
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ CLIPPER 

 
 

Λίγα Λόγια για τις Γλώσσες Προγραµµατισµού 
 Ο Clipper είναι µια καθαρά επαγγελµατική γλώσσα προγραµµατι-
σµού, µε την οποία µπορούµε να κάνουµε µεταγλώττιση (compilation) και 
ερµηνεία (interpretation) των προγραµµάτων µας. 
 
 Γλώσσα προγραµµατισµού είναι ένα σύνολο από εντολές που τις γρά-
φουµε εµείς, έτσι ώστε να λειτουργούν για να εκτελούν κάποια συγκεκριµένη 
εργασία. Ο υπολογιστής ερµηνεύει κάθε εντολή του προγράµµατος και ενερ-
γεί σύµφωνα µ’ αυτήν. Η γλώσσα προγραµµατισµού διευκολύνει την επικοι-
νωνία του χρήστη µε τον υπολογιστή και περιλαµβάνει πολλά στοιχεία της 
αγγλικής γλώσσας για να µας διευκολύνει στη σύνταξη και στην κατανόηση 
των προγραµµάτων. 
 

Πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι ο υπολογιστής δεν καταλαβαίνει την 
αγγλική ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα στην οποία είναι γραµµένα τα προ-
γράµµατά µας, αλλά µόνο τη δική του γλώσσα, τη γλώσσα µηχανής. Έτσι, για 
να εκτελεστεί, να «τρέξει» όπως λέµε, ένα πρόγραµµα στον υπολογιστή, θα 
πρέπει προηγουµένως να µετατραπεί σε γλώσσα µηχανής, για να µπορεί να 
το καταλάβει ο υπολογιστής. 
 
 Υπάρχουν γλώσσες χαµηλού επιπέδου (low level languages) και γλώσσες 
υψηλού επιπέδου (high level languages). Ο διαχωρισµός αυτός δεν έχει να κά-
νει µε τις δυνατότητες µιας γλώσσας, αλλά µε το πόσο εύκολα µπορεί να την 
γράψει και να την καταλάβει ο άνθρωπος. Γλώσσες χαµηλού επιπέδου λέµε 
αυτές που είναι πιο κοντά στον υπολογιστή, όπως είναι η γλώσσα µηχανής 
(machine language) και η συµβολική γλώσσα (assembly language). 
 

Η γλώσσα µηχανής είναι γραµµένη µε τα δυαδικά ψηφία 0 και 1, αλλά 
µπορεί να κάνει λειτουργίες που είναι δύσκολο να τις κάνουµε µε γλώσσες 
υψηλού επιπέδου, όπως είναι η µεταφορά δεδοµένων από και προς τις περι-
φερειακές συσκευές (σκληρός δίσκος, εκτυπωτής κ.ά.). 
 
 Επειδή ο προγραµµατισµός µε χρήση των δυαδικών ψηφίων 0 και 1 
είναι πάρα πολύ δύσκολος, επινοήθηκε η γλώσσα assembly, όπου σε κάθε 
εντολή της assembly αντιστοιχεί µία εντολή γλώσσας µηχανής. Η assembly 
είναι κατά ένα επίπεδο γλώσσα υψηλότερου επιπέδου σε σχέση µε τη γλώσ-
σα µηχανής, αλλά θεωρείται κι αυτή γλώσσα χαµηλού επιπέδου. Έτσι, για 
παράδειγµα, για να προσθέσουµε δύο αριθµούς, γράφουµε στην assembly : 
ADD A, B, κάτι που είναι αµέσως κατανοητό και από κάποιον τρίτο. 
 

Για να κάνουµε το ίδιο στη γλώσσα µηχανής θα πρέπει να γράψουµε 
µια σειρά από ψηφία 0 και 1, κάτι που είναι πολύ κουραστικό, πολύ επικίν-
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δυνο για λάθη και πολύ δύσκολο για να το καταλάβει κάποιος τρίτος. Υπάρ-
χει ένα ειδικό πρόγραµµα, ο συµβολοµεταφραστής (assembler), ο οποίος µε-
ταφράζει κάθε εντολή της assembly σε εντολή γλώσσας µηχανής. 
 
 Όσον αφορά τώρα τις γλώσσες υψηλού επιπέδου, όπως είναι ο Clip-
per, η C, η Pascal, η Basic, η Cobol, η Visual Basic κ.ά., αυτές είναι πιο κοντά 
στον άνθρωπο, κι αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι περιέχουν πολλές εντολές που 
είναι γραµµένες στην αγγλική γλώσσα και µπορούµε έτσι να τις καταλάβου-
µε και να τις επεξεργαστούµε καλύτερα απ’ ό,τι µια γλώσσα χαµηλού επιπέ-
δου. Πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι σε µια εντολή γλώσσας υψηλού επιπέ-
δου αντιστοιχούν µια ή και περισσότερες εντολές γλώσσας µηχανής. 
 
 Για τις γλώσσες υψηλού επιπέδου υπάρχουν δύο τρόποι για να µετα-
φραστούν τα προγράµµατά τους σε γλώσσα µηχανής : η µεταγλώττιση (com-
pilation) και η ερµηνεία (interpretation). Όταν ένα πρόγραµµα µεταγλωττίζε-
ται (compiled), κάθε εντολή του προγράµµατος µετατρέπεται στην αντίστοιχη 
ή στις αντίστοιχές της στη γλώσσα µηχανής και δηµιουργείται ένα εκτελέσιµο 
αρχείο (executable file), το οποίο µπορούµε να το τρέξουµε κατευθείαν µόνο 
του και όποτε θέλουµε, γράφοντας µόνο το όνοµά του, ακόµη κι αν έχει χα-
θεί το αρχικό πρόγραµµα από το οποίο προήλθε. Όταν, όµως, κάνουµε και 
την παραµικρή αλλαγή στο αρχικό πρόγραµµα, τότε θα πρέπει να κάνουµε 
πάλι µεταγλώττιση για να ισχύσουν οι αλλαγές. 
 

Όταν ένα πρόγραµµα ερµηνεύεται (interpreted), οι εντολές του προ-
γράµµατος µεταφράζονται µία-µία κατά τον χρόνο εκτέλεσης και δεν δη-
µιουργείται εκτελέσιµο αρχείο. Ακόµη, όταν κάνουµε κάποιες αλλαγές στο 
πρόγραµµά µας, τότε µπορούµε να το εκτελέσουµε αµέσως χωρίς να χρεια-
στεί να γίνει ξανά όλη διαδικασία της µεταγλώττισης. Η ερµηνεία έχει, όµως, 
το µειονέκτηµα ότι είναι σχετικά αργή σε σχέση µε τη µεταγλώττιση. Ο Clip-
per συνδυάζει στοιχεία µεταγλώττισης και ερµηνείας. 
 
 
 Λίγα Λόγια για τον Clipper 
 Ο Clipper περιέχει περισσότερες από 350 εντολές και συναρτήσεις, οι 
οποίες µας παρέχουν απεριόριστες δυνατότητες και είναι µια καθαρά επαγ-
γελµατική γλώσσα προγραµµατισµού µε το µεγάλο πλεονέκτηµα ότι µας λύ-
νει τα χέρια στον χειρισµό των αρχείων. 
 
 Ο Clipper ξεκίνησε σαν µεταγλωττιστής για τη δηµοφιλή γλώσσα δια-
χείρισης βάσεων δεδοµένων dBASE και βοήθησε στη γρήγορη εκτέλεση των 
εντολών της. Ο Clipper συνδυάζει στοιχεία από γλώσσες υψηλού επιπέδου 
όπως η Cobol, που κάνει πολύ καλό χειρισµό αρχείων και γλώσσες όπως η 
Pascal και η C, που έχουν ισχυρές και εύχρηστες εντολές στον προγραµµατι-
σµό. 
 
