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ls er ook een speciale monitot voot
de Ata 600 XL computet?
Nee, uw Atari600 XLcomputer isge-
maakt om op elk 'gewoon' tele-
visietoestel gebruikt te kunnen
worden. Als u een echte 'monitor'wilt
aansluiten, dan kan datdoor de moni-
tor aansluiting te gebruiken en een
monitorkabel. Let wel dat het niet een
zgn. "RBG" monitor is, maar een
monitor met een video ol composite
video ingang. Atati zelf heeft geen
monitor, en adviseert duselke moni-
tor van een ander merk met een
gescnikt video en audio ingang.

Kan ik ook een gelyone cassette.
rccotdet op miin Atati computet
aanstuiten?
ln het kort - nee. De Atari 1010 of 410
cassette recorde r die wel geschikt is
voor aansluiting op uw 600 XL com-
puter heeft diverse mogelijkheden die
niet op een 'gewone' cassetterecorder
zitten. Dit ziin:
- motor sturing vanuit de computer zelf
- een aktieve filter schakeling die van
de frequentie gecodeerde data op de
band, digitale data maakt en door-
stuurt naar de computet.

Bovendien is de Atari 1010 program-
m a- reco rde r ee n ste reo- re co rd e r d ie
tevens toelaat dat gesproken tekst,
muziek of andere informatie tijdens
het laden of tiidens het atdraaien van
het programma wordt weergegeven.

Waat kan ik het beste mee be.
ginnen, een cassette rccodet ot
een disk drive?
Voor de echte computer beginneling
is een progtamma rccordet de lo-
gische keus. Het is goedkoop, een-
voudig in bediening en zder bruikbaat
voor alles wat een compulet-beginner
van ziin "computer-systeem " zou
kunnen verwachten. Het is bovendien
rechtstreeks aans luitbaar en bruik-
baar op een 16 K basis-computer.
Hierop kunnen de zelf ingetoetste

programma's worden bewaard en
teruggeroepen. Ook is er een grote
keuze aan casseie softwarc kant en
klaar beschikbaar.
Een diskette station is een goede
oplossing voor de computer enlhousi-
asten die meer van hun systeem
eisen, snelle gegevensopslag en
tetugladen en nog meer technische
zaken die alleen met Di6k Opetating
System (DOS) gedaan kunnen wor
den, zoals het copi)ren van bestaan-
de programma's en "naam" geven
enz. Voor deze extta's moet welvijf d
zes keer de waarde van een program
ma rccorder worden betaald. Een be-
gin kan worden gemaakt met een pro-
gtam ma recorde r, een " uitbreiding "
mel een dlskette-s tation kan later.

Hoe kan ik een "niet Atai" cassette
prcgnmma op miin Atati 600 XL
aldrcaien.
Veel van de programma's van niet
Ataribronnen, zijn opcassette en ge-
schreven in machinetaal. Uw Atari
600 XL computer heeft BASIC inge-
bouwd en kan deze programma's niet
"verstaan " als u ze probeert te laden
met CLOAD zoals een BASIC pro-
gramma. Een ding vooraf; Atari kan
natuurlijk nooit garanderen dat een
programma van een andere leveran-
cier ook werkelijk werkt, zelfs al staat
er op de veeakking dat het geschikt
i s voor Ata r i-c o m pute r s.
Een machinetaal programma van cas
sette kan meestal wotden geladen
door de volgende stappen te volgen:
1 . Zet de computer uit.
2. Druk zowel de START als de OPTION

toets van de camputer in en houdt
deze ingedrukt terwijl u de computer
aanzet.

3. Nade waarschuwingstoon (een kort
signaal uit de TV luidspreker) drukt
u de PUY toets van de programma-
recorder in. (Het bandie met prG
qamma heefl u natuurliik in de
recorder, en tot het begin terug-
gespoeld)

4. Druk opde RETURN toets van de

computer.
Als alles goed is, zal de recorder nu be-
ginnen te draaien, het prcgramma zal
laden en zodra het volledig geladen is.
zal de computer vanzell met het spel
ot programma beginnen.

Kan ik ook ptogrumma's van andere
compulerc intoelsen en taten dtaai.
en op de Ata 600 XL computet?
Nee. De BASIC die in de Atari compu-
ter is ingebouwd is een uitgekiende
variant op de standaard BASIC.
Een Atari 600 XL progtamma is daar-
om ook niet geschikt voor andere
computers. Ook al is een "conversie"
mogelijk. d.w.z. het vertalen van de
ene computer BASIC naar de andere,
vereist dit een vrii grondige kennis
van beide BASIC varianten en moge-
lijkheden en is niet voor de be-
ginner weggelegd. Het moet wel wor-
den opgemerkt dat veel programma's
geschreven voor de Atari 400 en 800
wel op de 600 XL kunnen worden inge-
toetst en a'fgedtaaid. (Mits uw 600 XL
van voldoende geheugen is voorzien)

Wat doe ik lout als ik"ERROR" op
het schetm zie?
Het woordje "ERROB" verschiint op
het scherm als een boodschap aan de
gebruiker dat er iets niet in orie is. Het
hoeft niet le betekenen dat de getuu-
ker een fout heeft gemaakt maar veelal
is dat wel het geval. Er zijn 2 omstan-
dighede n waaronde r d it ve rschi insel
zich voordoet.
- bij het intoetsen van een programma-
regel

- bij het uitvoeren van een programma
of opdracht.

