull-Down.

SINOPSE
tinclude <data str.h>

int Mo PDcria (red, green, blue,
- text font, nro entries,

scr size, entry, command,
link, menu_idJ'tr)

unsigned int red[4], green[4], blue[4];
/* Intensidade da cor, no indice:

O - cor do fundo
1 - cor da borda
2 - cor dos textos regulares
3 - cor da entrada em highlight */

cadeia text font; /* Nome do arquivo de fontes
- para os caracteres */

int nro entries; /* Número maximo de entradas
- no menu */

/* número de entradas
s~ultaneas na janela
*/

/* Nomes das entradas */
/* Número que deve retornar
se essa entrada for
escolhida */

/* identidade do menu que
pode dar prosseguimento 'a
essa entrada, se ela for
escolhida */

register int *menu_idJ'tr; /* Identidade
desse menu,
atribuido pela
rotina */
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DESCRIÇÃO
Esta rotina cria um Menu PuD-Downsegundo a definição dada pelo
usuário. As entradas do menu sio definidas pelos vários vetores
~ntry, command, e Uni, sendo que a cada índice do ~
corresponde uma edrada. O mimero máximo de entradas
nro_entries detennina a qwmtidade de entradas que o menu pode
comportar. Do total de entradas do menu, apenas a qwmtidade
indieada em scrJiu é mostrada simultaneanente na tela, sendo
que as demais são mostradas através de operações de "scroU".

Os vetares indicadores de COleS red, green, e blue determinam a
intensidade com que cada cor básica participa da fonnação da cor
na parte correspondente do menu. Para isso, a cor é composta
utilizando-se os bits de mais baixa ordem de cada entrada. A

quantidade de bits utilizada depende do número de planos de cor
que está sendo utilizado pelo hardware.

A entrada tat Jont destina-se a ser usada para indicar o fonte de
letra a ser utilizado para escrever-se as entradas do me•••, quando
existir mais de um fonte defioido no sistema. Caso deva ser
utilizado o fonte COI'I'ede,deve ser indicado o valor <NULO>.

A variável m~nu_ idJ1tr DO retomo da rotina conterá o identificador
do menu criado, o qual deve ser utilizado para se indicar que este
menu deve ser ativado, ou para se estabelecer a bienKqUia de
menus através do Uni de cada entrada. O tint, se for indicado como
zero indica que a entrada correspondente é folha. e se escolhida
corresponde à uma escolha final, terminando o processamento do
meoo. Caso esse valor não seja zero, deve indicar um identificador
de menu válido, o qual c~ ao sub-meou ativado quando
a entrada correspondente for escolhida.

Uma vez criado um menu, este pode ser ativado através da rotina
Mn_PDprocessa(3LIESJ). Sub-menus escolhidos durante o
processamento de um menu são por sua vez ativados
automaticamente quando escolhidos.
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MN_PDCIUA MENU PULL-DOWN(3LJESJ) MN PDCRIA MENU PULL-DOWN(3LIESJ)

",

II

UTORNO
Valor de R.etomo da R.otina(tipo int):

Indica se houve elTO(vide BR.R.OS:).

mmu_ idytr - identificador do menu aiado.

u:snuç0l:s
• Deve ser indicado um número de entradas ",.0 e1ttries de DO

núDimo duas eotndas.

• NIo pode ser excedido o número máximo de menus aiados
definido como MAXMENU no arquivo <syscorut.k>.

ERROS
0- Nio houve eITO.

12 - Número máximo de definições excedido (máximo
MAXMENU).

VEJA TAMBÉM
Mn_PDprocessa(3UESJ).

EXEMPLO
main ()
{

/* Definições do menu */
int menu-princ;
/* Definição das cores basicas */
static int red[4] - {0,7,1,0},

green[4] - {2,7,1,2},
blue[4] = {0,7,0,2};

static char *text font = O;
static char *entry[]-{

"\xOf\xOf Opcao 1
"\xOf\xOf Opcao 2 ",
"\xOf\xOf Opcao tres ",
"\xOf\xOf Opcao quatro ",
"\xOF\xOF Parametros ",
"\xOf\xOf Fim "I;

static int command[] = {1,2,3,4,50,500};
static int link[] = {O,O,O,O, O, O};
static int i; /* Retorno do processa menu */

B - 18

/* Cria menu */
Mn PDcria (red, green, blue, text font, 6,

- 4, -
entry, command, link, &menuyrinc);i - Mn PDprocessa

- (menuyrinc,O,5,55,&comp);
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NOME
Mn_PDprocessa - Ativa o prooessamento do Menu indicado.

SINOPSE
tinclude <data str.h>

int Mn PDprocessa (menu id, screen nro,
lin_org, col_org, command-ptr)

int menu id; /* Número de identidade do
- menu que deve ser ativado,

devolvido pela rotina
Mn PDcria(). */

int screen nro; /*-Número da tela de vídeo
- que deve ser usada. */

int lin org, col org; /* Posição do canto
- - superior esquerdo

onde o menu deve ser
a b e r to, e m
coordenadas do vídeo
em termos de linha e
coluna. */

int *command ptr; /* Número da entrada
- escolhida. Corresponde ao

número do vetor coxrmand
definido para esta entrada
para este menu. */

DESCRIÇÃO

Esta rotina ativa o processamento do menu indicado em menu _id,
mostrando-o na tela, e pemútindo que o usuário movimente o
cursor segundo sua vontade. O menu a ser mostrado deve ter sido
previamente definido pela rotina Mn_PDcria. Quando uma entrada
é escolhida, retoma-se o valor correspondente ~ entrada atualmente
em higblight na variável command J'tr. A janela correspondente ao
mem é aberta na tela tendo como coordenadas de seu canto

superior esquerdo aquelas indicadas em lin_org e col_org. Caso a
janela não possa ser totalmente mostrada na janela a partir dessas
coordenadas, estas são reduzidas em direção ao canto superior
esquento da tela, até que a janela possa ser inteiramente mapeada.
As dimensões da janela são calculadas automaticamente através das
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entradas definidas para o menu.

A variável screert rtro nio esti sendo utilizada. sendo mantida na

definição por moô;'o de compatibilidade com o ambiente '1!nviron
V".

RETORNO

Valor de Retomo da Rotina (tipo iDt):
Indica se houve erro (vide ERROS:).

command J1tr - código de comando associado ~ entrada escolhida.
Caso nenhuma entrada tema sido escolhida. retoma o valor -1.

• O menu indicado deve ter sido definido como um mem "pull
down"

• As dimensões do menu devem caber na tela.

ERROS
O - Não houve erro. resultado válido

13 - menu_id indicado não válido
14 - menu_id indicado não definido

VEJA TAMBÉM

Mn]Dcria(3LIEGJ).
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EXEMPLO
/* Utilizando-se do menu definido no exemplo

da rotina Mn PDcria: */

i - Mn_PDprocessa (menu-princ,O,S,SS,&comp):
if (comp -- 7) break;
switch (comp) {

case 1 : /* Opção 1 */

break:
case 2

:/* Opção 2 */·
·

break:case 3
:/* Opção tres */·

·
break:case 4

:/* Opção quatro */
·

··
break;case 5

:/* Trata parametros */
·

·
break:case 6

:/* Finaliza */
·

··
break:
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NOME

Mostrajanela - Mapeia a janela correde DO vídeo.

SINOPSE

int Mostra_janela()

DESCRIÇÃO
A rotina Mostra.Ja~la mapeia e mostra DO vídeo a janela corrente.
Caso a janela corrente seja uma janela com botda, a botda é
mostrada também, juntamente com os atributos conemes para essa
janela e borda.

RETOR.NO
Valor de Retomo da Rotina (tipo int):

Indica se houve erro (vide ERROS:).

RESTRIÇÕES
• Deve haver uma janela corrente consistente.

NOTA

Esta rotina efetua todo o tratamento para pennilir a manipulação de
janelas com ou sem borda.

ERROS
O - Tudo OK.

I - Estrutura da janela corrente danificada, ou não existe janela
corrente.

VEJA TAMBtM
Esconde~anela(3L1EGJ).
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MOVE_ CURSOIt MANIPULA JANELA(3L1EGJ) RET SUBARVORE MANmJLA ESTRUTURA(3L1ESJ)

NOME
Mcwe3U1sor - Posiciooa o cursor da janela corrente.

SINOPSE

Move cursor (x, y);
int x, y;

DESCaIÇÁO
Mcwe O C1D'SOf da janela corrente para a posição absoluta (em
relação l tela) indicada

RETORNO

Valor de Retomo da Rotina (tipo int):
Indica se houve erro (vide ERROS:).

NOME

Recsubarvore - Retira uma subarvore da estrutura de janelas.

SINOPSE
tinclude <data str.h>

int Ret subarvore(wid)

lie_janela *wid;

DESCRIÇÃO

Esta rotina elimina da estIutora de janelas a janela wid indicada,
bem como todas as janelas suas subonlinadas. Note-se que a rotina
não verifica se a janela está mostrada no vídeo, o que implica a
necessidade de se retirar a janela (e suas subotdinadas) do vídeo,
através da rotina EscoNk Janela antes da chamada desta rotina.

RESTRIÇÕES
• Deve existir uma janela corrente válida.

VEJA TAMBÉM

CriaJanela(3L1EGJ), Posiciona(3L1EGJ).

ERROS
O - Tudo OK.
1 - Estrutura da janela corrente danificada, ou não existe janela

corrente.
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EXEMPLO
Move cursor (10, 20);
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/* Move o cursor para
a coordenada absoluta
do video (10,20). */

RETORNO

Valor de Retomo da Rotina (tipo int):
Indica se houve erro (vide ERROS:).

RESTRIÇÕES

• A janela raiz não pode ser retirada.

ERROS
O - Tudo OK.
1 - Janela indicada inconsistente.

4 - A janela raiz Dio pode ser retirada.

VEJA TAMBÉM

Cria_arvore(3LIESJ), Crla_filho(3L1ESJ), Retira_filbo(3L1ESJ),

EscondeJanela(3LIEGJ), RetiraJanela(3L1EGJ).
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NOME

Retira_fiJbo - Retira um nó da estrutura de janelas.

SINOPSE
tinclude <data str.h>

int Retira filho (wid)

lie_janela *wid;

DESCRIÇÃO
Esta rotina retira a janela wid da estrutura de janelas. Note-se que
a rotina MO verifica se a janela está mostrada no vídeo, o que
implica a necessidade de se retirar a janela do vfdeo, attavés da
rotina EscoNh .Janela antes da chamada desta rotina. Para que esta
rotina possa retirar a janela, é necessário que esta não tenha
nenhuma outra janela subonlinada.

RETORNO

Valor de Retomo da Rotina (tipo int):
Indica se houve erro (vide ERROS:).

RESTRIÇÕES
• A janela a ser retirada Dio deve estar mapeada DO vídeo, e nem
possuir janelas subordinadas.

ERROS
O - Tudo OK.
I - 1anela indicada inconsistente.

3 - A janela possui filhos, não pode ser retirada.
4 - A janela raiz não pode ser retirada.
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VEJA TAMBÉM
Crla_arvore(3LIESI), Crla_tilho(3L1ESJ), ReCsubarvore(3L1ESI),
F3eoode..janela(3L1EGI), Retira..janela(3L1EGI).
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NOME

Retira..,janela - Retira a janela especificada da estmtura de janelas.

SINOPSE
tinclude <data str.h>

int Retira janela (wid)
lie_janela-*wid:

DESCRIÇÃO

Retira a janela especificada como wid da hierarquia de Janelas.
Caso a janela tenha sido aiada com a opção SOBREPOE (vide
Cria.JalleIa(3L1EGJ) ), e esteja presentemente mapeada na tela,
entlo a janela também será desmapeada da tela.

RETORNO

Valor de Retomo da Rotina (tipo int):
Indica se houve erro (vide ERROS:).

RESTRIÇÕES

• Se a janela especificada não foi criada com a opção de
~posição, ela será apenas retirada da estrutura hierárquica, mas
não será desmapeada da tela.
• Não se pode retirar uma janela que possua filhos, ou a janela
raiz.

ERROS

O - Tudo OK.

1 - Estrutura da janela indicada está daoificada.
3 - Janela especificada possui filhos.
4 - Janela especificada é a raiz.
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VEJA TAMBÉM

Limpa..,janela(3L1EGJ), Crla-.ianela(3L1EG1).

EXEMPLO

/* Criar uma janela descendente direta da tela
inteira: */

extern lie janela raiz;
lie janela-*cria;
Jan-corrente (&raiz); /* torna a raiz janela

corrente */

/* Neste caso a janela não sera desmapeada da
tela, apenas da estrutura:*/

Cria janela (&cria,
- XLO, 20, YLO, 10,

XHI, 110, YHI, 200,
FIM);

Ret_janela (cria):

/* Neste caso a janela sera desmapeada da tela
e da estrutura:*/
Cria janela (&cria,

- XLO, 20, YLO, 10,
XHI, 110, YHI, 200,
SOBREPOE, SIM,
FIM):

Ret janela (cria);
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DRAW CAR SAlDA DE CARACTERES(3L1EGSP) ERASE_SCREEN MANIPULA TELA(3L1EGSP)

NOME

draw_cu - escreve wn caráter no vídeo.

SINOPSE

int draw car (pc, x, y)
char *pc;
int x, y;

DESCRIÇÃO
Esta rotina escreve um caráter no vídeo, no tetAngulo cujo vértice

esquemo superior é definido como estando na posição indicada por
x e y. O caráter é indicado pelo ponteiro pc, e é impresso segundo
o fonte presentemente definido como corrente.

RETORNO

Valor de Retorno da Rotina (tipo int):
Constante zero.

RESTRIÇÕES
• A rotina não verifica se a posição indieada corresponde à wna
posição válida do vídeo, portanto é necessário que as coordenadas
x e y estejam consistentes, caso contrário wna posição errônea, ou
invasão de memória poderá ocorrer.

EXEMPLO
/* Escrever o vetor "vetW de 10 caracteres */
extern lie fonte lie fonte corrente;
char vet[]~W1234567890n; -
char aux;
int i;

aux-vet;
for (i-O; i<10; i++)

draw car (aux++,
x+(i*lie fonte corrente.tam car x),
y); - -
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NOME

erase _screen - Limpa toda a tela.

SINOPSE

void erase_screen()

DESCRIÇÃO

&ta rotiBa coloca todos os pixels da tela com o valor Oxl515
(cinza claro). O tamanho da tela em pixeIs é obtido pelas
constantes XMAX e YMAX definidas no arquivo <sysconst.h>.
Note-se que esta rotina apaga a tela ~ente de
existirem ou não janelas mapeadas. Se isso ocorrer, a atualização
de informações em janelas posteriores à chamada desta rotina ficam
buncadas. Portanto, esta rotina somente deve ser chamada quando
não houvetem janelas mapeadas.

RESTRIÇÕES
• Não devem existir janelas mapeadas na tela.
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FlLL MANIPULA TELA(3L1EGSP) CONTROL_RE8lAWKJLA REGISTRADOR CONTltOL(JLIEGSP)

NOME

fill - preenche mn retângulo com uma cor.

SINOPSE

void fill(width, beigbt, x1eft, ytop)
loog width, heigbt; /* largura e altura do redngulo */
loog x1eft, ytop; /* coord' s do canto superior esquerdo do
redngulo */

DESCRIÇÃO
Esta função preenche um redngulo da tela, cuja especificação e
dada pelas variaveis width e height. As coordenadas (xleft,yleft)
especifiC3lll o cado superior esquerdo do redngulo. A cor que
prenchera o retângulo deve ser previamente carregada no
registrador COLORI (B9), antes de se chamar esta função.

VEJA TAMBÉM
controCregister (3LIEGSP)

EXEMPLO

/* Este trecho do programa preenche o
retangulo de largura 100 e altura 200, cujo
canto superior esquerdo e' (0,0) com a cor
Ox1S1S. O conteúdo do registrador CONTROL
influencia como será preenchido o retangulo */
set color1 (Ox1515);
fill(100,200,0,Q);
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NOME

geccontrol - Retoma o conteúdo do registrador CONTROL.
set_control - Estabelece o conteúdo do registrador CONTROL

SINOPSE
int get control()
int set=control(mval)

int mval; /* mascara que sera colocada no
reg. CONTROL */

DESCRIÇÃO
Estas rotinas obtém/colocam o valor do registrador CONTROL do
TMS34010.

RETORNO

Valor de Retorno da Rotina (qualquer) (tipo ínt):
Conteúdo atual do registrador CONTROL.

VEJA TAMBtM

No manual TMS34010: User's Guide [TEX_86a], é apresentada
uma descrição dos campos de funções do registrador CONTROL.
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MANIPULA PIXEL MANIPULA TELA(3LIEGSP) PERCORRE_DURETÓRIO PERCORRE DIKETÓRI0(3LIEGSP)
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NOME

&et~l - 0bIém o valor do pixel na coordenada especiticada.
put-Jrixel - Estabelece o valor do pixel na coon1enadaespecificada.

SINOPSE

int get-pixel (x, y)
void put pixel (valor, x, y)
int valor;
int x, y;

DESClUÇÁO
A rotina getJ1ixel obtém o valor (cor) do pixel na coordenada
especificada. O valor do pixel é indicado nos "n" bits menos
sigpificativos do valor de retomo da rotina, oode "11" é o número
de planos de imagem (o tamanho do pixel) do sistema em uso. Os
demais bits desse valor vokam como "O".

A rotina put J1ixel coloca o valor (cor) indicado em valor no pixel
indicado, usando para isso os "11" bits menos significativos.

A coonienada indieada por x e y é tomada como relativa ao canto
superior esquerdo da tela.

RETORNO

Valor de Retomo da Rotina (tipo int):
Indica o valor do pixel na coordenada indicada.

B - 34

NOME

Uuqinicio - Inicia busca de arquivos, posiciona no primeiro.
i_arqproximo - Prossegue busca de arquivos, posiciona no seguinte.

SINOPSE
finclude <data str.h>

e r r o
i arqinicio(specname,atributos,cabecalho);
erro = i_arqprox~o(cabecalho);

int erro; C6digo de erro
retornado pelo DOS

cadeia specname; C a d e ia c o n t e n d o a
especificaçao de procura

int atributos; A t r i b u tos dos
arquivos a serem
procurados

ArqSpec *cabecalho; Cabeçalho do arquivo
encontrado

DESCRIÇÃO
A rotina i_arqinicio percorre o diretório corrente ou o diretório
especificado pelo path em speatame em busca da primeira entrada
que atenda ao nome de arquivo indicado. Esse nome pode conter
wüd_cards (* e ?). Além disso, esta rotina annazena as
infonnaçoes necessárias para que a rotina i_arqproximo possa
encontrar a próxima entrada que atenda a mesma indicação.

A rotina i_arqproximo percorre as eob3das de diretório restantes
procurando pela próxima que atenda ao padrão de arquivo indicado
como os argumentos specname e atributos da última cbamada da
rotina i_arqinicio. Esses argumentos 810 mantidos internamente,
de maneira que esta rotina pode operar corretamente.

Cada arquivo eocootrado tanto por i_arqillicio quanto por
i_arqproximo retoma uma eSb1Jturado tipo ArqSpec, definida 110

arquivo data _str.h.

Para que um nome de arquivo seja encontrado, o nome deve
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PERCOUE_DIRETÓRIO PERCORRE DIRETÓRI0(3LJEGSP) PERCORRE DIRETÓRIO PERCORRE DIRETÓRIO(3LJEGSP)

corresponder ao padrão de procura, bem como deve corresponder
aos atributos solicitados. A especificação em spec~ pode ser
qualquer nome correto, incluindo a especificação de driver,
subdiJetórios e wild-cards no nome do uquivo (na indicação de
subdiretórios wild cards 010 são aceitos).

o partmetro atributos indica os tipos de arquivos que devem ser
considerados para a procura. O valor desse atributo é uma
concarenaçio por OR dos seguintes valores:

O - Alquivo Donnal
1 - AIquivo Read-only
2 - Alquivo Oculto (Hidden)
4 - Alquivo de Sistema
16 - Subdiretório

Dessa forma por exemplo, o valor 23 acessa todas as entradas do
diretório, enquanto o valor 2 acessa todas as entradas de arquivos
normais, ocultos ou não.

RETORNO

Valor de Retomo da Rotina (tipo int):
Indica se houve erro (vide ERROS:).

MÉTODO

A rotina i_arqinicio é usada juntamente com a rotina i_arqproximo
para realizar uma busca em todo o diretório pelo(s) uquivo(s) que
ateDde(m) ao padrão indicado em speCMme. A rotina i_arqinicio
recebe a indicação do padrio a ser procurado, e dos atributos dos
arquivos que devem atender a esse padrao. Essas indicações são
anDlZP.ftarl_Rpara serem usadas por chamadas posteriores de
i_arqproximo, e retoma o primeiro arquivo encootndo (se houver).
OIamadas posteriores de i_arqproximo irão retomando os arquivos
seguintes que atendem ao padrão, até que seja indicado o erro 18,
a partir do qual nenhum novo arquivo será achado, o que encerra
a seqUência de buscas.

ERROS
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o - Tudo OK, arquivo encontrado;
2 - Patb não encontrado

18 - Não existe nenbuma ertrada que atenda ao padrão procurado.

EXEMPLO
cadeia specname;
ArqSpec *cabecalho;

/* Escrever o nome de todos os arquivos do
diretório corrente do disco A: */
specname=kcvt ("- .a :*.*") ; /* Conv. para
formato Cadeia */
erro = i arqinicio (specname, 23, cabecalho)
while (erro == O) (

v printk ("'a\n", cabecalho.fname);
erro = i arqproxLmo(cabecalho);
} -
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NOME
i31ol1e - Fecha um arquivo.
Copen - Abre um arquivo.
Lreld - Le dados de um arquivo.
i_sede - Posiciona dentro de um arquivo.
i_write - &creve dados em um arquivo.

SINOPSE
tinclude <data str.h>

erro - i close (file);
file - i-open (nome, modo);
erro - i:read(file, buffer, num);
erro - i seek (file, offset, como);
erro - i-write (file, buffer, num);

int file; Indice do arquivo
aberto.

cadeia nome; Nome do arquivo a ser
aberto

int modo; Modo de abertura do
arquivo:

int erro; Código de erro
retornado pelo DOS
para a operação.

unsigned char *buffer; Endereco do buffer de
transferência.

int num; Número de bytes a
serem transferidos.

long offset; Número de posições
(bytes) a deslocar o
ponteiro.

int como; Forma de deslocar o
ponteiro.
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DESCRIÇÃO
A rotina i_dose fecha o arquivo indicado no hospedeiro. O arquivo
é indicado através da variável file, obtida quando o arquivo foi
aberto através de uma chamada anterior da roúna i_open.

A rotina i_open abre O arquivo indicado DO hospedeiro, retomando
um valor inteiro que identifica univocameme esse uquivo entre os
arquivos correntemente abertos. O modo de abertura cortespoode
aos mesmos valores de abertura das rotinas da biblioteca padrão de
"C". A posição correme do arquivo é o primeiro byte do uquivo.
O modo de abertura indica:

O - Abrir o arquivo para leitura;
1 - Abrir o arquivo para escrita;
2 - Abrir o arquivo para leitura e escrita.

A rotina iJead lê dados do arquivo DO bulfer indicado. Os dados
são lidos desde a posição 0C>I'Iemedo arquivo, até o máximo de
num bytes. Caso essa quarDdade de bytes ultrapasse o final do
arquivo, apenas os bytes restantes são lidos. O número de bytes
efetivamente lidos retoma como o valor de retorno da rotina. Caso

esse mmero seja diferente de num, significa que o final do arquivo
foi atingido. Após uma leitura, a posição corrente do arquivo passa
a ser o primeiro byte seguindo ao último byte lido.

A rotina i_sul movimenta a posição corrente do arquivo indicado,
o número de bytes indicado em num, de acordo com o parâmetro
como:

O - num bytes a partir do inicio do arquivo;
1 - num (positivo ou negativo) bytes a partir da posição

corrente;
2 - num bytes voltando a partir do final do arquivo.

A rotina i_write escreve dados DO arquivo a partir do buffer
indicado. Os dados são escritos da posição corrente do arquivo, até
o máximo de num bytes. Os dados esaitos sobrepõem aqueles já
existentes no disco. Caso os dados ultrapassem o final anterior do
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arquivo, este é extendido. Caso essa quantidade de bytes esgote o
espaço disponível do disco, apenas os bytes que cabem do lidos.
O número de bytes efetivamente escritos retoma como o valor de

retomo da rotina. Caso esse número seja diferente de ""'", significa

que Dio foi possível escrever todo o buffer indicado. Após mna
escrita a posiçio corrente do arquivo passa a ser o primeiro byte
seguindo ao último byte escrito.

aETOItNO
Valor de Retomo da Rotina i_close (tipo int):

ZERO: Fechou com sucesso.

-1: Nlo pode fechar o arquivo.

Valor de Retomo da Rotina i_open (tipo int):
-1: o arquivo aio pode ser aberto.
valor positivo: indica o Úldice do arquivo aberto.

Valor de Retomo da Rotina tread (tipo int):
ZERO: Fim de arquivo.
Valor positivo: número de bytes efetivamente lidos.

Valor de Retomo da Rotina i_sulc (tipo int):
Valor positivo: posição corrente do ponteiro.
-1: pesquisa ilegal.

Valor de Retomo da Rotina i_write (tipo int):
Valor positivo: DÚmero de bytes efetivamente escritos.
-1: Houve e11'Ode escrita.

NOTA:
Essas rotinas possuem utilização semeJhante às rotinas de acesso a

arquivos da linguagem "C".
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NOME

i-8dc - Obtém caráter do teclado do hospedeiro.
i...putc - Escreve mn caráter no vídeo do hospedeiro.

SINOPSE

int carin = i getc()
iyutc(caract)

unsigned char caract, carin;

DESCRIÇÃO

A rotina iJetc lê um caráter do teclado do hospedeiro mM-pc.
Caso não exista um caráter digitado, espera-se até que um caráter
seja teclado. O valor earin, de retomo da rotina é o valor ASCll do
caráter digitado.

A rotina (pute escreve o caráter earact DO vídeo do hospedeiro
mM-pc. Caso ainda exista um caráter anteriormente enviado ainda
não recebido pelo hospedeiro, espera-se até que o caráter anterior
seja escrito. O valor de retomo da rotina é o valor ASCll do caráter
impresso.

RETORNO

Valor de Retomo da Rotina (tipo int):
Valor ASCll do caráter lido/escrito.

RESTRIÇÕES

• Podem ser digitados qualquer dos valores ASCll, que os mesmos
serão recebidos pela rotina iJete. No entanto, os valores ASCll
que correspondem a movimentos do cursor serlo tratados como tal
pela rotina (pUle.
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NOTA

Essas rotinas possuem utilização semelhante às rotinas tratamento
de caracteres da linguagem "C".

EXEMPLO

/* Para ecoar todos os caracteres digitados
até que seja teclado um caráter <~Z>:
*/

int Ci
while ( (c=i_getc() ) != 26) i-putC(C)i
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NOME

i~ - Le uma cadeia de carateres do teclado do hospedeiro.

SINOPSE
finclude <data str.h>

int car = i getk(cad, como)
int como; -
cadeia cadi
int cari

DESCRIÇÃO

A rotina iJetk chama a rotina _vgetkO irxlicando que devem ser
aceitos apenas os sinais de entrada do teclado, o que é realizado
pela rotina iJetc().

A rotina _vgetk lê do teclado uma seqüência de caracteres, e a
coloca na cadeia irxlieada. A cadeia pode ser editada durante a
execução da rotina, através dM seguintes teclas:

<lNS> - troca eme modo de inserção ou sobreposição;
<DEI..> - apaga o caráter sobre o qual o cursor está;
<:BactSpace> - apaga o caráter aerior ao cursor,
<Seta Esquetda> - volta o cmsor um caráter sem apagar;
<Seta Direita> - avança o cursor para a direita uma

posição;
<IIOME> - Coloca o cursor no início da cadeia;
<END> - Coloca o cursor no final da cadeia e desabilita

modo inserção;
<FI> - Restaura o caráter segui.-e da cadeia anterior;

<F3> - Restaura a cadeia anterior. Note-se que a cadeia
anterior vai sendo substituída por novos
caracteres teclados.

Caracteres imprimíveis são colocados na cadeia. Caracteres não
imprimiveis distintos das teclas de controle são ignorados. Os
caracleres de controle <Seta Acima>, <Seta Abaixo>, <PgUp>, e
<PgDn> podem ser considerados tenninadores do prooesso de
edição ou mo, dependendo do valor da variável como: se O não os
considera tenninadores; se 1 esses carac1eres são tenninadores. As
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(13)
(3)
se como = O

se como = O

(201) se como = O
(209) se como = O

lIeclas <RBTURN>, <LiDe Feed> e <"C> sempre sio consideradas
como terminadores. A rotina devolve como valor de retomo o

oódigo do camtel' que tenninou a ediçlo. Quando a cadeia 6

totIImenIe ~da. 08 demais caracteres sobrepoem-se ao dltimo
llllerior. Se o tamanho da cadeia for menor ou igual a zero, a rotina
nio 6 executada. e retoma com o valor -1.

RETORNO

Valor de R.etomo da Rotina (tipo int):
-1 - Cadeia indicada tem tamanho nulo ou negativo.
:>() - Código ASCII do caráter que encerrou a entrada da
cadeia. Pode ser os caracteres:

<Line Feed> (10)
<Retum>
<"C>

<Seta Acima> (200)
<Seta Abaixo> (208)

<PgUp>
<PgDn>

RESTRIÇÕES
• A cadeia deve ter capacidade para annazenar ao menos I

caracter.

• Devem estar determinados os parâmetros básicos do Sistema de
Janelas, tais como fonte corrente, e o mecanismo de comunicação
com o hospedeiro.

ERROS
-1 - Cadeia nula ou de tamanho negativo.
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VEJA TAMBÉM
v_instlag(3LIEGSP).

EXEMPLO
unsigned char cad[32]-{30,O};
i_getk(cad, O);
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NOME
Cle_imagem - Lê no hospedeiro uma imagem para uma janela.

SINOPSE
tinclude <data str.h>

RETORNO

Valor de Retomo da Rotina (tipo int):
-1: o arquivo não pode ser aberto.
valor positivo: indica o índice do arquivo aberto para a

leitura da janela (file).

int erro - i le imagem (file, xlo, ylo,
titulo, *nlin, *ncol);

DESCRIÇÃO
Esta rotina lê do uquivo indicado (que deve ser previamente aberto
com a rotina i_open(3LffiGSP» uma imagem no fonnalo de
imagens, obtendo o mímero de linhas (nlin) e colunas (rICO/), e
abrimo ama janela filho da janela corrente, nas coon1enadas
relativas l essa janela correspondente à xlo e ylo. A imagem é lida
e traDSferidadiretamente para essa janela. Note-se que a janela
corrente deve ter tamanho suficiente para mostrar a imagem a partir
da coordenada indicada, caso conlrário a imagem será truncada.
Caso a cadeia titulo não seja nula, seu c<tteúdo é mostrado no
cabeçalho da janela criada. A janela criada retoma da rotina como
a janela corrente.

int erro;
int file;
imagem.
int xlo, ylo

int *nlin, *ncol;

cadeia titulo;
janela.

Valor de retorno da rotina.
Arquivo de onde será lida a

Posição relativa à janela
corrente, do canto superior
esquerdo da janela a ser
aberta para mostrar a
imagem.
Tamanho da janela criada
pela rotina para armazenar a
imagem.
Cabeçalho a ser colocado na

RESTRIÇÕES
• A janela conente deve ter tamanho suficiente para mostrar a
imagem a partir da coordenada indieada, caso contrário a imagem
será truncada.

• O élItIuivoindicado deve ter uma imagem UDlll7Jenadasegundo
o padrão de imagens.

ERROS

-1 - o arquivo indicado não está acessível, ou não esü aberto.
retomo > O - código do élItIuivoindicado para leitura da imagem.

VEJA TAMBÉM
Jan_corrente(3LIEGJ), Copeo(3LmGSP).

EXEMPLO

/* Mostrar a imagem armazenada no arquivo
"minha.img" numa janela criada
diretamente sobre a tela. */

tinclude <data str>
extern lie janela raiz;
int file, 01, nc;

file=i open(kcvt("-.minha.img",O);
Jan corrente (&raiz);
i le imagem (file, 50, 40, &nl, &nc,
- - kcvt("-.Minha Imagem") );
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NOME

i~nc - Verifica se há caráter teclado.

SINOPSE

int flag - i-po11c()

DESCIUÇÃO
A rotina iJ'Olle verifica se foi digitado um cantei' DO teclado do
Hospedeiro ffiM-pc. Caso não exista um cuátet" digitado, a rotina
retoma com o valor ZERO (O). Caso exista um caráter teclado, o
valor de ~ é o valor ASCll do caráter digitado, porém o
caráter nio é retirado do buffer.

RETORNO
Valor de Retorno da Rotina (tipo int):

O - não existe caráter digitado.
>O - Valor ASCll do caráter lido/escrito.

RESTRIÇÕES
• Apesar da rotina retomar o código do caráter digitado, este não
é retirado do buffer, de maneira que chamadas sucessivas desta
rotina sempre retomará o mesmo caracter. Para retirar o caracter,
é necessário que seja chamada a rotina i-sete.

VEJA TAMBÉM
C.getc(3LIEGSP).

EXEMPLO
int c;
while (1)

if (i pollc() -- O)
- faz_outra_coisa();

else

trata_caracter(i_getc(»;
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NOME

i...,printk- Saída fonnatada de dados DO vídeo do hospedeiro.
v..JHintk- Saída fonnatada de dados DO vídeo do GSP.

SINOPSE

tinclude <data_str.h>

void i-printk (fmt, args)
void v printk (fmt, args)
char *fmt;
char args;

DESCRIÇÃO
A rotina iyri1ftt envia caracteres para o vídeo do hospedeiro
ffiM-PC.

A rotina vyrintk envia caracteres para o vídeo do próprio TMS.

Ambas as rotinas usam o esquema de formataçio da mesma
maneira que a rotina printj(3).

VEJA TAMBÉM
Ü>utc(3UEGSP), v_wpuc(3UEGSP).

EXEMPLO
i printk
- ("Isto é escrito no hospedeiro: %d\n",

10) ;
v printk ("Isto é escrito no TMS: %d\n",
- 10);
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NOME
POSIOONA - Posiciona o cursor na janeJa especificada.

SINOPSE

int Posiciona(jan, x, y)
int x, y;

liejaoela .jan,

DF.SCJtICAO

Posiciooa o cursor dentro da janela especificada - "jan".

RETORNO
Valor de Retomo da Rotina:

Erro (vide ERROS:).

RESTRICOES
A janela deve ter sido definida corretamente, e sua estnJtura deve
estar integra.

ERROS
O -Tudo OK.

1 - Estrotura da janela iodicada danificada.

VEJA TAMBEM
move3ursor(3UEGI).
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NOME
iniCsdb - Ioicializa o GSP.

SINOPSE

int init_sdb ()

DESCRIÇÃO
Esta rotina inicializa o processador grlifico GSP, de mmeira a que
as operações de manipulação da teJa e dos recursos de FJS gráficas
possam ser efetu~. Esta rotina deve ser chamada uma única vez
por qualquer programa, antes que qualquer operação de exibição ou
comunicação deste pacote possam ser executadas.

Esta rotina é chamada pela rotina lnicializa(3LIESI), a qual prepara
também a estrutura de janelas para operação do pacote gráfico.
Assim, esta rotina somente deverá ser chamada por programas que
oão utilizem a rotina lnicializa(3LJESI), quando as operações de
manipulação de janelas não forem oecessárias, realizando-se
diretamente o acesso à teJa do TMS, sem utilização do Sistema de
Janelas.

RETORNO
Não existe valor de retomo.

RESTRIÇÕES
• Esta rotina deve ser chamada uma única vez, antes de qualquer
outra operação do sistema gráfico.
• Caso esta rotina seja chamada, a rotina lnicializa(3LJESI) oão
pode ser usada, bem como o Sistema de Janelas.
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EXEMPLO

main ()
(
/* Declaraçlo de vari'veis */

init_sdb ();
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NOME

kcvt - Converte vetor para cadeia de caracteres.

SINOPSE
cadeia cad = kcvt (vet)
cadeia cad;
unsigned char *vet;

DESCRIÇÃO
Esta rotina detennina o DÚmero de caracteres que existe em um
vetor de caracteres desde a posição de índice 2 até a oconência do
primeiro caráter <NULL>. Para isso é necessário que as posições
de índice O e I contenham respectivamente os caracteres <-> e <>,
os quais são substituídos pela rotina pelo número de caracteres
detenninado. Dessa maneira o vetor passa a representar uma cadeia
no padrão CCMX&CO (Cadeia com campo máximo e corrente 
Sistema GeO [TRA_89].

A finalidade desta rotina é converter para o formato padrão
CCMX&CO um vetor inicializado como uma constante string pelo
compilador.

Note-se que os dois primeiros caracteres devem ser <-> e <.>, os
quais são mudados para o tamanho máximo e corrente da cadeia,
o que faz com que apenas a primeira chamada da rotina para um
mesmo vetor seja efetiva. Chamadas consecutivas nio encontrarão
os carac1eres <-> e <.>, e serão rejeitadas, deixando a cadeia
inalterada. Por outro lado, se a cadeia for modificada

posteriormente, o valor da string original inicialmente inicializada
pelo compilador passaIá a conter o valor modificado.
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RETORNO

Valor de Retomo da Rotina (tipo int):
Ponteiro para a cadeia alterada, o qual é o mesmo pooIeiro
passado como o argumento da rotina.

RESTIUÇÕES
• O tamanho múimo da cadeia Dio pode ulttapassar 128 bytes,
caso contrário esse será o tamanho considerado.

• A cadeia original, caso esteja com os caracleres <-> e <.> deve
ser encerrada com um caráter <NULL>.

EXEMPLO

Em ambos OS exemplos abaixo a cadeia "cad" passa a representar
uma cadeia de tamanho máximo 7, tamanho corrente 6, contendo
o valor "cadeia":

Exemplo 1:
char cad(]="-.cadeia";

kcvt(cad);

Exemplo 2:
char *cad;

cad=kcvt("-.cadeia");
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NOME

move_rect - Move retângulo de pixels.