 Ο Clipper έχει δικές του εντολές ελέγχου και επανάληψης, όπως όλες 
οι γλώσσες προγραµµατισµού. Εκείνο που αλλάζει, βέβαια, είναι ο τρόπος 
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σύνταξης των εντολών αυτών. Θα κάνουµε εδώ µια γενική παρουσίαση των 
βασικών εντολών του Clipper και θα δούµε ένα απλό πρόγραµµα. 
 
 Η εντολή IF στον Clipper συντάσσεται ως εξής : 
 
 IF  <συνθήκη> 
  <εντολή-1> 
 ELSE 
  <εντολή-2> 
 ENDIF 
 
 Η εντολή WHILE στον Clipper συντάσσεται ως εξής : 
 
 DO WHILE <συνθήκη> 
  <εντολές> 

ENDDO 
 
 Η εντολή CASE στον Clipper συντάσσεται ως εξής : 
 
 DO CASE 

CASE <συνθήκη-1> 
<εντολή-1> 

  CASE <συνθήκη-2> 
   <εντολή-2> 
  OTHERWISE 
   <εντολή-3> 

ENDCASE 
 
 Η εντολή επανάληψης FOR στον Clipper συντάσσεται ως εξής : 
 
 FOR  I:=1  TO  10  SΤΕP  2 
  <εντολές> 
 NEXT I 
 
 Ο Clipper χρησιµοποιεί διαδικασίες (procedures) και συναρτήσεις 
(functions) όπως όλες οι γλώσσες προγραµµατισµού και µπορούµε να µετα-
βιβάσουµε σ’ αυτές τιµές κατ’ αξία και κατ’ αναφορά. 
 
 Με τον Clipper µπορούµε πολύ εύκολα να σχεδιάσουµε γραµµές και 
ορθογώνια πλαίσια στην οθόνη και να χρωµατίσουµε µε µια µεγάλη ποικιλία 
χρωµάτων. Ακόµη, µπορούµε πολύ εύκολα να δηµιουργήσουµε µενού για την 
άµεση επιλογή εργασιών. 
 
 Οι µεταβλητές που χρησιµοποιεί ο Clipper είναι καθολικές (public), 
ιδιωτικές (private), τοπικές (local) και στατικές (static) και δεν είµαστε υπο-
χρεωµένοι να δηλώσουµε τον τύπο δεδοµένων µιας µεταβλητής στην αρχή 
του προγράµµατος. Ο Clipper καθορίζει µόνος του τους τύπους δεδοµένων 
των µεταβλητών από τις εκχωρήσεις τιµών που γίνονται στη διάρκεια του 
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προγράµµατος. Έτσι, µπορεί µια µεταβλητή να αλλάξει τύπο δεδοµένων µέ-
σα στο ίδιο το πρόγραµµα πολλές φορές. 
 
 Για να γράψουµε σχόλια στον Clipper µπορούµε να χρησιµοποιήσου-
µε τα σύµβολα /* και */, όπου τα σχόλια αρχίζουν µε το /* και κλείνουν µε το 
*/. Ακόµη, µε το * στην πρώτη στήλη µιας γραµµής, θεωρείται όλη η γραµµή 
σαν σχόλιο. Σχόλια εισάγουµε επίσης και µε τα σύµβολα // και &&, αλλά το 
σχόλιο ισχύει απ’ αυτό το σηµείο µέχρι το πέρας της γραµµής. 
 
 Για την εκχώρηση τιµών σε µεταβλητές µπορούµε να χρησιµοποιήσου-
µε τα σύµβολα = και := και για τη σύγκριση ισότητας τα σύµβολα = και ==. 
Ο Clipper χρησιµοποιεί τους γνωστούς µας λογικούς τελεστές .AND., .OR. 
και .NOT., αλλά µε τελείες δίπλα απ’ τα ονόµατά τους. 
 
 Με την εντολή ? µπορούµε να τυπώσουµε στην οθόνη ή στον εκτυπωτή 
και να πάµε στην επόµενη γραµµή, ενώ µε την εντολή ?? ο δροµέας παραµέ-
νει στο τέλος του κειµένου που τυπώθηκε. 
 
 Δείτε και το πρώτο πρόγραµµα σε Clipper : 
 
 /* Αυτό είναι το πρώτο πρόγραµµα σε Clipper για τους σπουδαστές του 
 ΙΕΚ Φλώρινας - Φλώρινα 2/10/1997 */ 
 CLEAR SCREEN  // η εντολή αυτή καθαρίζει την οθόνη 
 x := 1    && εκχώρηση τιµής σε µεταβλητή 
 DO WHILE x < 5 
  ?  ‘Το πρώτο πρόγραµµα σε Clipper’ 
  x := x + 1 
 ENDDO 
 RETURN 
 
 Αυτό το πρόγραµµα καθαρίζει την οθόνη µε την εντολή CLEAR 
SCREEN και εκχωρεί την τιµή 1 στη µεταβλητή x. Η πρόταση DO WHILE 
ελέγχει αν η τιµή της µεταβλητής x είναι µικρότερη από 5 και αν ναι, τότε ε-
κτελούνται οι εντολές µεταξύ των προτάσεων DO WHILE και ENDDO. 
 
 Η εντολή ? τυπώνει στην οθόνη το µήνυµα που είναι µέσα σε εισαγω-
γικά και µετακινεί το δροµέα στην επόµενη γραµµή. Η εντολή x:=x+1 αυξά-
νει την τιµή της x κατά 1. Όταν η τιµή της x γίνει ίση µε 5, τότε η ροή του 
προγράµµατος βγαίνει έξω από τον βρόχο και εκτελείται η εντολή RE-
TURN. 
 
 
 Λίγα Λόγια για τις Βάσεις Δεδοµένων 
 Μια Βάση Δεδοµένων (Database) είναι µια οργανωµένη συγκέντρωση 
πληροφοριών που αναφέρονται σε µια συγκεκριµένη εφαρµογή. Για παρά-
δειγµα, οι µαθητές ενός σχολείου, οι υπάλληλοι µιας εταιρείας, οι ασθενείς 
ενός νοσοκοµείου, τα προϊόντα µιας επιχείρησης, οι πελάτες ενός γραφείου 
κ.ά. είναι παραδείγµατα βάσεων δεδοµένων. 
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 Εγγραφή (record) είναι µια γραµµή της βάσης δεδοµένων που αφορά 
π.χ. έναν συγκεκριµένο πελάτη µιας εταιρείας. Οι εγγραφές χωρίζονται στα 
πεδία (fields). Τα πεδία αναφέρονται στα ιδιαίτερα στοιχεία του πελάτη, ό-
πως είναι το επώνυµό του, η διεύθυνσή του, το τηλέφωνό του, το υπόλοιπό 
του κ.ά. Όλες οι εγγραφές µιας βάσης δεδοµένων έχουν την ίδια δοµή και το 
ίδιο µέγεθος και αλλάζουν µόνο τα στοιχεία των πελατών που περιέχουν. 
 