Bij het intoetsen van een programma-
regel moeten de ATARI BASIC woor-
den worden gebruikt en de volgorde
aangehouden worden die ATARI BASIC
toelaat. Zo niet, dan zalde computer,
bij het drukken op de BETURN toets, de
regel niet kunnen begriipen en een
foutmelding tonen door het onbekende
te herhalen met de "cursor" op het
eerste teken dat het niet begriipt.

1O PRIMT ''HALLO''
1O ERBOR - PRIMT ;,,ti UettO"

Bii het uitvoeren van een programma
of instructie, als de computer een on-
u itv oe r baa r com mando tege n kom t.

bijv. een instructie iets te printen, ter
wiilde printer niet is aangesloten, of
een FOR-NEXT lus zonder FOR instruc-
tie, dan volgt een bericht dat er een
fout, "ERROR" is tegengekomen en
wordt het regelnummet genoemd.

Biivoorbeeld:
EBROR.I3 AT LINE 10,



Kan ik ook de mooie plaaties en be.
w ege nde beetd en prcgnm me ten
die ie ziet in de meet prclessionele
prcgnmma's en speten, Heell Ata
400 XL"sp tes"?
Deze beide vragen hebben hetzeltde
antwoord. JA! Professionele No-
grammeurs maken gretig gebtuik van
de mogelijkheden van de Atari compu-
ters voor wat betreft bewegende figu-
ren. Bij Atari heet dit PUYER/MISSILE
GBAPHICS en bij andere computers
soms 'sprltes': Met uw Atari is het mo-
gelijk 4 atzonderlijke "spelers" te vor-
men en de bewegingen hiervan te pto
grammeren. Ook kan elke speler een
proiektiel meedragen en gooien ot af-
schieten. De vier projektielen kunnen
ook een vij'lde speler vormen, en dit
kan allemaal op een grafische achter-
grond of speelveld. Ook zijn hier de
zgn. "collision registers" te gebruiken
om bij te houden wie wat raakt en wan-
neer. Prioriteiten ziin ook progrum-

meerbaar, d.w.z. dat elke speler zich ot
voor, ol achter elke andere speler of
projektiel kan verschuilen, of voor ot
achter elke kleur of figuur van het
speelveld. Dit is allemaalwel een erg
techische zaak en vereist wel een diep-
gaande programmeer kennis van
BASIC of Assembler.

lk zie weteens de tetmen POKE en
PEEK in een computet blad staan en
ook in computet prcgtamma's. Moel
dat ook biide AIa XL computers en
zo ia, waat is het Yoot?
POKE en PEEK ziin computerinstruties
(ja, ook bij de 600 XL computers) om
rechtstreeks dingen te doen in het
com pute r ge heugen, I n tege nste I I i ng
tot de "normale" instructiesvan
BASIC, die alleen de computet dingen
laten doen of de computer iets metge-
gegevens laat doen, zal een ?OKE in-
structie de standaard computer instel-
ling rechtstreeks veranderen, door de

getallen die de standaard instructie-
set in het computer geheugen bepa-
len te vervangen door getallen die u
opgeett. De termen POKE en PEEK in
de engelse taal zijn zeer goed geko-'
zen. POKE betekent letterlijk met een
poke (kachel-pook) ol stok etgens in
zitten wroeten, en PEEK betekent
"even een kiikje nemen". Met een
"POKE" opdracht zet u inderdaad ge-
tallen rechtstreeks in het computer-
geheugen en met een "PEEK" kijkt u
even naar het getal dat in een bepaal-
de geheugenlokatie is opgeslagen.

Hierna ziet u enkele voorbeelden van
POKE en PEEK.

N B N etsdal u in uwAlar compulerkan nloelsen
kan uw comp!ler schade loebrengen. Een loutieve
Poke kan hoogslensde slandaard inst ruclie sel van
rwcompLlervolledigrndewd slu'e..rraaJ 1elr1-
dr!kken van deRESETtoels. ol hel ultzellen van de
compuler, en dan weer aan, zel alle pokes weer opde
oo rspronkelijke waardes ter ug

kleuren
SPEELVELO KLEUREN (POKE 710)

POKE 710,0 (ZWART)
POKE 710,30 POKE710,46 POKE71o.146 ENZ...

KADER KLEUREN (POKE 712)
POKE 712,15(WtT)

PROBEER DIT OOK.....
POKE 712,30 ?OKE712,46 POKE712,146 ENZ...