SINOPSE

void move rect (ncol, nlin, xorg, yorg, xdest,
ydest) -
long ncol, nlin; Número de colunas e de

linhas de ambos os
retângulos.

long xorg, yorg; Coordenada do canto superior
esquerdo do retângulo
origem.

long xdest, ydest; Coordenada do canto
superior esquerdo do
retângulo destino.

DESCRIÇÃO

A rotina mov~J~ct copia o retângulo origem especificado através
de seu número de colunas ncol e de linhas nlin, cujo canto superior
esquerdo está na coordenada de tela indicada pat' xorg e yorg, para
o retângulo destino, de mesmo tamanho, cujo canto superior
esquerdo está nas coordenadas de tela indieada por xd~ste ydut.

RESTRIÇÕES

• Esta rotina opera na regiilo de memória de tela. e portanto pode
ser utilizada para a cópia de retângulos entre diferentes páginas de
tela, porém MO pode ser utilizada para a cópia de dados entre tela
e matrizes de pixels.
• Como a cópia é efetuada diretamente pixel a pixel da origem
para o destino, se houver sobreposição entre os retângulos origem
e destino, o resultado pode ser imprevisível.

EXEMPLO

/* Copia um retângulo 20 linhas abaixo */
move rect (10, 20, 20, 20, 40, 20)
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NOME

pcbar - Desenha um caráter na posição corrente do eursor.

SINOPSE
int pchar (caract)
char caract;

DESCRIÇÃO
A rotina pchar desenha um caráter na posição indicada pelo cursor,
dentto da janela corrente, e segundo o fonte corrente. Uma vez
desenhado o caracter, o cursor é deslocado na linha pua que
chamadas consecutivas da rotina desenhem os caracteres em
seqüência. Os seguintes caracteres de controle são também
interpretados:

<Back Space> - volta o cursor o espaço de um caracter,
<Line Feed> - Avança o cursor para a linba seguinte;
<R.etum> - Posiciona o culSOrno início da linha corrente;
<Tab> - Posiciona o cursor numa posição múltipla de 8
caracteres na linha corrente, a frente da posição atual do
cursor.

Antes do caráter ser escrito, a posição corrente do CUl'Soré avaliada
para verificar se está dentro da janela corrente. Caso esteja fora da
janela, abaixo da mesma, considera-se a necessidade de um
rolamento vertical da janela, para posicionar o cursor dentro da
mesma. Caso o cursor esteja acima da janela, nenhuma ação é
tomada, o mesmo ocorrendo caso o culSOresteja a direita ou a
esquerda da janela.

RETORNO
Valor de Retomo da Rotina (tipo int):

A rotina sempre retoma a constante Zero.
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ERROS
O - Tudo OK.

NOTA

Esta rotina é usada internamente para as operações de saída de
caracteres na tela do TMS, tendo portanto a intemão de ser
utilizada como rotina intema do sistema.

VEJA TAMBÉM

EXEMPLO
/* Escrever todos os caracteres do fonte

corrente, 10 caracteres por linha: */
for (i=32; i<128; i++ )

if ( 10* (int) (i/10)-i) {
pchar (10); pchar (13)
}

else (
pchar(i);
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NOME
geccolOIO- Estabelecer cor de fundo.
geccolorl - Estabelecer cor de frente.

SINOPSE
int set colorO (cor)
int set-colorl (cor)

long cor;

DESCIUÇÃO
Estas rotinas detenninam a cor respectivamente de fundo e de
frente com que si<> desenbadas as primitivas gráficas e as letras nas
mllmad=-lil subseqüentes. A cor é detenninada em função do número
de planos de cor do sistema corrente. Se o tamanho do pixel é de
" bits, o padrão de cor deve ser replicado na cor 32/n vezes, até
que se completem os 32 bits do valor da cor.

RETORNO

Valor de Retomo da Rotina (tipo int):
Valor de cor especificado.

RESTRIÇÕES
• Caso o valor não replique a cor ao longo dos 32 bits, cores
dife~nleS serão alocadas em diferentes colunas de pixels,
resultando em um padrão heterogêneo de cores.

EXEMPLO
/* Alocar a cor de frente Ox45, e a cor Ox8
para um sistema com 8 planos de bits: */
set colorO (Ox08080808);

set=colorl (Ox45454545);
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NOME

v_instlag - Estabelece condição inicial para insersãolsobreposição
de caracteres.

SINOPSE
int flagv = v insflag(flag)
register short flag, vflag;

DESCRIÇÃO
A rotina vJ"sjfag estabelece a condição inicial de chamada da
rotina iJetk(3LIEGSP). Se f1ag={), a rotina scbrepõe os caracteres
digitados, caso contrário os caracteres são inseridos. Note-se que o
conteúdo antigo da cadeia é sempre descartado, independe.-emente
do valor de f1ag. O valor de retomo desta rotina é o valor de f1ag
anterior. Note-se que o uso da tecla <INS> durante a execução da
rotina iJetk(3LIEGSP) altera o valor do ftag, mesmo para outras
chamadas da rotina iJetk(3LIEGSP).

RETORNO

Valor de Retomo da Rotina (tipo int):
Valor anterior de flag.

NOTA
Existe um ftag do sistema que registra a condição atual de
sobreposição ou inserção. Esse valor é sobreposto pela chamada
da rotina v_insflag ou através do uso da tecla <lNS> quando a
rotina iJede está ativa.

VEJA TAMBÉM
Cgetk(3UEGSP)

EXEMPLO
/* ler uma cadeia com inserção ligada a

princípio: */
v insflag (1);
(::getk(cad, O);
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NOME

v_lugc - Obter a posição do cursor na janela corrente.
v-POsic - Posicionar o cursor na janela correme.

SINOPSE
void v lugc (plin, pcol)
void v:posic (lin, col)

short *plin, *pcol;
short lin, col;

DESCRIÇÃO
A rotina v_'uge obtém a coordenada corrente do cursor na janela
corrente, em coordenadas relativas a essa janela (em coordenadas
de lioba e coluna - posição de caracteres em fonte corrente).

A rotina v"'posie coloca o cursor da janela corrente na posição
indieada.

RETORNO

plin e peol retomadas pela rotina v_'uge:
As variáveis apontadas por plin e pcol obtêm a posição corrente do
cursor nessa janela

EXEMPLO
/* Avançar o cursor 3 pixels na horizontal, e
5 pixels na vertical: */

short lin, col;
v lugc (&lin, &col);
v:posic «short(lin+5), short(col+3»;
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NOME
v_wputc - Escreve caráter na janela corrente.
v_wputt: - Escreve cadeia de caracteres na janela corrente.
v_wputs - Escreve vetor de caracteres na janela correme.

SINOPSE
int v wputc (c)
v wputs (str)
v=wputk (cad)

short c;
char *str;
cadeia cad;

DESCRIÇÃO
A rotina v_wpue coloca o caráter e indicado no vídeo, na posição
atual do CUISOr,na janela corrente.

A rotina v_wputs coloca o vetor de caracteres str indicado 00 vídeo,
a partir da posição atual do ctD"Sor.Avança o cursor para o final do
vetor escrito. Os caracteres são escritos com o atributo de vídeo

corrente, na janela corrente.

A rotina v_wputk coloca a cadeia de caracteres ead indicada 00
vídeo, a partir da posição atual do cursor. Avança o cursor para o
final da cadeia escrita. Os caracteres são escritos com o atributo de

vídeo corrente, na janela COlTente.

Os caracteres são colocados na janela corrente, na posição corrente
do CUISor, utilizando-se os atributos de vídeo coneme, tal como
cores de frente e fundo, e o fonte de caracteres corrente.
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SAÍDA DE CADEIAS ENTRADA SAÍDA(3L1EGSP)

RETORNO

Valor de Retomo da Rotina v_wputc (tipo int):
Código do caráter escrito.

Valor de Retomo das Rotinas v_wputs e v_wputk (tipo int):
Constante zero.

EXEMPLO
unsigned char cad[42]= {40, 3, 'a', 'b',

,c' };
v_wputc «short)'>');
v wputs
(RCadeia entrada pelo teclado:\nR);

v_getk (cad,O); v_putk(cad);
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Apêndice C

Manual de Referência do Subsistema de

Comunicação com o Hospedeiro

Protótipos das Rotinas que Executam as

Funções de EIS no Hospedeiro



TMS_SENDC COMUNICAÇÃO GSPIIIIM(3LIECGI) TMS_RECEIVEC COMUNICAÇÃO GSPIIBM(3L1ECGD

NOME
tms_sendc - Transmite o caráter digitado para o GSP.

SINOPSE
int tms sendc (carac)
unsigned char carac;

DESCBIÇÃO
A rotina tms_sendc transmite o caráter indicado em carac,
digitado no teclado do hospedeiro IBM-PC para o GSP.
Caso exista um caráter anteriormente transmitido e ainda
não aceito pelo GSP, aguarda-se pela recepção do mesmo.

NOTAS
• Caso mais de um caráter seja enviado antes que o GSP receba

o primeiro, a rotina entra em modo de espera, até que o
caráter anterior tenha sido recebido.

• A rotina correspondente que executa as funções
complementares de comunicação de EIS no GSP é a
Cgetc(3UEGSP).

VEJA TAMBÉM
tms_send_poll( 3LIECGI), i_getc(3LIEGSP),
Cpollc(3LIEGSP).

C-I

NOME
tmS]eceivec - Recebe do GSP um caráter para ser
mostrado no vídeo.

SINOPSE
int tms receivec ()

DESCRIÇÃO
A rotina tms]eceivec recebe do GSP um caráter, para que
o mesmo seja mostrado no vídeo do hospedeiro. Caso não
exista um caráter recebido, espera-se até que o GSP envie
um caráter. O valor de retorno da rotina é o valor ASCII do
caráter recebido.

RETORNO
Valor de Retorno da Rotina (tipo int):

Valor ASCII do caráter recebido do GSP.

NOTAS
• Caso esta rotina seja chamada e não exista um caráter

enviado pelo GSP para ser mostrado no vídeo, a rotina
aguarda para que isso ocorra, "travando" a operação do
programa. Para evitar isso, é conveniente que a rotina
tms]eceive-poll(3UECGI) seja chamada antes, para
garantir a existência a priori de um caráter enviado.

• As rotinas correspondentes que executam as funções
complementares de comunicação de EIS no GSP são 08
seguintes: i-putc(3LIEGSP), i-pollc(3LIEGSP),
i-printk(3UEGSP), i-putk(3UEGSP), i-puts(3UEGSP).

VEJA TAMBÉM
tms_receive_poll(3LIECGI), Cputc(3LIEGSP),
Cpollc(3LIEGSP), Cprintk(3LIEGSP), Cputk(3LIEGSP),
Cputs(3LIEGSP).
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TMS_SEND_POLL COMUNICAÇÃO GSPIIBM(3LIECGI) TMS_RECEIVE_POLLCOMUNICAÇÃO GSPIIBM(3L1ECGI)

NOME
tms_&encLpoll -- Verifica &eexiste caráter transmitido
pelo hospedeiro.

SINOPSE

int tms_send-poll ()

DESCRIÇÃO
A rotina tms_send_poll verifica se existe um caráter
transmitido pelo hospedeiro 18M-PC e ainda não aceito
pelo GSP. Caso exista, retoma-se o c6digo ASCII do
caráter. Se não existir um caráter não aceito, a rotina
retoma Zero (O).

RETORNO
Valor de Retorno da Rotina (tipo int):

O - Não existe caráter enviado ainda não recebido
pelo GSP.

>O - Valor ASCII do caráter já enviado.

NOTA
• Esta rotina não retira o caráter do buffer, o que deve ser feito

pela rotina tms_sendc(3LIECGI).

VEJA TAMBÉM
tms_send(3LIECGI)
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NOME
tms_receive_poll - Verifica se existe caráter enviado pelo
GSP.

SINOPSE

int tms_receive-poll ()

DESCRIÇÃO
A rotina tms_receive-POll verifica se existe um caráter
enviado pelo GSP e ainda não aceito pelo hospedeiro. Caso
exista, retoma-se o c6digo ASCII do caráter. Se não existir
um caráter não aceito, a rotina retoma Zero (O).

RETORNO
Valor de Retorno da Rotina (tipo int):

O - Não existe caráter enviado ainda não recebido
pelo GSP.

>O - Valor ASCII do caráter já enviado.

NOTA
• Esta rotina não retira o caráter do buffer, o que deve ser feito

pela rotina tms]eceiuec(L1EGSP).

VEJA TAMBÉM
tmB_receivec(LIEGSP)
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TMS_DISCO COMUNICAÇÃO GSPIIBM(3L1ECGI) TMS_DISCO COMUNICAÇÃO GSPIIBM(SLIECGI)

NOME
tm.s_disco -- Atende pedido de manipulação de arquiv08.

SINOPSE

int tms_disco ()

DESCRIÇÃO
A rotina tms_disco recebe do GSP a solicitação de uma
operação em disco e a executa. Caso DÃoexista nenhuma
solicitação pendente, a rotina retoma imediatamente.
Havendo alguma solicitação, a operação solicitada é
executada. A decodificação dos panimetros particulares a
cada solicitação é feita especificamente em função da
operação solicitada.

Os dad08 são recebid08 e/ou transmitid08 diretamente ao
buffer de comunicação. Quando alguma operação em disco
necessita que um arquivo seja especificado, tal
especificação é transmitida na estrutura de dados ArqSpec
(ver seção 6.4.6).

As operações tratadas são:
ARQINlCIO - Obtém o cabeçalho do primeiro

arquivo no h08pedeiro que se adequa a
especificação indicada.

ARQPROXIMO - Obtém o cabeçalho do próximo
arquivo do hospedeiro que se adequa a
especificação indicada.

LEARQ - Lê o arquivo indicado no h08pedeiro e o
transmite ao GSP.

ESCARQ - Escreve 08dad08 indicad08 pelo GSP no
arquivo especificado do h08pedeiro.

ABREARQ - Abre o arquivo especificado pelo GSP
no h08pedeiro.

FECHARQ - Fecha o arquivo especificado pelo GSP
no h08pedeiro.

POSICIONARQ - Posiciona o arquivo no byte
subseqüente ao offset solicitado.

C-5

LEIMAGEM - Lê o arquivo especificado em disco,
o qual contém 08 dad08 de uma imagem
tomográfica fonnatad08 confonne o msterna
de Proces•• mento de Imaren. deaenvolvido
[TRA_89], e a transfere para o GSP.

NOTA
• As rotinas correspondentes que executam 88 funções

complementares de comunicação de EIS no GSP são as
seguintes: Carqinicio(3UEGSP), Carqpro%imo(3UEGSP),
Copen(3UEGSP), Cclose(3UEGSP), Crea.d(3UEGSP),
i_write(3LIEGSP), i_see1e(3LIEGSP),
i_le_imagem(3UEGSP).

VEJA TAMBÉM
i_arqinicio( 3LIEGSP), Carqproximo( 3LIEGSP),
Copen(3LIEGSP), Cclose(3LIEGSP), Cread(3LIEGSP),
i_write(3LIEGSP), i_seek(3LIEGSP),
Cle_imagem(3LIEGSP).
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Para o Ambiente Gráfico

• sysconst.h
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struct LIE-prof_janela { 1* Cada elem. da estrutura indica
prof. de cada janela*1

lie janela *qual;
byt. protundidad.,I ,

/.••.•.•.•.•.•......•..•.•............•.•..•..•.•....•...•.••...•..•.•..•• •• fu.-:~. Ã_." •· - .
• ••••••••.•._ ~ • ~1a1_ •••• ~_ ••••••• RiU •••••
• ..-. _R_ •••••• J.eat:e ~1_ 'IUaXlIr-LD••.----------------------------------------------------------------------.·.~_: .
• - Dat:a"~: 0&-02-10 •.•..•••• 11. M. ~üaa •• - -.1_ ela~ __ •• f ••t. OS-U-tO.
• - -.1_ ela..u.ta_ ,... Up••• j_1e 11-01-11 •
........................................................................ /

typedef struct LIE fonte ( 1* Oefinicao do fonte de letras corrente *1
void *fonte;

int tam_car_x, tam_car-y; 1* Especf. tamanho de
cada caracter *1

) lie_fonte;

typed.t unsiqned char byte, *cadeia;

fdetin. DADO PRONTO 1

fdefine DAOO:ACEITO O

typedef struct LIE_tipo_janela ( 1* Mantem a especificao da
aparencia da janela *1

byte tipo borda; 1* bit O -> sem/com borda (O/l)
- bit 1 -> 1/2 traco.ll

bit 2 -> sem/com elevo Vertical
bit 3 -> sem/com elevo Hori~.
bit 4 -> aberta/colapsada
bit 5 -> borda ampla/singela *1

byte ~ janela; 1* qual a profundidade da janela,
- indice do vetor prof janela *1

char *texto; 1* A cadeia de carac que contem o nome
da janela *1

int elev v, 1* posicao do elevador Verto
- (em termos de Y) *1

.lev h; 1* Posicao de elevsdor Horiz.
- (em termos de X) *1

int limite v, 1* Posicao maxima que o elevador
- pode ocupar *1

limite h;

lie_tipo:janela;

arquivo *1
*/
*/
*/
*/
*/

1* Attribute (I byte)
1* Time stamp
1* Date stamp
1* File si~e in bytes
1* File name

1* Estrutura do cabecalho de

{ 1* Estrutura de comunicacao com host 18M-PC *1
short controle teclado,

dado teclado,
controle video,
dado vidio,
controle disco,
dado disco;

int endereco disco,

auxiliar: disco;

struct LIE comunica

/ .••
• f1~: 1 .u.-." •· - .
• lIei:e a&qIIi. __ ~. ~ia1_ ela"•••• --"-t:.wI •.••• ~ •
• ••••••••••• "111•••• ,... _ f__ ••••~ __ • ~. •
• ••• J'aft. cio __ 10 •• ~ __ , RUU •••••pela pefte •• It.oet: •
• XB(-.C. •
*----------------------------------------------------------------------*• •
• .uuri_: •• •
• - IM"- •• ~: 13-02-91 ••••••••• 11. M. or-.iaa •
........................................................................ /

typedef struct (
short fattr;

unsigned short ftime;
unsigned short fdate;
long fsi~e;
unsigned char fname[16];
) ArqSpec;

'define ARQINICIO 1
'define ARQPROXIMO 2
'define LEARQ 3
'define ESCARQ 4
'define ABREARQ 5
'define FECHARQ 6
'define POSICIONARQ 7
'define LEIHAGEM 8
'define CONTINUA 9

/* Estado{bit O) - 1, jan. mapeada na tela
- O, jan. nao mapeada *1

int *base;

int sparel;
int spare2;
byte estado;

LIE janela { I*Oefinicao do no basico *1
struct LIE janela *pai;l* Ponteiro para o pai *1
struct LIE-janela *prim filho;
struct LIE-janela *prox-irmao;
struct LIE-janela *ant Trmao;
lie_tipo_jãnela *tipo;-
int sentinela; 1* Campo para teste de consistencia *1
int xlo, 1* (xlo,ylo) definem canto superior *1

ylo, 1* esquerdo da janela *1
xhi, 1* (xhi,yhi) definem canto inferior *1
yhi; 1* direito da janela *1

un.lligned short plane_mask;
unsigned short event mask;
unsigned int cor frente,

cor fundo:

int x_cursor; 1* (x_cursor,y_cursor) definem a *1
y cursor; 1* posicao inicial do cursor na
- janela *1

void *a~fonte; 1* Ponteiro para o arquivo de
textos fonte *1

1* Endereco da area de memoria p.
salvamento *1

1* Réservados p. futura ampliacao *1

typedef struct

I lie_janela;
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, .
• fi.l_: .y.--':.h •• •
• -.t:a aJll!'Ii.- _~ •• t:ae •• ~.tw_ do •• d.t:_ ~J.ao oat:i.li.sado. •
.---------------------------------------------------------.•
• .i..t:od._:
• - Dat:••• ..n.-: U-G1-'1 ••••••••• 3••• ~ •
.......................................................... /

,.- - .• •• fu.-: U.• -n.1a •· - .· .•. -.u- --- . ~1atoa. •• t:o.s. ••• ...-.:_ •
• ••••••• _ ••••• _. zot:taa. do ••••~. ~tae •
• ~1oD ••
.-----------------------------------------------------------------.• •· .~-I .
• - DIItI••••••• _1 11-01-11 ••••• __ •••••••••••..•....................................•........•.....•........... / 'delino

'define
XMAX

YMAX

460
230

••

td.tino MIR PAR -41* Menor indico de par ••• tro valido *1
tdefine

MAJCPAR 221* Maior indice de paraaetro valido *1

tdefine

FIM O1* parametro para finalizar uaa *
* lista de parametros*1

'detino
SIM 11* Resposta afirmando um parametra *1

tdefino
NAO O1* Resposta Negando um parametro *1

'define MAXJANELAS

'define KN NeAR 32

256

1* Numero maximo de caracter8s numa entrada de
menu Pul1-Down *1

1* (x_cursor,y_cursor) definem posicao *1
1* inicial do cursor na janela *1
1* O arquivo de textos fonte *1

1* Parametro inteiro para ignorar *1
1* Parametra short para ignorar * I
1* Parametra byte ou char para ignorar *1
1* Parametro ponteiro para ignorar *1

1* Especf. tamanho (pixe1s) do carc. em X *1
1* Especf. tamanho (no. de pixels) em Y *1

14 1* Para Esp. do tipo da janela *1
15
16
17
18
19
20
21
22

'define NICONEMAX

1* Numero maximo de _nus definidos *1

2

8

20 1* Codigo do primeiro carc. do fonte *1

60

PIXEL_FISICO

'define INI_FONTE

'define MAXMENU

'definedefinem canto superior *1
esquerdo da janela *1
definem canto inferior */

direito da janela *1

1* (xlo,ylo)
1*

1* (xhi,yhi)
1*

fdofino PASSA INT-1
'define

PASSA-SHORT-2
'define

PASSA-BYTE-3
'define

PASSA:PONTEIRO-4

fdefine

lCLO 1
'define

YLO 2
'define

XHI 3
'define

YHI 4
'define

PLANE MASlt5
fdefine

EVENT-MASlt6
'define

COR FRENTE7
'define

COR-FUNDO 8
'define

X CÜRsOR 9
fdefine

Y-CURSOR 10
'define

FÕNTE 11

'define

TAM CAR X12
'define

TAM:CAR:Y13

fdefine

COR FRENTE BORDA
'define

COR-FUNDO BORDA

'define

TITÜLO -

'define

COM BORDA
'define

ELEV VERTICAL

fdefine

ELEV-HORIZONTAL
'define

TRACÕ DUPLO

'define
SOBREPOE

'define
BORDA_SINGELA

union paramval ( 1* Estrutura de Dados usadas para se obter o par *1
int *param.tro; 1* ATRIBUTO - VALOR *1
int *valorint;
short *valorshort;
unsignad char *valorbyte;
unsignad int **valorpont;
) ;
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Apêndice E

Listagem das Rotinas que Compõem o Ambiente Gráfico

• Listagem das Rotinas Escritas em Assembly do
Processador TMS34010

• Listagem das Rotinas Escritas em Linguagem "c"

• Listagem das Rotinas que Compõem o Subsistema de
Comunicacao com o Hospedeiro



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

•"idth 132

DECLARACAO DO ROTULO GLOBAL

charset.asm

<SPACE>
; <!>, ate.

>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00
>00, >00, >18, >18, >18, >18, >18, >18
>18,>18,>00.>18,>1'8,>00,>00,>00
>00,>00.>66,>66,>66,>24,>00,>00
>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00
>00,>00.>OO,>24,>24,>24,>7E,>24
>7E,>24,>24.>24,>oO,>00,>OO,>00
>00,>00,>00,>08,>1C.>2A,>OA,>1C
>28,>2A,>lC, >08,>00,>00,>00,>00
>00,>00.>7E,>42,>25,>25.>12,>10
>08,>28,>54.>54,>20,>00,>00,>00
>00,>00.>06,>09,>09,>06.>06,>09
>11,>51,>21,>5E,>00, >00,>00,>00
>00,>00,>18.>18,>18,>00.>00,>00
>00.>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00
>00,>00,>30.>18.>OC,>06.>06,>06
>06.>06.>OC,>18,>30,>00,>OO.>00
>00.>00,>OC.>18,>30,>60,>60,>60
>60,>60.>30,>18.>OC,>OO,>00.>00
>00.>00,>00.>00.>00.>36,>lC,>7F
>lC.>36.>00.>00,>00,>00,>00,>00
>00.>00.>00,>00.>00,>18,>18.>7E
>18.>18,>00.>00,>00,>00.>00,>00
>00.>00.>00.>00.>00.>00,>00.>00
>00.>00.>00.>18.>18,>10,>08,>00
>00.>00. >00, >00.>00. >00, >00. >7E
>00.>00.>00.>00.>00,>00,>00.>00
>00.>00,>00.>00,>00,>00.>00.>00
>00,>00.>00,>18,>18.>00,>00,>00
>00.>00.>60.>60.>30,>30.>18,>18
>OC,>OC,>06,>06,>00.>00.>00.>00
>00,>OO.>3E.>63,>63,>73,>73.>6B
>67,>67,>63.>63,>3E.>00.>00,>00
>00.>00.>18.>1C.>lE,>18,>18,>18
>18,>18.>18.>18,>7E,>00.>00,>00
>00.>00,>3E,>63.>60.>60.>60,>30
>18,>OC.>06.>47,>7F.>00.>00.>00
>00.>00,>3E.>63.>60,>60.>60.>38
>60,>60.>60.>63,>3E,>00.>00.>00
>00,>00.>30,>38,>3C.>3C.>36.>36
>33.>7F.>30.>30,>78,>00.>00,>00
>00.>00,>7F.>43,>03,>03.>3F.>60
>60.>60.>60,>63.>3E,>00,>00,>00
>00.>00.>3E.>63,>03.>03.>03,>3F
>63,>63.>63,>63.>3E.>00.>00.>OO
>00.>00,>7F.>63.>60,>30,>30.>18
>18,>18,>18,>18.>18.>00,>00.>00
>00. >00. >3E, >63. >63,>63. >63. >3E
>63.>63.>63,>63.>3E.>00,>00.>00
>00,>00.>3E,>63.>63,>63,>63,>7E
>60.>60.>60,>30,>lE.>00.>00.>00
>00.>00,>00.>00.>00,>00.>18.>18
>00.>00.>00.>18.>18.>00,>00,>00

.byte >00,>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00

.byte

>00,>00.>00,>00,>00,>00,>00,>00; codiqo 25

.byte

>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00

.byte

>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00; codiqo 26

.byte

>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00

.byte

>00,>00.>00,>00,>00,>00,>00,>00; codiqo 27

.byte

>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00

.byte

>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00; codiqo 28

.byte

>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00

.byte

>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00; codiqo 29

.byte

>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00

.byt.

>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00, codlqo 30

.byte

>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00

.byte

>00.>00,>00,>00.>00,>00,>00,>00, codlqo 31

.byte

>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00

.byt&

>00,>00,>00,>00,>00.>00,>00,>00; Inicio dos Caracteres ASCII

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

Seta para Direita
(codiqo 20)

codiqo 21

codiqo 22

1 codiqo 23

codiqo 24

_charset

'monospaced font'
, charset .asm'

>7C, >3C, >1C, >OC. >06.>02,>00.>00
>00,>00.>00.>00,>00,>00.>00.>00
>00,>00,>00,>00.>00.>00,>00,>00
>00.>00,>00.>00,>00.>00.>00.>00
>00,>00,>00,>00,>00.>00.>00,>00
>00,>00,>00,>00,>00.>00.>00,>00
>00,>00,>00,>00.>00,>00.>00.>00
>00,>00,>00,>00.>00.>00.>00,>00

.title

. .file

.q1ob1

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

.byte

Assembly do Processador TMS34010

Listagem das Rotinas Escritas em

As rotinas são colocadas por ordem alfabética de
arquivos.

*---------------------------------------------------------------------

*----------- ~o - ~ -------------
*----------------------------------------------------------------------

* ~_ •••••••••, ••• __ • ~__ (J>i.~.••••• ) .ao. ~.* ~%.
* lIet:a ~ ~ _ .-- •• ..- ••••• -
* •••• t.. ~ •. Ao ~_ •••••• _~ _ ••• pt..o~
* •• 1-..- • 11pt..o~ ••• U1Lft.. c:.da9-.. •• 1C1oJ4:- ~.
* • "bi.~ .••••••••• __ ••••_. 00 .-- ._ U.n..-.. _ .~
* ••••CICICÜ.9O~I. 80 ••• _ J.aJ.oi.o da t:.a..J.. -. 9'"••••••••••••
* ~ ~. -.pocd..h (••••• cU._lu (00lÜ.9. 20)). aaot.a,
* ••••<MCÜ9O 20 (~J.aJ."" 0_ •.••.•.••'-4) _ 31 -o _oorndoo pelo
* .i.oe::-,. cio32 _ cU._t:o._ o. ~I.*
*----------------------------------------------------------------------

* ti_-u.:
* 11/25/.'•••O~1 ~ioa .clt:t:oD ••••••••••••••••••• ~ •• DoDi.o
* 3/03/ • ., ••• JIloclUJAd ~o:r:mlL-U •• ." •• _-. ~ ~_t: ••• ~ •• DoDi.o
•• 20/02/'1 •.•~u.- •••oocüqo. ...•.•.••.••• ~ óI ••• 'l'_iaa

1
; ESTRUTURA DE DADOS,
charset:

- .byte >00,>00.>00,>02,>06.>OC,>lC,>3C
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.byte
>00, >00, >00, >00, >00, >00, >18, >18 .byte>OO,>00,>08,>1C,>36,>63,>OO,>OO

.byte

>00,>00,>00,>18,>18,>10,>08,>00 .byte>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00

.byte

>00,>00,>OO,>30,>18,>OC,>06,>03 .byte>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00

.byte

>06,>OC,>18, >30,>00,>00,>00, >00 .byte>00,>OO,>00,>OO,>7E,>OO,>OO,>OO

.byte

>00,>00,>00,>00,>00, >7E, >00, >00 .byte>00,>00,>18,>18,>18,>00,>00,>00

.byte

>7E,>00,>oO,>oO,>00,>oO,>00,>00 .byte>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00,>00

.byte

>OO,>00,>00,>OC,>18,>30,>60,>C0 .byte>00,>00,>00,>OO,>OO,>OO,>1E,>30

.byte

>60, >30, >18, >OC, >00, >00,>00,>00 .byte>3E,>33, >33,>33, >6E,>00,>oO,>00

.byte

>00,>00,>3E,>63,>63,>60,>30,>30 .byte>00,>00,>07,>06,>06,>06,>3E,>66

.byte

>18,>18,>00,>18,>18,>00,>00,>00 .byte>66,>66,>66,>66,>3B,>OO,>00,>00

.byte

>OO,>OO,>3E,>63,>7B,>7B,>7B,>7B .byte>00,>00,>00,>00,>00, >00, >3E, >63

.byte

>7B,>7B,>33,>03,>3E,>00,>00,>OO .byte>03, >03, >03, >63, >3E, >00,>00, >00

.byte

>OO,>OO,>08,>1C,>36,>63,>63,>7F .byte>00,>00, >70, >30, >30, >30, >3E, >33

.byte

>63,>63,>63,>63,>63,>00,>00,>00 .byte>33,>33,>33,>33,>6E,>00,>OO,>OO

.byte

>OO,>00,>3F,>66,>66,>66,>66,>3E .byte>00,>00, >00, >00, >00, >00, >3E, >63

.byte

>66,>66,>66,>66,>3F,>00,>00,>00 .byte>63,>7F,>03,>63,>3E,>00,>00,>OO

.byte

>00, >00,>3C,>66,>43,>03, >03,>03 .byte>00,>00,>3C,>66,>46,>06,>06,>OF

.byte

>03, >03, >43, >66, >3C, >00,>00,>00 .byte>06,>06,>06,>06,>OF,>OO,>OO,>00

.byte

>OO,>00,>1F,>36,>66,>66,>66,>66 .byte>00,>OO,>00,>OO,>OO,>00,>6E,>33

.byte

>66,>66,>66,>36,>1F,>00,>00,>00 .byte>33,>33, >33, >33, >3E, >30, >33, >IE

.byte

>00,>00,>7F,>46,>06,>06,>26,>3E .byte>00,>OO,>07,>06,>06,>06,>36,>6E

.byte

>26,>06,>06,>46,>7F,>00,>00,>00 .byte>66, >66, >66, >66, >67, >00, >00, >00

.byte

>00,>00,>7F,>46,>06,>06,>26,>3E .byte>00, >00,>00,>18, >18, >00, >IC, >18

.byte

>26, >06,>06, >06,>OF, >00, >00, >00 .byte>18,>18,>18,>18,>3C,>00,>OO,>OO

.byte

>00, >00, >3E, >63,>43, >03,>03,>03 .byte>00,>00,>60,>60,>00,>70,>60,>60

.byte

>73,>63,>63,>63,>3E,>00,>OO,>00 .byte>60,>60,>60,>60,>60,>63,>63,>3E

.byte

>00,>00,>63,>63,>63,>63,>63,>7F .byte>00,>00,>07,>06,>06,>66,>36,>IE

.byte

>63,>63,>63,>63,>63,>00,>00,>00 .byte>OE,>1E,>36,>66,>67,>OO,>00,>00

.byte

>OO,>OO,>IE,>OC,>OC,>OC,>OC,>OC .byte>00,>00,>1C,>18,>18,>18,>18,>18

.byte

>OC,>OC,>OC,>OC,>IE,>OO,>OO,>OO .byte>18,>18,>18,>18,>3C,>00, >00, >00

.byte

>00,>00,>78,>30,>30,>30,>30,>30 .byte>00,>00,>00,>00,>00,>00,>37,>6B

.byte

>30, >30,>33, >33,>IE, >00,>00,>00 .byte>6B,>6B,>6B,>6B,>63,>00,>OO,>00

.byte

>00,>00,>67,>66,>66,>36,>IE,>IE .byte>00,>00, >00,>00, >00,>00,>3B,>66

.byte

>1E, >36,>66,>66, >67, >00, >00,>00 .byte>66,>66,>66,>66,>66,>00,>00,>00

~l
.byte>00,>00,>OF,>06,>06,>06,>06,>06 .byte>00,>00, >00,>00, >00, >00, >3E, >63

.byte

>06,>06,>06,>46,>7F,>00,>00,>00 .byte>63,>63,>63,>63,>3E,>00,>00,>00

.ot._~

.byte>00,>00,>63,>77,>7F,>6B,>6B,>63 .byte>00,>00, >00, >00,>00, >00,>3B,>66

.n

.byte>63,>63,>63,>63,>63,>00,>00,>00 .byte>66,>66,>66,>66,>3E,>06,>06,>OF

0,

.byte>00,>00,>63,>67,>67,>6F,>6F,>7B .byte>00,>00,>00,>00,>00,>00,>6E,>33

.byte

>7B,>73,>73,>63,>63,>00,>00,>00 .byte>33,>33,>33,>33,>3E,>30,>30,>78

CI.

.byte>00,>00,>IC,>36,>63,>63,>63,>63 .byte>00,>00,>00,>00,>00,>00,>3B,>6E

ml

.byte>63,>63,>63,>36,>IC,>00,>00,>00 .byte>66,>06,>06,>06,>OF,>00,>00,>00

;;
.byte>00,>00,>3F,>66,>66,>66,>66,>3E .byte>00,>00,>00,>00,>00,>00,>3E,>63

.byte

>06,>06,>06,>06,>OF,>00,>00,>00 .byte>06,>IC,>30,>63,>3E,>00,>00,>00

.byte
>00,>OO,>IC,>36,>63,>63,>63,>63 .byte>OO,>OO,>OO,>00,>08,>OC,>IE,>OC

ji

.byte>63,>63,>6B,>36,>3C,>40,>00,>00 .byte>OC,>OC,>OC, >6C,>38,>00, >00, >00

.byte

>00,>00,>3F,>66,>66,>66,>66,>3E .byte>00,>00,>00,>00,>00,>00,>33,>33

.byte

>36,>66,>66,>66,>67,>00,>00,>00 .byte>33,>33, >33, >33, >6E, >00, >00, >00

.byte

>00,>00,>3E,>63,>43,>06,>OC,>18 .byte>00,>00,>00,>00,>00,>00,>63,>63

.byte

>30,>60,>61,>63,>3E,>00,>00,>00 .byte>63,>63,>36,>IC,>08,>00,>00,>00

'I

.byte
>00,>00, >7E,>5A, >18, >18,>18, >18 .byte>00,>00,>00,>00,>00,>00,>63,>63

1

.byte>18,>18,>18,>18,>3C,>00,>00,>00 .byte>63,>63,>6B,>7F,>36,>00,>00,>00

,lI

.byte>00,>00,>63,>63,>63,>63,>63,>63 .byte>00,>00,>00,>00,>00,>00,>63,>63

H

.byte>63,>63,>63,>63,>3E,>00,>00,>00 .byte>36,>IC,>36,>63,>63,>00,>00,>00

.byte
>00,>00,>63,>63,>63,>63,>63,>63 .byte>00,>00,>00,>00,>00,>00,>63,>63

J"

.byte
>63, >63, >63, >36, >08, >00, >00, >00 .byte>63,>63,>63,>63,>7E,>60,>63,>3E

.byte

>00,>00,>63,>63,>63,>63,>63,>63 .byte>00,>00,>00,>00,>00,>00,>7F,>61

.byte

>63,>6B,>7F,>77,>63,>00,>00,>00 .byte>30,>19,>OC,>46,>7F,>00,>00,>00

, J

.byte>00,>00,>63,>63,>63,>36,>36,>1C .byte>00, >00, >79,>OC, >OC,>OC,>OC, >06

.byte

>36,>36,>63,>63,>63,>00,>00,>00 .byte>OC,>OC,>OC,>OC,>78,>00,>OO,>00

.byte
>00,>00,>66,>66,>66,>66,>6E,>3C .byte>00,>00,>18,>19,>18,>18,>18,>00

.byte

>18,>18,>18,>18,>3C,>OO,>OO,>00 .byte>19,>18,>18,>18,>18,>00,>00,>00

.byte

>00, >00, >7F, >61, >60, >30, >18,>OC .byte>OO,>00,>OF,>18,>18,>18,>18,>30

.byte

>06,>03,>03,>43,>7F,>OO,>00,>00 .byte>18,>18,>18,>19,>OF,>OO,>00,>00

.byte

>00,>00,>3E,>06,>06,>06,>06,>06 .end

~
.byte>06,>06,>06,>06,>3E,>OO,>00,>00

.byte
>00,>00,>06,>06,>OC,>OC,>18,>18

.byte
>30,>30,>60,>60,>00,>00,>00,>00

_..J

.byte>00,>00,>7C,>60,>60,>60,>60,>60

.byte
>60,>60,>60,>60,>7C,>00,>00,>00
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colorO.asm colorl.asm DECI.ARACAOGLOBAL PARA NOME FUNCAO

--- '-- ••••• jet ••• ...-

DECLARACAO GLOBAL PARA NOME FUNCAO

lIot:a ~ ••••• jet ••• ...- _ '*-do pai: __ -...l~__ C.