 Μπορούµε να έχουµε µια κύρια βάση δεδοµένων που θα περιέχει τα 
βασικά στοιχεία των πελατών και µια βοηθητική (δευτερεύουσα) βάση δεδο-
µένων που θα περιέχει τα στοιχεία των συναλλαγών τους. Ο συνδυασµός δύο 
ή και περισσότερων βάσεων δεδοµένων µπορεί να γίνει µε τη χρήση ενός 
πεδίου που θα είναι κοινό και στις δύο βάσεις δεδοµένων. 
 
 Ένα τέτοιο πεδίο θα µπορούσε να είναι ο κωδικός αριθµός του πελά-
τη (Customer-ID). Αυτός ο τρόπος οργάνωσης είναι γνωστός σαν σχεσιακή 
βάση δεδοµένων (relational database). Τα δύο αρχεία θεωρούνται µαζί σαν 
µια βάση δεδοµένων και πολύ εύκολα µπορούµε να πάρουµε ό,τι πληροφορί-
ες θέλουµε είτε αφορούν έναν πελάτη ή τις παραγγελίες του. 
 
 Ο Clipper έχει πολύ µεγάλες δυνατότητες για την αποτελεσµατική 
διαχείριση βάσεων δεδοµένων, αφού υποστηρίζει τα αρχεία ευρετηρίου (index 
files). Με τα αρχεία ευρετηρίου γίνεται αυτόµατα η ταξινόµηση των εγγρα-
φών που καταχωρούµε σε µια βάση δεδοµένων µε βάση όποιο πεδίο ή πεδία 
επιλέγουµε, ανεξάρτητα από τη σειρά µε την οποία καταχωρούνται οι εγ-
γραφές. 
 
 
 Πώς Γράφουµε και πώς Εκτελούµε Ένα Πρόγραµµα  

στον Clipper 
 Για να γράψουµε ένα πρόγραµµα στον Clipper, χρησιµοποιούµε τον 
editor του DOS. Από την προτροπή C:\> του DOS, γράφουµε : edit clip01.prg 
και µετά πληκτρολογούµε τις εντολές του προγράµµατος. Αποθηκεύουµε το 
πρόγραµµα και βγαίνουµε πάλι στην προτροπή του DOS. 
 
 Εκεί γράφουµε cl clip01 για να γίνει η µεταγλώττιση και η σύνδεση 
του προγράµµατος. Αν ο µεταγλωττιστής δεν βρει λάθη, τότε µπορούµε να 
τρέξουµε το πρόγραµµά µας, γράφοντας απλά το όνοµά του, π.χ. clip01, χω-
ρίς την επέκταση .prg. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Ο ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΗΣ, 

Ο ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΔΙΟΡΘΩΤΗΣ ΚΑΙ 
Ο ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΤΟΥ 

CLIPPER 
 
 
 Ο Μεταγλωττιστής 
 Ο µεταγλωττιστής (compiler) είναι ένα πρόγραµµα (ρουτίνα) που επι-
τρέπει στον υπολογιστή να µεταφράζει ένα πρόγραµµα από µια γλώσσα 
ψευδοκώδικα σε γλώσσα µηχανής. Ακόµη, µπορεί να προεπεξεργάζεται ή να 
µεταφράζει τον ψευδοκώδικα σε άλλη γλώσσα ψευδοκώδικα για µετέπειτα 
µετάφραση και µεταγλώττιση. 
 
 Ο ψευδοκώδικας είναι ένα πρόγραµµα που πρέπει να µετατραπεί πριν 
χρησιµοποιηθεί από τον υπολογιστή. Ονοµάζεται επίσης συµβολικός κώδι-
κας και είναι ανεξάρτητος από το υλικό του υπολογιστή. 
 
 Οι µεταγλωττιστές είναι προτιµότεροι από τους ερµηνευτές 
(interpreters) γιατί µ' αυτούς εκτελούνται ταχύτερα οι εφαρµογές και δη-
µιουργείται ένα ανεξάρτητο αρχείο µε επέκταση .ΕΧΕ, απαλλαγµένο από 
την ανάγκη της παρουσίας ενός ερµηνευτή για την εκτέλεση του προγράµµα-
τος. 
 
 Στην ουσία, ο µεταγλωττιστής µετατρέπει τον κώδικά µας, ο οποίος 
είναι γραµµένος σε µια γλώσσα που µοιάζει µε τα αγγλικά (γλώσσα ανωτέ-
ρου επιπέδου), σε σύµβολα επιπέδου µηχανής που είναι γνωστά σαν γλωσσι-
κά σηµεία (tokens). 
 
 
 Οι Διακόπτες Μεταγλώττισης 
 Όταν δίνουµε την εντολή για να γίνει µεταγλώττιση ενός προγράµµα-
τος από τον Clipper, µπορούµε να δώσουµε και διάφορες παραµέτρους ή 
διακόπτες που ορίζουν κάποιες επιλογές που θέλουµε να κάνουµε. Οι δια-
κόπτες µεταγλώττισης µπαίνουν στη γραµµή εντολής είτε µε µια κάθετη (/) 
είτε µε µια παύλα (-), µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε οποιαδήποτε σειρά 
και εµφανίζονται µετά το όνοµα του αρχείου που πρόκειται να µεταγλωττι-
στεί. 
 
 Η βασική σύνταξη για να κάνουµε µεταγλώττιση σ' ένα αρχείο είναι η 
εξής : 
 
 Clipper <όνοµα αρχείου> [<διακόπτες µεταγλώττισης>] 
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 Ακολουθεί µια παρουσίαση των βασικότερων από τους διακόπτες µε-
ταγλώττισης : 
 
 /D Ορισµός Σταθεράς 
 Σύνταξη : /D<σταθερά>[=<ορισµός>] 
 Ο διακόπτης αυτός δηµιουργεί µια σταθερά (λέξη-κλειδί) η οποία ορί-
ζεται ως κυριολεκτική σταθερά πριν τη διεργασία µεταγλώττισης και ορίζε-
ται κατευθείαν από τη γραµµή εντολών. Όταν δεν ορίζεται <ορισµός> για 
τη <σταθερά>, η <σταθερά> θα έχει µηδενική τιµή αλλά θα θεωρείται ορι-
σµένη. 
 
 Δείτε το παρακάτω παράδειγµα : 
 
 Clipper Myprog /DDEMO 
 
 Στο πρόγραµµα MYPROG.PRG µπορεί να υπάρχουν τα εξής : 
 
 #ifdef DEMO 

 record_limit := 50 
 #else 
  record_limit := 999999999999999999999 
 #endif 
 
 Στο παραπάνω παράδειγµα, αν το πρόγραµµα µεταγλωττίζεται µε τον 
διακόπτη /DDEMO και ο προεπεξεργαστής ελέγχει αν το DEMO έχει κα-
θοριστεί, η µεταβλητή record_limit θα έχει πάρει την τιµή 50, διαφορετικά θα 
πάρει µια πολύ µεγάλη τιµή. 
 
 /P Δηµιουργία Λίστας Εξόδου του Προεπεξεργαστή 
 Σύνταξη : /P[ <όνοµα αρχείου>] 
 Παράγει µια λίστα εξόδου µετά το τέλος της ανίχνευσης του τµήµατος 
ή του αρχείου προγράµµατος από τον προεπεξεργαστή. Η προεπεξεργασµέ-
νη λίστα εξόδου είναι ένα ενδιάµεσο αρχείο του Clipper που δηµιουργείται 
πριν από το πραγµατικό βήµα µεταγλώττισης. 
 
 Εξ ορισµού, το αρχείο εξόδου θα έχει ίδιο όνοµα µε το αρχείο .PRG ή 
.CLP, αλλά µε επέκταση .PPO (Pre-Processor Output). Μπορούµε να ορίσου-
µε πάντως εµείς το όνοµα του αρχείου εξόδου καθώς και τη διαδροµή του. 
 
