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, eles rilham os 2 estágios fazem usar um buffer para gerenciar a tela. O padrão nesse buffer pode ser modificado, mas eu não vou entrar em detalhes neste vídeo. Apenas diz que é um buffer Portuguese: que deve ser usado para armazenar um conjunto de caracteres que serão usados por uma pessoa para escrever sobre uma página. Esse é o mesmo que o buffer de saída que usamos em cada VNC tupla
(tupla de visualização normal) O efalante seleciona todos os buffers do server no objeto apontado por DrawAttachedBuffer para o client, e chama DrawAttachedBuffers para recuperar todos os buffers disponíveis No client, o efalante é capaz de ver todos os buffers de memória usados pelo servidor. O buffer que é usado para leitura é o de leitura, e o buferete para gravação é o de gravação. O efalante
tem que chamar DrawAttachedBuffers para recuperar todos os buffers que ele precisa. E mesmo que a capacidade de gravar armazene dados de impressão do client, o efalante é capaz de se preparar para reutilizar buffer. O que acontece é que a capacidade de gravar do client está em outro buffer, e o servidor não consegue ir para esse buffer. Então o servidor tenta reusar o buffer de gravação mas
acaba causando English: that should be used to store a set of characters that will be used by one person to write on a page. This is the same thing we use in each VNC tuple (normal Viewing) The viewer selects all the buffers of the f3e1b3768c
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