*-Al4,A8,1
A8,B9
2

comdata.asm

ENTRY POINT

set colorI:
- MOVE

MOVE
RETS
.end

*---------------------------------------------------------------------

*--------------------- ~3.010 - ~ --------------------------
*----------------------------------------------------------------------

* tiot:_1oo:
* 30-01-'1 •••••••••••••••••••••••••••~ ~i M. ~2a""
*----------------------------------------------------------------------
**********************************************************************

* Declara secao de comunicacao com ambiente Host IBM-PC *
****************.***** ••****.** •••• **.**********.********.******.*.**

.sect ·OO~ ; Declara s.ction OOMunication

.globl comunica ; Declara global struct comunica
comunica: .word Õ,O 1 Inicializa butter de teclado

.word 0,0 ; Inicializa butfer de video

.word 0,0 ; Inicializa buffer de disco

.int 0,0 ••

contro1.asm
.width 132

*---------------------------------------------------------------------

*--------------------- tMI3.010 - ~ --------------------------
*----------------------------------------------------------------------

* l'aDaao o.t. _t:zool* -
* •• t:obo~ p_ • """otIEDC1o~00IftWn0
*----------------------------------------------------------------------

: u•• -_: o.t._oGDt:zoJ.(_l);
* Do..n_o do. ~_:
* iat: --.1; 1* - •••••••••• - GOl••••• - zoav. ~ *1*
* Illat:o_o _ M: Toiel (:L.aoI.f'laido•.*
* a.c,lot:_. aJ.t:oEDCIo.: AI, ~*

: l'aDaao g.l:_ooot:zool
* Ilfto_ •• ~"" cio """ot:~~ 0C)ftJIDL*
*----------------------------------------------------------------------

: V•• -_: g.l: _ CI•• t:zoo1() ;
* a.t:ozao _ Il.og'. AI: To1o~ do ~ _ 32-1tit:.*
* a.c,lot:_. olt:oEDClo.: &8*
* .ot:_ ~__ ._ pcoj p.-. _ --..a. po~_ .~ C.*

_set_colorO,_set_colorl

*-Al4,A8,1
A8,B8
2

,set color O'
'colorO ..asm'

.title
•file

JIfI••.••••• a CDr.llIIO • ~_ •••••• U•.••••••DelIo _ ,iae1 •• --... •
(. Iti" •• , • _1eIr ••••• _ -.11 ••••••••••. otI•••••••• 11 Iti". 11/._ .••••••••1._ ••••• _,be1 •• ti•••••• , •• ~_ 1ad1•••••
• C, • ~_ li. _t.z.Ia ...- • ~__ •••••• _ oaCccc"".

_rilMi • ~ o ~_ •••••• Ui •••••• DocIo _ p~ li. ~ a
(a Itit:•• , • _~ ••••• __ -.ou.•••• ao """otIEDC1o~•• 32 !>iu 32/a

_ •••••••••• 10 _ • cI8cIo _ piaal li. t:~ ., •• ~_ 1acU.•••••• " • ~_ li. _~ ...- • ~__ •••••__ O••••••••••

.width 132
*---------------------------------------------------------------------

*--------------- tMI3.010 ~ ----------------
*----------------------------------------------------------------------

* ••••••• '"* .-1...0* -
*
*
*
*
*
*
*
*----------------------------------------------------------------------

: V.a-M: ,"*_GOl..o(J'ftIl) 1
* ~- do. &.!t 1•••:
* lat: pNll 1* _1o~ do pUel &"IIpllaeclo *1*
* ••• ~ M: ToiAS(iaoIdlm.clo).*
* a.c,lotl'-"- aJ.•••••••• : M,"I
* r..o.. '"* _1_1* -
*
~
*
*
*
*
*
*----------------------------------------------------------------------

: V•• -M: '"* _GOl_1 (pwoa1) ;

* Deaori_ do. ~ •••:
* lat: ral; 1* _10~ do pbo1 &"IIpu.•••• *1*
* Ilft __ ••• ~ M: ToiAS(iaoId1ai.do).*
* a.c,lotl~ aJ.•••••••• : &8,.'*
*----------------------------------------------------------------------
* -..:1._ ld.otI_i.aa:
* 2/10/'C ••.Oc~iaol ••••ioo wz1t:t:oa ••••••••••••••••••• Gwfa Goi4r
* 5/1C/" •••Addod ~ ~i9bt: aotioo ••••••••••••••••••J0CZ7 Toa ~
* 7/03/'0•••~oiODOdo ao oiot:••• ~ •••••••••••• ~ ~ai M. ~
*----------------------------------------------------------------------

ENTRY POINT

.globl

set colorO:
- - MOVE

MOVE
RETS

* Dot:.: 1'-11-10
*----------------------------------------------------------------------
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DECLARAR NOME DA FONCAO GLOBAL

* ti_••.••:
* l'-11-to .•..•..••...........••.•. 119- ~ •••••••• -.....
*----------------------------------------------------------------------

;
.title
.tUe

, set control'

'set_control.asm'

• 2!1' U •••••• -u 234 <Iala8 _ ri.l-u. O • ., t:o ••.•• _ 1~
•••••• _io~ •••• o •••• 001_, poc iaM _ ~ ~.-J...•.--.....-
* oaa doi. pt.e1 •.
*-------------------------------------------------------------------------

.title 'desenha um retangulo'

.file , draw_box.asm'

DECLARACAO GLOBAL DO NOME DA FONCAO

.noliat

.copy gapregs.inc

.list

.qlobl _set_control,_get_control
.global _draw_box

ENTRY POINT

ENTRY POINT

_draw_box:
!fil'M

SP,AO,Al,A3,A4,AS; Salva registradores
MMTM

SP,B2,B7
SETF

16,0,0
;' GET RECTANGLE MIOTH

!«JVE "-Al4,AO,l
JRN

DOME ; QUIT IF NEGATIVE
!«JVE

"-Al4,Al,l ; GET RECTANGLE HEIGHT
JRN

DOME ; QUIT IF NEGATIVE
!«JVE

"-A14, A3,l ; GET XLEFT
!«JVE

"-A14,A4,l ; GET YTOP

!«JVE

A4,AB
SLL

16,AB
!«JVX

A3,AB

!«JVE

AB,B2 ; SET DST ADOR
!«JVE

AB,AS ; SAVE DST ADORESS

!«JVK

l,AB ; PUT Y-l IN TEMP OYDX REGISTER
SLL

16,AB ; PUT IN Y PART
!«JVX

AO,AB
INC

AB ; MAKE ONE K>RE
K>VE

AB,B7 ; MOVE TO OYDX REGISTER
FILL

XY ; ORAM TOP HORIZONTAL LIME

K>VE

Al,AB ; GET RECTANGLE HEIGHT
JRZ

DOME ,IF HEIGHT - O, EXIT

SLL
16,AB ; LEFT JUSTIFY

ADOXY
AS,AB

!«JVE
AB,B2

FILL
XY ; ORAM BOTTOM HORIZONTAL LIME

K>VK

1,AB
SLL

16,AB
ADOXY

AB,AS
K>VE

AS,B2 ; SET DST ADORESS FOR LEFT SIOE
K>VE

Al,B7 ; PUT HEIGHT - 1 IN OYDX REGISTER
OEC

B7
SLL

l6,B7 PUT IN Y PART
INC

B7 MAKE X PART OME
INC

B7 Mais um
FILL

XY

ADD

AO,AS
K>VE

AS,B2
DEC

B2 Menos um para fechar certo o
retanguloFILL

XY ORAM LEFT SIDE

DONE: HHFH
SP,B2,B7

HHFH
SP,AO,Al,A3,A4,AS; RESTORE REGISTERS

RETS
2

• end

a1t:..-

•••• .74aai •••••••• ~_iaa

; AB <- CONTROL

Registrador CONTROL
; interrupcao por sottware

Como nao ha parametros de entrada o pc
e inc. por 32

10DlJ 1aJ:9'lZ'&,alt:..-,z10,ylo;

draw _box.asm

16,0,0
@CONTROL,AB, O
29
O

32,0,1
16,0,0
"-Al4,AB,1

AB, @CONTROL, O
29
2;

(z10, y10) +-------------------
I 1\I I
I 1I I1
-------------------+

\-- 1aJ:9'lZ'&--I
(~iaido)

.end

;
set control:

- - SETF
SETF
MOVE

MOVE

trap
RETS

get control:
- - SETF

MOVE

trap
RETS

.width 132
*---------------------------------------------------------------------

*--------------------- ~3.010 - ~ --------------------------
.---------------------------------------------------------.------------

* l'IIDaeo ~ boa· -
* lI8b ~iaa •••••••• bozda8 ele _ ~la, _ a _ .--~
* _looec1a ao ~iftztMloJ: OOLOal.
*-------------------------------------------------------------------------

* v•• -_: __ boa (laz9-a,a1t:..-,s1o.,ylo);
• - oade:*
*
*
*•••
*
*
*
* 1lM:.o__ lia: Toi<I
*
* ..,i__ all:e1nde: lia
*----------------------------------------------------------------------

* tiftod.oe:
* 10-10-to*
*-------------------------------------------------------------------------

• aa..41 ••••• :
* A t:ela elo ~~ po._ 2!l6 1iDbaa _ !lU _1_ ~, _ ••••••••
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drawcar.asm
I«)VE
I«)VE
SLL
I«)VY
I«)VE

@ 1ie fonte corrente+32,A4,1
@-lie-fonte-corrente+64,AS,1
16,AÇ -
AS,A4 1 A4 - (y,x)
A4,DYDX

A4 - tam x
AS - tam:J

DECLARAR NOME DA FUNCAO GLOBAL

ENTRY POINT

.glob1 _lie_fonte_corrente

O Ponteiro para o arquivo de fontes, e de seus atributos e buscado na
estrutura 1ie_fonte_corrente.

desenha o caracter

;Al-y::x

fill.asm

SP,BO,B1,B2,B7,B10,B11,B12,B13,B14
SP,AO,A1,A2,A4
SPTCH,A8 ;restore original CONVSP
A8,A8
A8,@CONVSP,0
2

PIXBLT B,XY

Estabelece DADDR
SLL 16,A2
I«)VY A2 ,A1
I«)VE A1 ,DADDR

o ponteiro do caracter e.ta em AO
!«lVE AO, SADDR

~
~
!«lVE
LHO
I«)VE
RETS
.end

SÃ. f'aao.o p_'" _ zoM:8DlJ'I1oela t.e1o, -::ta ••••• il~ •
cIaodapalo. wari~. -wiAlt:b-• "Higb~-. Ao _ ••~ .,0-- (:al.et't.,J'l.afi:)
~f'i •••• o ••••~o ....-ioso •••••••••• ~o. A _so .pe ~. __
o ~oaga1o ~~. ~ DO ....,iãzoacloso00L0al (B'),
••••_ cIa _ --..: oeb ~_o.

-.t.. f'aAaao • p_jat:acIa pa&'D_ ~ poso_ p~ "-C.

Daeari_o •••• ~_:
loD9 wicll:Ja,ba~; 1* ~ • al=z. do ~o *1
10Dg' :a1af'~, J":op; 1* 000J:d'. do ~o aapari_ ~ do -". */

fim:

.globl _fiU

DECLARAR NOME DA FUNCAO GLOBAL

ENTRY POINT

.width 132
*---------------------------------------------------------------------

*--------------------- ~3.010 - ~ --------------------------
*----------------------------------------------------------------------

* f'i.ll f'_ ••••1oa
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*----------------------------------------------------------------------

* V•• -_: f'll1(wi.cII:Ja,~~, :a1eft, J":op);*
*
*
*
*
* aM:o_o _ M: VoiA (~i.aecI)*
* lloolJiã- .1~-..:Io: ••
*----------------------------------------------------------------------

* tiã_ioo:
* 21 5/" •••~i9iaa1 ~i •• ..s~ Joka .1eok
* '/12/'O ••• ~ __ .i~ LDI •••••••••••••••••••• J. M. ~iae
*---------------------------------------------------------.-----------.Obtem o ponteiro para o caracter c

Obtem posicao de x
Obtem posicao de y

_draw_car

'desenha caracter'

, draw_ car •asm'

SP,AO,A1,A2,A4
SP,BO,B1,B2,B7,B10,B11,B12,B13,B14

16,0,0
32,0,1
*-STIt,AO, 1
*-STIt,Al, 1
*-STIt,A2, 1

.title
•file

.glob1

*TM
*TM

SET!'
SET!'
I«)VE
I«>VE
I«>VE

DEFINE CONSTANTS
.nolist

.copy gspregs.inc

.list

Estabelece o -pitch-
I«)VE @ 1ie fonte corrente+32,A4,l
I«)VE Ai, SPTCH -
LHO SPTCH,BO
I«)VE BO,@CONVSP,O

.width 132
*---------------------------------------------------------------------

*--------------------- ~.010 - ~ --------------------------
*----------------------------------------------------------------------

* ••••••••••• -* -
* ••• ,....,..jebda..- _ --... ,.~_ ~ __ -C
*----------------------------------------------------------------------

: lJa.-_: •.•• __ (,., a, 1')1
* Da8ari_ ••• _ .• to_:
* --"" 1* peai:.bo.- O-.:11:._ *1
* ia~ a,J'I 1* po."_o i~o O *1*
* ••.•••• _ M: _iA (ia_naiAlo)*
* 1la9i~ 81•••••••• : M*
*----------------------------------------------------------------------

* .i.ftari_:
* 0'-12-10 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J. M. ~iaa
*----------------------------------------------------------------------

,
_draw_car:

Estabelece DXDY _fil1:

E-9 E - 10



lkU *-- . paooj•.•••• ..- .- _ ~-40_ ••••• _ ••• -<:. */

; retoma

;concatena xs, ys
;Obtem endereco de III8IIlOria

do pixel

/* 1apaa •• 1~tI&'II••• Jl.t.••••. ~oaUl */
/* ooo:ccI.cio~o •••.•••.••• Jl.t.. ~oa~

/* pi~" cio~ "'ftmo */
/* ~o __ cio~o:c"iDo */

Copi. _ pta.l. ~t.to. _~icIo. __ ••• iae - ral-" Ulo,
_ •• ~ozo ••• piaal. -.peotn __ (oepia ••• ~ eleftcIeo ..
• _ri •••• d~). O Jl.t.•••• lo ~oau • i4IMlt:Uta.IoJ'OE'__•..••.-••••••_u ~iozo •••• u •••, • _ al~. lapaa.
o ~o:c ~mo • ~i~i __ .- _ ~o ~ • _ -pi~·.
O -pi~"- •• cIi~ _~ o ""'••.•_1111 ~ ••••••••• u..taa.
acIj...-t. •• cio~:c.

* Calcula o endereco de memoria do pixel.
SLL l6,AS
MOVX AO,AS
CVXYL A8,AS 2

* Lê o pixel.
PIXT *AS,AS

* Recupera os registradores e retoma.
MOVE *SP+,AO,l
RETS 2
.end

get_rect.asm
.width 132

*---------------------------------------------------------------------

*--------------------- ~'.010 - ~ --------------------------
*----------------------------------------------------------------------

: ••••••••••fé_-':
*
*
*
*
*
*
*
*
* lkU ~_ • paoojêacla..- - .- - fI4.-.-- - •••-<:.
*----------------------------------------------------------------------

: \7•• -_: fé_-':(wLIl:Ja, Migb~, uo.1eft, .caloop, ~, 48t:pi~");
* De.ori_ ••••~:
* 10eqwiclt:ll,•••~,
* 1089.za.1eft, .lt'CIt.op;
* 1089clft.pi~;
* •••ozot: ~(];*
* ~o_o _ a.8: ".iel (iodId!iaJ.clo)*
* ""'iftZ'O .1~ : a.8
*----------------------------------------------------------------------

* tift_ioo:
* 2/ 5/1' .•• ~iaal ~ioa ~~ ••••...•.••..•.•...•• J~ alaak
* 10/20/1'..•adda4 ~ ~~ ~ioe .•••••••.•.••••.•• ~ey ~oa
.----------------------------------------------------------------------

getpixel.asm

32,0,1 ;EU
AO,*-SP,l ;salva registrador
SP,B2,B7,BlO,Bll,B12,B13,B14 ; Estes reg. sao alto pela

*-Al4,AO,1 ;Obtem 'width'
*-Al4,AS,1 ;Obtem 'height'
l6,AS ;
AS,AO ;concatena width , height
AO,B7 ;Carrega DYDX
*-A14,AO,1 ;Obtem xleft
*-A14,AS,1 ;Obtem ytop
l6,AS ;
A8,AO ;concatena %lett , ytop
AO,B2 ;Carrega DAODR
XY ;-fi11- o retangulo
SP,B2,B7,BlO,Bll,B12,B13,B14
*SP+,AO,l ;recupera registrador
2

SETF
MOVE
HHTM

MOVE
MOVE
SLL
MOVY
MOVE
MOVE
MOVE
SLL
MOVY
MOVE
FILL
HMFH
MOVE
RETS
.end

-.e:- . ~ ...pt.el ••• _ ••~ .•••,,
_ ~i""" _1ai:i~ __ ~o ~io&- ••••••• da ulo.
••• ~__ ciopta.1 .' •• bi~., 0.-.1_ ••• piaa1 ~ ••_ Ia~ •
.•• .-.1_ zé..-..lo; _ 32-•••••• _ O•.

FILL

.width 132
*---------------------------------------------------------------------

*--------------------- ~3.010 - ~ --------------------------
*----------------------------------------------------------------------

* ---- ".J'ta.l*
*
*
*
*
*
*
*
*----------------------------------------------------------------------

* \7•• -_: 9C.J't.el (sa, p);*
* De-n_ ••••~_:
* ~ _,~; /* _ ••••••••• ciopiaal ~oau */*
* ~ _ a.8: "'lozo'" Piaal*
*~a1~: a.8
*----------------------------------------------------------------------

* tiftOZ'ioe:
* 05/12/10•..•..•••.•..••..•..•..•....•••.•..••••~ ~ ~_ia.
*----------------------------------------------------------------------

.tlt1e
•file

'get pixel'
'getpixel.asm'

DECLARAR NOME DA FUNCAO GLOBAL

.globl _get_rect

DECLARAR NOME DA FUNCAO GLOBAL DEFINE CONSTANTES

.globl

ENTRY POINT

_getyixel .nolist
.copy gspregs.inc
.11st

_getyixel: ENTRY POINT

MOVE AO,*-SP,l
* Retira os argumentos da pilha.

MOVE *-Al4,AO,1
MOVE *-Al4,AS,1

;salva registrador

;Obtem 'xs'

;Obtem 'ys'

get rect:
- - HHTM

HHTH

SETF

SP,AO,Al,A2,A],A4,A5
SP,BO,Bl,B2,B3,B7
16,0,0

;Salva registradores A

E - 11 E -12



;Estabe1ece DYDX
;Move os Dados

Estabelece DEST ADDRESS em
fOZ1llatoLINEAR

Estabelece DYDX

Aponta para valores de I/O
End. base para I/O register
Carrega contador de 100p.

;Aponta para valores de I/O
;End. base para I/O register
;Carrega contador de 100p.

*80+,*B1+,0
B2,LOOP2

*BO+,*B1+,O
B2,LOOP1

IOREGS2,BO
INTENS,B1
7,B2

MOVE
DSJS

MOVI
MOVI
HOVK

MOVE
DSJS

ENTRY POINT

Define CONSTANTES

--Copia gspregs.hdr, mas nao lista aqui.
.nolist

.copy gspregs.inc

.list

LOOP1:

_init_sdb:

* Inicializa registros de I/O.
SETF 16,0,0
MOVI IOREGS1,BO
MOVI IIESYNC,B1
MOVI't 12,82

LOOP2:

Recupera os registradores A

;Obtem IfIDTlI
;Obtem IIEIGNT
;Obtem SRC LEFT
;Obtem SRC TOP

;Obtem DST pointer
;Obtem DST PlTeH
;Estabe1ece SRC PITCH
;Estabe1ece novo DST PlTeH

;Sa1va antigo CONVSP PlTeH

/Estabe1ece SOURCE ADDRESS formato XY

*-A14,AO,1
*-A14,A1,1
*-A14,A2,1
*-A14,A3,1
*-A14,A4,1
*-A14,A5,1
B3,B1
A5,B3
@CONVSP,A8,0
@CONVOP,@CONVSP,O
16,A3
A3,A2
A2,BO
A4,B2

l6,A1
Ai,AO
AO,B7
XY,L
A8,@CONVSP,0
SP,BO,B1,B2,B3,B7
SP,AO,A1,A2,AJ,A4,A5
2

MOVE
MOVE
MOVE
MOVE
MOVE
MOVE
MOVE
MOVE
MOVE
MOVE
SLL
MOVY
MOVE
MOVE

SLL
MOVY
MOVE
PIXBLT
MOVE
~
~
RETS
.end

init_sdb.asm * Inicia1iza registros B.
MOVI BREGS,80 ;
MMFM BO,SPTCH,DPTCH,OFFSET,WSTART,WEND,COLORO,COLOR1

Dec1aracao do nome da funcao GLOBAL

•• •ai.da:
o. •••~ de 'I/O • _ ••• l~ • ost._ iaJ.ai.elb..so..••••._ •••~ A•• l~--".

%a.f.o1alJ.__ ..p.ft~ do ~ de: u-pori_ de Y1deo,
~_~o de yi.deo, • ~ ~i_. ft.ilJ.aadoa.
~u. ~ ~ 15150 ••••
~u. ~ .xar. • 1•••.•

O, pois nao foi passado param. algum

* Terminado. Return.

* trap 29
RETS O

* Define valores do reg. B-file.
BREGS: .long

>FFFFFFFF ;COLORl - B9

.10ng

>00000000 ;COLORO - 88

.long

>00FF01FF ; MERO- 86depende do tamanho, lO9ico do pixe1

.10ng

>00000000 ;WSTART - B5

.10ng

>00000000 ;OFFSET - B4EU, pois nao esta,
com pa11ete

.10ng

>00001000 ;DPTeH- B3512 pixels de,
8 bits (na tela!)

.10ng

>00000000 ;DADDR- B2

.long

>00000008 ;SPTCH- 81

* Define valores dos I/O register •

IOREGS1: .vord
>0007 ;IIESYNC- >COOOOOOO

.vord
>0010 ;HEB~- >C0000010

.vord
>0097 ;HSBu:N- >C0000020

.vord
>009E ;HTOTAL- >C0000030

.vord

>0005 VESYNC- >C0000040
.vord

>OOOa VEBLNIt- >C0000050
.vord

>OOfc VS8LNIt- >COOOO060
.>ford

>0105 VTOTAL- >COOOO070

.vord

>F010 DPYC"1'L- >C00OO080
.vord

>FFFC DPYSTRT - >C0000090
.vord

>FFFF DPYINT- >COOOOOAO
.vord

>OOCO CONTROL - >C0000080

IOREGS2:
.vord
>0000 INTENS- >COOOOllO

.>ford
>0000 INTPEND - >C0000120

.>ford

>OOlC CONVSP- >C0000130

E -14

E -13

....-u. poza.-. zwl:1aa.

_init_sdb

'Inicia1iza GSP'

,init._sdb. asm'

.title

.fil8

.globl

11_-_: iai.~_••• ()..---:
••• _ ••••• 'fq-r

.width 132
*---------------------------------------------------------------------

*--------------------- ~.010 - ~ --------------------------
*----------------------------------------------------------------------

*~ urrr_* --
*
*
*
*
*
* 11ft.,..... foi •••~ p--. _ --.... por_ p-.z- •• -c
*----------------------------------------------------------------------
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* •.•: _ .•.••(~iaJ.clo)
*----------------------------------------------------------------------
* aftOll1ao:
* 10.01.10 •••••••••••••••••••••••. el •• a..-
* 12.11.10 ••.••••••••••••••••.••••••• (••••• __ doe 10 •••• )
*----------------------------------------------------------------------



*

.globl _move_rect

*
* ENTRY POINT

a 15) */

Recupera os registradores

Obtem DST LEFT
Obtem DST TOP

default e inc-x and inc-y
Verifica em que direcao

·to blit Horizontally·
Verifica y
Decrementa x

Estabelece DYDX
Move o dado

Recupera palavra do controle original

;Estabeleco endereco fonte em
formato XY

;Verifica em que dirocao
; ·to blit Vortically·
;Dotault OK.

,Doer_ta y

;Estabeloce endereco dostino
em formato XY

;Armazena nova palavra de controle
;Estabelece ·source pitch·

;Concatena DYDX

A3,AS

*-Al4,A4,1
*-Al4,AS,1
>FCFF,A7
A2,A4

CHECK Y

>0100;A7

A3,A2
A2,BO
l6,AS

DEP'OK

>0200,A7

A7,@CONTROL
B3,Bl
@CONVSP,A8
@CONVDP,@CONVSP
l6,A3

peekbreg.asm

AS,A4
A4,B2
l6,Al
Al,AO
AO,B7
XY,XY
A6, @CONTROL
A8,@CONVSP
SP,BO,Bl,B2,B7
SP,AO,Al,A2,A3,A4,AS,A6,A7
2

K>VY
K>VE
SLL

K>VE
K>VE
ANOI
CMP

JRLE
ORI

CMP

JRLE
ORI

K>VE
K>VE
K>VE
K>VE
SLL

K>VY
K>VE
SLL
K>VY
K>VE
PIXBLT
K>VE
K>VE
HMFM
HMFM
RETS
.end

1IKo__ o -e:•••••cio ~ &" cio --.u- • ....-u1cleclo
(32 b~t:.). O lNlJ~ft.nllIo&" '. ~~ __ palo __ , ••••

•••••• 00&" •• O a 15.

CHECK Y:

DEFOK:

.width 132
*---------------------------------------------------------------------

*--------------------- ~3.010 - ~ --------------------------
*----------------------------------------------------------------------

: &aaao ••••••_'-9
*
*
*
*
* lIat:e ~o • p&"Oj.e: •••• ..- poc _ ••••..,,_~ _ "-C.
*----------------------------------------------------------------------

: 11•• -_: •••••• _'-9(-.-);
• De~aao ••• _ ..• t•• :
* 1"""9 -.po; /* _ •• ~ft-.lo&" •••••••••. _ • (O*
* a.t:._o _ &8: '9a1.&"" Z'II9 •• .,....u.~~--(32-bU)*
* IleoJLft-.lo&" alt:eo.do: &8*
* Jrot:a:
* -- afta ~ IIt'.~U_••••••.•••• x..a. cio •• lNlJi.at:z8do&",
* i.9D~ o. ~u .
*----------------------------------------------------------------------

* tift_lao:
* 2/10/8' •••~ •• O~ •••••••••••.••••••••••••••••••..,. ~
*----------------------------------------------------------------------

- >C0000140
- >C00001SO, tamanho

lO9ico do pixel.
- >C0000160
- >C0000170

do reg CONTROL atual
reg. CONTROL

,
;PMASKL
;PMASKII

;CONVDP
;PSIZE

;salva o valor
; A7 atua como
;Obtem WIDTH
;Obtem HEIGHT
;Obtem SRC LEFT
;Obtem SRC TOP

moverect.asm

>0000
>0000

>0013
>0008

sP,AO,Al,A2.A3,A4,AS,A6,A7; Salva os registradores
SP,BO,Bl,B2,B7
16,0,0
@CONTROL,A6
A6,A7
*-A14,AO,1
*-A14,Al,1
*-Al4,A2,l
*-Al4,A3,1

.end

.woro

.woro

·woro
.woro

•••••• rL-la _ --.pIo ~oat:••••••.~~__ .- • ..a.pl.
<leftiae. AI •••••• 'widI:Ja' • a alt:__ '~t:' • cIou
~ ••• A•• 81_ cio. ~_ .' ~~ •••• pal_
m•• ~ • -a...••• _ ~o ~.r ••• Te".

.width 132
*---------------------------------------------------------------------

*--------------------- ~3.010 - ~ --------------------------
*----------------------------------------------------------------------

* ••••••• - ••••.* -
*
*
*
*
*
* ~ ~ •••• ~ ..- poc _ •• .., "-C.
*---------------------------+-------------------------------------------

* 11_-_: (wUlt:la, 1oeJ..gtd:,.-l~, .zat:ep, <lft1eft, lIftt.•••)
* 1-. wiclt:Jã,~; /* Laq\ua • Alta_ ••••••• _ •••••• 10.*/
* 1-. ._1eft, __ •••; /* _&do •• _i:o •••.••••. (••. ~oat:.) */
* 1•••. <lftl~, <Ift~; /* _&do cio _i:o ••••••••• (~ ••••• t:iAo)
*/*
* 1IKo__ M: ".!AI (~iaicIo)*
* •••• __ aU:--.: M
*----------------------------------------------------------------------

* tiftoeioe:
* 2/ S/.'•••Oei9iaa1 ••••~oa ~t:t:ea •••••••••••••••••••JOka alaok
* 10/2./U •••••••• __ ~__ lappiag»af~-- .....•... .ftaD1.er Aat:_
*----------------------------------------------------------------------

* •••• ft ".•••• :* AO • WIDI'II
* Al._~
* &2 • -.c I.-'I'
* &3 • -.c mIP
* u. ~ I.-'I'
* AS •••• mIP
*----------------------------------------------------------------------

*
* DEFINE CONSTANTES

.nolist

.copy gspregs.inc

.list

*
move rect:

- - f«l'H
!9fTM
SETF
K>VE
K>VE
K>VE
K>VE
K>VE
K>VE

VIm>O~.()O<::7

m
"'"
-""r
O~
m

o,

~I
.• m

j -Z....,O>Q~:>n;;...O,ã..,
q
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pixel.asm

DECLARE GLOBAL FUNCTION N1\ME

.nolist

.copy gspregs.inc

.list

: l'lIaaao9C..J'bal_ d ••
• Ilifto_ o -«:__ do ...p.ft~ N:ma.•
• lIRa ~ • .-,. ••• peca ,.. _ .~ __ c.
.----------------------------------------------------------------------

: U•• -_: pit..J'bal_.u.O;
• llIKozDo _ &8: Ya1_ do •• :ma _ 32-W.~.•
• Ilaflft~Z' al~: &8•
.---------------------------------------------------------------------

• Da~: 01-10-10 ..••••••.•••••••••••••.••••••~ ~ M. ~
.----------------------------------------------------------------------

Registrador PSIZE

; .11.8<- PSIZE
ha parametros de entrada
inc. por 32

32,0,1
16,0,0
*-.11.14,.11.8,1
A8,@PSIZE,O

2

_setyixe1_size
_getyixel_size

16,0,0
@PSIZE,A8,O
O ; Como nao

o pc e

'pixe1'
'pixe1.asm'

.title
•file

.globl

.glob1

ENTRY POINT

: l'lIaaao••••..J'bal_.u.
• ••~~ __ 1_ peca • ~~ .a. (1,2,.,',1')•
• 11ft. ftmoao • .-~ ..- _ --... JlOZ' _ p~ G1D-C.
.----------------------------------------------------------------------

: u•• -_: ••••..J'bal_d._(ral) ;
* Daeariaao • __ " •••• :
• i.Dtp9al; /. _lo&' do pbal (poM _ -.11oedo _ a.. pbal<U) ./•
• ••• _. _ &8: YeW (~iaiAa).•
• Ilaflft~_ alt.c.do.: &8, Nua•

.end

ENTRY POINT
;
_set-pixe1_size:

SETF
SETF
MOVE
MOVE
RETS

~get-pixe1_size:
SETF
MOVE
RETS

SaLva AO

Obtem numero do register
Separa apenas os 4 LSBs
Converte para o offset
Obtem o endereco base

da tabela
Base + offset

Desvia para a posicao
correta na tabela

Carrega AO

.title'p&ek B-file reg'
•file

'peekbreg. asm'

DECLARAR NOME DA FUNCAO GLOBAL
.globl

J>aek_breg; ;; ENTRY POINT

I ~k_breq: MOVE
AO,*-SP,1

MOVE
*-A14,A8,1

ANO I
15,.11.8

SLL
5,.11.8

MOVI
SWITCH,AO

ADD

.11.8,.11.0
JUMP

AO

SWITCH:
MOVE
BO,A8

JRUC
EXIT

MOVE
B1,A8

JRUC
EXIT

MOVE
B2,A8

JRUC
EXIT

MOVE
B3,A8

JRUC
EXIT

MOVE
B4,A8

JRUC
EXIT

MOVE
aS,A8

JRUC
EXIT

MOVE
B6,A8

JRUC
EXIT

MOVE
B7,A8

JRUC
EXIT

MOVE
B8,A8

JRUC
EXIT

MOVE
B9,A8

JRUC
EXIT

MOVE
B10,A8

JRUC
EXIT

MOVE
B11,A8

JRUC
EXIT

MOVE
B12,A8

JRUC
EXIT

MOVE
B13,A8

JRUC
EXIT

MOVE
B14,A8

JRUC
EXIT

MOVE
B1S,A8

EXIT: MOVE
*SP+,AO,l

trap

29
RETS

2
.end

.width 132
.----------------------------------------------------------------------
.---------------------~3.010 - ~ ------- _
.----------------------------------------------------------------------
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DECLARAR NOME DA FUNCAO GLOBAL

.width 132

••• p~ • proj_..so ..- .-r cm-cIo po&'_ .-.- _-c.

.globl yoint

;Salva AO

;Obtem regno
;Mantem apenas os 4 LSBs
;Converte regno para offset
;Chaveia para endoreco
; base da tabela
;Base + offset
;Obtem valor do argumento
rDesvia para a tabela

;Recupera AO

~_clD.~_:
•••~ zelJD0r 1* __ cID-.l~.(O • 15) *1
laD9_l_r 1* _lo&' _ 32-bi~ ..- - -_ •••• - ••• ~ *1

*
*
*
*
*
* Mt:o_o _ .•.•: VoU (~1aicIDl.*
* a.v1iftzo .lt: : .•.•*
*----------------------------------------------------------------------

* tiiftori.oo:
* 2/10/.,•••02!.9laal••••1•• .-l~ ••••.••••••.•••••••..,. ••~
* 5/1'1" •••Added ~ ~l9bt .-tloe..•.••••••....••..J~ ••• ~
*----------------------------------------------------------------------

.title'poke B-file reg'
•file

'pokebreg. asm'

DECLARAR NOME DA FUNCAO GLOBAL
.globl

-poke_breg

ENTRY POINT
-poke _breg :

MOVE
AO,*-SP,l

MOVE
*-A14,A8,1

ANOI
lS,A8

SLL
S,A8

MOVI
SWITCH,AO

ADD

A8,AO
MOVE

*-Al4,A8,1
JUMP

AO
SWITCH: MOVE

A8,BO
JRUC

EXIT
MOVE

A8,Bl
JRUC

EXIT
MOVE

A8,B2
JRUC

EXIT
MOVE

A8,B3
JRUC

EXIT
MOVE

A8,B4
JRUC

EXIT
MOVE

A8,BS
JRUC

EXIT
MOVE

A8,B6
JRUC

EXIT
MOVE

A8,B7
JRUC

EXIT
MOVE

A8,B8
JRUC

EXIT
MOVE

A8,B9
JRUC

EXIT
MOVE

A8,BlO
JRUC

EXIT
MOVE

A8,Bll
JRUC

EXIT
MOVE

A8,B12
JRUC

EXIT
MOVE

A8,B13
JRUC

EXIT
MOVE

A8,B14
JRUC

EXIT
MOVE

A8,BlS
EXIT: MOVE

*SP+,AO,l

E - 20

salva registro na pilha
Obtem 'x'

Obtem 'y',
;forma endereco xy address

;desenha pixel na tela
;recupera registro

AO,*-SP,l
*-Al4,AO,1
*-A14,A8,1
16,A8
A8,AO
A8,AO
*SP+,AO,l
2

pokebreg.asm

MOVE
MOVE
MOVE
SLL
MOVY
DRAV
MOVE
RETS
.end

.•.••..• _ ..J._ ,"-I ••• O_•.rI .••••• (a,J') •• _ta.••_ •• ,iaal eft. _ •.••.~ ClClILCa1 (a').

ENTRY POINT

.width 132
*---------------------------------------------------------------------

*--------------------- ~3.010 - ~ --------------------------
*----------------------------------------------------------------------

* ---- pKat:*
*
*
*
* •••• '--o ••••jC •••• ..- __ --.ta po&'_ •••..••• -c:.
*----------------------------------------------------------------------

* u..-_: pKat:(a, 1'1;*
* ~ ••• -.-«:-:
* loe9 a, J'r 1* _&do cIDpiaal *1*
* Mt:o __ .•.•: VoU (~1aiclol*
* ••••.__ .l~: M
*----------------------------------------------------------------------

* lIlift.-loe:
* 21 5/1'•••0et9laal ••••1•• .-l~ •••••••••••••••••••~ al•••
* U/lI/" ••• lIoüU'" ~ i.at'o, .~ ••••••••••• o7e&'zJ'••• ~
*----------------------------------------------------------------------

.titlo 'draw a point'

.file 'draw-pt.asm'

,
yoint:

E - 19

point.asm

*---------------------------------------------------------------------

*--------------------- ~3.010 - ~ --------------------------
*----------------------------------------------------------------------

: •••••••••••• _bI:Oe9

* "-_ ° ~_ ••••••Ui....to (32 bl~.) _ Z'09i~.
* w.a~lA!i••••• pelo ~o zelJD0. o •• :r.n. •• zelJDO _1eai_
* _ Z'09Ut:&'edo&'.(O • 15). o. oa~ _ ••• zelJDO ._ igD~""*
*
*
*----------------------------------------------------------------------

* v•• -_: •••••_bI:oe9(ZWlJBO, _10&'1;



RETS
.end

2

put_rect.asm

DECLARAR NOME DA P'UNCAO GLOBAL

•••.•...-. • ,..jM:'" •••• _ --.. •••._ •.• -c:.