 Δείτε τα παρακάτω παραδείγµατα : 
 
 Clipper Gendata /P\bantam\c5\ppo\ 
 Clipper Gendata /P 
 Clipper Gendata /P\bantam\c5\ppo\output 
 
 Στο πρώτο παράδειγµα το αρχείο εξόδου είναι το gendata.ppo και δη-
µιουργείται στον υποκατάλογο \bantam\c5\ppo, στο δεύτερο παράδειγµα το 
αρχείο είναι το gendata.ppo και θα δηµιουργηθεί στον τρέχοντα υποκατάλο-
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γο και στο τελευταίο παράδειγµα το αρχείο εξόδου θα ονοµαστεί output.ppo 
και θα βρίσκεται στον υποκατάλογο \bantam\c5\ppo. 
 
 /I Ενσωµάτωση Λίστας Αναζήτησης Καταλόγου Αρχείων 
 Σύνταξη : /I <διαδροµή αναζήτησης> 
 Ο διακόπτης αυτός προσθέτει τον κατάλογο που καθορίζεται στη 
<διαδροµή αναζήτησης> στην αρχή της λίστας καταλόγων όπου θα αναζη-
τηθούν τα συµπεριλαµβανόµενα αρχεία. 
 
 Το παρακάτω παράδειγµα δίνει εντολή στον Clipper να ψάξει στον 
κατάλογο \bantam\include για πιθανά αρχεία κεφαλίδων του Clipper. 
 
 Clipper Genadata /I\bantam\include 
 
 /L Ακύρωση Αριθµών Γραµµής 
 Σύνταξη : /L 
 Λέει στον µεταγλωττιστή να µη συµπεριλάβει στο µεταγλωττισµένο 
αντικειµενικό αρχείο αριθµούς γραµµής από τα πηγαία αρχεία προγράµµα-
τος. Αυτό γίνεται για οικονοµία χώρου. Εξ ορισµού, οι αριθµοί γραµµής συ-
µπεριλαµβάνονται. 
 Παράδειγµα : 
 Clipper Gendata /L 
 
 /Ο Ορισµός Ονόµατος Αντικειµενικού Αρχείου 
 Σύνταξη : /Ο<όνοµα αρχείου> 
 Ο διακόπτης αυτός παράγει ένα αρχείο .OBJ το οποίο θα ονοµαστεί 
<όνοµα αρχείου> µε επέκταση .OBJ. Ο διακόπτης /Ο µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί και για την τοποθέτηση του αρχείου .OBJ σε κάποιον καθορισµένο 
οδηγό και κατάλογο. 
 
 Δείτε τα παρακάτω παραδείγµατα : 
 
 Clipper Gendata /L /O\bantam\object\ 
 Clipper Gendata /OData 
 Clipper Gendata /O\bantam\object\data 
 
 Στο πρώτο παράδειγµα το αρχείο προέλευσης gendata.prg θα µετα-
γλωττιστεί χωρίς αριθµούς γραµµής και θα καταλήξει σ' ένα µεµονωµένο αρ-
χείο. Το αντικειµενικό αρχείο που θα δηµιουργήσει ο Clipper θα ονοµαστεί 
εξ ορισµού gendata.obj και θα σταλεί στον κατάλογο \bantam\object. 
 
 Στο δεύτερο παράδειγµα το αντικειµενικό αρχείο θα µετονοµαστεί σε 
data.obj και θα τοποθετηθεί στον τρέχοντα κατάλογο. Τέλος, στο τρίτο πα-
ράδειγµα το αρχείο προέλευσης gendata.prg θα γραφεί στον κατάλογο 
\bantam\ object µε το όνοµα data.obj. 
 
 /Q Κρυφή Λειτουργία 
 Ο διακόπτης αυτός εµποδίζει τους αριθµούς γραµµής του πηγαίου κώ-
δικα να εµφανιστούν στην οθόνη κατά τη λειτουργία του µεταγλωττιστή. Αυ-



ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ Φλώρινας                 Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Clipper 

9 

τό επηρεάζει µόνο την οθόνη και όχι την εγγραφή των αριθµών γραµµής στο 
αρχείο .OBJ, που επηρεάζεται µε την εντολή /L. 
 
 /S Έλεγχος µόνο της Σύνταξης 
 Ο διακόπτης αυτός λέει στο µεταγλωττιστή να ελέγξει µόνο τη σύντα-
ξη των καθορισµένων αρχείων προγράµµατος και δεν παράγεται αντικειµε-
νικό αρχείο. 
 
 /T Θέση Προσωρινών Αρχείων 
 Σύνταξη : /Τ<διαδροµή> 
 Ο διακόπτης αυτός καθορίζει µια διαφορετική διαδροµή καταλόγου 
για όλα τα προσωρινά αρχεία που µπορεί να δηµιουργηθούν στη διάρκεια 
της µεταγλώττισης. Αν δεν οριστεί διαδροµή, θα χρησιµοποιηθεί ο τρέχων 
κατάλογος. 
 
 /U Τυποποιηµένο Αρχείο Κεφαλίδων Ορισµένο από το Χρήστη 
 Σύνταξη : /U<όνοµα αρχείου> 
 Ο διακόπτης αυτός οδηγεί το µεταγλωττιστή να χρησιµοποιήσει ένα 
εναλλακτικό αρχείο κεφαλίδων για τον προεπεξεργαστή. Αν δεν ορίζεται 
<όνοµα αρχείου>, δε θα χρησιµοποιηθεί τυποποιηµένο αρχείο κεφαλίδων 
για τον προεπεξεργαστή και ο πηγαίος κώδικας δεν θα µπει στη διαδικασία 
προεπεξεργασίας. 
 
 Δείτε τα παρακάτω παραδείγµατα : 
 
 Clipper Gendata /U\bantam\c5\header\std.ch 
 Clipper Gendata /Umystd.ch 
 Clipper Gendata /U 
 
 Το πρώτο παράδειγµα λέει στο µεταγλωττιστή ότι το αρχείο κεφαλί-
δων του προεπεξεργαστή που θα χρησιµοποιηθεί είναι το std.ch και ότι αυτό 
βρίσκεται στον κατάλογο \bantam\c5\header. 
 
 Το δεύτερο παράδειγµα λέει στο µεταγλωττιστή ότι το αρχείο κεφαλί-
δων για τον προεπεξεργαστή δεν είναι το std.ch αλλά το mystd.ch. Μια και 
δεν ορίζεται διαδροµή, ο µεταγλωττιστής θα το αναζητήσει στον τρέχοντα 
κατάλογο και οδηγό, στους καταλόγους που ορίζονται µε το διακόπτη /Ι, και, 
τελικά, στον κατάλογο που ορίζεται µε τη µεταβλητή περιβάλλοντος 
INCLUDE του DOS. 
 
 Στο τρίτο παράδειγµα, ο διακόπτης λέει στον Clipper ότι δεν υπάρχει 
τυποποιηµένο αρχείο κεφαλίδων για τον προεπεξεργαστή. 
 