___ e "-1_- •• piaal ••••• U1a8lIa ~ -'llIIr. lia tlel.
~,Jd). 11ft•••• 1_ la9a _ ~ • on-t._ •••• ~,...n.-t.e ....,.u1.••..
••• ~ •• ,i8al • lia • ltJ.a, o _la~ •• pi8al •••

-- ••.•. ..-.. ••• ~., •• ~ 32-. tp--...

;Obtem SRC pointer
;Obtem SRC pitch
;Obtem WIDTH
;Obtem HEIGHT
;Obtem OST LEFT
;Obtem OST TOP
;Estabelece novo SOURCE PITCH
;Estabelece SOURCE ADDRESS

formato linear

SP,AO,Al,A2,AJ,A4,AS ;Salva od reg.
SP,BO,Bl,B7,BI0,BII,B12,B13,B14
16,0,0
*-A14,A4,1
*-AI4,A8,1
*-AI4,AO,1
*-AI4,AI,1
*-AI4,A2,1
*-A14,AJ,1
A8,BI
A4,BO

16,A3
AJ,A2
A2, B2 ;Estabelece DEST ADDRESS formato XY
16,Al ;Concatena DYDX
AI,AO
AO,B7 ;Estabelece DYDX
L,XY ;Move os dados
SP,BO,Bl,B7,BlO,Bll,B12,B13,BI4
SP,AO,Al,A2,AJ,A4,AS ;Recupera Regsitradores
2

••••••_u.Io •• .-.,. •• ~ •••••U•.••••, ..- __
-eoupl_ •• _la. AJ.e...- (.•.•• ) •. alt. ••• ~) ••-eoupl • .-.- _ ••' ••Ui •••••• O...., f•••• ' •••• U1•••
P*~ - .• ",.-- be8e • pU:". O pit._ .' • &~_ ~ ••
_"_a •• la1a:La:La <Ia•••• 11.••••••• ~ •••• -r. A paetaaa
<laat.iao.' ~_Wa _ ~e <Ia_ •.Ih•••••.•- •• _ ~o
-..zi.- _li&do.

.width 132
*---------------------------------------------------------------------

*--------------------- ~3.010 - ~ --------------------------
*----------------------------------------------------------------------

: "'-- pat:---
*
*
*
*
*
*
*
*
* lIft:a ~__ • pcoj ••••••••• _ --... •••. _ •••• __ -c:.
*----------------------------------------------------------------------

* Ve.-.: pat: __ (~, --.1t._, wiAtIa, •••••.••••., <let.1eft., det.t.ap)
* 1-. .u&, _lpt.; /* ~ • alba&a •••••••••• */
* 1-. <let.1eft., "'t.••; /*..-.1" ~ •••.••.•.••.•.••t.ao */
* 1-. u'lIp1t:C11a; /* ptt.ala ~ ~••• */
* _on. --.,.U; /* _"N •• ~ •• .-.,. ~_t.e */*
* ~~ -eo.--. _ M: 'f'oW(l.-e~)*
* 111191et._eal~: M
*----------------------------------------------------------------------

* tiet.OI:iaa:
* 2/ 5/" ..• 0ri9iaal ~_ wd.'*- •...••.. o7oIIoa a1aak •••• ..,. GlúAIF
* 10/Z0/" •••Added ~ ~ ~Lae ••••••••••••••••••~~~_
*----------------------------------------------------------------------

.globl -put_rect

SLL
l«>VY
l«>VE
SLL
MOVY
MOVE
PIXBLT
HMP'H
HMP'H
RETS
.end

*
*
* ENTRY POINT
*
-put_rect:

MMTM
MMTM
SETF
l«>VE
l«>VE
l«>VE
l«>VE
l«>VE
l«>VE
l«>VE
l«>VE

;salva registradoress

;Obtem 'valor'
;Obtem 'xd'

;Obtem 'yd'

;retorna

putpixel.asm

J'utJ'ixel

'put pixel'
'putpixel.asm'

.title

.tile

.globl

ENTRY POINT

.width 132
*---------------------------------------------------------------------

*--------------------- ~3.010 - LIa --------------------------
*----------------------------------------------------------------------

: .-- ••• .JIiaal
*
*
*
*
*
*
*
*
*----------------------------------------------------------------------

* ••--: "*.,,iaal(9a1_, •• , Jd);*
* De~_ ••• _~ te:
* fat.~; /* 9a1_ •• piaal */
* fat.", Jd; /* _.~~ .••••..••• piaal •••••180 */*
* U: Ye14 (~iaWa)*
* aap.__ al~: M*
*----------------------------------------------------------------------

* tiet.~:
* 05/1I/to •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• ~2aiaa
*----------------------------------------------------------------------

HM'l'H SP,AO,AI

* Retira argumentos da pilha.
l«>VE *-AI4,A8,1
MOVE *-AI4,AO,1
l«>VE *-AI4, AI, 1

* Coloca o endereco em tormat XY.
SLL 16,Al
MOVY AI,AO

* Escreve o pixel.
PIXT A8,*AO.XY

* Recupera os registradoress e retoma •
~ SP,AO,Al
RETS 2
.end

,
-put -p ixel :
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extern lie_janela olie_jan_corrente;

Listagem das Rotinas Escritas em

Linguagem "e"

,*--------------------------------------------------------------------
*-------- ~se010 - ~ -------------------
*---------------------------------------------------------------------

* ......,._: ~18.a
* ••• - Cri.aJ~
*----------------------------------------------------------------------

* IU.fteci.oe:
* - Ilfta ela an-: 2.•••01-11 ••••••••• ..,.. o7aoi ••••••• ~
* - 03-02-'1 1Iaa1__ ela apaao •••••••••••••. _0 ..,.. 11. M. 'I.
*----------------------------------------------------------------------

lIO'fA

& l1fta ••• ...-.._ • ao1••••• _ pUM •• (AU ••• ~I. 
_.a pilha __ ..- "' ..•...-110. altoo•••• -u._1NIt~_
_ ~ ela pilha. o peaut..- pou.-a_ ..-.-.. ••••• -
"- to••••

2 - -....ia 1-..a.fioJADt:opou.-a~. -r - ~.
10 • ~ .f_ ••• 1ial •••. ~. adada _ ••__se.
11 •• ~ x..-liAlo.

IIDIIPLO:
11 Cri__ j-.J.. "''1 •• I M ti•••. ~••••t:e1a 1ai:oba: /I

~ liaj-.J.. *arl•• .-i.;iIul_--té (I.-i.); /I ~_ a .-i. j_18 .--t:e /I
CZ'iaJ~a (I_ia.

:a.o. 20. 1LO. 10.
ma. 110. 111%. 200.
rDI);

••• DIIIlIII:
iIul U(S). 1INbaJ-18(S)

.~--
llLO1LO ma D%
IPLIIIII __ na'! 11Ift
ClOIl~ oca.&Do
X c1Juoa y c::1IIuoa.w-~ -

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

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

criajan.c
-data str.h-

-lie_sgj .h-

finclude
finclude

*---------------------------------------------------------------------

* ••• :
: CriaJ-.J.a
*~:
* ia•• Cri.a.J~ (wW. ~)
* ia~ pe.o:'riil;
* Ua.j_18 *•• W;*
* .-.cIlJ:ClIO:
* Cri.a _ j-.J.a •• i_. _ ••• ~ ela :1-18 .--to •.
* oe ~_ •••••• a j_la •__ ••••.••• _ t.aDda••• _.
* _10_ ••• j-.J.a .--to •• a __ docpoJ.o.•••• _ ••••11al~.
* 01•••••••• ft __ ••• _ pu."~_10Z' _poaL.fl00d0. O
* ~"1.fl00d0Z' ••• j_18 .' -':0-..10 _ -ri"-.
* A j_18 ••••••• ' arl ••••• .- _ •• ~ _u •• _
* .' •••••••• Dat.o18.•••••••• _ j~ ••••• _ .--to •• _- ••
* a lNt::1aa1I__ .--to.O .••••.•••••••••. a j-ua. _- •• a a lNt::iaa
: 1IDft__ o7WIo1aO•
* ~:
* wiAI:

* ~"1.fioodoZ' ••• j~a _iocIo.*
* .••~ ela 1loM:_ ela aotoiaa:
* --.o (ricIo __ :).*
*~:
* - oe lial~_ (a.:rl ela j_18 -.- _ ••••••1.f~ -
* •••••• _~1_. 'a j~a __ t.o.
* - O _ •••.• ' _poaL.fi••••••• •.•••.•• _18~i __ 'a j~a* aZ'iocIo.
* - oe 1ial"_ (a.:rl ela j_18 arl •••• -.- •••••••.iaU~u
* ~iAIOII .t.atozo••• j~a __ t.o. __ o_t:Z'aZ'ioa j~a
* _ ~Z'lIDOIlcIa(-a1ipp1Dg-1p•••.•__ lial~.*
* -.:
* O - .,... ~. "...,18 arl •••• ~_t.o.
* 1 - ••••_ ••a.- ela j_la Ul4t.o•••• cIuU..fi••••••

int Cria janela (wid. parval)
int parvãl;
lie janela oowid;
{ -
union paramval pv;
long largura;
int aux,. erro;
lie_janela ocriada;

pv.valorint-'parval;

10 Coloca a janela na estr. de dados. copiando todos os parametros
presentes no pai para o filho. °1

erro - Cria_filho ('criada. lie_jan_corrente);
if (erro !- O) return erro;
°wid-criada;

10 Tratar de cada parametro passado. individualmente °1
while (1) I

if (Opv.parametro < MIN PAR II opv.parametro > MA)( PAR)
return 11; 70*0* 11 - parametro Invalido. 000°1

switch (Opv.parametro--) {

case XLO:

aux - *pv.valorint--;
aux +- lie jan corrente->xlo;
if (aux < criada->xlo) (

erro-lO; 1*°_* 10 - Margens tora de limite 000°1
break;
}

if (aux > criada->xhi) (

erro-lO; 1°**0 10 - Margens fora de limite 00°*1
break;
}

criada->xlo-aux:
break;

case YLO:
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aux - *pv.valorint--;
aux +- li. jan corrente->ylo;
if (aux < criada->ylo) {

erro-lO; /**** 10 - Margens fora de limite ****/
break;I

if (aux > criada->yhi) {
erro-10; /**** 10 - Margens fora de limite ****/
break;
}

criada->ylo-aux;
br.ak;

caa. XHI:

aux - *pv.valorint--;
aux +- li. jan corrente->xlo;
if (aux > criada->xhi) {

erro-10; /**** 10 - Margens fora de limite ****/
break;I

if (aux < criada->xlo) {

.rro-10; /**** 10 - Margens fora de limite ****/
break;
I

criada->xhi-aux;
br.ak;

caae YHI:

aux - *pv.valorint--;
aux +- li. jan corrente->y1o; /* em relacao a janela pai */
if (aux > criada->yhi) {

erro-10; /**** 10 - Margens fora de limite ****/
break;I

if (aux < criada->y1o) (
erro-10; /**** 10 - Margens fora de limite ****/
break;I

criada->yhi-aux;
break;

cas. PLANE MAS~:

criada->plane mask - (short) (*pv.valorshort--);
break; -

case EVENT MAS~:

criada->event mask - (short) (*pv.valorshort--);
br.ak; -

cas. COR FRENTE:

criada=>cor frente - *pv.valorint--;
break; -

case COR FUNDO:

criada=>cor fundo - *pv.valorint--;
break; -

case X CURSOR:

criada->x cursor - *pv.valorint--;
break; -

largura-(long) (largura / 16)*16; /* ajustar word boundary */
criada->base-(int *)malloc(

( largura * (criada->yhi - criada->y10 +1) *
get-pixel_size() ) / 8);

if (criada->base -- O)
erro-2; /**** Mamaria insufuciente para a operacao ****/I

break;

case FONTE:

criada->ar~font. - *pv.valorpont--;
br.ak;

case PASSA INT:

pv.valorlnt--;
break;

case PASSA SHORT:

pv.valorshort--;
break;

case PASSA BYTE:

pv.valorbyte--;
break;

case PASSA PONTEIRO:

pv.valorPont--;
break;

case FIM:
retum erro;

default: /* NOTA:
* Trata-se de parametro que nao deve s.r tratado
* por esta rotina. Considera-se como padrao um
* deslocamento de um valor inteiro. Note-se que
* se o tipo de dado do valor ocupar um espaco de
* memoria diferente do ocupado por um inteiro,
* entao ira' ocorrer um deslocamento erroneo do

* avanco do ponteiro de varredura de parametros,
* causando uma perda dos parametros seguintes, com
* resultados imprevisiveis!
* Parametros nao tratados (a principio ja tratados
* previamente por outras rotinas) devem ser
* substituidos por PASSA INT, PASSA SHORT,
* PASSA BYTE, ou PASSA PÕNTEIRO. -
* * *- * * * * .- * * * * * * * * * */

pv.va1orint--;
break;

/* Fim do Switch */I /* Fim do While */

/* Fim da rotina cria_janela */

criajanborda.c
case Y CURSOR:

criada->y cursor - *pv.valorint--;
break; - tlnclude

tlnclude
-data str.h-

-lie_sgj .h-

case SOBREPOE:

if (*pv.valorint-- -- NAO)
criada->base - (int *)0;

elae {
largura-criada->xhi - criada->xlo + 1+ 16;

E - 25

extern 1ie_janela *lie_jan_corrente;

1*---------------------------------------------------------------------
*-------- ~.010 - ~ --------------------
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*---------------------------------------------------------------------

*~-:~.a
* •.••- Cria-:J__ •••••
*----------------------------------------------------------------------

* tin-'-:
* - Det:a ela ~: 31-01-11 •..•.•.•. a,.. "...1••••••••'bUaa
*----------------------------------------------------------------------
*
*---------------------------------------------------------------------

ClCIlI_
~ IIOR%IIOIIDL

ftladõ _DUPLO

cor frente i-criada e->cor frente;
cor-fundo I-criada e->cor fundo:
x cürsor I-criada e->x cursor;

y:cursor:i-criada:e->y:cursor;

case XLO:

aux - *pv.valorint--;
aux +- lie jan corrente->xlo;
if (aux < criada e->xlo) {

erro-10; 7**·* 10 - Margens fora de limite *·*·1

__ ta 11j_la.:nua __ (&&'II1a»; /I 4:_ a &'II1a
~iã-:J-_bozda (&aria,

ZLO, 20, ~,10,
SB%, 110, 13%, 200,
I'DQ ;

*
*••••· ~
• Ao lUt:a ela -.-e:- . aal ••••• _ pU_ ftK (AoU ela ~», -
• _ •• pllJaa __ ~ _ •••.•••• alt:a. ela -u, _ ••i.aea&-_• •• ~ lia pj.lJaa, • .-tIet.e •••••• ~ •••• _
• ••• t: •••• (._~ •••• U.••••_ - .••,., - ..na• u.__ •..•» .•
---------------------------------------------------------------------·1

criada e->tipo - ptipo;
ptipo->tipo borda - Ox05; 1* Tipo da janela Default:

0- O O 1 O

borda plena, aberta, sem elev h, com elev v, 1 traco, com borda ;*
ptipo->z janela-O: 1* A ser tratadõ quando atrvar SOBREPOSICAO *1
ptipo->texto - (char *)0;

1* Tratar de cada parametro passado, individualmente *;
trata_par-1:
while (tnta"-par) I

if (*pv.parametro < MIN PAR I I ·pv.parametro > KAX PAR) {
erro - 11; 7*··* 11 - parametro Invalido. ·*·*1
break;
}

switch (*pv.parametro--)

if «ptipo - (lie_tipo_janela *}malloc (sizeof(lie_tipo_janela))) -- O)
{
erro - 2; 1*••• Nao ha espaco de memoria disponivel ***·1
return erro;
}

int Cria jan borda (wid, parval)
int parvãl: -
lie janela **wid:
{ -

void *lIllllloc():
cadeia kcvt ();

union paramval pv;
long largura:
int aux, erro, trata-par;
int xlo i,ylo i, xhi i, yhi i, cor frente i, cor fundo i,

x cürsor I, y cursor i,- - - - -
tIpo borda; - -

lie janela .criada e, .criada i, *corrente;
lie:tipo_janela ·ptipo; -

pv.valorint-'parval;

1* Coloca a janela externa na estr. de dados, copiando todos os
parametros presentes no pai para o filho. ·1

corrente- lie jan corrente;
erro - Cria fIlho-('criada e, lie jan corrente);
if (erro !--O) return errõ; --

-:
Clria-:J __ ••••••

•••• 'IW'taft :

_BiCIIIII ftIAI!AIlO.
ZLO ~ Da: m:t~- ---
00Il .-.m coarõimo
:li: é6Moa T CÕIIl.8oa
cilil. ~ 1IOIlDIL- coa rUIIDO _
~ - ---
..., ftRS':tCU.
tud5' ~~..-o.~-~

Cria _ 1-la _ bozda,_ "naS w" j-u -U.
o. ...-.._ ••••• j_la •__ ~ _ t:eDda __
-.1_ •• j~a , • _ ~1aa •••• _ ••• llcd.~
IIltlaaloJaa • _ paz' ..-u--~.-peaU1__ . o
ioJaat:Ui...ctoso •• _ j_la .' ~ _ wriclw•

Ao 1-la ••••••• ' ari •••• , ..- __ t:a , • _
.' ••••.•••••__ la .• __ ••• _ j~. _ t._ ---'., _-_• ..u.a..,.. ~.O .• _.....-.:. j~., _-_ •• ~i.aa"'--_"-l-O.

~:
wi.cI:

W-t.U1..ctoso • j-.la ari.acIa.

.•.•~ • 1liK_ • 1Ilot:i.aa:
___ (ri. :).

~:

iat: Cria...,j_ ••••• (ricl, ..-1)iatl ..-ü; -
lla.J-1a ••••.•• ,

~:
- o. U.i.t._ (a,J') lia j_la -.- _ ....-U1.••.. -

__ a _1at.i._. '. j~. o

- o __ .' aapaai.~laac1o ~ .•••.••_latll_. '. j~a
ari.acIa.

- o. l.1aitl_ (a,J') ela j_la ari •••• -.- _~ ia~.i•. _
~1cIoII •••• t:a:o ela j_l. , __ a_~io • j~.
- 4: (wa11pplJl9W)p l.1ai~.-..:

O - l'lIlIo C1K. "..la Cld.•••• _zoze __ .
1- lIft_tl..- ela j_la 1Dücuda cIaa1naacla..
2 - -..ori.a ~la1aat:. paza ~. opa&'&OaO.

10. JIu9ftuI ~_ • U.lt. •. J-.l. _1..ta__ tI--.Ia.
11 •• ~_ ~1cIa.

..•.•.-:
.,.._---(3), 1Ioat:oeII-.:j_1a(3)

.....r.o:
11 c:a.- _ j~a •• ~. cI1~. da t.al. iA_u.: 11

___ 11a-.:j~. *Cld.., rala;

••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••

*•••••••••••••••••••••••
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I
break;

case COR FUNDO BORDA:

criada-e->cor fundo - (int) (·pv.valorint--);
break;- -

case TITULO:

ptipo->texto - (char *)kcvt«char .) (·pv.valorpont--));
break;

NAO)
&-OxDF; /. Janela com borda ampla ./

I-Ox2l ; /* Tem borda e e' com um traco ./

case FONTE:

criada_e->ar~fonte - ·pv.valorpont--;
break;

case SOBIlEPOE:

if (·pv.valorint-- -- RAO)
criada e->base - (int ·)01

.la. {-
largura-criada .->xhi - criada .->xlo + 1+ 161
largura-(long)(larqura / 16)·16; /. ajustar word boundary ./
criada e->base-(int ·)malloc(

( largura • (criada_e->yhi - criada_e->ylo +1) •
get-pixel_size() ) / 8);

if (criada e->base -- O)
erro-2;- /•••• Memoria insufuciente para a operacao •••• /

case PASSA INT:

pv.valorInt--;
break;

case PASSA PONTEIRO:

pv.valorPont--;
break;

case Y CURSOR:

y cursor i - .pv.valorint--;
break; -

case PASSA BYTE:

pv.valorbyte--;
break;

case PASSA SHORT:

pv,valorshort--;
break;

ca se COM BORDA:

if (·pv.valorint-- -- RAO)
ptipo->tipo_borda - O; /. Janela sem borda nao tem

mais nada •/
else

ptipo->tipo borda 1- 1; /. Tem borda e e' com um traco ./
break; -

case BORDA SINGELA:

if (·pv.valorint-
ptipo->tipo borda

else -

ptipo->tipo borda
break; -

case ELEV VERTICAL:

if (.pv~valorint-- !- RAO)
ptipo->tipo_borda 1- Ox041

/. Tratamento de parametros especificos de janela com borda ./
case COR FRENTE BORDA:

criada-e->cor-frente - (int) (.pv.valorint--);
break;- -

case XHI:

aux - ·pv.valorint--;
aux +- lie jan corrente->xlo;
if (aux > criada e->xhi) (

erro-10; 7···· 10 - Margens fora de limite •••• /
break;I

if (aux < criada e->xlo)

erro-10; 7•••• 10 - Margens fora de limite .***/
break;
)

criada e->xhi-aux;
break;-

ca.e YLO:

aux - ·pv.valorint--;
aux +- li. jan corrent.->ylol
if (aux < criaa. .->ylo) I

erro-10; 7···· 10 - Margens fora de limite •••• /
break;I

if (aux > criada e->yhi)
erro-10; 7···· 10 - Margens fora de limite .*••/
breaklI

criada_e->ylo-aux;
break;

break;I
if (aux > criada e->xhi)

erro-10; 7•••• 10 - Margens fora de limite ••• */
break;I

criada e->xlo-aux;
break;-

case YHI:

aux - *pv.valorint--;

aux +- lie_jan_corrente->ylo; /* em relacao a janela pai */
if (allx > criada e->yhi) I

erro-10; 7**·· 10 - Margens fora de limite .*••/
break;
}

if (aux < criada e->ylo)
erro-10; 7···· 10 - Margens fora de limite .*.. /
break;
)

criada_e->yhi-aux;
break;

case PLANE MASK:

criada e=>plane mask - (short) (.pv.valorshort--);
break;- -

case EVENT MASK:

criada e=>event mask - (short) (.pv.valorshort--) ;
break;- -

case COR FIlENTE:

cor frente i - *pv.valorint--;
breãk; -

case COR FUNDO:

cor fundo i - ·pv.valorint--;
breãk; -

case X CURSOR:

x cursor i - .pv.valorint--;
break; -
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else ptipo->tipo borda ,- OxFB;
break; -

*wid-criada i;
return erro:

case ELEV HORIZONTAL:

if (*pv:valorint-- !- NAO)
ptipo->tipo borda 1- Ox08;

else ptipo->tIpo borda ,- OxF7;
break; -

ca •• TRACO DUPLO:

it (*pv.ialorint-- 1- NAO) (
ptlpo->tlpo borda ,- OxrD;
ptipo->tipo-borda !- Ox01; /* Tem borda. e' com um traco */
) -

else

ptipo->tipo borda !- Ox03; /* Tem borda e e' com 2 tracos */
break; -

I /* Fim do Switch */
/* Fim do Whi1e */

case FIM:

trataJ>ar-O;
break;

des_pont.c
-data str.h-

-lie_sgj .h-

SDIOIP":
iDi: eIe.~o <1_, a, r)
iat. a, r;
lle~_le *j_,

~c:a.o:
Pi.Dt.a_ p~ ••••t:zo ••• j~ • .-peai~i.-.Ia - -j_-, _

a GOZO ele ~ ~~e eat.abeliai. ••••
~:

Valor ele a.t._ ela aot.iaa:
k1"o (riele ...,.:) •

~çnu:
- A j_le ••••• t.e1"dclo ~iai.cla _.:zé_toe, e _ -.t.rat.ura

__ eat:_ i.Dt.eq1"&.-.:
O - ~ OE.

1 - &REllt.ura ela j_le ia4i.oecIa daai.~i.""'.

-----------------------------------------------------------------------*/

/* Fim da rotina cria_janela */

tinciude
tinclude

extern lie_janela *lie_jan_corrente;

/*--------------------------------------------------------------------
*-------- ~C010 - L%S -------------------
*---------------------------------------------------------------------

* AftJld-: --JIOM:. G
* •.•••-: __~o (j_, a, r)
*---------------------------------------------------------------------

* IU.ftOE'i.ao:
* - Ilau ele _i.aaeo: 1f-OC-'1 ••••••••••••• o'J'aai. ••••••••• ~
*---------------------------------------------------------------------
*
*---------------------------------------------------------------------

* ••• :
: --J-t:o
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* VlIa~:
* __ li.Dba(3)* -

*/

16;
3;

detault: /* NOTA:

* Trata-se de parametro que nao deve ser tratado
* por esta rotina. Considera-se como padrao um
* deslocamento de um valor inteiro. Note-se que
* se o tipo de dado do valor ocupar um espaco de
* mamoria diferente do ocupado por um inteiro,
* entao ira' ocorrer um deslocamento erroneo do

* avanco do ponteiro de varredura de parametros,
* causando uma perda dos parametros seguintes, com
* resultados imprevisiveis!
* Parametros nao tratados (a principio ja tratados
* previamente por outras rotinas) devem ser
* substituidos por PASSA INT, PASSA SHORT,
* PASSA BYTE, ou PASSA PÕNTEIRO. -
* * *- * * * * *- * * * * * * * * *

pv.valorint--;
break;

}

else (
xlo i-8;
ylo-i-20;
xhi-i-criada e->xhi-criada e->xlo 

yhi=i-criada=e->yhi-criada=e->ylo 
)

/* Criar a janela interna (do usuario) */
if «(criada_e->tipo)->tipo_borda) , 0x20)

xlo i-4;

ylo-i-3;
xhi-i-criada e->xhi - criada e->xlo - 3;

yhi=i-criada=e->yhi-criada_e~>ylo - 2;

/* Cria a janela interna para o usuario. */
Jan corrente (criada e);

criã janela ('criada-i, XLO, xlo i, YLO, ylo i,
- - XHI, xhi-i, YHI, yhi-i,

COR FRENTE, cor frente i, COR FUNDO, cor fundo i,
X CÜRSOR, x cursor i,-Y CURSÕR, Y cursõr i, -
SÕBREPOE, NÃo, - - --
FIM) ;

/* Restaura como corrente a janela que estava na chamada da rotina */
lie jan corrente - corrente;
Jan=corrente (corrente);

des linha (jan, x, y)
int-x, y;
lie janela *jan,
{ -

lf (jan->sentinela !- 1234 )
return 1; /* Estrutura de janela deteriorada */

jan->x curso r - x;
jan->y-cursor - y;
return-O;
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erase_sc.c formatk.c

fill (XHAX,YMAX,O,O); /* A tela possui YMAX linhas com XHAX pixels
cada */

'include ·sysconst.h·

void erase screen()
( -

10ng c1, c2, c3;

/*******************------------------**---
* JlIJmIl: ~ ~iaa olliIai._ *
* DILB :on:C%JlL: 12 _ ~ _ 1'" *
* 'ftIIl8JIO &ftaL: 1.1 ** *
* DILBft.fla~: O&/U/to *
* ~I *
* osJaa&o* ~( •.• *." •.•••••• , •••. *." •.• :a-) *
* ~o-t'k (•.• (*.ü)(),,*- *6*, __ *•••••) ** - *
* mD~: *
* Déa: 12/10/1' •••••••• __ : Oriqiaal a.tea *
* -..ttaa.~..-t:k *
* 1Ic>t1_::i ~iaa _iogiaal ••• kU: _ cI1ai:.riIoa1_ *
* ~ __ • ~iaa ~~ .•••••••••••• _lft1. *
* _ ..a.ft1t:ü~ o t:lNi[_t:o ta. _ ' '0' *
* pelo t:_~o _ ~ _ -*:_J.e. ~ ü._ *
* _ lMIJ'I1at:- ••••• -- ~o_ e«.t:•••••••: *
* - ° a-.at:ec _ •••• ~ P ••••••••• *
* __ ....-11:1 ••••••. *
* - _. ~ _ ~.-t:.~._ *
* iIIIp~""": *
* • ta (~t:a1a o .) *
* b biaario *
* o __ oCa! *
* t: _ t:.baJ.e .- __ .-1oao *
* - r_ ••~ ••~. ~ o. :** 4-1 *
* Ia-,.. *
* _1.-1_ - _~ ** *
* lKl Dat:a:O••/12/to •••••• __ : 1.0 *
* -..ttaa. ~.~k *
* lIc>ti_: Taalll••• cio~~. 10- iIIp:riaa aadej,., *
* iaal.iDcIo •• bJt:ea ** _ ..a... . ~ .. *
* *
* 1M2 Dat:.: Z'/Ol/'l •••••• __ : 1.O *
* -..tiDoa ~.~k *
* lIc>ti_: -- __ iogu iIIIp_. u __ ~-u ** .10 lIA _ l1a1aa _ ~_t: •. *
* - ~_t:o •••• ~ _ •••••••• ·'0·. *
* - iDol__ ao ••••1_t:o P_ • !IIS3•.010 *
* ..•.. AigIIa".01 li. ~ ** *
********-********--******-****-********------**--

*/

/*--------------------------------------------------------------------

* •• ~iaa ~_u __••..•.iT '. ~ ~iaa _ ~ t._o_
* FiDU, _ •• ....,...u.t:.. ~_ •..••• o ~.-t:.pzal ••••• ':* '-OlAa
* ° ~ ••ecio ,... p.' ••••••••• ...- _
* oapoai~1oac1o_ • •••••••••• _ .' •.•• ~ ••••• 1.* a •••• _01 ••• ,*y. _ t:i_ ••••_ • _l~ ·11· lEa'
* __ ·***11·. &1_ c1U_, • oacaat:_ poü:a. O••••
* -*:iD1I1I&". ••••, poc ••••• 10 ·"IeI· _-,_11..• ·"Olel·.
* Cod8i•• ' •.• ~ 1at:iDcIo_ Z bJt:ea iDiotal* _ ~_ u.ado o ~_t: •••••.••• -.i.at:o _u • ~-u ••••
* ~ ~ t: .-- •••• _ ·'0·
* O. oeqaiDt:oa_at:_ ~_ iIIp~""":* a • aadej,.
* b • a__ biaari.
* o-~_i_
* cI_ .t.ot.al _ .iaa1 (-1)

/* Salva registradores */

/* Re-estabelece os registradores */

•••••••••••••• ~ .- - --- ••. - •• -<: •••• 
••••• -_ •••• -.Ia ,.._1 21' l1Maa••. lU ,i8a1•. ClocIa ' •.•• 1~ I bi~. (I,ta.o.).

c1 - peek breg(9);
c2 - getjPixel_size();
c3 - get_control();

set co10r1(Ox1515); /* Estabelece cor de frente ( que FILL usa) */
set:pixel_size «long)PIXEL_FISICO);
set_contro1 (OxOOOO); /* Oesabilita transparencia e contr. de janela

set control (c3);

set:pixel_size (c2);
set color1(c1);
retürn;

/*--------------------------------------------------------------------
*-------- ~010 - ~ -------------------
*---------------------------------------------------------------------*r-- __* -
*
*
*
*
*---------------------------------------------------------------------*--
* - J.iIIpai:ocIa• t:ol••**.~
: _i4 U
*~
* lIaU ~iaa _1_ t:••••• _ ~1. ela t:ola _ • ~_ 0:0:1515
* (oiaaa ~). ° ~ ela t:ola _ ~la .' ~LcIo pol_
* ~_ -.z. mu:~iDJ.cIaa _ -.i_ ~.Ia>.
* Iroot:e-_•••• oat:a zotiaa ...., •• t:ola •- -I' ru 1 lt t:o _
* .a.ft1 __ ..- j-.J. •••••••••••
* •• u••-.r, a at:aal1.__ ., ••••w __ j~_
* ..--~ '. '*-ela .s..t:a zotiaa fi_ ~ •.
* hft_t:o, oat:a zotiD. ~ .--- •••••••••••
* Il.-.. j~_ •••••••••••*
*~
* - •••••••• ..tat:u j-.J._ ••• n ••••• t:ol••*
*
*----------------------------------------------------------------------

* tiat:_i_:
* - o.t:a _ ~.: 21-0'-'0 •....•... ag.a ~i llaabado
*----------------------------------------------------------------------

*/

*/
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i! ( c
/* 1M2 */

if
/* 1M2 */c-10; /* line feed */

/* 1M2 */
c-9;

/* htab */ /* 1M2 */
c-12; /* form feed */

/* 1M2 */

E - 35

int *ip;
char *cp;
char **cpp;

IUdef FLOAT

double *dp;

lso - O;
if (base < O) (

base - -base;

if «long) valor < O) ( valor - -valor; len - 1; II
do *--cp - digits[(int) (valor'base)]; while (valor /- base);
if (len) *--cp-'-';
retum cp;

static char * fmtcvt(ap, base, cp, len)
int *apl register char *cp;
int base, len;
(
register unsigned long valor;
static char digits[]--0123456789ABCOEF-;

if (len -- sizeof(long» valor - *(long *)ap;
else if (base> O) valor - * (unsigned *)ap;

elas valor - *ap;

/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 * /
/* 1M2 */
/* 1M2 * /
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* fM2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 * /
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */
/* 1M2 */

c - *fmt++)

c - *fmt++)

k-1 i-e-'O'; )
k-1 i-c-'a'+10;
k-1 i-c-'A'+lO;
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" c<-'9')
" c<-'f')
" c<-'F')

'-') (

Tratamento de Formato */

-1) return -1;

{

(c -- 'x') { /* constante hexadecimal */
i-k-O;
c-*fmt;
if (c>- ' O'
if (c>- 'a'
if {c>- 'A'
if (k) {

fmt++; c-*fmt;
if (c>- ,O' " c<-' 9') (

i-16*i+c-'0'; fmt++;
)

if (c>- 'a' " c<-' f') {
i-16*i+c-'a'+10; fmt++;I

if (c>- 'A' "c<-'F') (
i-16*i+c-'A'+10; fmt++;
)

I
c-il
)

else
if

for (width - O ; (c>-'O') " (c<-'9')
width - width*lO + c - '0';

-- '.' )
«c - *fmt++) -- 'O') {
maxwidth - *args.ip--;
c - *fmt++;
)

else for (maxwidth - O ; (c>-'O') " (c<-'9')

c-i;
}

if (c -- 'r') c-13; /* carriage return */
if (c -- 'b') c-8; /* back spaee */
if (c>- '0' "e<-'7') ( /* constante oetal */

i-e-'O';
c-*fmt; if (e>- 'O' " c<-' 7') {

fmt++;
i-8*i+e-'0' ;
c-*fmt; if (c>- '0' " c<-'7') {

fmt++;
i-8*i+c-'0';I

if (*sai) (c)
++ContCar;
)

else { /* c--'"
s[32] - O;
JustEsq - 1;
preenche - ' ';
maxwidth - 10000;
if ((c - *fmt++)

JustEsq - O;
c - *fmt++;
}

if (c -- '0') {
preenche - ' O' :
c - *fmt++;
}

if (c -- , !') {
preenche - *fmt++;
c - *fmt++;I

if (c -- 'O') (
width - *args.ip--;
c - *fmt++:
)

else

* 11I1 *
_ iaicd. ••••••

/* 1M! */

/* 1M! */

/* IM1 */
/* IM1 */

Ia • Ia ~ 11_1 (_)i •••••~ _ .iaa1 (•••)
k • __ ia _ i.Dclia_ ela (a:oJk
• • oal:al
~. ~ ••••_.. ,..i_. (__ ~

___ •• ~i.Da pdaU.)• •••••~ _ daal·.........•~ (..)

*
*
*
*
*
*
*
*
*

* •••••._ •••• ~~ .k ••• .-1~.jlI~U~ • a-i~•.* 11I1 ** O ~ ••• ateIa ...- a_ (.,,:wJi. , •••••••••1-t:acIa * 11I1 *
* •••.••.•••.. * 11I1 *
------------------------------------------------------------------------*/

lendi!

/*--------------------------------------------------------------------
* 1lol*i.Da ela ~~_o ela ..t.z:acIa
*/

_~~ (_i, &.t, llaJP)

int (*sai) ();
char *fmt;

char *arqp;
{

register int c;
union {

I args;
auto int ContCar - O;
int JustEsq, preenche;
int maxwidth, width;
int i, kl
char *cp;
int primeiro;
char *pfmt;
auto char s(34);

primeiro--1;
args.cp - argp;
while ( pfmt-fmt, c - *fmt++ ) {

if ( c !- ", ) {
if (c -- '\\') {

c-*fmt++;
if (c -- 'n' I
if (c -- 't')
if (c - 'f')



maxwidth - maxwidth*lO + c - '0';
i - sizeot(int);
it «c'OxOF) -- 'L')

c - *tmt++;

i - sizeot(long);
}

switch ( c'OxOF ) {
case '0':

Ie - 8;
goto IntConvert:

call. '0':
Ie - 10:
goto IntConvert;

caa. 'X':
ca •• 'H':

Ie - 16:
goto IntConvert:

cas. 'B':
k-2;
goto IntConvert:

cas. '0':
case 'I':

Ie - -10:

IntConvert :

cp - fmtcvt«int *)args.cp, Ie, s+32, i):
if (!JustEsq) preenche-' ';
args .cp -- i:
breale:

Ufdef FLOAT
case 'E':
case 'F':
case 'G':

ftoa(*args.dp--, s, maxwidth--lOOOO?6:maxwidth, c-'e');
i - strlen(cp - s);
maxwidth - 200;

goto havelen;
'endif

case 'e':
c - *args.ip--:

defau1t:

*(cp - s+31) - c;
breale:I /* Fim do switch */

i - (int) «s+32) - cp):

havelen:

if ( i > maxwidth ) i - maxwidth:

if ( JustEsq) ( /* Se o campo deve ser completado ••• */
if «*cp -- '-' II *cp -- '+') "preenche -- '0') {

--width:

if «*sai) (*cp++) -- -1) return -1:
}

for (; width-- > i : ++eontCar)

if «*sai) (preenche) -- -1) return -1:

extern struct LIE_comunica comunica:

'include Wdata str.hw

'include wi_discO.hw

i_discorot.c

,*---------------------------------------------------------------------
*~:

%aiai.aU_ a ..- -..u.-, poei~_
FiIaai.-

1_a&qia1a10

llIIUCIl%ÇJllO :

Aot'aaaao wi a&qiaioiow --u.a o ti&wt:orio ~ _ o
cüz.t_io ......niaaclo peJ.opet:b_ w••p• _w _ •••••__ pd.IIoa~
eDt:z8da qa. at:...s. _ •__ -..u.- 4••••40••••• _ w." _w

*
*
**.~_:
* eEZ'O. 1_acq:iaiaio(.,'1 -.~_,llI"'1~.n-):
* ~ eEZ'O ClofU.9o Z'K pelo ..,.
* ~a -t'.~- c.cIIU.a ~ • ~1 __
* .--
* iai: at:.dJollt:_ JIll:~ •••••••• 1_ • _ ,IN_ •••••
* AzqlIpea *aaa.aalJao Cabeaalho ••• -..u.- _t:ZWSO*
*
*
*
*

for ( Ie- O : *cp " Ie < i :++Ie )
if «*sai) (*cp++) - -1) return -1:

ContCar +- Ie;

if ( !JustEsq ) for (: width-- > i : ++ContCar)
if «*sai) (preenche) - -1) return -1:

/* Fim do if Formato */
) /* Fim do Whi1e */

return ContCar;I

case 'R': /* 'M1 */
JustEsq - 1:

/* 'M1 */
if

(primeiro>-O)(/* impressao da cadeia * 'Ml */
width -- primeiro:

/* 'Ml */
if

(width<O)width-O: /* 'Ml */
cp - *args.cpp--;

/* 'Ml */i - *++cp;
/* 'Ml */

++cp:
/* 'Ml */

primeiro--1;
/* 'Ml 'M2 */

goto havelen:
/* 'Ml */

)
/* ,m */

else (
/* impressao de[m:c] * 'Ml */

width-O;
/* 'Ml */

cp - *args.cpp:
/* 'Ml */

i-*cp++:
/* 'Ml */

k-*cp++;
/* 'Ml */

cp-s+32; *--cP-']';.
/* 'Ml */

cp - _fmtcvt«int *)'Ie,
-10,cp,1): /* 'Ml */

*--cp-':':
/* 'Ml */

cp - _fmtcvt«int *)'i, -10, cp.
1) :/* 'Ml */

*--cp-'[';
/* 'M1 */

fmt-pfmt:
/* 'Ml */

i-primeiro-s+32-cp:
/* 'Ml */

goto havelen:
/* 'Ml */I /* 'M1 */

case'A':
cp - *args.cpp--;
i - *++cp;
++cp:
goto havelen;

c••• 'T':
i-O;

cp-s+32;
width-width-ContCar:
if (width<O) width-O:
goto havelen:
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Ao ~ i_.-.I 18 ••••••• do -.i_ DO ~~ lMi ndh. o. cIadoe

/*-------------------------------------------------------------------

•

~-~...-...•.. - •..•..•-

_ lido ••••••• a ••• i •• -.ai-, aM' e eIe_
~. C::Uo__ ••••••••1decIe••• loJ1:eeaU-..._ o n••l ••••••••• -.
•••• _ •• byt:.- ~ _ lido •• 0 __ '" byt:.- ~.tâ~u•••~__ o 9al_ ele ~_ ela Z'lIIl::laa.C::Uo__ a-.:o
_:ta cU.~~. ele -. .ipUlaa 'IGe • f'iaaJ. cio •••••••_ ~01 et:hot'iAIo.
Jpoa _ 1eibaza, a ••• i_ ..--t:.•. azqai_ .-_ a __ o ~izo
~ .~ _ '1~1ae ~ liAlo.

••••••••
.~:
• O 9al_ ele -"- e' _ iat:, , ••••,-
• ~: 1'111ele azqai_.
• VaJ._ ••• i~1_: __ ••• byt:.- det:i~ li<IIl••
------------------------------------------------------------------------./

/* Espera host acabar operacao anterior */
while (comunica. controle_disco !- DADO_ACEITO);

/* Espera host acabar operacao anterior */
while (comunica.controle disco !- DADO ACEITO);
comunica.dado disco-file; -
comunica.endereco disco-(int)bufter;
comunica.auxiliar-disco-num;

comunica.controle:disco- LEARQ;

i read(tile, butter, num)
int file;

unsigned char *butfer;
int num;
{

/* Espera host acabar operacao */
while (comunica.controle disco !- DADO ACEITO) ;

return comunica.dado_disco; -

/.-------------------------------------------------------------------·--:
• 1 wd.~· -..~_:
* _ • 1 _i~.(~U•• ~~, _);
• iIat: - _; ColIigo ••• _ ~ ••••••• pelo DOlI
• iIat: ~i18; :I:DcU._••••••••• _ a _ -nb.
* ••• igDacIaiaaz'*IoaJ!t!_; ._nu cio ~~_ ele _GZ'i~a.
• iIat: _; ~ ••• bJt:- a _ -nb •.•
• ~lIC»:
• Ao ~:laa 1_wd.~ _ cIadoe _ -.i_ a ~u cio ~~_
• iacU.-.so. o.cIacIoe._ -nb. ela ••• ~ ..--t:.•. aDpi-.
• ~, o ~ ••• -_- 1oJ1:ee.o.cIadoe-nb •••••~2t- •••• ~
• :ta' ~ DO cU._. C::Uo_ cIadoe al~-..._ o ~iaaJ. Mlt:~· •.•.....•_, ..•. ' ..t "'<li ••• c:..o __ ••••••••i.cIacIeela bJt:- •••••••
• o eepaoo cU.epoai_l cio cIie_, •••••• o. bJt:- •••••••••• _ U ••••
• O _ ele byt:.- ~_i~ -n~ ~ _ o 9al_ ele
• ~o_o ela Z'lIIl::laa.c::uo :ta clU~'" __ -,
• •• Ulaa •••• _ ~oi •••• iw.1 _ toocIeo ~~ iacU.-.so.
• Jpoa _ -n~ a ••• ~ a~ ••••••••• _ ••••_ a __ o
• ~_ ~ eagaiado DO a1~1ae ~ __ i~•••· .~:
* O 9al_ ele awt:o_.' _ ia~, iacU.•••••••
• VaJ._ ••• i~i_: __ ele byt:.- ~et:1~. _GZ'i~_.
• -1: ela-n~.
--------------------------------------------------------------------./

i write (file, buffer, num)
int file;
unsigned char *buffer;
int num;
{

%alU.ae •••••••••• _ a _ ~.
ColIigo ••• __ ~..--. •• la DOlI.

••••• o azqa1_ iacU.-.so _ •••••• ~_~.

r.. .•••••••••.•.•• _ iacU.•••• _ Ia~ ~~.

~JIt'JlO:

.~-:
-- • 1 __ (t!ila, ~~. _I;

iIIII:- _; ColIigo ele __ awt:o-.-.so •• la DOlI
!ai: f'i18; ~ ••••••••• _ a _ lido.
_igDacI __ *IoaJ!~_; cio ~~_ ele 18i~__ •
!ai: _; ~ ••• byt:.- a _ lidoe.

i opan (nOlll8,modo)
cãdeia nome;
int modo;
(

.~:
• O 9al_ ele ••••0_0 e' _ iat:, i_i a.cIo :
• -1: o •••••••__ pacIe __ üefto.
• 9al_ ••• i~i_: iJodioa o iacU._ cio azqIli_ ~.
.----------------------------------------------------------------------/

/* Espera host acabar operacao anterior */
while (comunica. controle disco !- DADO ACEITO);
comunica.dado disco-(int)file; -
comunica.controle disco- FECHARQ;
/* Espera host acabar operacao */

while (comunica. controle disco !- DADO ACEITO);

return comunica.dado_disco; -

/* Espera host acabar operacao anterior */
while (comunica. controle disco !- DADO ACEITO);
comunica.endereco disco-(int)nome; -
comunica.dado disco-(int)modo;

comunica.controle_disco- ABREARQ;

/* Espera host acabar operacao */
while (comunica. controle disco !- DADO ACEITO);

return comunica. dado_disco; -

/.----------------------------------------------------------------------·--:• 1eJ.e.e· -..~-:
• __ • 1 cal_(t!U .•,;
• iIIII:- f'i18;
• !aI:_;•
.~:

• Ao ~ 1_ala_ ~eaIuao azqai_ iacU.-.so DO •••••.• ,_o O ••••• _• e' ialIi •••• __ ela -a...-l ~i1a, ~icIa ••••••• o •••••••_ loi
: ~o __ •••• _ cm-cIa ..t:ed.a~ ••• Z'lIIl::laa1_•••••
.~:
• O w.1_ ele -.t:oI:ao .' _ ia~, iacU.•••••••
• ~: r.oMa .0.
• -1: __ pacIe ~ o •••••••_.
---------------------------------------------------------------------./

·--:• i •••••· -••••
*••••

i close(fU.)
int file;
{
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-- "'lcaloaa poai:ol_ ao -.1_ iMh-"- •• Iaoet:~_~.

~~H1I/:., _);
CocIi9o•• -- ~ ,.10 DCMI
J:IMU.ao •• ~_. _ -n~.--. ••••••1_ ~) •••• 1_

••••• ~iII'o.r_ •••••1_ • peat:eill'o.

iat: n.,... •.•. i.D8n., (~1lI9)
zog1ot:.&oobod' n." ~18lJ;

~
.•.•1••••• 1liM:_ ela ilftiaa (~i.po iat:):

.•.•1••• _t:.d._ •• ~18lJ.

JL"",iaa .•. ~1lI9 oei:ãe~ • aaDCU._ iai.cQ.aJ.•• --..a
""",iaa 1.-fM:k~) ••• ~J..rO,."",iaa ---.- - -'""*
<Ü91~""', __ ~ •• ..-at __ ._~. -.te __ ••••
• _tAIadO _~igo ela __ ia o' •••• _ ••• ~ •••••, til" f ,.' to.
•• ....J._ •• ~1.,. O _10 •••••••••• _ ••••• "",iaa o' • ....J._ •• n..,
~_101l'. Ir<ol:__ ••••••••• ela teo1.. ~ ~ • TV""!" _ ela
"",iaa 1.-fM:k(3~) a1~ • ....J._ •• ~18lJ' _ ,.... ••. __
--..a. ela "",iDa 1.-fM:k(3~).

.,.,.,
-.1 •• _ ~18lJ ••• ~ ••• zoglft.ll'a ••• ..u- aaaa1 ••

.ciblNpO.l_o _ ia_ .•• __ 10••• ' .obzoapo•• pe1a --..a
ela ~iaa .•. i.D8~18lJ_ • elo •••• ela teo1a ~ ••••••• ""'iDa
1"'-10_bT .1_.

• 1.-fM:k (__ ia CIIIlI,ãoft _) •
• _'"JRk (ia~ (.zoou•• ) (), aaoIeia ...s, .a..ft _) •• (iaf:_) •
• mDD'%c:aooa: •
• D•• : 18/02/.1 ~ • __ : 1.0 •
• a..t:iaa: "••••• •
• IIotl_: Jldap"- pana ..-- D•••• •
• aat._: JlopIao7lacallIaahacIo,,_iaa •• •
.............................................................. /

/.-------------------------------------------------------------------./
• .•. i.D8n., - •• ~ 1 ~t_ iaicala1 pana ia __ /. __ .d_· - ..---.•..~•••
• """ft"!Sft•••••••••••••••••••.~-
• 1"'-k(~)
-----------------------------------------------------------------------./

int v_instlaq(tlaq)
reqister short tlaq;

(

reqister short velho;
velho- inseresn;

inseresn-(flag!-O);
return (velho);
}

comunica.dado disco-tile;
comunica.endereco disco-(int)butter;
comunica.auxiliar-disco-num;

comunica.controle:disco- ESCARQ;

/* Espera host acabar operacao */
while (comunica. controle disco !- DADO ACEITO);

return comunica.dado_disco; -

/* Espera host acabar operacao anterior */
while (comunica. controle disco !- DADO ACEITO);
comunica.dado disco-(int)tile; -
comunica.ondereco disco-(int)ottset;
comunica.auxiliar-disco-como;

comunica.controle:disco- POSICIONARQ;

/* Espera host acabar operacao */
while (comunica. controle disco !- DADO ACEITO);
return comunica.dado_disco; -

/.-----------------------------------------------------------------------.~:
• 1.-k· -..~-:
• • 1 __ (~1J.,
• lIIl: - _;
• tal: nJ.;
• 1~ ~~MtIt;•
• lIIl: _;•.~:
• JL..u.. 1 .-k _.' t.••••• 1_ ~ •••••• 1_ iacU.aado• • - •• 'ft:- iadiOllClo- ---, •• - • .--.._ -_-:
• O - _ lI7t:ea • pad:u •• iaiaia •• -.1_;
• 1 - _ (poeU:1__ ~1_) lI7t:ea • paft1 ••••••• 1_0 _~;
• 2 - _ lI7t:ea _1~"" • paft1 •••• ~iaa1 •••••••• 1_.•
• ~_ •• ..-- •• ~iaa 1 __ (Upo lIIl:):
• ~_ ••••1~1_: ..-i.o.õ CI4l.. . o •• paaileill'o.
• -1: ~u. UOlJ'Ü.•
-----------------------------------------------------------------------./

i seek (tile, ottset, como)
iiit tile;
lonq ottset;
int CODlo;
(

a_Iiat: _ • 1....-10( •••• ,
iat: _;
...s.t • ...s;
iat. GaZ';

/.-----------------------------------------------------------------

: 1"'-10 - :r. _ aodoJ.••••••••••• _ •• teo1.•••••elo •••••••• iII'o•..~-
: 11ao1••• ~._ ••••••b>•••••
• ...:Il%CIil)
• A "",iaa 1~ em- • ""'iDa _'"JRkO iadi.-.clo •••• -.- _
• ._it._ ..,.... _ .i.aai ••• ~1:lMIa ••• teo1.•••••, o ••••• ' --.U.••.•..
: po1. ~iaa l""-a () .

i..getk.c
tincludo -data_struct.h

short insorosn-O;

extern-lie janela *lie jan corrente;
extern lie:tonte lie_?onte_corrente;

/ .
• JID'l'CIIl:~ ,,_ia • .1IIai_ •
• DaS DIZCDL: 11••••••••• _ •• UI1 •
• ~ JW'lDlL: 1.0 •· ~: .
• "'_~18lJ (••••zt: ~J.q) •
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- &....sala __ t:O&" ~ ••• ai~ ..•....- .1 .
- ~ -.t:a&' tIM=---·odo. o. ~ lta8iaoo cio ti.e:-.••"-l_, ai. 0_ *eat:. __ t:o, • o ~_ •••

~ __ o boopoclei_.

i getk(cad, como)
register short comOI
regi.ter cadeia cadl
(
_tom int i_getc ();

retum <-vgetk (i_getc. cad, como»);

/* obter onde esta' o cursor *1

( /* se o caracter esta na ultima po.icao *1
I*da cadeia: *1

1* Enquanto nao se encerra a edicao faca: *1
while (1) {

if (imax <- jmax)
jmax-imax;
if (i>-jmax) (

v lugc ('lin, 'col);
iI (--col<O) (

col- colpe;
lin-=;I

v-POsic (lin, col);
i-jmax-l;
)

i~ ( (imax-*cad++) <- O) return (-1);
aux-cad+l;
v wputc(O); 1* Garante que o curso r esta na janela corrente *1
1* Obtem dimensoes da janela corrente como «hi-lo+l) - (tamcar-l)) *1
xy2car (lie_jan_corrente->xhi - lie_jan_corrente->xlo -

lie fonte corrente.tam car x,
lie-jan corrente->yhi = lie jan corrente->ylo 

lie:fonte_corrente.tam_car-Y, -
, linpe. , colpe); 1* em unidades de caracteres. *1

auxyhi-lie jan corrente->yhi; 1* Salva yhi, e nao deixa
- - editar ultima linha incompleta *1

lie_jan_corrente->yhi. lie_fonte_corrente.tam_car-y * (_linpe + 1) +
lie_jan_corrente->ylo;

* ~ - •••••• ••••• ..-J. o __ -.t:a;
* •• .....- - 1Ip89'l o ..to~_-;
* -.t:a ••••••• - _lt:. o ~1
* -.t:a D~a - _ o _ ••••• .u-it:. _ ••••i_;
* .,.. - Co1_ • iaiaia da __ ia;
* .-o - Co1_ o __ fiaal da __ ia •••••• i1it:.
* •••• u.-o;
* 1'1 - ~ o ~ ••• oodoia ~_;
* 1'3 - ~. oodoia ~_. Jrot:__ •••• oodoi.~_
* .u •••••oab.t.it:ai4a .- _ ~_ t:ea1••••.
* c..~. ~ •••.•__ ~ _ ...s.i•. c..oot:_
* __ iaprild._i • .u..t:iat:_ •••• t:ooJ.a. •• ~1o _ t••~_" •• O
* ~ •••• _~ -..:a .••••.. -..:a allaiae ••• _ •••• 1*
* ....- __ ••.•••_to •••.•- ••..• __ •••..-_ •••..u.- .
• 1I.,_<ftTT"f- _ 9al0l:' •• -_-: _ 0_ •• -.lcI.ea •.__.-~~~,••• 1_••• ~ -.o ~--"-- ...T~.

* ao t:ooJ.a. _. u.. •..•. CInIlL C ••••••• __ i"_".
* _ t--'·~"'_.& zot:iaa oIaowol__ ~ ••• ~_
* • ~ cio --"- •••• t--'·_ • odiaao. QaaDdo• oadaia •
* t:_~ ••••• ""_""', • ..u.- t:•••••• t--.·•.••, _. -.1_ ...* ~--- .
* •• o t:__ ••• -.leia f 19-1 .• _, • zot:iaa .-
* .~ •• zwt:O&Ba _ o -.1_ -1.
---------------------------------------------------------------------*,

vgetk(rotina, cad, como)
Tnt (*rotina) (), como;

register cadeia cad;
{
short linpe. colpe;
short T-o, jmax-O. k, c, imax, il, V1
static short lin-O. col-O, linl-O, coll-O;
register cadeia aux;
static int auxyhi;

-o
-O
-O-O

--0------
_1IlZallIIt-

1 - a.6aia .tol. _ do ~ ~i_.

...-,
~ •• da a.u... (t:ipo iat:):

1 - CoIIoi. iacIi __ t:.a ~ aaJ.o _ "'-i_.
>O - ColÜ9OA*:%%cio -.at:o&' •••• __ • ..toZllCla

ela __ ia •••••• :
GoAao r.ool>(10)
0iRu:D>(13)
<"<:>(3)
<lhIt:. AII~(200)
<lhIt:. Abat.o>(201)
~(201)
~(20')

& ...ua. _~ 10 •• t:ea1ocla -.""'T" -t•••• ---w_ .••
~ __ ••••••.• iacIi •••••• & __ ia ••••• _ ••.•.t: ••• ~ ••
___ o •• I:el:iaa, __ ••• ~ t:eaJ.a.:

~ - ~ _~ •••• <Ia u.-_ _~;
~ - •••••• o •__ o ••• 1• _ ..to.;
-Goa••••. -> - 1Ip89'l o aacaot:_ .at:.c~ __ ;
<8et:••••• u: t.> - _1t:. o ~;
<lhIt:. Dt&.it:a> - _ 0_ ••••• .a-it:. _ po.iaao;
~ - ael_ o iaiaia da -.s.u;
411I» - ae~ o __ ~ _ fiaal •• __ ia •••••• Uib••••u..-ol
~ - •••••••• o ••• 1IiM••• ..-u ,
4'3> - ••••••••• __ ia ~. 1Iot.o-_ •••• oodoia

..to_i __ i ••••• oabet:ibida po~ _.
_____ t:ea1__ •

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

* ~1"_ ~ •••.• _o _~. _ -..laia. c..~_.__* iapri.1li•••.• cIlftta_ ••• t:_J.a. ••• -u:.J.. _ it-o_d, •. o-
* _aRI._ •• -u:.J.e <8et:. AII~, <8aIt.. ~, <IP9GlP>,• ~
• ...- __ .~. t--"-'1~lc-" •••••••••••• .0...0 __ ,
* ••• _~ ~ ••• -.1_ ... 9ari~ _: _ o .--
• , .•_-....1... ••• , _ 1__ ~ __ ti ..1 __ ••• _ •••• ~

* __ , <LJae I'ealt> • <"<:> •••••• __ i<lu:•••• _ t--.·~.
* & n4:iae __ 1__ -.1_ •••~ • ...u.,. .•• •••
* •.. - • ..u.a.o. ~ • oodoia .' t:_~ •• r~'''',_
* .--.. •.•• .HbzJ.1I' '1t:i80 _t:ori_ •••• t:__ •••
* ••••••• *__ ~_ i.gaal • _, • zot:iaa __ .' _aat:ocIa ••* n4:__ o -.1_ -1.*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* -.a_
* ._iD-*1eg(x.~) .
------------------------------------------------------------------------*,

,*------------------------------------------------------------------

* & ..uaa _.,.Il 10 cio t:ea1oc1o_ oodoia ••• ••
* • ~ __ ••••••• iacIi ••••••. & __ ia ,.... _ ••.•.t:oda ~
* • 1 do zot:iaa •• ~ ••• .."u.at:- t:eaJ.a.:
* DaI - t:zoaa _~ •••• do ia .~_i_,

)
c-(*rotina) (); 1* Obtem uma tecla *1
if ( (c>-' ') " (c<127) ) ( 1* se ela for caracter: *1

tf ( inseresn) { 1* verifica o modo atual: *1
7* Aqui corresponde ao modo insere *1
v lugc ('lin, &col); 1* obter onde ficara o cursor *1
jmax--(jmax -- imax); 1* Se a cadeia estava cheia. perde

o ultimo caracter *1
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.~-
i.K aaria • 1~o()
--iAJDecI aba&- ~ia;

Í_vidk.ey.c
.include -data str.h

'include -lie_sgj.h-

case 210: 1* Insere *1
inseresn-! inseresn;

break; -

A zot:iaa i.~o 1. _ ~ cio ~lecIo 40 •••., ~ ~- x.-pa.
c..o _o .d..~__ Gl:_ CÜ9i.~edo,~-_ ~, •••• _
~ _ja ~_lecIo. O _lor ••• ~_ da zot:iaa .' o _10Z'
A8C%%do _Gl:_ CÜ9i.~edo.

case 199: 1* HOHE *1
1* volta caracter a caracter, reposicionando o cursor *1
for (--i; i>-O; i--) (

v lugc ('lin, 'col);
il (--col<O) 1

col- colpe; lin--;I -
v-posic(lin, col);
v wputc(aux(i));
v-posic(lin, coll;l-

i-O;
break;

1* fim do switch *1
1* fim do if *1
1* fim do while (que nunca termina por aqui!1 *1
1* fim da rotina i_getk() *1

case 189: 1* F3 - restaura cadeia anterior *1
if I*cad > jmax) jmax-*cad;

case 207: 1* END *1
for Ik-i; k<jmax; k++) v wputclauxlk));
v wputcIO); -
i;jmax;
inseresn-O; 1* Indo ao fim, desativa modo insercao *1

break;

extern struct LIE_comunica comunica;

/•................••........................•..•........................• •
• f11__ : 1_~.o •• •
• a.t.e ~1_ ~ _ zot:ta.. ••• _~, ..- o i:eo1edo •••
• ~_. ~ ••• ~ ~PC.
.---------------------------------------------------------------------.• •
• .18~ori_: •
• - D.a daari_: 11-02-'1 .•••••••• J••• ~ •
...................................................................... /

/.---------------------------------------------------------------------

• i.~o - Obt:ea ~ do Uo1edo cio ••••••••• ú:o.•••••.~•••••.~
• VelOZ'••• 1IilIt.o_ ••• lIftiaa (U",o ia~):

caae 200: 1* Seta Acima*1
case 208:

1* Seta Abaixo *1
case 201:

1* Page Up*1
case 209:

1* Page Down*1
1f

(!como)break;

1* Empurra toda a cadeia uma posicao para a direita *1
for (k-i++; k<-jmax; k++) 1

U-aux[k) ;
v wputc(aux[k)-c);
c;U;I

1* Verificar se com o empurrao nao aumentou uma linha *1
v lugc ('linl, 'coll);
il ( (linl-- linpe) " (coll--O+l) " (i<jmax) )

--UnI -
I. Colocar o cursor no luqar *1
v poalc(lin, col+l);
v-wputc(O) ;
++jmax;I

else 1 1* Aqui corresponde ao modo sobrepoe *1
v wputc(aux[i++)-c); v wputc(O);
il (i>jmax) jmax-i; -I

case 211: 1* Delete *1
if (i--jmax) break;
v lugc ('lin, 'col); 1* obter onde ficara o cursor *1
-::jmax; 1* Deslocar um caracter para a esquerda *1
for (k-i; k<jmax; k++) v_wputc(aux[k)-aux[k+l);
1* Coloca no final um caracter de fundo *1
v wputc(O); v wputc(' ');
v:Posic(lin, col);
break;

case 10: 1* Line Feed *1
case 13: 1* return *1
case 3: 1* Cntrl C *1

*cad-jmax;
inseresn-O;

Tie_jan_corrente->yhi-auxyhi; 1* Restaura yhi *1
return (c);

case 187: 1* FI - Coloca um caracter *1
if ( (i--jmax) " (jmax<*cad) ) ++jmax;

case 205: 1* Seta para a Direita *1
if (i-- jmax) break;
v wputc(aux[i++)); v wputc(O);
break; -

,
else ( 1* se a tecla obtida for controle: *1

switch (c) 1
case 8: 1* Back Space *1
case 203: 1* Seta para a Esquerda *1

if li--O) break;
v lugc ('lin, 'col); 1* obter onde ficara o cursor *1
17 (--col<O) (

col- colpe;
Un-::;
)

v-POsic(lin, col);--i;
if (c--2031 break; 1* se seta para a esquerda e' so'*1
--jmax; 1* Deslocar um caracter para a esquerda *1
for (k-i; k<jmax; k++) v_wputc(aux[k)-aux[k+l));

1* Coloca no final um caracter de fundo *1
v wputclOI; v wputcl' 'I;
v:Posicllin, col);
break;
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A ~ iJ'd:o _ o ar: - - _ ft4ao •••••• ~ 4_
~-po. c..o alada ad.ot:a _ --.. ~ -n..do dacIa
_ .••••• ido •• 1.0 ~F"~ 4_, •••••.• -_ at:&' •••• o _&rsar:
aat:ar:iOIr•• ja -.rit:o. O ~ •• n4:_ da ~.' o ~
Al!IC%% do .--ot:ar: latI>_o.

~

- ••••• _ ••.• it:••••••• u.p.&o ••• ~_ .ucu, ••• ____ .••••• idN •• 1.&n4:iaa i~ ••• -.t:eat:o, •• ~_ .ucu•••--"111_ '. _.' t:_ do __ ~..so. _ t:al
pela zot:iaa iJ'd:o.

* ~ MClJ: •• ---.-. llct./-.rit:o.*
*~
* - ••••• - .u.,t.~ •••~ ••• ~ MClJ:, ••• - -* _ .•••••iAIN pela zot:j,aa i...fM:o••• _t:aai:o, _ ~ ~J: ••••
* _ ••••••.•..• '. ~t:o ••• ~..so. _ t:al. •• 1.&
: zot:iaa i..."...u.
* .••• -
* i..".U(~), iJ'd:o(3L~)
------------------------------------------------------------------------*/

i_qetc ()
(

short caraeter I
while (cOEUlica.controle teclado !- DADO PRONTO); 1* Espera host liberar

o dado *1 -
caractar - caaunica.dado teclado;
co.unica.controla tacladõ-DADO ACEITO;

retum (mt) caracter; -

*
*
*
*
*
*
* llIIS'CImD

* Val_ •• <Iabt:iaa ~ipo iat:):
* Tal._ A8CU do lido/_ori.t:o.*
*
*
*
*
*
*
* •••• -
: i..Pf:0(~)
------------------------------------------------------------------------*/

iJ>0llc()
{

~
Tal._ •• <Iabt:iaa (Up. iat:):

O - ••• ..ut:a ~ 4icJit:••••
>O - 'la1.ozo~:n: do ---.-. lldo/-.rit:a •

ir (comunica.controle teclado -- DADO PRONTO)
retum (int)comunTca.dado teclado;

retum (int) O; -

~
- ~ <Ian4:iaa •••• _ o ••••• do --.. 4icJit:8clo, .no

•••• ' ~ •• Iood!~ar:, do -'-_ ••••••• - •••1' _.i...ct.ot:a
n4:iaa •••••_ n4:~ o _ ~. h.ca n4:~ o ~, .'
--no ••••• ja --.- a zot:iaa i~(~).

....t .• i-Fiat:k (•••• aq.)~ *T.t;
oII.a&' a&'4JII;

1*--------------------------------------------------------------------

* iJril*k - •• w. ~o~"" •• .s..s.. _ ~ •• 1I.""".~.Uo.**.~-
* •iAol. ••••• <dat:. ot:&'. Ia>* -
*
*
*
*
*~
* A zot:iaa i..JNdat:k ••• ia ~ pa.- o ri<Iao •• Jao.....--
* ~-1>C, ••••••••••o .....- <Ia~~_ <Ia_ -'-_ ••• a zot:iaa
* pri.aU(3).*
*....,. -
: iJ"li:0(~)' .••_.,....(~).
---------------------------------------------------------------------*1

1* Espera que nao haja caracter anterior nao aceito *1
while (comunica.controle_video !- DADO_ACEITO);

comunica.dado video-(short)caract;
comunica.controle video-DADO PRONTO;
retum (int) caract; -

iJ>utc(caract)
unsigned char caract;
(

extem int iputc();
return :formatk( _iputc. fmt. &args);

int iJ>rintk (fmt. args)
char *fmt;

char args;
{

/*---------------------------------------------------------------------

: 1...Jl&11.o- ...u Ja t:aol.aoIo.*.~-
: iat: n.g • i..".1.1.00
*~
* A __ iaa 1...".1.1.0~~i_ •• &i .u.,t.•••• Mal •••••* ••••••••••.•• ~. c..o ••• ~ .u.,it:•••••, •* zot:iaa .-.- _ • _1.ozo ~ (O). CUo ad..t:a _ ~
* ~. o ~ •• e' • ~ ~J: do --.. 4icJit:8clo.
* ..- • ~ ••• e' .-izaoIo •• Iood!~.*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* •••• -
: i...fM:0(3L~) •
------------------------------------------------------------------------*/

.~-
iJ'd:o ( )
•••••••• aba&' 08INat:;

*1
iputc(c)

unsigned char c;I

1*---------------------------------------------------------------------

: I.J'd:O - •• __ oaraot:&&'_ ft.ct.o do Jao......--.
*
*
*
*
*

1* 
*
* Rotina interna usada para formatacao. Coloca no video um

caracter pela rotina pchar() •
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struct LIE-prof_janela prof_janela(MAXJANELAS]-O; /* Pode-se ter
ate MAXJANELAS definidas simultaneamente. */

inicializa.c

'include -data str.h

.inc1ude -syscõnst.h-

ij>utc(cllil ( c -- '\n') ij>Utc(13);

To__ ~~ • j-.l. iacI1••••

••• ~ • p_jet:a4a p aIa-.ta poc _ •• -c: ....-

~_:
lato .J\m __ ~ (wi4)
1.10..:l •••• J.a *wi4;

~:
ValoJ: eleaâ_ eleaot.iDa:

_ (ri•• DIII08:).

lie_fonte lie_icones-{ (byte *ILIE_icone, 16,16);

jancorrente.c

long pu
init sdb ();
comunica.controle video-O;

ps-get-pixel_size(l; /* Obt_ o tamanho do pixel logico */
Cria arvore (YHAX, ((2*PIXEL FISICO)/ps * XMAX)/2); /* ajuste para

- - qquer hardware */

/*-----------------------------------------------------------
Oefinicao de Icones do Sistema

----------------------------------------------------------*/
short int LIE icone[2*16]-(Ox7FFF, Ox6003, Ox5005, Ox4809, /* 0e1ir a */

- Ox4411, Ox4221, Ox4141, Ox4081, /* janela */
Ox4141, Ox4221, Ox4411, Ox4809,
Ox5005, Ox6003, Ox7FFF, OxOOOO,

Ox7FFF, Ox6003, Ox5005, Ox4809, /* Encolhe */
Ox4411, Ox43E1, Ox4221, Ox4221, /* a janola*/
Ox4221, Ox43E1, Ox4411, Ox4809,
Ox5005, OX6003, Ox1~r, OXOOOOll

/*----------------------------------------------------------*/

Inicialh:a ()
{

'include -data str.h

'include -lie_sgj.h-

extern lie_janela *lie_jan_corrente;

,*--------------------------------------------------------------------
*-------- ~S.010 - ~ -------------------
*---------------------------------------------------------------------

• AzoopJ._: ol'aIIICo&.-.& •• o
* r-_: iD~ "... _~~ (wi4)
* iD~ •• .i'_..:l-.la ();*
*
*
.----------------------------------------------------------------------

* ti._ioo:
* - Deu ele=s.-o: 25-01-11 ••••••••••••• "...,1 ••••••• ~
*----------------------------------------------------------------------
*
*---------------------------------------------------------------------

* .,..:
* .J\m _~~* -
*
*
*
*
*~:*
*
*
*
*
*
*~:

•• .,-=-0-.0.

.a. zot.taa ia1e1811•• o ~~ cio _1 V"11_ cio fia
cio --"~o cio J-.l •• peca ~U&' _l101a- cio
~_III1•••••• a JllL'i-!- INIttaa cio .~ • _--.Ia, poi. _o ~J: J:io •• "'-_'1111•• __ .,hy.•.• ~
M'~ ••••. a t.e1.acio ri•••••' ~, • o \IW.' ia10181i••••.

~
.81_ ••• ••• aot.taa (Upo ~):

1Iadi__ !ao..- _ (ftcIo __ :) •

-
O-~~.
1 - __ •• ia10181i._ .• i. __ ~

, .• •
• ••••••••••• • INIttaa •• lai4d.a1~ ••• "n-. •• •
• ••• ..u.. ft11•.••• INItbatl Cria__ • iaü ••• •
• a a.u.. Cri. _ (), iaiaial'l ••• ~ •••• •
• ••••••• cio ••.•••• , aItlL':l.aM • j~. _iII _ ••••• •
• • tlela. •
• a ••••• lai~_"(), ia1a1a1.1__ -.~ *
• cio ,.. •••• ~~~ ~.010. *
.------------------------------------------------------------*
• *
• ~: *
• - DCa cio an.-: 20-11-tc) ••••••••• óI ••• ~ •••••••••••••••• *•••••••••• *.**••••••••••••••••••• *••••••••••• *·.-
• %lai.a1a1.1_- ••••••••• o 8i__ ..- ia1a.- I' r ~ T 11•••.~
• :EIWI1a11_0••·...-,..~••••••••••.~
• - 1Ift.. • pa...ira zot.taa ••••tIGóI• __ e-da.••••••
---------------------------------------------------------------*/

/*-----------------------------------------------------------
VARIAVEIS GLOBAIS

----------------------------------------------------------*/

1i._janela raiz-Ol /* Oetinicao da raiz da estrutura de janelas */
extern byte charset[96] [16]; /* charset deve ser associado ao arquivo de

fontes char_set */

1ie_fonte lie_fonte_corrente - { (byte *)charset, a,16);
lie janela *lie jan corrente - &raiz;
extern struct LIE_cõmunica comunica;

'1

.-
~J

c
~','

.,.

n
=_ ~ 1

li'. ? I.
_. r.,!i

,
•. I:). ,1 ..i;J
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. oq!
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C:.
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-:
O - ~ ~ • .-...Ja h••••"•••• a' • _~ •.
1 - ~ •• j_Ja 4o••U~_ <Iaa.t11.__ •

- • ,..Ja •••• ta.&- _1<10 .-..!laiAIa , a _ ~_
•••• --- iIII:epa. 1Ioftzoa.J-1a () ;J.JIIpeJ-_..--t:a() ;

*
*
*
*
*
*
*
* ---:
: Gria..j-.la(a.DU)
*~l

* 1/ __ .u .••••_ a , •••••la iIela •••••U.l 1/

* --:1I~~-.l;*".. (leU •• ;
------------=----------------------------------------------------------*/

*
*
*
*-------------------------------------------------------------------------

* tin_l.oo:
* - DooU _ ~o: 2.-01-'1 ••••••••• ~ .7Wcd ••••••••
*-----------------------------------------------------------------------*/

.include -data_str.h-

extern lie_janela *lie_jan_correntel

void Limpa jan corrente()
( --

long cl;

int Jan corrente (vid)

lia_janela *vidl
(

if (vid->aentinela !- 1234) /* testa consiatencia! */
return 1; /**** Estrutura da janela inconaiatente ****/

lie_jan_corrente-vidl
Fixa jan fiaica (lie jan corrente);
retum O; - -

/* Fim da rotina Jan_corrente */

cl - peek_breg(9); /* Salva cor de frente */

/* Eatabelece cor de frente ( que FILL uaa ) */
set_colorl«long) lie_jan_corrente->cor_fundo);

fill (lie_jan_corrente->xhi - lie_jan_corrente->xlo + 1,
lie_jan_corrente->yhi - lie jan_corrente->ylo + 1,
lie_jan_corrente->xlo, lie_Jan_corrente->ylo);

set color1(c1);
retürn:

'. __ t:e./

11ft. ~ a r-jet:acIa pai: poc _ •• -c: pI:09_

limpajan.c

~
- .-.. ..A.ftl.&'_ j_Ja a~a _~a, a •••• eftej •••••••• _ ri••••.