 /W Προειδοποιητικά Μηνύµατα για Ασαφείς Αναφορές Μεταβλητών 
 Ο διακόπτης αυτός παρουσιάζει στην οθόνη προειδοποιητικά µηνύµα-
τα για όλες τις αναφορές σε αδήλωτες και χωρίς ψευδώνυµο µεταβλητές, κα-
θώς και σε εκτελέσιµες προτάσεις που προηγούνται της πρώτης πρότασης 
διαταγών PROCEDURE ή FUNCTION. 
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 /Z Μη Βελτιστοποίηση Κώδικα 
 Κανονικά, ο Clipper βελτιστοποιεί τον κώδικα χρησιµοποιώντας µια 
τεχνική µε την οποία η αξιολόγηση των παραστάσεων που περιέχουν λογι-
κούς τελεστές (.AND. και .OR.) θα σταµατήσει όταν θα µπορεί να καθορι-
στεί το αποτέλεσµα της παράστασης σαν σύνολο. 
 
 Αυτή η τεχνική ονοµάζεται "συντόµευση" (shortcutting) και εµποδίζει 
την εκτέλεση όλων των τµηµάτων µιας παράστασης, έτσι ώστε τα αποτελέ-
σµατα να µπορούν να προσδιοριστούν χωρίς να εκτελεστούν όλα τα τµήµατα 
του κώδικα. 
 
 Επειδή αυτή η δυνατότητα υπάρχει από την έκδοση 5.01 του Clipper 
και µετά, µε στόχο τη συµβατότητα µε τις προηγούµενες εκδόσεις, αυτή η τε-
χνική συντόµευσης µπορεί να ακυρωθεί µε την επιλογή µεταγλώττισης /Ζ. 
 
 
 Το Περιβάλλον του DOS 
 Υπάρχουν διάφορες µεταβλητές περιβάλλοντος του DOS που µπορούν 
να καθοριστούν για να βοηθήσουν στη διεργασία µεταγλώττισης. Οι µετα-
βλητές αυτές µπορούν να δηλωθούν απευθείας στη γραµµή εντολών ή να συ-
µπεριληφθούν στο αρχείο AUTOEXEC.BAT και είναι οι εξής : 
 
 CLIPPERCMD 
 Η µεταβλητή αυτή ορίζεται ως εξής : 
 
 SET CLIPPER=<οδηγίες µεταγλωττιστή> 
 
 Η λίστα των <οδηγιών µεταγλωττιστή> καθορίζει τους διακόπτες µε-
ταγλώττισης του Clipper που µπορεί να λαµβάνει υπόψη του ο µεταγλωττι-
στής κάθε φορά που καλείται. Οποιοσδήποτε διακόπτης µεταγλώττισης ορί-
ζεται στη λίστα αυτών των οδηγιών θα ληφθεί υπόψη πριν απ' αυτούς που ο-
ρίζονται στη γραµµή εντολών. 
 
 Χρειάζεται προσοχή, γιατί σε ορισµένες περιπτώσεις, όταν ένας δια-
κόπτης ορίζεται και στη στοίβα της εντολής SET και στη γραµµή εντολών, 
υπάρχει περίπτωση να απενεργοποιηθεί και να µην ισχύσει. 
 
 Παράδειγµα : 
 
 SET CLIPPERCMD=/M /P /V /U\bantam\b2\std.ch 
 
 Η απενεργοποίηση της µεταβλητής CLIPPERCMD γίνεται ως εξής : 
 
 SET CLIPPERCMD= 
 
 TMP 
 Η µεταβλητή αυτή ορίζεται ως εξής : 
 
 SET TMP=<διαδροµή> 
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 Σε µερικές περιπτώσεις ο Clipper δηµιουργεί προσωρινά αρχεία για 
να ολοκληρώσει το βήµα προεπεξεργασίας ή και το βήµα µεταγλώττισης. Αυ-
τά τα προσωρινά αρχεία µπορεί να τοποθετηθούν σ' έναν άλλο κατάλογο του 
σκληρού δίσκου ή και στον δίσκο RAM. 
 
 Μόλις τελειώσει ο Clipper, τα αρχεία αυτά θα διαγραφούν αυτόµατα. 
Ο κατάλογος, όµως, όπου θα γραφούν αυτά τα ειδικά αρχεία ορίζεται µε την 
εντολή SET TMP. Η ίδια διαδροµή θα χρησιµοποιηθεί επίσης και από τον 
συνδετικό διορθωτή (linker) του Clipper. 
 
 Παράδειγµα : 
 
 SET TMP=H:\ 
 
 Έτσι, τα προσωρινά αρχεία θα δηµιουργηθούν στον κατάλογο H:\. 
 
 Για να ακυρωθεί αυτή η εντολή περιβάλλοντος του DOS, δίνουµε : 
 
 SET TMP= 
 
 Ο διακόπτης µεταγλώττισης /Τ ακυρώνει αυτή την εντολή. 
 
 INCLUDE 
 Η µεταβλητή αυτή ορίζεται ως εξής : 
 
 SET INCLUDE=<διαδροµή> 
 
 Αυτή η µεταβλητή περιβάλλοντος του DOS σάς επιτρέπει να γνωστο-
ποιείτε στον µεταγλωττιστή την προεπιλεγµένη θέση όλων των αρχείων 
INCLUDE. 
 
 Η διαδροµή µπορεί επίσης να οριστεί κατευθείαν µε τις οδηγίες του 
προεπεξεργαστή : 
 
 #include "\bantam\values.ch" 
 
 Για να απενεργοποιηθεί δίνουµε : 
 
 SET INCLUDE= 
 
 CLIPPER 
 Αυτή η εντολή περιβάλλοντος χρησιµοποιείται για το χειρισµό διαφό-
ρων προγραµµάτων, όπως του Διαχειριστή Εικονικής Μνήµης του Clipper, 
της ρύθµισης της διευρυµένης µνήµης για µια εξωτερική εντολή RUN, καθώς 
και των ρυθµίσεων του διαχειριστή των προγραµµάτων επικάλυψης. 
 
 Όλες αυτές οι ρυθµίσεις µπορούν να γίνουν µαζί, µε την προϋπόθεση 
ότι χρησιµοποιείται ένα ελληνικό ερωτηµατικό (;) για να ξεχωρίζει τη µια 
από την άλλη. 
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 Ακολουθούν µερικά παραδείγµατα : 
 
 SET CLIPPER=F:50 
 SET CLIPPER=E:1024 
 SET CLIPPER=NOIDLE 
 
 
 Ο Συνδετικός Διορθωτής 
 Ο συνδετικός διορθωτής (linker) παίρνει τις συµβολικές αναφορές ή τις 
ρουτίνες (που ονοµάζονται διαδικασίες ή συναρτήσεις) ενός προγράµµατος 
και βρίσκει τους ορισµούς τους σ’ άλλα αντικειµενικά αρχεία (.OBJ) ή σ' ένα 
αρχείο βιβλιοθήκης. Η µεταγλώττιση αποτελεί µόνο το µισό της δουλειάς. Το 
δεύτερο µισό είναι η σύνδεση των κοµµατιών µιας εφαρµογής µεταξύ τους. 
 
 Ένα αρχείο βιβλιοθήκης (.LIB) είναι ένα αρχείο που περιλαµβάνει 
ένα ή περισσότερα αντικειµενικά αρχεία. Ο συνδετικός διορθωτής θα βρει 
την αναφορά σε µια καλούµενη υπορουτίνα και θα συνδέσει στην εφαρµογή 
τη λειτουργική µονάδα του αντικειµενικού αρχείου του αρχείου .LIB που πε-
ριέχει αυτή τη συγκεκριµένη διαδικασία ή συνάρτηση. 
 
 Οι ορισµοί όλων των συναρτήσεων του Clipper είναι συγκεντρωµένοι 
σε τέσσερα αρχεία βιβλιοθήκης. Οι βασικές συναρτήσεις του Clipper και η 
διάλεκτος εντολών της dBase βρίσκονται στο CLIPPER.LIB. Στο EXTEND. 
LIΒ βρίσκονται επεκτεταµένες συναρτήσεις και λειτουργίες καθώς και επι-
πρόσθετες συναρτήσεις (που ορίζονται από τον χρήστη). 
 
 Το TERMINAL.LIB περιέχει τις αντικειµενικές λειτουργικές µονάδες 
που αναφέρονται ειδικά στον έλεγχο της οθόνης, ενώ το DBFNTX.LIB είναι 
το αρχείο βιβλιοθήκης που περιέχει την αντικειµενική λειτουργική µονάδα 
που χειρίζεται τη µορφή αρχείου .ΝΤΧ (αρχεία index). Οι τέσσερις αυτές βι-
βλιοθήκες είναι ενσωµατωµένες στην κεφαλίδα οποιουδήποτε αντικειµενι-
κού αρχείου που δηµιουργείται από τον Clipper 5.01. 
 
 
 Οι Εντολές του RTLink 
 Στον Clipper υπάρχει ένας ειδικός συνδετικός διορθωτής που λέγεται 
RTLink και ο οποίος αποτελείται από τα παρακάτω πέντε αρχεία : 
 
 RTLINK.EXE 
 Είναι ο πραγµατικός συνδετικός διορθωτής που δηµιουργεί εκτελέσι-
µα αρχεία (.EXE) και προσυνδεδεµένες βιβλιοθήκες (.PLL και .PLT). 
 
 RTLINKST.COM 
 Περιέχει πληροφορίες έναρξης για τον RTLINK που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν κάθε φορά που δηµιουργείται µια προσυνδεδεµένη βιβλιο-
θήκη. Το αρχείο αυτό θα πρέπει να είναι στον ίδιο κατάλογο µε το RTLINK. 
EXE. 
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 RTUTILS.LIB 
 Περιλαµβάνει το διαχειριστή του στατικού προγράµµατος επικάλυ-
ψης. 
 
 RTLINK.DAT 
 Περιλαµβάνει όλα τα µηνύµατα σφαλµάτων του συνδετικού διορθωτή. 
Το αρχείο αυτό πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο κατάλογο µε το RTLINK. 
EXE. 
 
 RTLINK.HLP 
 Περιλαµβάνει τις βοηθητικές πληροφορίες που απεικονίζονται όταν 
δίνεται η εντολή HELP. Το αρχείο αυτό πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο κατά-
λογο µε το RTLINK.EXE. 
 
 
 Οι Εντολές Περιβάλλοντος 
 Υπάρχουν διάφορες µεταβλητές περιβάλλοντος του DOS που βοηθούν 
τη διαδικασία σύνδεσης, βοηθούν, δηλαδή, τον συνδετικό διορθωτή να βρί-
σκει αρχεία, του παρέχουν µια προεπιλεγµένη σειρά εντολών ή του καθορί-
ζουν τη διαδροµή των αρχείων εξόδου. 
 
 Οι σηµαντικότερες απ' αυτές είναι : 
 
 SET RTLINKCMD=<παρΧ1> 
 Ορίζει τις προεπιλεγµένες οδηγίες της γραµµής εντολών για τον συν-
δετικό διορθωτή. Η <παρΧ1> είναι µια λίστα εντολών. 

 
Π.χ. µε την εντολή : 
 

 SET RTLINKCMD=/INCREMENTAL:30 
 
 η προεπιλεγµένη κατάσταση θα είναι να γίνει αυξητική σύνδεση µε 
κατανοµή χαµένου χώρου κατά 30%. 
 
 SET TMP=<παρΧ1> 
 Μπορούµε να κατευθύνουµε την έξοδο των προσωρινών αρχείων που 
δηµιουργεί ο συνδετικός διορθωτής σ’ έναν οδηγό και κατάλογο που θέλουµε 
εµείς, ενώ εξ ορισµού γράφονται στον τρέχοντα οδηγό και κατάλογο. 

 
Π.χ. : 
 

 SET TMP=H:\ 
 
 SET LIB=<παρΧ1> 
 Όταν συνδέονται συνηθισµένα αντικειµενικά αρχεία του Clipper, τα 
προεπιλεγµένα ονόµατα βιβλιοθήκης που ενσωµατώνονται στις κεφαλίδες 
των αντικειµενικών αρχείων πληροφορούν τον συνδετικό διορθωτή για το 
ποιες βιβλιοθήκες χρειάζονται. 
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 Τότε, ο συνδετικός διορθωτής ψάχνει αυτόµατα στον τρέχοντα κατά-
λογο για τις βιβλιοθήκες. Αν τα αρχεία δεν είναι στον τρέχοντα κατάλογο, 
τότε θα ερευνηθεί η διαδροµή που ορίζεται στην <παρΧ1> της εντολής SET 
LIB. 
 

Π.χ. : 
 

 SET LIB=\CLIPPER\50\LIB 
 SET LIB=\CLIPPER\50\LIB; \TOOLKIT\50 
 
 Στο πρώτο παράδειγµα ο συνδετικός διορθωτής ψάχνει για πιθανά 
αρχεία βιβλιοθήκης που δεν βρίσκονται στον τρέχοντα κατάλογο, αλλά στον 
κατάλογο \CLIPPER\50\LIB. Στο δεύτερο παράδειγµα φαίνεται πώς µπο-
ρούµε να ορίσουµε περισσότερους καταλόγους χωρισµένους µε το ελληνικό 
ερωτηµατικό (;). 
 
 SET PLL=<παρΧ1> 
 Είναι παρόµοια µε τη µεταβλητή SET LIB, αλλά αναφέρεται µόνο στα 
προσυνδεδεµένα αρχεία βιβλιοθήκης. δηλ. στα αρχεία µε επεκτάσεις .PLL 
και .PLT. 
 
 
 SET OBJ=<παρΧ1> 
 Σε µερικές περιπτώσεις, τα σύµβολα που χρειάζεται να εντοπιστούν 
για να αναλυθούν οι άγνωστες εξωτερικές αναφορές µπορεί να βρεθούν σ’ 
άλλα αντικειµενικά αρχεία (.OBJ). Αν τα αρχεία αυτά βρίσκονται έξω από 
τον τρέχοντα κατάλογο, µπορεί να χρειαστεί η µεταβλητή SET OBJ. 
 
 
 Η Προεπεξεργασία 
 Ο Clipper 5.01 είναι και προεπεξεργαστής και µεταγλωττιστής. Στην 
ουσία, πριν αρχίσει την πραγµατική µεταγλώττιση, ο Clipper σαρώνει πρώτα 
το πρόγραµµά µας και επεξεργάζεται ορισµένα στοιχεία. Έτσι, θα είναι πιο 
εύκολο να γίνουν κάποιες τυποποιήσεις, όχι µόνο για µια εφαρµογή, αλλά 
και για κάθε πρόγραµµα που είναι γραµµένο στον Clipper 5.01. Ο προεπε-
ξεργαστής αποτελεί µέρος του µεταγλωττιστή. 
 
 Υπάρχουν διάφορα αρχεία µε επέκταση .CH στις δισκέτες του Clipper 
και αυτά είναι τα τυποποιηµένα αρχεία κεφαλίδων για τον προεπεξεργαστή. 
Το αρχείο STD.CH, συγκεκριµένα, είναι ένα ειδικό αρχείο που περιέχει ό-
λους τους ορισµούς εντολών στη διάλεκτο του Clipper. 
 
 Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η διεργασία µεταγλώττισης της ε-
φαρµογής σας περιλαµβάνει πάντοτε και το βήµα προεπεξεργασίας. Αυτό το 
βήµα δεν αφήνει ίχνη µια και το αρχείο εξόδου διαγράφεται µόλις παραχθεί 
το αρχείο .OBJ. Για να αναγκάσουµε, όµως, τον Clipper να διατηρήσει το 
αρχείο εξόδου θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τον διακόπτη µεταγλώττισης 
/Ε. 
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 Η Σύνταξη των Εντολών του Προεπεξεργαστή 
 Τις εντολές του προεπεξεργαστή µπορούµε να τις τοποθετήσουµε κα-
τευθείαν µέσα στον κώδικα του Clipper. Αυτές λέγονται οδηγίες προεπεξερ-
γαστή και θα πρέπει στην αρχή τους να έχουν τον χαρακτήρα #. Οι εντολές 
αυτές είναι οι εξής : 
 
 #define 
 #undef 
 #ifdef, #else, #endif 
 #ifndef, #else, #endif 
 #include 
 #translate, #xtranslate 
 #command, #xcommand 
 #error 
 
 Κάθε εντολή µπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σηµείο ενός αρ-
χείου που πρόκειται να διαβαστεί από τον προεπεξεργαστή, αλλά κανονικά 
θα πρέπει να τοποθετούνται στην αρχή του κύκλου µεταγλώττισης, εκτός από 
σπάνιες περιπτώσεις. 
 
 #define 
 Σύνταξη #define <pΣΤΑΘΕΡΑ> [<τιµή>] 
   #define <ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ> ([<λίστα ορισµάτων>])> 
   [<παράσταση>] 
 
 Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα κεφαλαία και τα πεζά γράµµατα 
είναι διαφορετικά. Αυτή η εντολή προεπεξεργαστή µάς επιτρέπει να καθορί-
σουµε τις λέξεις-κλειδιά, που είναι γνωστές σαν δηλωτικές σταθερές, ώστε να 
έχουν συγκεκριµένες σηµασίες ή να καθορίσουµε µια ψευδοσυνάρτηση. 
 
 Δείτε τα παρακάτω παραδείγµατα : 
 
 #define pNORMAL "1/7, 7/1" 
 #define pBLUE "1" 
 #define pWHITE "7" 
 #define pESC 27 
 ... 
 SETCOLOR (pNORMAL) 
 SETCOLOR (pBLUE+"/"+pWHITE) 
 ... 
 if LASTKEY() = pESC 
 ... 
 
 Είναι καλό να τοποθετούµε ένα πεζό p πριν από κάθε δηλωτική στα-
θερά που πρόκειται να επεξεργαστεί ο προεπεξεργαστής και αυτό γιατί µό-
λις συναντήσει µια εντολή #define, αντικαθιστά µέσα στο πρόγραµµα τη λέ-
ξη που ακολουθεί την εντολή #define µε ό,τι ισοδύναµο έχουµε ορίσει και 
έτσι είναι πολύ πιθανό να συµβούν ολέθρια λάθη. 
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 Στην ουσία, η #define είναι µια εντολή αντικατάστασης αλφαριθµητι-
κού για τον προεπεξεργαστή. Λέµε στον Clipper να αντικαταστήσει όλες τις 
λέξεις που βρίσκονται αριστερά, µε τα αλφαριθµητικά που βρίσκονται δεξιά. 
Το κενό µεταξύ των δύο είναι ο οριοθέτης (delimiter). 
 
 Θα πρέπει επίσης να έχετε υπόψη σας ότι οι εντολές #define ισχύουν 
µόνο για το αρχείο στο οποίο βρίσκονται και δεν επιδρούν σε κανένα άλλο 
αρχείο. Ωστόσο, αν κάποια δηλωτική σταθερά ορίζεται σ' ένα συµπεριλαµ-
βανόµενο αρχείο, αυτό το αρχείο θα πρέπει να τοποθετηθεί στο αρχείο πη-
γαίου προγράµµατος µε την εντολή #include. 
 
 Μπορείτε επίσης να δηµιουργήσετε µια δηλωτική σταθερά κατά τη µε-
ταγλώττιση µε τον διακόπτη /D. Η εντολή #define σάς επιτρέπει να οργανώ-
σετε τις δικές σας λέξεις-κλειδιά έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν ακόµα και 
ολόκληρες φράσεις οι οποίες επαναλαµβάνονται σ’ όλη την εφαρµογή. 
 
 Δείτε και µια χρήση της #define για τον ορισµό ψευδοσυνάρτησης : 
 
 #define pColor(exp1, epx2) epx1+"/"+epx2 
 
 #undef 
 Σύνταξη #undef [pΣΤΑΘΕΡΑ] 
 Αυτή η εντολή µάς επιτρέπει να ακυρώσουµε τον ορισµό δηλωτικών 
σταθερών ή ψευδοσυναρτήσεων οι οποίες είχαν καθοριστεί προηγουµένως 
µε µια εντολή #define. 
 
 Δείτε το παρακάτω παράδειγµα : 
 #define HARDCR CHR(13)+CHR(10) 
 ... 
 #undef HARDCR 
 HARDCR := "Αυτό είναι µια δοκιµή" 
 ... 
 
 #ifdef/#else/#endif και #ifndef/#else/#endif 
 Σύνταξη #ifdef <pΣΤΑΘΕΡΑ> 
    <εντολές> 
   [#else] 
    <εντολές> 
   [#endif] 
 
 ή 
 
   #ifndef <pΣΤΑΘΕΡΑ> 
    <εντολές> 
   [#else] 
    <εντολές> 
   [#endif] 
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 Αυτές οι εντολές µάς επιτρέπουν να δηµιουργούµε εφαρµογές µετα-
γλώττισης υπό συνθήκη. Αν η δηλωτική σταθερά που αναφέρεται στη συνθή-
κη #ifdef είχε οριστεί προηγουµένως, τότε θα µεταγλωττιστούν οι <εντο-
λές> που ακολουθούν. 
 
 Αν όχι, αυτές οι εντολές δεν θα µεταγλωττιστούν, και αν υπάρχει α-
ντίστοιχη εντολή #else, θα µεταγλωττιστούν οι <εντολές> που ακολουθούν 
την #else. 
 
 Αν, όµως, η δηλωτική σταθερά δεν καθορίζεται µε µια πρόταση 
#define και χρησιµοποιείται η συνθήκη #ifndef, τότε θα µεταγλωττιστούν οι 
<εντολές> που ακολουθούν την #ifndef. Αν, όµως, η δηλωτική σταθερά έχει 
οριστεί, τότε θα ισχύσει η συνθήκη #else και θα µεταγλωττιστούν οι αντί-
στοιχες <εντολές>. 
 
 Ανάλογα µε τη φύση των αναγκών προγραµµατισµού που έχουµε, 
µπορεί να θέλουµε να µεταγλωττίσουµε κάτι υπό τον όρο ότι έχει οριστεί ή 
δεν έχει οριστεί µια δηλωτική σταθερά. Οι δηλωτικές σταθερές µπορούν να 
οριστούν µε τις εντολές #define και #undef ή µε τον διακόπτη µεταγλώττισης 
/D. 
 
 Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι όλες οι εντολές του προεπεξεργα-
στή εξετάζονται πριν από τη µεταγλώττιση του κώδικα και ουσιαστικά προ-
σθέτουν κώδικα σε µια εφαρµογή πριν ο κώδικας προέλευσης µετατραπεί σε 
αντικειµενικό αρχείο. 
 