8DRl1P_:
•••••• ia Jocnot: ( ••••••••••i••••••;

typedef unsigned char *cadeia;

kcvt.c

/ .
• ~: ~ !l'l:8laa~_ •
• taD DI%C%U.: 5 _ --' 11•••
• 'Ia8JIO AftJlL: 1. O •
• ~: *
• Jocnot: ( __ ia ••• •
• mDD'%c::Iol:lOa: •
• Dn.: --/--/-- • : 1.0 •
• •••••iD.: ~ •
• ••••U_: Iao1__ JIIIIIt~ fl:Ul.oo..- o ~.010*
• .••.••••• .7aci ••• !l'zalaa •• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••./

/.--------------------------------------------------------------.--:
• ~ -- ~ p--. __ ia.•••••
.~:
• "U ~laa ~ o __ ~_ •••• eai.na _• - -Ull: _ ~ ••••••••,._1. __ i.acU._ 2 811:a' •
• __ ci. cio p~izo _""- IIULL •• __ la_ a' 1.0 ••••
• ._ ,._i __ iDdi_ O a 1 _~ ~i-u _
• ~- '-' a '.', _..-la __ "'Ri~v.icIo_ paJa Z'OIt:iDa pa10
• ••-.. _ ~_ Mt--<A"O. __ ~za o -..1:_ ,.._ .
• ~-~ __ ~ _ pecIza~OI::IIIUOO.
• & ~iIlalid8cla_n. ~iIla a' ~..- o ~--=o"--0

Cd.•..j_Ja (Ij_l, /. Cri __ j~ •••• .-.A .ZLO,20, ~,10,
~X, 110, TBI, 200,
ClOIl. ~, O, ClOIl. ••••••• , 011II'I'I',
ruir; -

Jaa_~a(jaa1.; /. !l'o_ ~a a 1~ • j~.
_jo I.cleai:U~ a' jaal ./

IIeft2a~Ja U;~J __a~a();

/*---------------------------------------------------------------------
*-------- ~.010 - ~ -------------------
*----------------------------------------------------------------------

: --- r.iapeJ- __ t:e
*
*
*----------------------------------------------------------------------

: L••• ..j __ ~a - LiIIp•• a-Ja c:ocz-t:a.· eu...
• _iA LUIpa..j__ --t:eU;•.~
• 11ft. -':laa ,_ ••• ~oda • j~. __ t:e _ o ,UIal __ li:
• •• ~ ~i.aLdo paI:O• j_Ja.*••••.~-
• ".. _t:e(~, _~..j_Ja(3~, C&'la..j__ 1MN:da(3LDl1J),
• ca.•..j_Ja (3~ .•· .-s.o
: 11.e..j~•• j_l;•••••••••
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iDt._ • l_lo_~ (filo, do, 1'10, t.lt..a1o, *aJ.iD, "'_11;

le imagem.C

1f (cadIO] - '-' " cadl1] -' .') (
i-O; cp-&(cadI2]);
whi1e (*cp++) i++;
if (i<128) cadlO] - (cad[l] - i) + 1;
}

return cad;I

tinc1ude ·data str.h·

tinc1ude ·lie sgj.h·
.include ·i_dIsco.h·

/*------------ Variaveis Globais ------------------------*/

extern 1ie janela *lie jan corrente, raiz;
extern strÜct LIE_comunica-comunica;

-

~.

__ o nparioc "1'" IIrIk do j-.1 ••-.u para ...u.r • ..,.. •
~ da j-a oriacIa ,.10 cot.i.aa..- .----- • "-9-.
C'••, -1M e 1••••• _ j-.1 ••

i.at: *'aJ.ia, *aaol;
oodai.. ~lbalo;

fil •• i_~(~(·-.~.iII9·,O);
.1'_ ,,~ (._lal;
1 1. u..g.. (fllo, 50, CO, •• 1, _,
kã...t.l'·-.1U.aJaa :r..g.a.) I;

1 - o lICOpl_ ladi.•••• __ eet:.. _.1_1,
__ o oot.a Mofto.

~_o>O - aocIi.9oda -.1_ ladi.•••• para 101~_ ••• ..,...

~:
O~_ do ~_ .' _ i.at:, ~~ ••_6r:

-1: • 0JI:0II'Il-__ ••••• _ lIIoaft.o.
~_ ••••i.~1_: i.adi.aao ladi._ elo-.1_

*nco1-(OxOOOOFFFF' aux);
*nlin-«OxFFFFOOOO, aux) » 16);
xhi-xlo + *ncol;

int x,y, xhi,yhi, aux, jan1, erro;

/* Espera host acabar op.r.cao anterior */
while (comunica. controle disco !- DADO ACEITO) I
comunica.dado disco-file; -

comunica.controle_disco- LEIMAGEH;

/* Espera host acabar operacao */
while (comunica. controle disco !- DADO ACEITO);

aux-comunica.endereco_disco; -

••••••
*~:

* •• e ~i.aa 10 •• UIIpi._ ••..••..• - (,... ~* ~. _ e ~i.aa 1 •••• (~)) _ ~ _ f~. do ~,
* eIIoI:••••••••••••• ilà'I.aa (.Ua) • _1_ (_1), •••••.••• _
* j.-l. flUa••• j.-la --., ••••••. c~ - ..••• ~ __ 'e __
* ~e _-,TA"TAM 'e al•• r1•. Ao•••••••• ' li." • --.f'~* __ para _ •• j.-l •• •••• j~ •••••.•..••116 •••• __
* ~-u """.~ ..- ~ e ~ • ,.nu<Ia"U • ---• .~.- .•••••, -o __ r ri. e ~ _ ~. c..•• ....u t.lb1J..
* __ je &ale, __ ~.' ~ _ uau '100 <Ia~1o oriada.
* Ao j~e _i.o4a ftII:_ da ~t..._ . j_lo ~.•
*
*•
*
*.~
* - •. j.-la •••••-.: ~ ...,1 .- ...u.r •
• ~ • part.u <Ia_Ir" -l- ladi.__ , __ ~ rio • ~* oca: t. •
* - O ..,.,u.- ...........•~ .•.•. ~ _ ~ •••••.•. o
• •••.•• <Ia~.•*-.*
*•
**v-.m_
: .1'__ o~.(sr.DlIo7), "_~(sr.~).
* .-r.o
• 1* •••• ror • t...,.. .--- - 0JI:0II'Il-.--... iII9. -
• j_la cri ••• cU.~ •••••••• t.olo. *1
* 'iDol1lllo<Aat.. «1">
* ozt:-... Uo.-:)_la raia;* iDt. fllo, a1, ao;*
*
*
*
*
*
-----------------------------------------------------------------------*1

i le imagem (file, xlo, ylo,titu10, n1in,ncol)
int file, xlo, ylo, *nlin,*ncol;
cadeia titulo;
{

val_ do zet:._o ••• cot.i.aa.
A.r:qlai_ do 11•••• i8apa.._1.,.. zooJ.at.i._ '. j-.1. _~t.o, •••

La _ acqod._ do t...,.. .. Iaod, • t.raa.~_ ..
o~, _ j.-l •.

i.at:_;
i.at: fU.;
iDt.do, 1'10

• ~ _ ~ ial.ai.au •••• - - ~ ftd.IIt pel..~~.• ••••• "u pn...~ o ' -' •• '.', •• r•••••••••••••o ~ ••••••• ~ <Ia.-lei., •
• ••• f. _ •••••••••• ~Wei_ --.:Ia •• ~i.aa .- _ ~• ~ __ j• .,.u._. ~. _ •..-t-l o· -=- .....'-' . '.' . _. _"1~"",••.-_ •••••.•.•• t...l•••••••••••••• 18110, _ ••••• u f_ -.dUi.aeIIa

•~ r'., •~_ da .~ oft.9i.aa1ial.i.a~• .u.LUa* ,.10 •••• lloo1N1 •••••••• • ~_ ...ü.f •.••••.
• •••••••.••••• _ al~ •••••••••. __ • _iaiaUlla _.
• _ ~_ iai. ••.al, _ e ..-t... ....., ..•.-.so:
• ••••••••• 11_ iÜaJao e ....u .-.1" ••• _ ••••••••• iR._
• _ •••••.••• ~ ~ 7, ~ .--t:. C, _t:aado o
• ~_ .a04a40.:
• ••••• 10 1:• -- •••n··-· ••••u·;· '"
• lIlIwt: ( ••• ) ;•
• ••••• 10 2:" • __ •••• ;· '"
• _J lulIIt.(·-••••• i.a·);•
• 1'1101I& _:

• ....,U;
--------------------------------------------------------------------·1

cadeia kcvt (cad)
cadeia cad;
{

regi.ter int i;
register cadeia cp;

1*---------------------------------------------------------------------
* '-1
: i_lo_••••••
**.~-:
* 'iaal'" <Aat.. «r. Ia>* -
*•
*
*
*
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mn_pd.c
.-.laia ~ ~_~;
iR D:co..torio.;
iR •__ .i_;
.-.laia _~(];
iR o__ [];

iR 1Ia_l'DcRi.a(••••, .-' ~1_, t:.o.I:_~oat:.,••• _~,
__ .i_, _~, , lJ.Dk,__ icl~~

••••ip04 ia~ ••••(.), ~(.], 101_(.); /I ~w..Io ela
_, _ iacU._:

O-_cIo~1- __ ~
2- _ .•.•~_ ..".1_
3 - _r ela..u.cIa _ 1U.gIa~ //

// __ cioarqú __ * pera __ • //// .....s- ele~ __ //
// D_ ela..to~ .i8aU_ ao j-.1a //
// __ •••• ..to~ //
// •••••••••• zoeI:~ __ ••

..to__ ~ 1JU._ //
// ideD~icIocIa__ a •••••••• dar p_aepl-

~o '. t:lr:oda,_ 01. ~__ oolllicla//
zoagiat:cria~ ~a iclJ'b"; // ~icIocIa ••••__ ,

- cribaiclo pa1.&-"iaa //

iR liDk(];

~
•• a -"iDa ari. __ a 1PaJ.1-_ ••••••••• a ~i.ai palo

..-io .•• ..t:Z*Ia. cio_a _ ~laida. paio. -n_ .-:_
._~., -0--.:1., • ·liDk·, __ ••• a ••••••iacU._ cio--"r
_ ••••••• _ ..u.cIa. 0_ .....s- ela..t: __ • "B:co_..tori-·
dM:~ a ~ideda ela..to~ •••• __ t.elN. Do~1 ela
..toZ*la. cio_a, ..-.. a •••••U __ iacU.••••••_ •__ .i_· .'
~ .i8alt._ ~. ao ~o1a, __ ••••• ~ia ._ ~
a~ ela ....--_ ele ·_11·.

a. ~_1 __ a_icl..pt.r·, zoeI:_ <Ia-"iDa, aoat:aca' o
i.s.at.Uiaador cio_ od.ado, o •••••1. ••~iU"'" para _
iDdiaar ••• ~. _ ••••••_ at:i•••••••, _ pera _ oft ••••~
a b~. ela__ ~ cio -liDk· ele __ ..toZ*la. O ·liDk·,
•• ~or iDdiaoclo__ , iacU._ ••• a ..t:EWIa_.,_II.t. a'
~o1.ha, • _ •• aolhicla a~-...a- '. _ •• oo11aa ~1aal, t.-.----~

••
.............................................................. /

struct --pdmenu I /* Cada ostrutura ocupa 60 bytos! */
int cor[4];
int nro entries, scr size;

cadoia *entry, *cad;-
int *command, *link, /* pd.link - pu.caract */

*retorno;

int *poslin, *poscol;
int cursor, inipos: } ~nu[MAXMENU]-O;

char ~of[MAXMENU)-(O,O,O,O,O,O,O,O,O,OI;
extern lie fonte lie fonte corrento;

extern lie:janela *lIe_jan:corrente, raiz:

/.---------------------------------------------------------------------
• ••••l'DcRla- ~lau __ h11-Dooa.· -..~-
: ,iaal •••• ~._.~.Il>••••••••••••••••••••••••••••••
• o. --.._ iacU.....-- ela__ ••••••, .~., • ·101_· dM:~
• a ia~~ _ •••••••••• _r ••••i_ po.ct:loipaela~_ ela _r ao
• ~ 0_.,_1 ~t:. cio_ .• _ ia_, a _r.' ••••••.-.
• a~iU""'-_ doa bi~. ele-.i. baiza -.... ela••••••_t:lr:oda.
• A ~~ elabU. at:Ub •••••••••••••• cio..-o elep~. ele _
• •••• ~a' Úili ••••• palo~.•
• A ..toZ*la .~_~_~. ~-_ a _ •••••• pera iacU.~ o ~~
• ele1et:ra a __ úill ••••• pera a...4LJ. •••• __ •• _~ cio_, ........,
• ozl'-u _ia ela_ ~oat:..~iIú.cIlt DO.~. ea- ••••••_ ~U"'"
• o ~_t.e o~., ••••••_ iacU.••••• o 9Dl_ <IIUIoO>••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••

.:lD1r1--....- :
~.: 2./10/8., 80bce a •••••• : 1.0
a.t:iaa: _
~i_: lIDcIit'i~ a iacU._ cio ,

•••• __ fai_a pelo iacU._ ele_ --..~ ele
~_ .JMIIo-a(__ iclJ.s pa&'8o
~ __ ->oo.

~: 13/0S/88 80bce a •••••• : 1.0
a.t:iaaa: 1Ia_lPDod.a.1Ia_"'-_
lift.l_: o. a_ ~i90. ~_ •••••.-l~aiclo. ,.1_

c_ia: ~t.e_cpiakJMI ---> 1Ia_n-la
.zooaeailpcI ---> 1Ia_"'-_•• ~_ dií _agea. ela_ ~_

_Uloadaa.

~.: 2C/02/.1 80bce a •••••• : 1.0
a.t:iaaa: lia lPDod.a• lia ~ __ •
~i_: ~_ a ••~lIl_o •••• ~.

..-3.010.

JIIlQV%9C): ~_ 1'D.1:
JID'l'Oa: ~ ,,_iiã • .:raaJ._
DaDo :auC%AL: 23 ele 1Iet:eIob_ele 118.,
~a.~: 1.1.,~:

•••• lPDod.a
....~...-...
_••Yae~Z7

•••••••••••••••••••••••••••••

Jan_corrento (janl):
MOstra_janola():

for (y-ylo; y < yhi; y++l
for (z-xlo; x < mi; x++) {

vhilo (comunica. controlo disco !- DADO ACEITO);
auz-comunica.dado disco' OxOOOOOOFF;
auz- (aux «B) I ãux;
auz-(aux « 16) I aux;
comunica.controle disco- CONTINUA;

put-pixol «long)ãux, x,y);I
comunica.controle disco-DADO ACEITO;
return erro; - -

yhi-ylo + *nlin:
comunica.controlo_disco- CONTINUA:

/* v-printk(-janala aberta em [td,'d] [td,'d]\n-,
xlo-B, ylo-20, xhi+16, yhi+3): */

orro- Cria jan borda ('janl, XLO, xlo-B, YLO,ylo-20,
- - XHI,mi+15, YHI,yhi+2,

COR FUNDO,OJtFFFF, COR FRENTE, O,
SOBREPOE, NAO, /* Por enq. nao t_ RAM suficionte */
COR FRENTE BORDA, OxAAAA, COR FUNDO BORDA, Ox5555,
TITÕLO, titulo, --
TRACO DUPLO, NAO,
FIM) :-

.includa -sysconst.h·

.include ·data str.h·

'includo ·lio_sgj.h·

/ .
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-_WJA:&' - w••un•••••.••- •••.•••.
~

- ~ _ iMl•••• __ •• ~ w_~w,,_.uu.. •.•. ~~ .. -
- •••••••• __ l"'~" o _ -'- •• _ •••.•••• oIolflaLdo

_ ~ _ a&q1d_ <~ft.la>.

prosseguimento 'a essa entrada, se
ela for escolhida */

/* Identidade desse menu. atribuido
pela rotina */

'ri.oIoo_ t._ •••liaM o _1_. //
// da _u.da __ lh1cla. ~IRfr _

_ elo 901:_ --...- ~iaJ.clo para oIDt..
ODt.zacIapara _t:e _a. //

i.Dé•• ...- •• (_ 1e1. _ aro, lia 0&9, _1 0&9,
- •••••••••••...,pt.r) - - -

i.Dé_a_1cI;

i.Dé *-.s...,pt.r;

~

//---.....~w..r.•._
qao •••• _ ft1.-o ••••••• lri<1o
pel. zot.iaa •• 1PD0d.(). /I

i.Dé •__ aro/ /I ••• t.ola ••• 9r••••••••••• _ ••••••. /I
iat. 1ia_oq, -1_0&9; // ._1_ elo _t.o ...-cior _,.. elo ••••

• __ •••• 8eE' aMct.o, •• _~. ---.

____ zot.iaa _1_ ° p__ t.o elo _ 4 •••• ~~.t1' 14-,
~-o ••• t.olo, • .--1t.1Ddo qao • 11-.-10 ~ o _...,...to••.•_t.acà. O_ a _ ~ •••• ~ .1M ~o
~iaJ.clo pel. zot.t- •• ft)oria. QaaDdo__ ~ o' _Ua16o,~_- •• ° _lor _~.II"_t:e 'a _~ ft_~t.o -1Lt.gb1i41at.

register int *menu_id-ptr;

register int i;

register struct ~nu *mn;
cadeia kcvt ();

/* Verificar qual o numero do •• nu que pode sor u.ado */
~onu id-ptr--l/
for (I-O; i<HAXM!NU/ ++i)

if (!J>dmdef [i]) (
*menu_id-ptr-i;
break;I

if (~enu id-ptr---l) return 1;
-pdmdef[iT-l; /* 1--> Menu PullDown */

mn-&-pdmenu[*menu_id-ptr];

for (i-O; i<4; ++i) { /* Red 2 bits, Green 3 bits. Bluo 3 bits */
mn->cor(i] - «((red(i]&Ox3)«6) I (green[i]&Ox7)«31

(blue[i] &Ox7»;
mn->cor[i] 1- mn->cor(i]«8;
mn->cor[i] 1- mn->cor[i]«16; /* Compl. 32 bits */I

if (scr size>nro entriesl scr size-nro entries;
mn->nro-entries = nro entries; -
mn->scr-size - ser size;
for (i-Õ; i<nro entries; i++)

entry[ii-kcVt(entry[i]);I
mn->entry - &entry [O];
mn->col\'llland- &command[O];
mn->link - &link[O];
mn->cursor-O;
mn->inipos-O;
(*menu_ld-ptr)++;
retum O;

/*---------------------------------------------------------------------

: •• _~ •• - Jll:1_ ° p_._t.o elo __ iaoU.•••••••
* SDlClP_

: 'iaol ••••• <dat.a_ftr.1a>
*
*
*
*
*
*
*
*
*

••
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*/
*/

W ,
w,·
W·
W ·.);

-t:Je7.
1/ Cd.a - //
__ ftloria (lNlI. ".,-, b1•••, ~_f'-.i:, " ••
~. 1ia1t, '--J'Z'ioo);
1. __ PDpZOClO8Oa(_a~iao,O,S,SS,,~};

-..o
_ia O
(
/I ~ia~ •• _a //

in_~;// ~ia&ooo" __ ••••1_ //
ft.U.o i.Dé lNlI[.] • {O,7,1, O},

9z.eB[.] • {2.7.1.2},
bl•••(.] • {0,7,0,2};~io -.r *"-t: f'-.i: • O;

.t._io ~ *-t:...y(] • {W\aO~f' opaao 1
-\aOf'\aOf' opaao 2
W\aOf'\aOf'opaao ~
W\aOf'\aOf'opaao qIIat:_
W\aOr\aOr • .-uo.
-\aOf'\aOf' ria

.t._io i.Dé..-.:lU • {1.2,3, •• !IO,SOO};
ft_10 i.Dé lia1t(] • {O,O,O,O, 0, O};
ftftio i.Dé 1; /I a.t_ elo ...- __ a /I

o ••••••• M •• _. ea_ -- ~ __ :ta - •••••
~ _ ~"aMIe&- •• __ ~. O..-al _.ldl._~"
••• __ •• _1 •••••••••••••• a ~ _ ••• :lI.to. *- __lhiAla.

-
O - 11M •U - -'- •• ~iau- _" ~•••(..a....-.v).

....-
Yd_ ••••••••• a.tt- (_. in) I

lIItiea _ a...- (""" -.oIl1).

••••
• ••• _ •••.••• __ a. -.t:e ••••• _ .u.•••• __ •• ~t-
• __ •••••••••.• (sr.me.7). -.m-. _~ __ t:e o .-.~ ••
• .- __ 84:1-.10• .n:~1~ •••••••• _o~..•••••••••••••••••.....•-
: __ ~ •• u_(~.••••
*••
*•
*
*
*•
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-----------------------------------------------------------------------*/

int nro entries;

int scr:size;

Mn PDcria (red, green, blue, text font, nro entries, scr size,
- entry. command, Iink, menu:id-ptr) -

unsigned int red[4], green[4], blue[4]; /* Intensidade da cor, no indice:
O - cor do fundo
1 - cor da borda

2 - cor dos textos regulares
3 - cor da entrada em highlight */

/* Nome do arquivo de fontes para os
caracteres */

/* Numero maximo de entradas no menu */
/* numero de entradas simultaneas na

janela
/* Nomes das entradas

/* Numero que deve retomar se essa
entrada for escolhida */

/* identidade do menu que pode darint link[];

cadeia text_font;

cadeia entry [];
int cOllllland[];
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•..
"_Rklria(3I.DlIo7)•

1NNak;
__ , : 11 riDa1i.•• 11

blNak;
__ , : 11 opoao u- 11

-..JI::
-- • : 11 Opoao,,- 11

COR FUNDO_BORDA,mn->cor[l) ,

/* Definir a janela */
yl - lin org:
xl - cOl-orq;

y2 - lin:org+mn->scr_size * lie_fonte_corrente.tam_car-y+6;
x2 - col org+ncol*lie fonte corrente.tam car x+8;
janant --lie jan corrente; - - -
Jan corrente('raTz);

i --cria jan borda ('janl, XLO, (intlxl, YLO, (int)yl,
- - XHI, (int)x2, YHI, (int)y2,

COR FUNDO,mn->cor[O), COR FRENTE,mn->cor[2],
SOBREPOE, SIM, -

COR_FRENTE_BORDA,
mn->cor[O],

/* Estabelecer o numero de colunas */

if (col_org <- O) col_orgal:
ncol-O: /* Numero maximo de caracteres em uma linha */

for (j-O: j<mn->nro entries; ++j) (
umaentry - (cadeia) mn->entry(j):
ncol - ncol>umaentry(l) 1 ncol : umaentry[l):I

if (ncol >HN NCAR) ncol-HN NCAR;
ncol++; - /* Reservar espaco para a seta a direita */

max aux - (XHAX-8)/lie fonte corrente.tam car x:
if (col org + ncol*lie-fonte-corrente.tam-car-x >

max-aux*lie fonte corrente.tam car x)- 

-col_org~(max_ãux-ncol)*lie:fonre_corrente.tam_car_x - 4;

static short scr_sizeyixel, max_aux:
auto short lin, col:

auto short highlight, c, 11, cl, 12, c2:

auto struct pcm.nu *mn:auto lie jan8jla *janl, *janant;

/* Verificar se menu id corresponde a um menu valido definido */
--menu id: -
if (O:>ãienuid II MAXMENU<-menu id) return (13):

1t (!.J>dmdet [menu_ld)) return (14) 1

mn-'-pdmenulmenu_id)1
/* Estabelecer as coordenadas da janela.

Estabelecer as linhas inicial e final: */

scr_size-pixel-mn->scr_size * lie_fonte_corrente.tam_car-y:
if (lin_org <- O) lin_org-l:

if (lin org + scr sizeyixel > YHAX) {max:aux - (YHix-6)/lie~fonte_corrente.tam_car-y:
if (mn->scr size < max ãux)

lin org~YMAX - scr-size pixel-6:
elae T - -

lin org-O;
mn->scr size-max aux;
} - -

BORDA SINGELA, SIM,
FIM) ;-

if (i !- O) I
i-printk (-erro-%d,-,i):
return i;
}

Jan corrente (janl);
Mostra_janela(); /* Mostra a janela corrente */

/* Dlmesoes da janela em unidades de caracteres */
11-0;
cl-O;
l2-mn->scr size:
c2-ncol: -

11 Opoa0 2 11
-..JI:,

__ 2 :

-..JI::
__ 5: II~.~/I

-..JI::

---,J't:~-oaoIt.go ela .-do - ••••••• ' • ..a..Ia •• a"Uai.<Ia.
c..o ~ ~ ••••• ~ .ido __ Uaido, zê_
o _1o~-1.

~
- 0_ ilMU.OOIIa__ "- .ido <lat'laloIo "pla1.1-""'-
- •• ". __ -"•••• _ doa.- ~ •• lle1a.

~
/I ftUi.••••••••_ do _ <lat'1DJ.••••••••••• 10 ••• -uaa "_Rklri.: /I

i.. "_~_.a(_..~0,O,5,55" •••••• ):U (••••••- 7) b....Jt;
..t.t:_ (•••••) (

..- 1 : 11 Opoao 1 11

•••
O - ••• ao-. _. -..alt:ecla ~ido

13 - _ U iMl.a••••••••0 _11'"
1.&- _:U 0•••0 •••0 <lat'1DJ.•••

••~ .-.I~r'. & :J-la _.~ ••. -. - - a' ~.
_ lle1. ~ _ ao ••••.••• ela _ ~o ...-n- ..!li •••• ....-I
•••••, ~- _ ·U. ~. a ·001_o•• •• Caao. :1_1& __ ,.. __
,,04:-' .• ..-aa3a •• :1_1& • ~u •••••••_A , ~ _
•••••• iAIaa_011 u ~i.o&' •••••••••• lle1a, Ka' ••••
:I~ ••••• _ ia•••• t:e ••••••••••••• - •••• :1-1& .-
_~ ••••• .-t:~~t:e ~ •••• .u.Iaa <lat'laicIaa paza o _.

..-
Yalee •• ••• aoI:laa (t<ipo latl):
%Mi.ea _ u.- _ (Yi.cIe -.o.:).

int *command-ptr;

••••••••
• & ~ • • __ .n•••••••wt:Uu..Ia, •••••• ~
• ••••• iaUaa pec~i.".õ ela ••••••• ü.Uw... _ o ••• ~ ......-..- V".••••••••••••••••••
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-----------------------------------------------------------------------*1

Hn POprocessa (menu id, screen nro, lin org, col org, commandytr)
int menu id: - /* Numero-de identIdade do m.nu que deve ser

- ativado, devolvido pela rotina Mn PDcria() */
int scraen nro: /* Numero da tela de video que deve ser usada */

int lin_orq, col_org:/* Posicao do canto superior esquerdo onde o
menu deve ser aberto. em coordenadas do video
em termos de linha e coluna */

/* Numero da entrada escolhida. Corrasponde ao
numero do vetor command definido para esta entrada
para este menu. */

(
ragister short i, j:
static short ncol, yl, xl, y2, x2:
static cadeia umaentry:
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/* Escrever as entradas */

for (i-O, j-mn->iniposl i<mn->scr sizel ++j, ++i)

_hlentry (mn, mn->cor[O), j, Tl, c2)1

/* Deixar em HighLight a linha onde esta o cursor */
highlight-mn->cursor1

_hlentry(mn, mn->cor[3], highlight, 11, c2);

v-posic (highlight-mn->inipos,l)1

/* Aceitar a entrada eacolhida */

whUe (1) (
/* Verificar se .a codic08S de highlight mudaram */
v lugc('lin, 'col);
il (col >-cl " col <-c2 " lin >- 11 " 1in <- 12)

/* Entao o cursor esta na janela */
if (highlight>-O) (

if (lin-l11-highlight-mn->inipos) (
/* Mudou a linha onde esta o cursor */

_hlentry(mn, mn->cor[O), highlight, 11, c2);
highlight-(lin-l1)+mn->inipos1
hlentry(mn, mn->cor[3), highlight, 11, c2);

T
1

else { /* antes nao estava na janela. fazer highlight */
highlight-(lin-l1)+mn->inipos;
hlentry (mn, mn->cor[3), highlight, 11, c2);

T
f

else { /* o cursor nao esta na janela */
if (highlight >-0) ( /* antes estava na janela */

hlentry (mn, mn->cor[O), highlight, 11, c2);
highlight--l;
f

1

v-posic (lin, col); /* restaura a posicao do cursor */
/* Obter aproxima acao do usuario */
c-i getc();
switch (c) (

case 200: /* Seta Acima */
lin--;
if (lin--ll-l " col >-c1 " col <-c2) (

++lin;

if (mn->inipos>O) (
highlight---mn->inipos;
/* Reescrever as entradas */
for (i-O, j-mn->inipos; i<mn->scr size; ++j, ++i)

hlentry (mn, mn->cor[O), j, T1, c2) 1
/* Deixar em HighLight a linha onde esta o cursor */
hlentry(mn, mn->cor[3), highlight, 11, c21;
T

1
break;

case 208: /* Seta Abaixo */
lin++;
if (lin --12 " col >-c1 " col <-c2) (

--lin;

if (mn->inipos+mn->scr_size < mn->nro_entries) (
hlentry (mn, mn->cor[O), highlight,11,c2);

highlight-(lin-l1)+ (++mn->inipos);

v-posic (lin+l, col); v wputc(O);
hlentry (mn, mn->cor[3T, highlight,11,c2)1
TI

break1
case 203: /* Seta esquerda */

col--;
break;

case 205: /* Seta Direita */
col++;
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break;
case 13: /* Return */
case 211: /* DEL */

if (highlight >- O) (
mn->cursor - highlightl
if (mn->link[highlight) -- O) { /* O item escolhido nao

tem link */

*command-ptr -mn->command[high1ight);
Retira janela(jan1)1
Jan corrente (janant);
retürn (O) 1
1

else ( /* Se tem um link */

car2xy(lin,c2-1, 'xl"yll; /* Coord. em pixel */
x1+-janl->xlo;
yl+-jan1->ylo; /* Transf. coordenadas de tela */
Mo PDprocessa (mn->link[highlight),

- screen_nro, y1, xl, command-ptr);
i! (*command-ptr >-01 (

Retira janela (jan1);
Jan corrente (janant);
retürn (O);
1

break,
)

1

else ( /* Retorno sem haver um item em highligth */
*command-ptr--1;
Retira janela (janl);
Jan corrente (janant);
retürn (O);
1

I /* Fim do switch */
v-posic(lin, col);
1 /* fim do while (Nunca sai por aqui) */

/*---------------------------------------------------------------------

* Coloca uma entrada da janela na cor indicada. (Rotina Interna)
*/

hlentry (mn, cor, entrada, 11, cl)
register int cor;
short 11, cl, entrada;
register struct pdmenu *mn;
{ -
register cadeia umaentry1
unsigned char aux;
lie jan corrente->cor fundo-cor1 /* E passado a cor do fundo da entrada*/ - - -
v posic (entrada - mn->inipos,O);
umaentry - (cadeia) mn->entry[entrada];
aux-umaentry[l] ;

if (aux>MII NCAR) umaentry[l]-MN NCAR1 /* Cadeia limitada em MIl NCAR */
v wputk(umãentry); - -
umaentry[l]-aux;
v-posic (entrada - mn->inipos, c1-1); /* Colocar a seta a direita */
if (mn->link[entrada)

pchar(INI FONTE);
else -

pchar(' ');
return O;I
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extllrn lie jane!.a *lill jan corrente;
extern li.:=fonte lill_fõnte:=corrente, lie_icones;

tinclude
tinclude
tinclude

-data str.h-

-lill sgj.h-
-sysconst.h-

mostra. c
int Mostra janela ()
( -

int max;

long largura;
lie janela *pai, *corrente;
lie-tipo janela *tborda;

lie:=fonte aux;

if (lie jan corrente->sentinela !- 1234) 1* testa consistencia! *1
retürn l; 1**** Estrutura da janela inconsistente ****1

~:
I/ .....-. • ~1a o~.: 11*--.J-r. ();

..•.•-:
Clri.a.J~(x.DlIo7'), J__Cl~.(X.DlIo7').

-.:
O - 'tIIlIa ~. "..1& CI~ ••••••••••
1 - .-.~ <Ia ::1_1. o~ doDin __ •

~
-..1_ •• -..:0_ ela 1Ilot:.taa (Up. ia~):

:Eadi_ •• ~ _ (n'" .-.:) .

}
Limpa jan corrente();
tbordã-lie jan corrente->tipo;
if (tborda~>tipo borda' OxOl) { 1* E' com borda *1

if (tborda->tIpo borda' Ox20) ( /* E' com borda singela *1
des borda singela();
} - -

else { 1* E' com borda ampla */
if (tborda->tipo borda' Ox02) /* Borda dupla *1

des borda dupla();
else -1* Borda simples *1

des borda simples();
if (tborda->texto l-O) (

1* Escrever a cadeia titulo da janela.
Posicionar, verificar quanto cabe e escrever ••• */

Move cursor (23, 2);
max--pai->xhi-pai->xlo - 33 - NICONEHAX*16;
max-max/lie fonte corrente.tam car x;
if (max < tborda->texto[ll) tbõrda~>texto[l]-max;
v-printk (-'a-, tborda->texto);

1* '" Colocar o iconll de apagar janela. */
Move cursor (5,2);
aux-lie fonte corrente;
lie fonte corrente-lie icones;

pChãr(INI-FONTE); /* Dãsenha o icone de Apagar a
- Janela */

corr.nt.-li._jan_corrent.,

1* Verificar se a janela possui bordas *1
if «pai-lie jan corrente->pai) !- FIM)

if (pai->tIpo T- O) { 1* a janela tem borda *1
Jan corrente (pai);
pai~>estado I-Ox01; 1* Mapeia janela pai *1
if (pai->base !- O) ( 1* Salva a tela antes de mapear a janela *1

largura-pai->xhi - pai->xlo + 1+ 16; 1* ajustar word boundary*/
largura-(long) (largura / 16)*16;
get rect ( pai->xhi - pai->xlo + I, pai->yhi - pai->ylo + 1,

- pai->xlo, pai->ylo, (short *)pai->base,
largura * get-pixlIl_size(»);

lie fonte corrente-aux;l - -
/* Fim do elseif janela com borda ampla *1

1* '" Colocar o icone de Fechar janela. */
Move cursor ( pai->xhi- pai->xlo-21,2);
pchar(INI FONTE+l); 1* Desenha o icone de

- Fechar a Janela *1

}

Jan corrente (corrente);

corrente->estado I-OxOl; 1* janela do usuario mapeada */
Limpa jan corrente();

/* FIm dã rotina Mapeia_janela *1

des borda simples()
(- -

lie_janela *j;

/*--------------------------------------------------------------------
*-------- ~.010 - ~ -------------------
*---------------------------------------------------------------------

* A&lofd.-: .0*.---: ~ "--.J~.(l;
* ~ "--.J-la (vi.4I);
* .-.. '--ao • .-~ p •••• _ CIIlP-C: ~*
*----------------------------------------------------------------------

* Id._~:
* - Dfta •• ~: 01-02-11 •••••••••••••. o7lIeilIMIuMSo _
* - 03-02-'1 raal __ '" •• 1_ t:.ala p-. ..•Z' •• o.~ ••• j_r-
* ••••..
*----------------------------------------------------------------------
*
*----------------------------------------------------------------------

* __ I: "--.J~.
*~:
* ia~ ..--.J-.1a ()*
*~:

* a. ~iaa ~j_la~ •• _'=- _ YicIao• ~la ~. Cuo* • j-.1a _Ú _::I. _ j_la o_~, • .' ~
* ~,:t-~ - - at:.&"iJoa~o.__ t:.ao p-. __ j-.l •• ~.*
*
*
*
*
*~~:
* - ~ ~ _ j-r. __ t:.a _.iot:eDt:.a.*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* // c.t... _ j~ ••••• fI_l. Lt~. ti~. ela ~. iat:.a~, •
* ••••• -1& ...- ••• 1aM.1at:.o: 1/
* lia.J~. _i.;
* lle.J-1a *ori.a;* ".. _t:.a (&zoei.);
* C:dã.J~. (Iaria,
• :a.o, 20, w,o, 10,
* ~,UO, '!li:!:, 200,
* rDQ;
* ".. _t:.a (_ia);
* lIINIl&..J-r. ();
------------------------------------------------------------------------*1
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o - ~ 0It. ".,.1.& ~ •••••••.
1 - ar.:zat:1u:a ela :)_1& ~a cIaId~l__ •

j-lie_jan_corrente;

1*

fill (j->xhi - j->xlo, 1, j->xlo, j->ylo); Linha superior externa
fill (j->xhi - j->xlo - 17, 1, j->xlo + 5, j->ylo + 18); interna

fill (2, j->yhi - j->ylo, j->xlo, j->ylo); linha lateral esquerda ext.
fill (2, j->yhi - j->ylo -18, j->xlo+5, j->ylo + 18); interna

fill (2, j->yhi - j->ylo, j->xhi - 1, j->ylo), lin. lataral direita .x.
fill (2, j->yhi - j->ylo -18, j->xhi - 14, j->ylo + 18); interna

fil1 (j->xhi - j->x10, 1, j->xlo, j->yhi); Linha inferior externa
*1

draw box (j->xhi - j->xlo, j->yhi - j->ylo, j->x10, j->y1o);

draw:box (j->xhi - j->xlo - 17, j->yhi - j->ylo, j->xlo + 5, j->ylo+18);

*
*
*
* .•••• ~:
: Cri.a~aae1.(3), "'ft_~-.1..(3)
*~:
* //....- a :t-1.&~: //
* "aoadoa~_1.& (jle1);*
------------------------------------------------------------------------*/

int Esconde_janela (wid)
lie_janela *wid;
{

lie janela *pai;
long largura;

:)-.1.a , --.-.10 a a8t:~ ela

~:
Ta~ ela ela 1llR1Iua:

--- (ricIa --:1.~-:
- .• 1-1.& ---.. __ a8t:__ lftaat:a.

das borda dupla ()
{- -

}
else (

1* Verificar se a propria janela esta mapaada, nao tem borda. *1
if (wid->estado 'Ox01 -- 1 " wid->base !- O) (

Fixa jan fisica(wid);

largura-wid->xhi - wid->xlo + 1+ 16; 1* ajustar word boundary *1
largura- (long) (largura I 16) *16;
put reet ( (short *) wid->base,

- largura * get-Fixel_size(),
wid->xhi - wid->xlo + 1, wid->yhi - wid->ylo + 1,
wid->xlo, wid->ylo);

wid->estado '-OxFE;

Jan_corrente (wid->pai);
)

if (wid->sentinela !- 1234) 1* testa consistencia! *1
return 1; 1**** Estrutura da janela inconsistente ****1

1* Verificar primeiro se a janela nao tem borda. *1
if ( «pai-wid->pai) !- FIM) " (pai->tipo !- O)) {

1* A janela tem borda. Verificar se a janela esta mapaada. *1
if «(pai->estado , Ox01) -- 1) " (pai->base !- O)) (

Jan corrente (pai);
largura-pai->xhi - pai->xlo + 1+ 16; 1* ajustar word boundary *1
largura-(long) (largura I 16)*16;
put rect ( (short *)pai->base,

- largura * get-Fixel size(),pai->xhi - pa!->xlo-+ 1, pai->yhi - pai->ylo + 1,
pai->xlo, pai->ylo);

pai->estado '-OxFE; 1* Janela desmapeada *1
Jan_corrente (pai->pai); /* Como a janela c. borda o seu pai

1* e' a borda, fixa para pai->pai */

movecursor .c

}
return O;

*1

tinclude -data str.h

tinclude -lie_sgj.h-

extern lie_janela *lie_jan_corrente;

/*--------------------------------------------------------------------
*-------- ~3.010 - LIa --------------------
*---------------------------------------------------------------------

~:

!ai: ••••••• _~1.&( .•1cI)Ue-1-1.& TWi.eI;

llMCIl%Q8O :
~ ela _1.& a:t-J- 1aa1 •

lia janela *j;

j-1Ie_jan_corrente;

fi11 (j->xhi - j->xlo, 2, j->xlo, j->ylo); 1* Linha superior externa *1
fil1 (j->xhi - j->xlo - 17, 1, j->x1o + 5, j->ylo + 18); 1* interna *1

fill (3, j->yhi - j->ylo,j->xlo,j->ylo); I*linha lateral esquerda ext.
*1 fill

(2, j->yhi - j->ylo -18,j->xlo+5,j->ylo + 18);1* interna *1

til!

(3,j->yhi - j->ylo,j->xhi - 2,j->ylo);1* lin. lateral direita
ax.*1 fill (2, j->yhi - j->ylo -18,

j->xhi - 14, j->y10 + 18);1* interna */

fill (j->xhi - j->xlo, 2, j->xlo, j->yhi-l); 1* Linha inferior externa
*1

1*---------------------------------------------------------------------
int das borda singela ()
{ - -

lie janela *mid;
mid;lie jan corrente;
draw_box (mTd->xhi - mid->xlo, mid->yhi - mid->ylo, mid->xlo, mid->ylo);

/*---------------------------------------------------------------------
* ••• :
* ••••••• -1-1.&*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* ~:

<V>'m,
"'"<
.fi
O
0'''
m
Cll1

•...r,
5!..•
m"

••.• (1)1

;; )jlvt

~.~~~,.,.,B

~,
('(
70'

,:?;"

;~.1,,'11
~ 1.1..
t:>i"tt~

ll.,':~
, ~'\""'.:

Jóh"lJ.J_---.. .•
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••• icd._ o __ daDa:. da j~a o

'-a •••••• .-~ par .- _ •• -c: .-..-

~:
.•.•1oJrda ••••_ <Ia~i.aa:

lIno (ftcIo -.:) •

____ , 10

A~~ pclIIau:••••••• _ -.at:o&' _ ••• ~ 40••14,-", pelo _,
daDa:. da j~ __ t:e, •••••••• o Loat.o o a.a __
•••.•••..•••••o ~, o _a: .' ••••1ocIocIo_ 1.LaIaa..- ••••
~. _oaat:i..., ela ~i.aa •••••••••••• ~ _ ...-ela.
o. 809lIiat:ea---*_ da --. •• la ._ ~••••• ~.:

<lia" .-paoo> - _l~a o _ o ...-. da _ --..1:_,
<Li.aoroocl>- a.-a o __ pua • 11101aa...,uat:e:
<IlM:'-> - haicd._ o __ laj,aj,a ela 1.LaIaa_t:e:
~> - ••• ia~ o ••• ~ .-1~ip1. da 1 ~

_ 1.LaIaa , a ~t:e ela ••• i 1 ••• _a:.

~
Val_ cioa.t:oJCaoda •• ~ (Upo iai:):

A ~i.aa ~ ~_ a ~ o

~
__ • ~i.aa .' ~-- t:e ..- _ ".._ n•• cio_ida cio

~ _ t:e1•••• ~, ~ .leIo ~o ~da _ a
!ai:__ o da __ üi1i ••••• _ ~i.aa !ai:_ do .i __ .
.-t.O

// •• _ ~odoa•• -..at:_ ••• Loat.o
-..at:_ .- 1iaJ1a: //

L_ (t.-32: 1<121:1++)
1L ( 10*(i.a~)(1/10)--1) (

pclIIau:(10): ..-- (13)
).1_ (
"'_(1) ;

.~-
!ai: pclIIau:(---*)abaI:_at::

*
*
*
*
*~*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* ADt:oe do ---*__ ~t:o, •••• ~ ••• _ .'
* a_1bd • ..- _U~ •• ..a' <IIIod:_ela j_la~. ea.o
• ..aja L_ da j_la, ebat.o ela _, _i.cIozoa-_ a _J.d8lIO da
* __ ~o ~j,aaJ. ela j_la, ..- ••••j,a~ o __ ~ da
* _. ea_ o cnu:.oa:.-t:eja oai8a ela :l-la, .' ~,
* o __ "JC~ '110 _o o _a: __ .ja a cIi._i~a _ a ~ ela

j_la.*
*
*
*
*
*
*
*•••
*••
*•••••
-----------------------------------------------------------------------*/

/* Verifica se o caracter nao cabo na janela, ontao taz screll */
ty - lie_jan_corrente->yhi - lie_jan_corrente->ylo; /* tam. da janela */
if «lie jan corrente->y cursor + lie tonte corrente.tam car-y) > ty) {

/*-Fazer scroll de-um bloco equIvalente */ -

sy-lie_jan_corrente->y_cursor + lie_fonte_corrente.tam_car-y - ty:
tx-lie jan corrente->xhi - lie jan corrente->xlo + 1;
move rect (tx, ty - sy + 1, - -

- 1ie_j an_corrente->xlo , lie_jan_corrente->ylo + sy + 1,
lie_jan_corrente->xlo, lie_jan_corrente->ylo):

/* Apagar o bloco */
set colorl «long)lie jan corrente->cor tundo):

fil! (tx, sy, lie_jan:corrente->xlo, lie_jan_corronte->Yhi - sy):

extern lie fonte lie fonte corrente:

extern lie:janela *lIe_jan:corrente:

pchar(c)
char c;

{
char *desloc:

int sy, tx,ty, aux:

'include -data str.h

.include -syscõnst.h-

~:
O - '-Ia aIt. ~ lalU.••••• ' a •••••1. t .•.
1 - 11ft-=- <Iaj_la lalU.•••• cIoai.noMa.

*~_:~.a
: raa-: •••••__ (s, :r)
*
*
*----------------------------------------------------------------------

* 1Ii._eet.ae:
* - Dda da _u-: 01-02-11 ••.••••• , •••• .:r.ai *'*-10 'baba
*---------------------------------------------------------------------
*---------------------------------------------------------------------

* ...-:
* ---
* -
*~:
*. !ai: •••• __ (s, :r)
* !ai: s, :r:*
*
*
*
*
*
*
*
* MnIlZ~.
* - A 1-la •••• tlec .leIo ~i.aida ~_t:e, •••• ~_
* •••• --- i.at:epa.*
*
*
*
*
* ---:
: --u-'..-la(3)
*~:
* // ~_ ---. a p~la t:e1a iai:eu.: //
* ~ 11e~..-la _b;• ".. ~ (IcaJ..):
----------=-----------------------------------------------------------*/

Move cursor(x, y)
int x, y:
{

pchar.c

it (lie_jan_corrente->sentinela !- 1234)
retum 1:

lie jan corrente->x cursor - x:
lie-jan-corrente->y-cursor - y:
retum Õ: -

/*-------------------------------------------------------------------- ..
*-------- ~3.010 - L%8 --------------------
*---------------------------------------------------------------------

* r.a- paUe*
* 1Ifta ••••••••• .-jet:ecIa par .- - •• -c: F09-*
*----------------------------------------------------------------------

* lIi._ori4o:
* - Dda da _u-: 10-12-tO .••••• '" •••• .1Woi.--..so
*----------------------------------------------------------------------
*
* ..-- - ~ __ at:__ po.i_o __ t:e da __ •*
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case 127: /* Delete */
break;

set colorl «long)lie jan corrente->cor trente);

set:colorO «long)lie:jan:corrente->cor:tundo);

case 13: /* Carriage Return */
lie_jan_corrente->x_cursor-O; /* posiciona no inicio da

linha */

case 10: /* Line Feed */

lie_jan_corrente->y_cursor+-lie_fonte_corrente.tam_car-y;
break;

., :r)

~a ~ e.-~~..- pec __ -C:~

~_:
ia_ ••• 1.1••• (, •• ,
ia_ s, :r;
li •..,j_1& *j_,

MftlIlIIO:
ValoZ' Ilot:iaa:

lIZ'Z'o (ride __ :).
M8ft%ClOa:

- A j_1& •••• -..zo .i<Ie ~iaicIa t:., e _ ~ __
__ -'"'_ iat:..,_.

...:I.:
O - ~ 0It.
1 - .'"'_~ ••• :1-1& i_•••••••<l&aJ.Li"'.

*
*
*----------------------------------------------------------------------

* JU.,",oc1C1o:
* - Da" ele ~: U-O.-11 ••••••• , • .ag.. -'-i •••••• 'b'aiaa
*---------------------------------------------------------------------
*----------------------------------------------------------------------

* ••• :
* ._iCl~*
*
*
*
*
*
*~:
* .odai. ••• o _ ~ _ j~ ~1'" - .,.. •.*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* '9IIoD.~:
* ocia..,j-.1a(3LDlIo7)."*
----------------------------------------------------------------------*/

Posiciona(jan, x, y)
int x, y;
lie janela *jan,
( -

if (jan->sentinela !- 1234 )
return 1; /* Estrutura de janela deteriorada */

jan->x cursor - jan->xlo + x;
jan->y-cursor - jan->ylo + y;
retum-O;

break;

/* RTab */
aux-lie_jan_corr.nte->x_cursor / 8;
lie_jan_corrente->x_cursor - aux * 8 + 8;
break;

/* Back Space */
lie jan corrente->x cursor --lie tonte corrente.tam car XI
brããk;- - - - - -

case 9:

set_colorl «long)lie_jan_corrente->cor_trente);

lie_jan_corrente->y_cursor - ty - lie_tonte_corrente.tam_car-y;
)

draw car (desloc,
- lie jan corrent.->x cursor + li. jan corrente->xlo,

lie:jan:corrente->y:cursor + lie:jan:corrente->ylo);

/* Atualiza posicao do curso r */
lie jan corrente->x cursor +-lie fonte corrente.tam car x;
return õ; - -I

/* Nao e caracter especial */
it ( c >- IRI FONTE) (

c--IRI FONTE; /* O conjunto de caracteres esta detinido a
- partir de 20 */

aux - li. tont. corrente.tam car x *

li.:tonte:corr.nt •• tam:car:J * c;
de.loe -(char *) 11. fonte corr.nt •• tont. + (Iua/I)/ /* poi.

- - desloca 'mar' */

switch (e) (
caa. 8:

default: return O;I /* fim do case */

retjan.c

extem lie_janela *lie_jan_corrente;

/*--------------------------------------------------------------------
*-------- ~.010 - L%a -------------------
*---------------------------------------------------------------------

* AIllpI1_: "'-j_.CI
* •.••080 ...-i_..,j-.1a*
* ~a ~ e .-~ ~ _ '*-da pozo__ -c: ~*
*
*
*---------------------------------------------------------------------

* V.a-_: 1loÊiZ'a..,j_1a (•••.••);* aacIe:

..
poSlClOna.C

'include ·data str.h·

.include ·lie_sgj.h·

extern lie_janela *lie_jan_corrente;

/*--------------------------------------------------------------------
*-------- ~.010 - L%a -------------------
*---------------------------------------------------------------------

* AIllpI1_: ••• 1ai.•••• CI
* "'--: ••dai.••• (j_, s, :r)*

tinclude
tinclude

·data str.h·

·11e_sgj .h·
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ia wW1// ...-i.fio •• '_18 • _ l:'KiI:aoIa//

-.-,:
.•••1ec elaMt._ da ~iaa:

___ (do" __ :) .

~ _ • ,~ ••.••_.a.- r -..••da ~., ••••••.•. ---~.

•••••••••• tJlZCcll•••_:

- ••• ,~ ...,..u.~i- ••• ~oi ed.••• _..- ela ••••••••• i_o,
ela •••••• __ ~J.~ ela ~_ IU.~J.oa, _ ••• __
.a.- , •• 1<rda _18.

( ~. *)~, a, li);
Cri. ~, .-z);

.-J.O
.iaal •••••~. ftzo.h>
.laal •••••<-yaoÕaa~.h>
--- bJt:e ......--. ["11111;
u.•_~_t:e u._~_u_~ •

rot_arvore.c
fincluda -data atr.h

fincluda -lia_iqj.h-

void *ma11oc ();

if ( !erro ) Jan corrente (auxjan); /* A janela pai torna-se corrente */
return erro; -

/* Fim da rotina Retira_janela */

extern lie janela raiz;

extern lie:fonte lie_fonte_corrente;

/************************************************************************* *
* ~il__ : ~ _.0 ** - *
* lIfta ••• J._ ~ _ ~u.a. ela~~ da ~ _ *
* _ q.- ~1. _ ,~_ do .u.:- IDaOIf-LD. ** *
.----------------------------------------------------------------------*

* .iftori_: *
* - Dau da _~o: 01-02-10 ...•.•••• a .•. ~ *
* - ~iaJ._o da ~__ ela ~ ••... 05-12-10 *
* - ~iaJ._ da j~. ••.•. 01-12-10 *
************************************************************************/

/*----------------------------------------------------------------------

: Cri--._ -- laiouU_ o pa-J.J:o _, da _.*.~-
* _J.cI Cria _ (-u.a, _1)
* iK ~J.ã, _11*
*
* DMCIIt%CaO

* A~iaa Cria__ iaioJ.all_ • ~_ da :t-1-, • o ~
* .0' ••••_ eft~tIZ8, ••• _-..'1..•. '. J:aJ.ada _, • '. ~
* ~_ ciodoão, q.- ~ __ J.IJ.•••• aa _~i.. -..alia- •
* __ 01- ~~ o ~o ..a.. ela t:el. _ ~18. A -n..-1
* -_J..- .' ~iaJ.cla _~J.-':., ••••• ,...~ • __ •••••
* pa&1<izda ~_. __ 10•. A J:aJ.a•••••• _ ~iaJ.da ~ o ~oat::e
* o~., o qual ~ _ eft-.1eaJ.clo _t:.a da ..-- a.t:a ~iaa.*
*~
* - o _1_'" "-lu· ••••• ~. ~ __ • ~~. _ cion.s..
* q.- J>O'IeIN' --- at:J.U ••• ~..-t...
* - o ~_t:e ~ _' ~ ~~. da J:aJ.a,•••••• _
* ~laJ.clo _t:.a da ....-... ••••u ~iaa.*
*..,.,.. -
* Cri. nlJlo(3r.D807),Mt.iza nllao(3LDN), Mt. ------(3r.:m8.J),
* %laJ.o'ralJ.a.(31.11IIIo7)• - -*
*
*
*
*
*
*
*
*
-----------------------------------------------------------------------*/

(.iA)
~l

iaiI •• ,,_-,.-1.
lJ.e-'-.1 • ..w;

~:
Mt.u. • :t-1a ..,..u.n-- .- -wW· elaU •••••••1a ela
:t-J.aa •••• ~18 ...-si.fi-- ~oi.ariacIa _ opaaoela "1I.h..~,
• ~ ~••••• - __ peMa da ~ ••

~:
/I CrieR _ j.-1. "'8O_J l.M cIi.~ da ~ iat:eiza: /I

___ lJ.e _j~. *ori., J:aJ.a1"..__ ié (haia); /I ~_ • J:aJ.aj_18 .--te /I
Cl:ü-,~. (IGria,

XZO, 20, ~,10,
XIa, 110, DX, 200,
rm);

Mt..-'-la (_ul;

-:
o - ,... CIK. "...18 ed. •••• __ l t:e.
1 - ~ da j_18 i••'14o.•••• ....u.n __ •
, - a-el • ...,..u.n-- po8I_i nlJaoa.
• - a-el. eapeaJ.~ioecla.' • _J.a.

*
*
*----------------------------------------------------------------------

* Jlj,ft~:
* - DeU ela _~: 0'7-02-11 •••.••.•••••• .raai ••••••• 'bai.aa
*---------------------------------------------------------------------
*---------------------------------------------------------------------

* __ I
: ••..u.-'-.l.
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* -.a_:
: LiIIpa.J-18(~, Cd.-'-.l.(3r.IIIIIo7).
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
-----------------------------------------------------------------------*/

int Retira janela (wid)
lie janela - *wid;
( -

int erro;
lia_janela *auxjan;

it (wid->estado -- 1) /* A janela esta mapaada */

Esconde_janela(wid);

/* Verifica se a janela pai possui borda */
if ( «auxjan-wid->pai) !- FIM) " (auxjan->tipo !- O) )

/* Sim, entao retira tambem a borda (pai) */
wid-auxjan;

auxjan-wid->pai;

erro - Ret_subarvore (wid) 1

void Cria arvore (maxlin, maxcol)
int maxlln, maxcol;
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1M •••• _:t-_n.i._ (w:L<I);U .•.J...YÃ "':1.<1;

~ ••.•._ •••a.e:- •••~iaa (Upo ~):
%DcI:L__ !ao..- __ (ft"- ••••• :) .

•••••
O - .,... GIl:.

1 - Jlftzai:u.nl ••• j_l. iDcliae<le..u. 1aaaaai.__ 1:e.

lIai:a ~jaa ~~ _ p.-t:_. 1i..:I._ ••••• IwwJuUle •••• ,...t~_U __ .,.._•••••~_ ••••_ • __ •••~ _".l ••_jh.~.'. j_la..w 1acIi.aecIa.a_ .fi.••••••• _ -w:L---- •••••••• -.uB-.
__ -. _tolL'oJ., _10..0 • 0010&'1.

janela->plane_mask;

Cri._nu.o- _:La_ ~ ••• j_la.

pmask-OxFFFF
break;

iK Cri. nu.o(~ nu.o. ~)
1:Le.J...r ••• ~:LD.o •• o~.,

••U zot:iaa orl. _ j....-l ••..•...~".~ (1:LUoo) <Ia j_la :LadJ.•••••

~IO

case 8:

pIIIask-OxOOFF , janela->plane mask;
pmask 1- (pmask«8); -
break;

/* Setar ativar Window clipping. */
control-get control();
control 1- ÕxOOCO; /* FllZ clipping S8m gerar interrupcao */
set_control( (int)control);

/* Setar os limites da Window
WSTART: 11 Window start Y 1 Window start X 11 *1

dim - OxOOOOFFFF & janela->ylo;
dim «- 16;
dim 1- OxOOOOFFFF , janela->xlo;
poke_breg «short)5, (long) dim);

1* HEMO: 1I Window end Y I Window end X 11 *1
dim - OxOOOOFFFF & janela->yhi;
dim «- 16;

dim 1- OxOOOOFFFF & janela->xhi;
poke_breg «short) 6. (long) dim);

1* Estabelece llS cores de Frente e Fundo *1
set colorl «10ng)janela->cor frente);
set=colorO «longljanela->cor=fundo);

/* Fim da seta_jan_corrente */

case 1:

pmask-Ox0001 , janela->plane_mask;
pmask 1- (pmask«1);
pIIIask 1- (plllask«2);
pIIIask 1- (plllask«4);
pmask 1- (pmask«8);
break;I

pointer-(short *)OxC0000160;
*pointer-(short)pmask;

case 2:

pmask-Ox0003 , janela->plane_mask;
pIIIask 1- (pmask«2);
pmask 1- (plllask«4);
pIIIask 1- (pmask«8);
break;

return O;

case 4:

pmask-OxOOOF , janela->plane mask;
pIIIask 1- (plllask«4); -
pIIIask 1- (pmask«8);
brellk;

,.----------------------------------------------------------------------••..~-
• 'balada ~. KlL'.h>· -•••••

pixel size-get-pixel_size();
switch (pixel size) {
1* A mascara-tem que ser replicllda no registrador PKA5K, conforme o

tamanho do pixel *1
CllS. 16:

(
raiz. pai-rIM; /* A raiz nao t8m pai */

raiz.pr1m_tilho-FIM;
raiz.prox irmao-FIM; /* Todas as outras listas estao vazias */
raiz.ant Irmao-FIM;

raiz.tipÕ-FIM; /* Hao e associado tipo a raiz */
raiz.sentinela-1234; /* Estabelece o valor de checagem */
raiz.xlo-O;

raiz.ylo-O;
raiz.xhi-maxcol;

raiz.yhi-maxlin;
raiz. plane ma.k-(un.iqned short) OxOOOO; /* trabalha com todo. os planos

*/ -

raiz.event mask-(unsiqned short) OxOOOF; /* Seta os 4 bits de eventos
ja' -

definidos */

raiz.cor trente-(un.iqned int) OxFFFFFFFF; /* Cor mais clara */
raiz.cor-tundo-OxOOOOOOOO; /* Cor mais escura */
raiz.x cUrsor-O; /* Posicao inicial do curso r */

raiz.y-cursor-O;
raiz.bã.e-(int *)0;

raiz.ar~tont •• lie tonte corrente.fonte;
raiz.estado-OxOl; 7* raiz sempre esta mapeada */
Fixa jan tisica ('raiz);I /* -Fim-da rotina Cria_arvore */

,*----------------------------------------------------------------------

: •••• ..:2-_'18:1._ - Jlft8bel_ o ••• ~ •••• .---. ..- • ~1a.*~-
: 'i.aahlIe ~e __ lL'.h>
*
*
*
*~*••••••••••••....•.-
• "-ClG1Il_..A1:e(~.•
------------------------------------------------------------------------.,

Fixa jan fisica (janela)
lie Janela *jllnela;
{ -
unsigned short pmask. control;
short *pointer;
unsigned int d1m. pixel_size;

if (jllnela->sentinelll !- 1234) /* testa consistencia! */
return 1; 1* Estrutura da janela inconsistente */
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-t.) 1 /. Cria _ :t-la Ü2wl: ___ ula *7

lNt.u....

lat: 1IM:u. ~i1M (ri.)
lia ~-.J..'lVi.cI,

~
Val_ •• ----.. <Ia llM.iaa (Upo lat:):

ra.u.aa _ b (<riAe ~:) •

~
- •. j-.1a • _ •••u... _ .....~ •.•....._~, ._ ••..-u j-.1_ •••••••er'4- ••••••.

'n.:Ja _
~ia llr<rGZ'a (3r.DI&J), Cri. ~UJ •• (3r.D&7), 11M:•••••_ (~ ,
,,00Õde~_la(3r.DN). - -

--
O - !'IIcIo Il&.
1 - .:no-la 4 •••• 4ft •••• ia_~ •
3 - •. j_la ••••_1 nu..., _ •••• _
.• - •. j_la -ta _ ••••_ lNt.u.Ia.

/* verificar se nao e' a raiz */
if (filho -- &raiz)

return (4); /* A raiz nao pode ser retirada! */

/* Verificar se o ·filho· tem filhos */

if (filho->prim_filho !- FIM)
return (3); /* Nao pode retirar janela que possua filhos */

raturn (O);

) /* Fim da rotina Cri._filho */

/* Dasaloca a area de sobreposicao */
if (filho->base !- O) (

free(filho->base);

filho->event mask-corranta->evant mask1
filho->cor frsnte-corrsnte->cor frenta1
filho->cor-fundo-corrente->cor fundo;
filho->x cÜrsor-O; -

filho->y-cursor-O;
filho->bãse-(int *)0;

filho->ar~font •• corrente->ar~fonte;
filho->estado-OxOO; /* janela nao mapeada */

/*---------------------------------------------------------------------

* 1IM:u._fi1ho - 1IM:u. __ •• ..a.t:_ •. j~.*
* SDICIP_
* 'iaal'" ~. ft~.1l>* -
*
*
*
*
*~
* 8ft. Z'CIt<iaa",u. • :t-la "wioI- <Ia ~_ •• j-.J.aa. 1roI:a-_
* •••• a Z'CIt<iaa__ ~1 __ • :t-la '-.' ~ _ ~, ••••
* 1IIpl1_ a _.1cI.da •• _ •••~ • j-.J.a •••~, <Ia

* z.t.iaa ••••••• _j_la aat:.. •• --... ••••• ~18a. ~ •••• afta* ~iaa poa •• __ ~ • j-.J.., .' _aad. •••• eai:a__ ~ •••••_
* ~_ j-.J.••••••1lIU.aada.*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*•
*
*
*
*
*
*
*
------------------------------------------------------------------------*/

Retira filho (filho)
lie jãnela *filho;
{-
lie_janela *aux_jan;

if (filho->sentinela !- 1234)

return (1); /* Argumento de janela inconsistente */

- ••• Il& • .-.ala ari •••
- o7IIDa1a __ 1acü. •••• __ .' _ j-.J.a ..u..Ia.
- ......-la ~icdAet. • ..- .-. "._11_.

'u.J..Ie ~ ft~.1I>
~Ua~._1.,
lia~-.J.a *--j_;
Cria_~1u.o ('-j_,

~
Ya1_ ••••••••••••••••. iaa (Up. lat:):

n.di __ ••••••••_ ('fi.cIla __ :) •
••• ~i1M:

- .s...rih~•• j-.J.. an..Ia.

____ , ••pu.••••••• ...-e:- •.~lai._ ••••••:t-la.
~ •••••••••• '. ~ ~iaa •••••••. _ p---.: 'a
4e11!~ •• ~ ~ia ••••- •• :t-la "'-""-, ~_.

/* Acerta os Ponteiros das listas, sendo que a insercao e sempre no
inicio da lista */

filho->pai-corrsnte;
filho->prim filho-FIM;
filho->prox-irmao-corrsnte->prim filho;
filho->ant Trmao-FIM; -

filho->tipõ-FIM;
if (corrante->prim filho !- FIM) /* Inclui na lista de filhos, se

- nao e o primairo */
(corranta->prim filho)->ant irmao-filho;

corrsnte->prim_filho-filho; -

/* Cria os campos de Informacao do filho, com os mesmos atributos
que o pai */

filho->sentinela-1234;
filho->xlo-corrente->xlo;

filho->ylo-correnta->ylo;
filho->xhi-corrente->xhi;

filho->ybi-corrente->yhi;
filho->plane_mask-corrente->plane_mask;

filho - (lia_janela *)malloc(sizeof(lie_janela»;
if (filho -- FIM)

raturn (2); /* Msmoria insufuciente para esta oparacao */
*rst_filho-filho;

Cria filho (ret filho, corrente)
lie Janela **ret filho, *corrente;
( - -

lie janela *filho;
if 1corranta->sentinala !- 1234) /* testa consistencia! */

return (1); /* Argumento de janela inconsistente */

••••••••••.~
• - a •••• __ j.-l. j.' •••.~ _u••.•
• JIIlIU· -~ _..-.=- .. :t-la ...--e:. iMi•••• _ •••u.•••••
: ••••• ~la lNt._U1hoari ••••.-
• O• 1
• 2••
.....•.-
• Cria -(st.:IMo7), ••••1_ ~i1M(st.:IMo7),11M:•••••--..(3roZUo7).· - - -· .-r.o••••••••
------------------------------------------------------------------------./

E -77 E -78



return O;

/* Fim da rotina Retira_filho */

~
Ya1_ •• IIM:._ •• 1Iot:1aa (U.••• ia~):

XDcU. __ u- _ Cri"__ :).

}
filho->s.ntin.la-O; /* Destroi a sentinela */
free (filho};

11ft. ~ ~ •• ~_ •• ::I~ • ::I-.1a -"U
t••••"o ••• , •••• _ t:.ooIae •• ::I-.1ae - ••• ~ •••••• -
•••• lNIt:iaa_ ~fi __ • ::I-1a 8ft.' ~ _ .tdao,••••u.ll- •_.i _1NIt:~ • ::1-.1. C. -
••••.••..• ,,- ••.••••••) ••••••••• , .~ •• Z'Ot.~ .---...::l~C3J.DIIIo7)-*- •.--... •.•. _~1aa.

9Oi.. u.Áa _ C •••• )

U.•...::l-.1.-."U;

11ft. zoft~ li8t:a •• iat:ed'_ •• 'ri.cIelt •••••••• "lI' _ •
"'-eft~ •• ::t-1a. __ 1 • ~lJr ••• _, _ ••• ,r ~ ••
'. ::I~ -•• - h••Uft•••••• O palOpNIU:o <Iaet:a 1NIt:~.' •••
~ • ~_, ..- • ....-- ••• pU.•••U._.

int i;

lie tipo_janela *tipoj;
i-sIzeof(lie janela);
i-printk (-***** '81x ***** 'd\n-, sub,i );
i-printk (-pai 'lx-, sUb->pai);
i-printk (- prim_filho '81x-, sub->prim_filho);
i-printk (- prox_irmao '81x-, sub->prox_irmao);
i-printk (- ant_irmao '81x\n-,sub->ant_irmao);
i-printk (-tipo '8x\n-, sub->tipo);
if (sub->tipo !- O) (

tipoj-sub->tipo;

i-printk (-: borda »'6b-, tipoj->tipo_borda);
i-printk (- z_janela 'd-, tipoj->z_janelal;
if (tipoj->texto -- O) i_printk (- texto:NULL\n-);

else i-printk (- texto:'a\n-, tipoj->texto);
}

i-printk (-sentinela 'd-, sub->sentinela);
i-printk (- xlo 'd-, sub->xlo);
i-printk (- ylo 'd-, sub->ylo);
i-printk (- xhi %d-, sub->xhi) ;
i-printk (- yhi 'd\n-, sub->yhi);
i-printk (-plane_mask 'x-, (int)sub->plane_mask);
i-printk (- event_mask 'x-, (int)sub->event_mask);
i-printk (- cor_frente 'x-, (int)sub->cor_frente);
i-printk (- cor_fundo 'x\n-, (int}sub->cor_fundo);
i-printk (-x_cursor %d-, sub->x_cursor);
i-printk (- y_cursor 'd\n-, sub->y_cursor);
i_printk (-a~fonte '8lx-, sub->a~fonte);
i-printk (- estado >'4b-, sub->estado);
i-printk (- base.'x\n\n-, sUb->base);

/* Se possui filhos ! */
aux-sub->prim filho;
while (aux !.-FIM} {

Ret subarvore (aux);
aux=aux->prox irmao;
} -

return (Retira filho(sub}};

/* Fim da rotinã Ret_subarvore */

void Lista arvore (sub)

lie_janeTa *sub;

,*-----------------------------------------------------------------------

: Llfta __ - u. ••• ~_ •• ::I~.*.~-
* liaa1••• ~ fta".1a>* -
*
*
*
*~*
*
*
*
**~-
* Cria -C3I.DN), Cria nu..c3I.DN), 1IM:u. nu..c3I.DN),
* - ~C3LDN). - -* -
* .-r.o
* liaa1••• ~. fta".1a>
* ea:I:_ u..J-Ot1a*_ia;* ...
: Li8t:a __ CEÚ.a); ,/ Lifta t:.ooIa. ~_ •• ::1-.1- //
-----------------------------------------------------------------------*/

*/

- •••••• ClIt.- "-1. iacU.GaCIa 1aa_.iat:eat:e.
- & ::1-.1. EÚ.a _ pod. _ -"i .

-
O1
••

/* -filho- .' o primeiro da Lista? */
aux jan • filho->pai;
if laux_jan->prim filho -- filho} ( /* E' o primeiro !*/

aux jan->prim tIlho-tilho->prox irmao;
(ti!ho->prox Irmao)->ant irmao-'IM/1--
.1 •• { /* Hao .' o primeiro ! */

aux_jan-tilho->ant_irmao;
aux_jan->prox_irmao-filho->prox_irmao;

aux_jan-tilho->prox_irmao;
if (aux jan !- FIM) /* Nao .' o ultimo da li.ta */

aux_jin->ant_irmao-filho->ant_irmao;

fllho->bas_O;
}

/* Retira a lista lie tipo janela associada */
if (filho->tipo !- 0)- -

free(filho->tipo};
fllho->tipo-O;
}

,*----------------------------------------------------------------------
* 11M: - IIM:lJre _ ...,.~ •• ----- •• ::I-1ae.* -..~-
: 1u.1••• ~. __~.Ia>
• 1atl 11M: ("u)
• U.•...::l~ • ."u;**--•
*•••
*
*•••
*
*~
* - & ::1-.1. _ia -- p•••• - -"~.*
*•
*
*
*.~-
* Cri. _(J~, ~i.a fUMCJ~, 1IM:1_ fl1MCJ~"',
• -- •••• ...::l-.1.(JLDGI,7). - -
-------------------------------------------------------------------*/

.~t subarvor. (sub)

lie-janela *sub;
( -

lie_janela *aux;

/* i-printk (-retirando 'lx\n-, sub);
if (Retira_filho (sub) -- O} return O;
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sUb-sub->prim filho:
vhilo (sub !.-FIM) (

Lista arvore (subI;
sUb-süb->prox irmao;I -

pchar (chrl:
if (chr -- '\n'l pchar(131; /* if chr--<LF> pchar«CR>I; */
retum O;I

v_printk.c

*/
vputc(chr)

Tnt chr;
{

int v printk (!mt, args)..:harr!mt;
char args;
(

oxtom int vputc():
roturn _?ormatk( _vputc, lmt, &args);

.r. zooI:i.D •••• _ ••• a _~ o ~ WaW i.acU. __ .0 ri •• , ••

.-i.a ••• 8l::Qa1 cio __ , _ j~. __ ••••

SDIaP_
bt> •••"I"""a(a)
.Jaco"", - •• ;

o ~.' _1 •• j~. --"-, ••••• ~ ---".
cio _ ••• , 1It:.i.1i.___SO- __ at:&"Uoai:_ de ri<Ieo __ •••, •••1 _
a_ de ~~ •••• t!__ , • o ~~ ••• a~ __ •••.

~
VaJ.••• de "'-'O&DO •••• laa .•.••••• ("!.po ia,,):

CocIlCJO cio 000&"i."0.

v_screen.c

-------------------------------------------------------------------.,

short co1, 1in;
short 1inhome, co1home;

short =linpe, _cõlpe;

c &- Oxff;
linhome-O;

=colhome-O;

/ .

• OciAJiaal: a..t:_o "-iaa ••••~ •
• lllIl.B un:cuz.: 2 •• 1Iel: ••••••• 1'" •
• ~ A!!VaL: 1.0 •· ~: .
• "'_"'. (11* ~) •
• •••...JIld:8I (~ -- ·.ai •
• ••••••••t:k (~ ••••• ia •• OC) •
• zy2_ (a, y, 1J.a, aol) *
* .....zzy (1J.a, _1, a, y) *
* "'_hMJa(lia, _1) *
* .•...••••i..(lia, -.J.) ** *
* mD:tr.E~: *
* D8l::.: 18/02/.1 •••••••• _: 1.0 *
* a..t:laa: !!••••• *
* ~i.'I'O: a.tapt:_ peca o w.. Cd._ ••••zet:taa.: *
* zy2aar, caz2zy, .•._bIto, .•.••••••i.•• *
* Jlat:_: .•••• o1aai. •••••••• :rz.üa ** *
•••• **** ••••• *•••••••••••••••••• _ •••••••• *•••••••••••••••••.,

tinclude Wdata_struct.hw

extem 1ie janela *lie jan corrente;

extem lie=fonte 1ie=fonte_corrente;

v wputc(c)
short c;
{

,.--------------------------------------------------------------------

• "'-"1"""- - -- ~ •• j~. -- •••••
*•••
* Dll8al%CID•
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

i.••••• "a(3~), .•._..,..a(~).

••••••••• Jriat:k (611:, &&"9.)~ *'&.;
~ ...:

Rotina interna usada para formatacao. Coloca no video um
caracter pela rotina pchar().

.r. z.t:laa .•."p&"1I*1r._ri. paca o ri•••• pzopri.o oa..
o. h ••U•••••••••••• _1--.. .0 ri<Ieo, • paftu ela
••• ~ af:laal cio __ , _...to o ~ de t!--"_ i.qaal
••• ela zet:laa wp&"1l*t!w. .r....-_ o ~"' ••••• o ~iaal cio.• _ ....a...•. o. ~. i."__ o ~o ••-~ ..

~~
i."p&"1I*1r.(3L~) ,

/* *
*

/...........••...................................................
• 0Iri9iaaJ.: a..I:_ ~ ••••~ •
• __ :arzcur.: 21 •• "'i.o de 1• ., •
• ~~:1.0 •• •· ~: .
• .•...JCiat:k (~ -- ·t!o--'o, ••• ) •• •
• 18IDD'IlCaCIOM: •
• ~: 05/02/11 •••••••• __ : •
• ~laa: •
• '-'i.'I'O: ~ peca ~~ ~ oat:a1 •
• •••••.•••• o1aai. M. ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.,

,.--------------------------------------------------------------------

• i._•••.• 1r.- •• i.<Ie t!o--'..Ja de ••••••••••• ri•••• a.o.p..Iau..• .mo.1ii
• .taa1••• <dK. 81::&".10>· -••••.~••••••••••.-r.o
: .•...P&"1I*1r.(WX8l::o .' _a&-i."o ••• oa.: W\Dw, 10);
-------------------------------------------------------------------.,
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while(*"tr)

if (v wputc (*str++) -- '\n') v wputc(OxOd);
return 0;- -

o. ._ CIOloaocloo_ j_1& ~, _ po.l_.
__ ~ cio __ , .t:ilillaDdo-_ •• at:riJlod:•• cio ri •• ~o, t:al
___ cio f~ o fuDdo, •• f_~ •• ~ ~ ••

v wputs (str)
cliar *str;
{

JL S'ot.~ •••_•••• _~ •.•• _ •• ---*_ .at:r' lMi"ocIo_
ft<Iao, • J*ftuela po.l_ at:aa1 •• __ S'. a- • __ para
• f~ cio ~ __ 1~•• o. ---*_ ._~t:.o. _ •
~ ••• ...tcIoo _~., _ j_1& o~ ••

llIftCIIlIIO

Val_ •• a.t:ozao •• It.ot:~ "'_"'k (~1po~):
CoDd_t:.o _.