 Δείτε το παρακάτω παράδειγµα : 
 
 #define pDEMO 
 CLS 
 #ifdef pdemo 

 ? "Αυτή η γραµµή κώδικα θα προστεθεί" 
  ? "επειδή αυτό είναι πρόγραµµα επίδειξης" 
 #else 

 ? "Όχι, αυτή η ενότητα κώδικα θα" 
  ? "προστεθεί στο πρόγραµµα αντί" 

 ? "για τις άλλες δύο γραµµές..." 
 #endif 
 
 Στο παραπάνω παράδειγµα η #define έχει ορίσει το σύµβολο 
pDEMO που είναι διαφορετικό από το pdemo και έτσι εκτελούνται οι εντο-
λές που ακολουθούν την #else. 
 
 #include 
 Σύνταξη #include "<όνοµα αρχείου>" 
 Με µια εντολή #include µπορείτε να διατάξετε τον προεπεξεργαστή 
να εισαγάγει τα περιεχόµενα ενός άλλου αρχείου στη συγκεκριµένη θέση 
µέσα στο πρόγραµµά σας. Τα αρχεία που συµπεριλαµβάνονται µπορεί να 
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περιέχουν τµήµατα κώδικα και εντολές προεπεξεργαστή όπως οι #define, 
#undef και #ifdef/#ifndef. 
 
 Δείτε το παρακάτω παράδειγµα : 
 
 #include "Newdefs.inc" 
 
 Το αρχείο Newdefs.inc, που θα συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα που 
περιέχει την παραπάνω εντολή, µπορεί να περιέχει τις εξής εντολές : 
 
 #define pESC 27 
 #define pABORT (LASTKEY()=pESC) 
 #define pPAUSE INKEY(0) 
 
 Για να διευκολύνετε την εργασία σας µπορείτε, να ορίσετε ένα συ-
µπεριλαµβανόµενο αρχείο για όλους τους ορισµούς χρώµατος, ένα άλλο για 
τις τιµές των πλήκτρων και ένα τρίτο για τις κοινόχρηστες µεταβλητές. 
 
 Θα µπορούσε ακόµη να δηµιουργηθεί ένα άλλο συµπεριλαµβανόµενο 
αρχείο που θα καλούσε, στη συνέχεια, τα άλλα συµπεριλαµβανόµενα αρχεία 
: 
 
 #include "Publics.inc" 
 #include "Keys.ch" 
 #include "Color.ch" 
 
 #translate, #xtranslate, #command και #xcommand 
 Σύνταξη 

#translate <µορφή προέλευσης> => <µορφή εξόδου> 
 #command <µορφή προέλευσης> => <µορφή εξόδου> 
 #xtranslate <µορφή προέλευσης> => <µορφή εξόδου> 
 #xcommand <µορφή προέλευσης> => <µορφή εξόδου> 
 
 Οι εντολές αυτές επιτρέπουν να αλλάξει η σύνταξη µιας συνάρτησης 
πριν ξεκινήσει η µεταγλώττιση. Επίσης, µε τη βοήθειά τους µπορούµε να µε-
ταβάλλουµε τις συναρτήσεις του Clipper ώστε να µοιάζουν µε τις συναρτή-
σεις από άλλες γλώσσες προγραµµατισµού, όπως π.χ. της C και της Pascal. 
 
 Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η εντολή #translate λειτουργεί in-line 
στον κώδικα προέλευσης, ενώ η εντολή #command µετασχηµατίζει µια ολό-
κληρη γραµµή εντολών. Και οι δύο αυτές εντολές ακολουθούν τους ίδιους 
βασικούς κανόνες για τις οδηγίες µετάφρασης : Διαβάζουν και επιχειρούν να 
εντοπίσουν τη <µορφή προέλευσης> και παράγουν τη <µορφή εξόδου>. 
 
 Η διαφορά µεταξύ των εντολών #translate και #xtranslate, καθώς και 
µεταξύ των εντολών #command και #xcommand, είναι ότι η παραδοσιακή 
ικανότητα για σύντµηση µιας εντολής στα τέσσερα πρώτα γράµµατά της, ό-
πως συµβαίνει στην dBase, υποστηρίζεται από τις #translate και #command, 
ενώ οι κανόνες σύντµησης των τεσσάρων γραµµάτων δεν ισχύουν για καµία 
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από τις εντολές του τύπου #x. Στην ουσία, οι εντολές αυτές απαιτούν ακριβή 
ταιριάσµατα για όλες τις λέξεις-κλειδιά του κειµένου εισόδου. 
 
 Η συνάρτηση που παίρνει πληροφορίες για το περιβάλλον είναι η ε-
ξής: 
 
 ? GETENV() 
 
 Σ’ άλλες µορφές της διαλέκτου dBase, η παραπάνω συνάρτηση είναι 
ισοδύναµη µε την : 
 
 ? GETENVE() 
 
 Με τη χρήση της εντολής #translate µπορούµε απλώς να αλλάξουµε το 
συντακτικό της γλώσσας χωρίς να αλλάξουµε όλες τις εντολές κωδικοποίη-
σης σ’ όλο το πρόγραµµα : 
 
 #translate GETENVE() => GETENV() 
 
 Ο προεπεξεργαστής του Clipper θα αφαιρέσει τη συνάρτηση 
GETENVE() και θα την αντικαταστήσει µε την GETENV(). 
 
 Μπορούµε ακόµα να δηµιουργήσουµε νέες συναρτήσεις συνδυάζο-
ντας ήδη υπάρχουσες ή και απλές εντολές του Clipper. Δείτε το παρακάτω 
παράδειγµα που έχει αρκετό ενδιαφέρον : 
 
 #translate Isdigit (<χαρακτήρας>) => 
  ((<χαρακτήρας>) >= "0" .and. (<χαρακτήρας>) <= "9") 
 
 Η συνάρτηση Isdigit() επιστρέφει true όταν το πρώτο byte του <χαρα-
κτήρα> είναι µεταξύ 0 και 9, δηλ. είναι ψηφίο, και επιστρέφει false σε κάθε 
άλλη περίπτωση. Στην ουσία, µε την παραπάνω εντολή λέµε στον προεπεξερ-
γαστή να αντικαταστήσει όπου βρει τη συνάρτηση Isdigit µε ό,τι εντολές την 
ακολουθούν. 
 
 Δείτε και ένα παράδειγµα µε την εντολή #command : 
 
 #command TITLE <*λέξεις*> =>; 
  CLS;; 
  @ 0, 0 SAY #<λέξεις> 
 #error 
 Σύνταξη #error [<κείµενο για έξοδο στην οθόνη>] 
 Αυτή η εντολή προεπεξεργαστή θα έχει σαν αποτέλεσµα ένα σφάλµα 
µεταγλώττισης και θα παρουσιάσει στην οθόνη το προαιρετικό µήνυµα. 
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 Δείτε το παρακάτω παράδειγµα : 
 
 #define pDEMO 
 ... 
 #ifndef pDEMO 
 #error Δεν έχει ακόµη καθοριστεί η κατάσταση επίδειξης 
 #endif 
 
 Στο παραπάνω παράδειγµα, αν δεν οριστεί η δηλωτική σταθερά 
pDEMO, είτε µε την εντολή #define είτε µε τη χρήση του διακόπτη µετα-
γλώττισης /D, η εργασία µεταγλώττισης θα διακοπεί και θα βγει στην οθόνη 
το αντίστοιχο µήνυµα. 
 
 
 
 