Oa~ ._ oe1••••••• _ :2-1& ~, _ ,..1_
___ cio __ , fti.ll •••••.• _ •• ~ •• ft<Iao 0...:•. '0, ~al
0 •• f~o o ftaMIo, o. f_t:.o •• ..--t.o.

*
*
*
*
*
*
*
*
--------------------------------------------------------------------*/

*y-lin*lie_fonte_corrent~.tem_car_Y;
*x-col*lie_fonte_corrente.tam_car_x;

*lin-y/lie_fonte_corrente.tam_car_y;
*col-x/lie_fonte_corrente.tam_car_x;

register short i;
i-* (++str) ;
while(i--)

if (v wputc (*(++str)) -- '\n') v wputc(OxOd);
return 0;- -

/*---------------------------------------------------------------------
* Esta rotina e' uma rotina interna. Obtem o endereco em unidades

* de caracter a que corresponde uma dada posicao x,y na janela corrente.
*/

xy2car (x, y, lin, col)
short x, y, *lin, *col;
{

/*---------------------------------------------------------------------

* Esta rotina e' interna. Obtem o endereco em unidades de pixel
* relativo 'a posicao ·x·,·y· na janela corrente, a partir de posicao de
* linha e coluna.
*/

car2xy (lin, cOl, x, y)
short 1in, col, .x, *y;
(

v wputk(str)
cãdeia str;
(

/*---------------------------------------------------------------------

* Esta rotina e' interna. Obtem a posicao corrente do cursor, em
* unidades de linha e coluna.
*/

v lugc(lin, col) /* obter onde ficara o cursor */
short *1in, *col;
(

/* Obtem dimansoes da janela corrente coao (hi-lo+ll - (temcar-l), */
xy2car (lio jan corrente->xhi - lie jan corrente->xlo -

lio-fonte corrente.tem car i, -
lio:jan_cõrrente->yhi ~ lie_jan_corrente->Ylo -

lie fonte corrente.tem car_y,'_lTnpe, '_colpe); - /* ••• em unidades de caracteres. */

/* Vorificar so o cursor esta dentro da janela atual. */
if ( (c:>-0x20) II (c-O) ) (

v lugc ('lin, 'col); /* obtor ondo esta' o cursor */
il (col < colho •• ) col- colho •• ;

01.0 if (col > _colpo'-l
col- colho_;
lin++;I

if (lin< linh~)
11n- -linho.-;
col--colhome;I -

v-POsic (lin, col);I
pchar(c);
retun'l c;

/*--------------------------------------------------------------------

: ..._.,.u - a.o-- ...•.- •. j-.1a ~ •.
* .~-
* .••~.(at:S')
* ~ *at:S';
.~7lf'!IY"llo
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*~
* Val_ •• 1Iet:_ •• 1tDt:~ •••wpat:. (~1poia~):* CoDd_t:.o _. -
--------------------------------------------------------------------*/

xy2car (lie jan corrente->x cursor, lie jan corrente->y cursor,
11n; cor); - - - -

.I. •• 1M .••wptd:k_1._ • CMde1 ••• ~ ·oad· iDcU.aocIa
ao ft<Iao, • ~iS' •• po.io_ at:aal cio __ o a.waoa • _80S' ...
• fiaol <IaaocIa1o_OS'ib. o. ~ ••••• __ i~__ • at:S'iInat:o
cio ri •• _t:.o, _ :)_1. __ t:.o.

/*-----------------------------------------------------------.--------

: "'_"'k - ••_ ••••••10 •• ~ __ j_1o ~ •.
*~
* .•.wpat:k(oad)
* o8cIo1. oocI;*
• ~1X'-o•
*
*••
*

/*---------------------------------------------------------------------
* Esta rotina e' interna. Posiciona o cursor em unidades de linha e coluna
*/

v posic(lin, col)
short lin, col;
(

car2xy (lin, col,

&lie_jan_corrente->x_cursor, 'lie_jan_corrente->y_cursor);
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Listagem das Rotinas que Compõem o

do 110ft ~ _ o _, 1•••••• _1Il pE' o pc••.• do _o
----------------------------------------------------------------*/

run host(enderecoJ

unsIgned long endereco;
(

'define HOST_CONTROL_HIGH OxCOOOOlOO

unsigned long controle_teclado, 1* Especo qual o estado do dado (ACEITO ou
PRONTO *1

ron_host.c

Subsistema de Comunicacao com o Hospedeiro

/* Criacao da janela de flaqs de operacao */
v wnivatual (2);
v-wdef (14,40, l4,70J;
v-setatr (COR FLAGS);
v-wclear (176);
v-wposic (0,0); v wprintk (WTeclado THS wJ;
estado_teclado-l;- /* Teclado ON *1

1* Colocacao dos titulos das janelas *1
v setatr (COR BORDA);

v~sic (0,10); v-printk (W\xB5 Recebendo do TMS \xC6W);
v-posic (14, 10J; v-printk (W\xB5 Transmite para o TMS \xC6W);
v_setatr (COR_JANELA);

/* Inicializacao dos enderecos de comunicacao */
controle teclado-endereco;
dado teclado-endereco+16;
controle video-endereco+32;
dado vidio-endereco+48,
controle disco-endereco+64,
dado diaco-endaraco+80,
endereco disco-endereco+96;

auxiliar:disco-endereco+128;

/* Criacao do ambiente de comunicacao *1
ambiente(J;

unsigned int c, i;
int estado_teclado;

v qetc(); 1* Aquarda uma tecla diqitada para entrar no ambiente */
v-clear(' ');
v-wniveis (3); 1* abre tres janelas *1
v:setatr (COR_JANELAJ;

/* Criacao da janela de recepcao (TMS -> PCJ *1
v wnivatual (O);
v-wdef (0,0, 13,78);
v-wmold (2,COR BORDA);

v:wclear (' 'I;
/* Criacao da janela de transmissao (PC -> TMS) */
v wnivatual (1);
v-wdef (15,0, 22,78);
v-wmold (2,COR BORDA);

v:wclear (' 'I;

'define COR BORDA Ox26
'define COR-JANELA Ox07

'define COR:FLAGS Ox15

/*--------------------------------------------------------------------

11ft. zet:1aaari. o ..w...t:e •• ~_, ••• ~ ~ :I~_,
• de a.t..a, •••• _ft_ o 'IDO.' ..-b1do do _, ••••••••••••
~~ o •••• o 110ft ~I'C eet:a' _ ••.••••• pare o _, • _
~, •••• iadi._ ••••1 o ~ cio -..1 ••• (OII/arr) o

-------------------------------------------------------------------*/
ambienteI)
(

*/
*1

1* Quais atributos */
1* Qual o cabecalho (FCB) *1

1* Nome do arquivo (specname) */

1* Address hiqh word * /
1* Address low word */

1* Host control reqister */
1* Host data register *1

/* Estrutura do cabecalho de arquivo */
1* Attribute (1 byte) */

1* Time stamp
1* Date stamp

1* File size in bytes *1
1* File name * 1
1* Para alinhar estrutura *1

*/
OxC0007FOO
OxC0007EOO
OxC0007DOO
OxC0007000

dado disco,
endereco disco,

auxiliar:disco;

dado teclado, /* Oual e' o dado (caracter) *1
controle video,
dado video,

controle_disco, /* Espec. qual e' a operacao a ser feita
*/

typedef struct (
int fattr;

unsigned int ftime;
unsigned int fdate;
lonq fsize;
unsigned char fname [15] ;
unsigned char dummy;
I ArqSpec;

/*----------------------------------------------------------------
*-------------- ~.010 - ~ -------------------
*-----------------------------------------------------------------
* *
* ••• ~ •••• - •••• u..so ..- ~ - ...,u.a ~_~o *
* '-.' 'lIll'._" ..- RiU.•_ •••••u.•••lIl -os: c "01 ** *
* •••••. •••.•••••• aJ!•••••• _u-.o _ o ~o *
* ••• - ••• -- - ---.--. .-10 •• *
*----------------------------------------------------------------*/

Idefine DADO PRONTO 1

Idefine DADO:ACEITO o

Idefine ARQINICIO 1
'define ARQPROXIMO 2
'define LEARQ 3
'define &SCARQ 4
,def ine ABREARQ 5
'define FECHARQ 6
'define POSICIONARQ 7
'define LEIMAGEH 8
'def ine CONTINUA 9

1* IBM addresses
Idef ine IHAODH
Idefine IHAODL
'define IHCTRL
'define IHDATA

/*-----------------------------------------------------------------.ao ~iaa .' •••••• pelo .-r.a p_ ~_lac • ~ __ */

while (1) (

/* Enviar e tratar dado diqitado no teclado *1
if «c-v-poll(» !- -1 ) ( 1* Retoma -1 qdo nao tem caracter teclado
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/* Trata ~S e AQ */
if (c -- Ox13) whi1e (v_getc() !- Ox11);

if (c -- 27) ( /* Escape alterna teclado OR/OFF */
c-v getc(); /* Retira Caracter <ESCAPE> */
v wnivatua1 (2);
v-setatr (COR FLAGS);

v-wposic (0,0);
ir ( (eatado teclado - (estado tec1ado--O)) -1)

v wprintk ("Teclado TMS -);
e14i

v wprintk (-Teclado LOCAL-);
v setãtr (COR JANELA);,- -

e1se ( /* Nao e' caracter <ESCAPE> */
if (estado teclado -- 1) (

if ( tm.._send-po11() -- ° ) (
tms sendc (c-v getc() );
v wnivatua1 (1); v wputc (c);,- -

e1se

v_getc(); /* TMS nao quer o caracter */,
elae {

c-v _getc ();
if (c--26) {

v wnivatual(l);

v- wpop ();
vJ>osic(15,0);
exit ();
}

,
/* Fim do if (v_pool() ) */

/* Verificar e tratar Dado enviado pelo THS */
c-tms receive poll();
i:f (c-'- O) (-

v wnivatual (O);
v-wputc (tms receivec());
,- -

/* Verificar e Tratar Solicitacao de operacao em disco pelo THS */

if (hiJ>eek (controle_disco) !- DADO_ACEITO) (
v wnivatual(l);
tiDs disco ();
) -

} /* Fim do While(l) */
return ;

,*--------------------------------------------------------------------
11ft_ -"i.aa ~-.-.u ...I.- o ,. ••• ..- o '11II.Caeo•••.ft. _ ~ _uri_~o ~.-1~i.40 ai.DlIa_o ~~o

,.10 211I, &f'II&Zda-- ,.1. _a,",,_ •••_.
-------------------------------------------------------------------*,

tms sendc (caract)
unsIgned char caract;I

short caracter;

while (hiJ>eek(controle_teclado) !- DADO_ACEITO); /* Espera TMS aceitar
o dado */

hiJ>0ke (dado_teclado, caract);
hiJ>0ke (controle_teclado, DADO_PRONTO);
retum O;

,.---------------------------------------------------------------------
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~. -'::l.Da da •• o c:a.o _ ~ _
~ ••••••.••• , ~-_ fta' ••• _j. _ ~ _n.do
pelo SIS. O 9&1_ da ~o da -'::l.Da.' o _~ JWCrJ:da~ .•..••..•..

--------------------------------------------------------------------*/
tms receivec ()
( -

int caract;

whi1e (hi peek (controle video) !- DADO PRONTO); /* Espera TMS enviar o
dado */ - - -

caract - hi-Pêek (dado_video);
hi-poke (contro1e_video,DADO_ACEITO);
return caract;

/*---------------------------------------------------------------------

~. ~ -Ul. __ •••.•• _ ~ t:e.a"'~"'" pela J-.
••• &aot...Iaa ••.••• _I.~o ,.10 ••. ea.. .a.•• _ ~
_~~. ~"'~icIo ••••••••• ~u pelo ••• , ~_-_ o
aocU.9oda ~. ea j. -*'a&- ••• _I.~o, ~_-_ ~.
---------------------------------------------------------------------*/

tms_sendJ>011 ()
(

if (hiJ>eek (controle_teclado) - DADO_PRONTO)
retum hi-P"ek (dado_teclado);

retum O;

/*---------------------------------------------------------------------

11ft. -"iDa _Ul.aa _ .a.•• _ ~ _n.do ,.10 '11II.
ea ~ft. _ -*'a&- _ft.do, ~_-_ 8W), __ ~
o _10••da zé_ da zot:iDa.' o _10••.ll8C:rJ: da -*'a&- _ftado.
~-_ ••• ~ -'::l.Da &ao~u o oaeaat:eI:, o ••• E.I.~o
,.10 -"iDa taoa_1._ ().
---------------~-----------------------------------------------------*/

tms_receive-poll ()
(

ir (hiJ>eek (controle_video) -- DADO_PRONTO)
retum hi peek (dado video);

return O; - -

/" *
* ~l.aa ••••• __ • D~ •
" .,

/*---------------------------------------------------------------------

11ft. -"iDa da '11II_ .01I.Gi.~_ da _ ~._'" __ di_,
o • 00*Ip1oto~o.
--------------------------------------------------------------------*,

tms disco ()I -
int noper, i, j;
Arqspec cabecalho;
long end transf;
unsigned-int auxl, aux2, *auxp;
unsigned char *auxc;
static unsigned char specname[130]-1127,0}, buffer[1024];

int atributos, modo, num, old_host_control_high, nlin,ncol;

/* Definicao dos enderecos dos resgistros de interface do GSP */
unsigned int *hctrl-(unsigned int *)IHCTRL
unsigned int *haddl-(unsigned int *)IHADDL
unsigned int *haddh-(unsigned int *)IHADDH
unsigned int *hdata-(unsigned int *)IHDATA

noper - hiJ>eek(controle_disco);
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*/

switch (noper) {

ca.e ARQINICIO:

atributos - hi-peek (dado_disco);

/* Obter o endereco onde esta a especificacao do nome do arquivo*/

auxl - hi-p&ek (auxiliar_disco);

aux2 - hi-POek (auxiliar disco+16);end_transl-«10ng)aux2«I6) I «long)auxl);

/* Obter a ••peciticacao */
auxl - hi pe.k (.nd transt),
specnam8(IJ-(unsigned char) (OxOOFF '(auxl»~»),
for (i-O, j-2, i< (specname(1]+1)/2; i++) (

end transf+-16;

auxI - hi-Pgek (end transf);specname(j++] - (unsigned char) (auxl , OxOOFF);
specname(j++] - (unsigned char) (OxOOFF , (auxl»8»);I

/* Posicionar no primeiro arquivo em disco que atende a specname*/
i-v_arqinicio (specname, atributos, 'cabecalho);
if (i l-O ) ( /* Deu ERRO */

hi-poke(dado_disco, i);
hi-poke(controle_disco, DADO_ACEITO);
break:I

hi-poke(dado_disco, O); /* Devolve nao deu erro! */

/* Transterir o cabecalho obtido */
/* Obter o endereco para onde transterir a espec. do arquivo */
auxl - hi-p&ek (endereco_disco);
aux2 - hi-p&ek (endereco_disco+16);
end transf-«long)aux2«16) I «long)auxl);
aUxP-(unsigned int *)'cabecalho;
/* transferir ••• */

for (i-O; i< (sizeof(ArqSpec)+1)/2; i++ )

hi-poke (end_transf, (int) (*auxp) );
auxp++;
end transt+-16;I -

hi-poke (controle_disco, DADO_ACEITO):
break;

/****** ------------------ ******/

case ARQPROXIMO:
/* Posicionar no arquivo seguinte em disco que atende ao

specname anteriormente usado */
i-varqproximo ('cabecalho);
it (i l-O ) ( /* Deu ERRO */

hi-poke(dado_disco, i);
hi-poke(controle_disco, DADO_ACEITO);
break;I

hi-poke(dado_disco, O); /* Devolve nao deu erro! */

/* Transferir o cabecalho obtido */
/* Obter o endereco para onde transterir a espec. do arquivo */

auxl - hi-Pgek (endereco_disco);

aux2 - hi-Pgek (endereco disco+16);end transl-«10ng)aux2«I6) I «long)auxl);
aUxP-(unsigned int *) 'cabecalho;
/* transferir ••• */

for (i-O; i< (si%eof(ArqSpec)+1)/2; i++ )
hi-poke (end_transf, (int) (*auxp) );
auxp++;
end transf+-16;I -

hi-poke (controle_disco, DADO_ACEITO);
break;
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/****** ------------------ ******/

case LEARQ:

j-hi-peek(dado disco); /* indice do arquivo (tile) */num-ni-peek(auxiliar_disco); /* numero de bytes a transferir */

/* Obter o endereco de onde ler os dados */

auxl - hi~k (endereco_disco);
aux2 - hi-POek (endereco_disco+16);

/* ----- transt.rir -num- byt.s do arquivo -j- no .nd.reco
-.ux2Iauxl-

/* Ativa auto incremento na escrita */

old_host_control_high - hi-peek (HOST_CONTROL_HIGH);
hi-poke(HOST_CONTROL_HIGH,Ox0800 I old_host_control_high);

/* Ox0800 Increment on write cycles */

/* Acerta o endereco dos registros de enderecamento */
*haddl - auxl;
*haddh - aux2;

/* transfer the buffer to the GSP address space */
auxl-0;
while (num) (

/* Le os dados e transfere para o GSP */
aux2 - (num < 1024) 1 num: 1024;
num -- aux2;

/* Le ate' 1024 bytes de cada vez */
auxl +- read (j, buffer,aux2);
aux2 >>- 1;

auxp-(unsigned int *)'buffer(O];
for (i-O; i< aux2; i++)

*hdata-(int) (*auxp++):

/* ---- Transferencia completada. ---- */

hi-poke (HOST_CONTROL_HIGH, old_host_control_high):
hi-poke(dado_disco, auxl);
hi-poke(controle_disco, DADO_ACEITO);
break;

/****** ------------------ ******/

case ESCARQ:

j-hi-P99k(dado_disco); /* indice do arquivo (file) */
num-hi-peek(auxiliar_disco); /* numero de bytes a transferir */

/* Obter o endereco de onde ler os dados */

auxl - hi-p&ek (endereco_disco);
aux2 - hi_peek (endereco_disco+16):

/* ----- transferir -num- bytes do arquivo -j- no endereco
-aux2laux1- ----- */

/* Ativa auto incremento na leitura */

old host control high - hi-peek (HOST CONTROL HIGH);hi-poke(HOST_CONTROL_HIGH,OX1000 I old_host_cõntrol_high):
/* OxlOOO Increment address betore local read cycl.s */

/* Acerta o endereco dos registros de enderecamento */
*haddl - auxl;
*haddh - aux2;

/* transfer the buffer to the GSP address space */
auxl-O;
while (num) (

/* Transfere os dados do GSP e escreve */
aux2 - (num < 1024) 1 num: 1024;
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num -- aux2;

1* Le ate' 1024 bytes de cada vez *1
auxp-(unsiqned int *1'bufferIO];
for (i-O; i< (aux2»1); i++)

*auxp++-(int) *hdata;
auxl +- write (j, buffer,aux2);
}

1* ---- Transferencia completada. ---- *1
hi-poka (HOST CONTROL HIGH, old host control hiqh) 1
hi-P0ka(dado_disco, aüxl)1 - - -
hi-poke(controle_disco, DADO_ACEITO);
break;

/****** ------------------ .*****/

case ABREARQ:

modo - hi_peek (dado_disco);

1* Obter o endereco onde esta a especificacao do nome do arquivo*1
auxl - hi-P8ek (endereco_disco);
auX:Z - hi-P8ek (endereco_disco+l6);
end_transf-«long)aux2«16} I «long}auxl);

1* Obter a especificacao *1
auxl - hi-P8ek (end_transf);
specnamell]-(unsigned char} (OxOOFF '(auxl»8));
for (i-O, j-2, i< (specnamell]+1)/2; i++) I

end transf+-16;

auxl - hi-P8ek (end transf);specname[j++] - (unsigned char) (auxl , OxOOFF);
specname[j++] - (unsigned char) (OxOOFF , (auxl»8));
)

specname[specname[l]+2]-0; 1* Finaliza a cadeia *1

1* Abrir o arquivo indicado *1
i-open('specname[2], modo);
hi-poke(dado_disco, i);
hi-poke(controle_disco, DADO_ACEITO);
break;

/*****. ------------------ ******/

case FECHARO:

j-hi-peek(dado_disco); 1* indice do arquivo (file) *1
i-close(i) ;

hi-poke(dado_disco, i);
hi-poke(controle_disco, DADO_ACEITO);
break;

/*.**** ------------------ .*.*.*/

read (auxl, auxc,l);
while ( *auxc++ >- ' ')

read (auxl, auxc,l);
sscanf(buffer,-(~,'dl-,'nlin,'ncol);

hi-poke (endereco_disco+16L, nlin);
hi-poke (endereco_disco, ncol);
hi-P0ke (controle_disco, DADO_ACEITO);

for (i-O; i<n11n, i++) (

for (j-OI j<ncoll j++) (
1* Pular Saparadoras *1
read (auxl, buffer,l);
while ( (*buffer < '0') 11 (*buffer > '9') )

read (auxl, buffer,l);

1* Ler valor do Ponto *1
8Wt2-0;

while ( (*buffer>- '0') " (*buffer <- '9') )
aux2-auX:Z*10+bufferI0];
read (auxl, buffer,l);
}

while (hi-P8ek(controle_disco) !- CONTINUA); 1* Espera *1
hi-poke (dado_disco, aux2);
hi-poke (controle_disco, DADO_ACEITO);

}

break;

} 1* Fim do Switch *1
return O;

sdblr.c
/*********••**••••****••********••••••**••**••••••**••••••**••••••••••••/
/* _3.0 ~_ 00ft' loedu: (o)118'~ 1laft-+,. 1lao.*/
/* c-ioeo_ 0_ -"ft LD 1111 ••• .ag.aJ.•. ~ */
/**************••••••*•••*•••*••••••***•••**••••*••*•••••*••••••••••••••/
/* ~i~a1o: aBrA L ./
/.. /
/* ~ • ~. _ a&qOd._00ft'•••••..• ..- ",,"",~hr a ./
/. ~ __ o _ o 100ft ./
/. */
/* 0_-_: aBrA [ 00ft'ril_ ] ./
~ ~
/* ./
/.*.*••••••••••*••*•••••••••••••*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••/

case POSICIONARQ:

j-hi-peek(dado_disco); 1* indice
auxl-hi-P8ek(endereco_disco); 1* offset
auX:Z-hi-P8ek(endereco_disco+16); 1* offset
end transf- ((lonq) aux2«16) I « long) auxl) ;
modõ-hi-P8ek(auxiliar_disco); 1* como *1

i-lseek(j,end_transf, modo);
hi-poke(dado_disco, i);
hi-poke(controle_disco, DADO_ACEITO);
breakl

'include -stdio.h-

'define TRUE 1
'define FALSE O

1* Host control register bit masks *1
'define HLT Ox8000 1* Halt GSP *1
'define CF Ox4000 1* cache flush *1

1* Addreu high word *1
1* Address low word *1
1* Host control register *1
1* Host data register *1

*1
OxC0007FOO
OxC0007EOO
OxC0007DOO
OxC0007000

tdefine VERSION -1.00022287-

1* IBM addresses
'define IHADDH
'define IHADDL
'define IHCTRL
'define IHDATA

do arquivo (file) *1
low *1
high *1
1* offset *1

*11* Le a primeira linha: (nlin,ncol)

case LEIMAGEM:

auxl - hi-P88k (dado disco);auxc-(unsiqned char .)buffer;
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int load_sdb(char *obj_file);

unsiqned long address/
int cnt, timeout, ack/

char pcnaJlle[6] ;
long endereco;

/* read host control register */
1* set the halt bit */

/* cache flush */

data - *hctrl;
data 1- HLT;
data 1- CF;
*hctrl - data;

data - *hctrl; /* read host control reqister */
mask - CF;
data ,- -mask/ /* set cache on */
*hctrl - data;

whil. «ack -- FALSI!:) " (--timeout))

halt gsp ()1

sram:on();

1* load TMS34010 proqram into SOB memory */
address - GSP PROGRAM PC;

for (cnt - O;cnt < sizeof(gsp-program) * 2;cnt++)
hi-poke(address,gsp-program[cnt]);
address+-Ox10;
}

ack - FALSE;
timeout - 181

printf(-Version 's(Hodified LIE A.J.H.Traina 25/2/91)\n-,VERSION);
printf(-(c) Copyright 1987, Texas Instruments Inc.\n-);
printf(-\nusage: sdbl [filename]\n-);
}

else (
1* initia1ize host control register *1
*hctrl-(unsigned int)DEFCTL;

/* execute the prograJII */
exe nmi(GSP PROGRAM PC);

halt_gsp();- -

if (*haddl -- Ox5A5A)
ack - TRUE;
cache on ();
if (lõad sdb(argv[l]) --O) (

/* printf (-Endereco de COH: 'lx\n-, endereco )1 */
run host (endereco);
) -

}
if (ack -- FALSE)

printf(-[ No Response from SOB ]\n-);

/*
* •• 1" t.he QIP
*/

halt gsp ()
( -
unsiqned int data;

/*
* t:azD..--_
*/

cache on ()
( -
unsigned int data;
unsiqned int mask/

1* lower byte last *1
1* Increment on read cycles *1
1* Increment on write cycles *1

1* NHI mode (no stack usage) *1
1* Non msskable int *1

1* MSG Interrupt out *1
1* Hessage out *1

1* MSG Interrupt in *1
1* Massage in *1

1* default setup tor CONTROL reg *1OxDAO O

0x2000
Ox1000
Ox0800

Ox0200
Ox0100

Ox0080
Ox0070

Ox0008
Ox0007

Id.fin. OI!:!'C'l'L

static unsigned int gsp-program[] - {
*/

Ox0360, /* dint
Ox0550,

/* setf16,0,0 set field size o*/

Ox091!:8,
/* movi>10000,A8point SP , STK*/

OxOO01,OxOOOO,

/* into safe memory */
Ox400E,

/* moveA8,STK */

Ox400F,

1* moveA8,SP */

Ox09E8,
/* movi> 5A5A5A5A,A8lacknowledg. host*1

Ox5A5A,Ox5A5A,

/* ;by writing */
Ox0588,

/* moveA8,@HSTADRL,0;a unique number*/
OxOOOO,OxCOOO,

/* ;to the host addr */

Ox2E08,
/* srll6,A8 ;reqister */

Ox0588,
/* moveA8, @HSTADRH, O */

OxOOI!:O,OxCOOO,
/* */

OxCOFF
1* jruc$ Ispin */

} ;

/* setup host port address addresses */
hctrl-(unsigned int *)IHCTRL;
haddl-(unsigned int *)IHADOL;
haddh-(unsigned int *)IHADDH;
hdata-(unaigned int *)IHDATA/
strcpy(pcname,-LlE-IBH-PC-);

Idefine LBL
'define INCR
Idefine INCIf
'define NHD«lDE
'define NHI
'define INTOUT
'define MSGOUT
'define INTIN
'define MSGIN

'define HOST CONTROL HlGH OxC0000100

Idefine HOST:CONTROL:LOW OxCOOOOOFO

/* Optional file header is always 28 for GSP linker */

Idefine OPT_FILE_HEADER_LENGTH 28

/* global definitions */
unsiqned int *hctrl;
unsiqned int *hadd1;
unsiqned int *haddh;
unsiqned int *hdata;

,d.fine GSP_PROGRAM_PC OxFFCOOOOOl

Wefine llMI LOW OxFFFFFEEO 1* NHI vector address */

Idefine NH()IGH OxFFFFFEFO

'define 5RAH_ADR Ox04000000 /* address of shadow ram switch */

main (argc, arqv)
int argc;
char *argv Il;
{

~
•••<.nOQ'"--r-O-4'".,.;()~,.c,.n'1l-'"
n;;.;.>~a-.;~

printf(-'nSDB340 COFF Loader - 's\n-,pcname);
it (argc !- 2) (
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address-Iunsigned 10ng)SRAM ADR;
hi-POke(address,Ox0001); /* turn on shadow rlllll*/

*haddl - (unsigned int) (address , OxOOOOFFFF);
*haddh - (unsigned int) Iladdress , OxFFFFOOOO) » 16);
retum (*hdata) ;

u:. nmi(pc)
unsIgned long pc;
(

/* magic number */
/* version */

/* text size (bytes) */
/* initialized data size (bytes) */

/* uninitialized data size (bytes) */
/* entry point */

/* base address ot text */
/* base address of data */
/* end of structure */

/* magic number */
/* number of section headers */
/* time data */

/* pointer to symbol table */
/* no. of entries in symbol table*/

/* no. ot bytes in optional header */
/* describes type ot OBJ file */
/* end of structure */

/* section name */
/* physical address of section */
/* virtual address ot section */
/* size of sections */

/* pointer to raw data */
/* ptr to relocation entries */
/* file ptr to line number entries */
/* number of entries */
/* number of line number entries */

/* flags equals a section type */

magic;
vstamp;

tsize;
dsize;
bsize;

entry;
text start;
data-start;
*ofh;

f magic;
f-nscns;
- f tiDldar;

f-symptr;
f nsyms;

f opthdr;
f-nags;
- *fh;

s name(8];
syaddr;
s vaddr;
s-sizel

s-scnptr;
s-relptr;
s-lnnoptr;
s-nreloc;
s-nlnno;
s:::nags;

lIaia JIeediu' ~
/.•
./
struct I

unsigned short
unsigned short
long int
long int
long int
unsigned short
unsigned short

I fil_head,

/.
• opt.ioaa1 rUe JIeediu'./
struct I

short
short

10ng int
long int
10ng int
10ng int
10ng int
long int
I op_fil_head,

/.
• -.at.i._ Jleediu'a./
struct sect head

char -

long int
long int
10ng int
long int
long int
long int
unsigned short
unsigned short
long int);

/* read host control register */
/* compliment of HLT will be reset mask */
/* reset the halt bit */
/* set NHI */
/* set NHI mode - no stack usage */
/* tell the GSP to go */

int hi.J>êek(address)long aodress;

data - *hctrl;
mask - HLT;
data ,- -aask;
data 1- NHI;
data 1- NHIMODE;
*hctrl - data;

/.•
./

unsigned
unsigned
(

unsigned int data,mask;
unsigned long nmi_addr;

nmi addr - (long)1OCt LOW;
datã-((pc'OxOOOOFFFF»);

hi-poke(nmi_addr,data) ;

nmi addr - (1ong) lOCt HIGH;
datã - I(pc , OxFFFFÕOOO) » 16);

hi-poke (nmi_addr, data) ;

/.
• 'figa •••••• - ./

srlllllonO
( -
unsigned long addreu;

/* Check again to see it the load file is present. */

inp - fopen lobj_file, -r-); /* OPEN THE FILE OBJ_FILE FOR

/* character count for read */
/* offset for seeks in file */

/* counters for sect_head[] */

.OUT and try again */

- '.';
- '0';

'u';- 't';
- O;

/* no suffix, add
if (no suffix) (

obl fileI i ]
obrfile[i+1]
obj- file [i+2]
obj-file(i+3]
obj:::file[i+4]

unsigned int int count;
long int offset;
short i,ndx;

int old_host_control_high;

struct sect head *sh,*calloc();
int no suffIx;

int k,-wrd_strm(lOO];

inp - fopen(obj file,-r-); /* open file for reading */
if (inp -- NULL) (

/* check for suffix. It none, try .out and .obj */
no suttix - TRUE;

for li- o; obj tile[i]; i++)
if (obj_file[iT -- ' .')

no_suffix - FALSE;
printt(-[ Error: 'S ]\n-,str);

*haddl - (unsigned int) (address , OxOOOOFFFF);
*haddh - (unsigned int) (Iaddress , OxFFFFOOOO) » 16);
*hdata - data;

/.
• l'oIIe _ ~ ~ ~ Boat. hd../

hi-poke(address,data)
unsigned long address;
unsigned int data;I

int load sdb(obj file)
char *obl tile; -
( -
FILE *inp,*topen();

long ip; /* GSP progrlllllcounter */
long symbol_table_tile-pos;

.rror(str)
char *str;
(
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READ */
/* 15 IT A GOOD OPEN7 */

the end of the original string */
if (inp -- NULL) (

/* i still points to
obj file[i+l] - '0';
obj-file[i+2] - 'b';
obj:file[i+3] - 'j';
/* obj_file[i+4] still equals O */

/*

offset +- 201; /* make offset relative to file */

int eount - 40; /* number of bytes to read in seet. header */
sh = ealloe(40, fil head.f nscns ); /* dynamdeally alloeate memory*/
nclx - O; --

endereeo-op_fil_head.data_start; */

/* printk-

/* Cheek again to see if the load file ia present. If the */
/* file name had a suffix then this will be redundant */
/* Thia ia a little bit ine!ficient but thia ia not tÜDe */

/* critica1 code and it makel tor the p1acement of only */
/* one call to the error routine */

inp - fopen(obj_file,-r-); /* open .OBJ file for read */
} /* end of if (inp -- NULL) 2 */

} /* end of if (no suffix) */
/* end of if (inp ---NULL) 1 */

if (inp -- NULL} ( /* 15 IT A GOOD OPEN */
error(-File not found-};
return (2);I

elae ( /* good open */

/* inp is now the FILE pointer of the file storing the load data */

/* ha1t the GPS, flush the cache, and turn on increments on write */

old host control high - hi-peek (H05T CONTROL HIGH);
hi-poke(H05T_CONTROL_HIGH,OXC800 I old_host_eõntrol_high);

/* OXC800 -->Ox8000 Halt G5P
Ox4000 cache flush

Ox0800 Increment on write cycles */

fh - 'fil_head; /* assign pointer for main f1le header */
ofh - 'op fil head; /* assign pointer for optional header */
int_count-- 2Õ; /* file header contains 20 bytes */

if (fread(fh,int count,l,inp) -- O) ( /* read main file header */
error(-Invalld COFF header-}; /* IF ERROR ON READ PRINT ERROR */

goto ERROR_EXIT;I
if (fll_head.f_magie !- Ox90)

error(-F1le not COFF-};

goto ERROR EXIT;I -
of!set - (long) (fil_head.f_opthdr); /* set offset for file seek */
if ( offset -- 01 ) ( /* NOT EX IF NO OPTIONAL FILE HEADER */

ip - O; /* 5ET IN5TR. PTR TO LOAD ADDRE55 */
printf(-[ Unlinked Coff file: PC - O ]\n-}; /* data not linked*/I

e1se (
if (fil head.f opthdr !- OPT FILE HEADER LENGTH)

goto-ERROR EXIT; - - -

if (fread (oth,fil head.f opthdr,l,inp) -- O)
goto ERROR EXIT; -

ip - op_fil heid.entry; /* set gsp PC */
/* printf (Tmagic-td \nversion-td \ntext size-t1d \n

-initialized data size-tld\n-
-uninitialized data size-tld\n-

-entry point-t1x\n-
-text start-tlx\n-

-data:starttlx\n\n-, ofh->magic,
ofh->vstamp, ofh->tsize, ofh->dsize, oth->bsize,
ofh->entry, ofh->text_start, ofh->data_start); */

/* end else */
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printf (-[ Loading: ts ]\n-,obj_file); /* write message */
while (fil head.! nlens) I /* terminated by num. of sectiona */

fil_heid.f_nacna--/

if (fseek (inp,offaet,O) -- -11) /* seek to next aection he.der*/
goto ERROR_EXIT;

if (fread (sh+ndx,int eount,l,inp) -- O) /* read section header*/
goto ERROR_EXIT;-

(-Name:tctctctctctctctc:-

phaddr-tlx, vaddr-t1x, aize-t1d, senptr-t1x,\n
relptr-tlx,lnnoptr-t1x,nreloc-td,nlnno-td,flags»tlb\n\n-,
sh[nclx).s name[O],sh[ndx].s name[l],
sh[ndx).s name[2) ,sh[ndx].s n_[3],
sh [ndx] .s name [4],sh [ndx) •s name [5] ,
sh[ndx].s name[ 6] ,sh[ndx) .s name[7],

sh[ndx) .s~addr, sh[nclx).s_Vãddr, sh(nclx).s_size,
sh[ndx).s senptr,
sh[nclx) .s-relptr, sh[ndx].s lnnoptr, sh[ndx).s nrelee,
sh[ndx] •s:nlnno,sh(ndx] .s_fIags); -

if (sh[ndx].s name(O]--'C' " sh[nclx].s name[l]--'O' "
sh[ndx].s-name[2]--'M' " sh[nclx].s-name[3]--0)

endereco-sh[ndx] .s-paddr; -

if (fseek(inp,sh[nclx].s senptr,O) -- -ll} /* seek to raw data */
goto ERROR EXIT; -

if «(sh[ndx].a vaddr) , OxOOOOOOOF}) /* bit add7 */
error(-Relocation on bit boundary-);

else (

/* set addreaa in gap to atart 10ading aection data */
/* aet up the address registers */
*haddl - (unaigned int) sh[nclx].s_vaddr;
*haddh - (unsigned int) «sh[nclx] .s_vaddr) » 16);

/* read the input section data 512 worda at a time, dump it
to the gsp in the same size chunka */

sh(nclx].s size >>- 4; /* get t words in input section */
if (sh[ndi].s scnptr -- 01)

sh[nclx].s:size - 01;

while (sh[nclx].s size) (

/* read sectTon data and dump to the gsp */
int w_size; /* t bytes to write to gsp */

/* get t bytes to write to gsp */
w size - (sh[nclx].s size < 16641) ?
sh[nclx].s size« 1: /* read remainder if < 1664 words*/
3328; - /* else read 1024 bytes */
sh[nclx].s_size -- (w_size »1); /* update bytes 1eft */

/* read the buffer off of the file */

if «fread (hdata,w_size,l,inp)) -- O)
goto ERROR_EXIT;

I /* end dump data to GSP */I /* end else */

off.et +- 401; /* inc o!fset address by 40 */
ndx +- 1; /* inc index into memory */
} /* end of first while */
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EHD LOAD CO!T:
- tcIos. (inp); I" CLOSE THE FILE INP "I

hi-poke(HOST_CONTROL_HIGH,old_host_control_hiqh);_e lIIIli(ip);
retürn(O); I" Loadinq done, NO errors "I
) I" .nd of out.r else "I

ERROR I!:XIT:

tclõs. (inpl; I" clos. the input tile "I
I" r.turn host control hiqh reqister to oriqinal valu. "I
hi-poke (HOST_CONTROL_HIGH,old_host_control_hiqhl;
return (1);
I" end ot load.r "I
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