EN DEZE .........
POKE 710,146: POKE 712,146 (RETURN)

HELDERHEID VAN DE LETTERS:
POKE 709,1 5 WtT
POKE 709.0 DONKER

WELKE KLEUR IS HETSPEELVELD
PBINT PEEK (71 O) (RETURN)

DITISOOK EEN MOOIE
POKE 709, (PEEK (71 0)

HIERMEE VERDWIJNEN DE LETTERS DOORDATZE
DEZELFDE KLEUR AANNEMEN ALS HET
SPEELVELD.

Enkele interessante "pOKE,S en pEEK'S',

DE ATARI COMPUTER KLOK
1 0 PRINT PEEK (1 9), PEEK (20), PEEK (21 ): coTO 1 0
RUN

DE KOLOMMEN INSTELLING'10A=S:B-10:C-8:D-6
20 PBINT A, B, C, D
30 POKE 201 , 3
40 PRINTA, B, C, D
BUN

DE LINKER EN RECHTERKANTLIJN
1O PR INT "ABCDEFGHIJKLM NOPORSTUVWXYZ"
20 PRINT
30 POKE 82, 18: REM LTNKEB MARGE
40 POKE83,22: REM RECHTER KANTLTJN

50 PRINT
60 PBINT "ABCDEFGHIJKLMNOPORSTUVWXYZ"
70 POKE 82,2: POKE 83,39

RUN

CURSOR FOETSIE
POKE 7s2,1 (RETURN)

CURSOR TERUG
POKE 725,0 (BETUBN)

ALLES ONOERSTEBOVEN
POKE 7s5,4 (RETURN)

EN WEER TERUG
POKE 75s,2 (BETUBN)

EN TENSLOTTE DEZE:

10 PBINT PEEK(764): GOTO 10
CyFer

'rrlaaale
BUN

EN DRUK Nu op ENKELEToETsEN...... -fo e75F/7
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,fiR,l;; l-uct{'ttHAt,lENGELU 
rD ***

2O REH +++

3@ REH *+*
4O REM *++

ffint[qlffiffr 
'

\ tt'iltJ*:ff *i I::;;,","
1?1[#;r:":tE
,+1l;llr.#'"1{j:]r

Hier ziet u een paar programmaatjes die gebruik maken
van de geluidsmogelijkheden die de Atari Home Computer
biedt.

LUCHTHAVENG ELUID
Het programma Luchthavengeluid simuleert de klanken
i van een vliegveld met opstijgend en landende

vliegtuigen.
Experimenteer bij dit programma door andere waarden
in te vullen bij de SOUN D-stalements op regel 140
en 180 en luiste r wat voor effekt de veranderingen
tot gevolg hebben.

ORGELTJE
ls een programma dat de klank van een orgel nabootst. De
toetsen van hel loetsenbord doen hier dienst als klavier. ln
regel 50 van dit programma wordt poort = 1 geopend als
toetsenbord " K"(Keyboard) en in regel 80 wordt gekeken
welke toets ingedrukt wordt. De waarde die deze toets
vertegenwoordigt (N), wordt in regel 100 gebruikt om de
toonhoogte te bepalen. De geproduceerde toon neemt in
sterkte toe, net zoals bij een echl orgel.

PIANO
Gebaseerd op hetzelfde principe is het programma Piano.
Echter, hierbij neemt het geproduceerde geluid in sterkte
af om het gelu id van een piano te simuleren.

l1@
t2D
lzs
laa
50
60
7@

eo
9@
1@@

11@
1!O

iF!, 1 i i;:TFFr!'l5t;itl", _; :: _

;xlil+,,B['[.f;i,55il il.hif:!!{fe roers,,

fiEfl l-il*3foo.;,9fu I;*.,. *

'fl!yi;;,rf,, i3, ?,.. .. =
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Atori bosic lnput

en
Een van de meest opvallende ver-
schillen tussen de ATABI BASIC en de
BASIC van andere cornputers is de
behandeling van de zgn. "string"
variabelen. De verschillen zijn o.a. dat
v6or het gebruik van een string of
"$", het maximum aantal karakters of
letters die in deze string moet worden
opgenomen gereserveerd moet zijn in
het geheugen. Dit gebeurt met een
DIM instruktie (zie 'roorbeeld).

BASIC is een programmeertaal die
tegenwoordig bij vrijwel alle home
computers is ingebouwd. Ookde Atari
home computer heeft de taal BASIC
ingebouwd, maar omdat deze com-
puter t.o.v. andere systemen nogal
wat extra's heelt, wijkt Atari BASIC op
enkele punten af van standaard
BASIC.
ln de hiernavolgende tekst worden en-
Kele verschillende besproken, en wordt
aangegeven hoe dit in Atari BASIC is

opgelost. Veel programmalistings uit
algemene boeken en tijdschrilten zijn
met de hier aangegeven methode
werkend te maken voor de Atari
Home Computer.
Voor meer informatie over het
programmeren in Alari BASIC ver-
wijzen wij graag naar het boek "Atari
BAS|C" van BillCarris, dat binnenkort
bil uw Atari-dealer en in de boek-
handel te koop zal zijn.

INPUT, of gegevensinvoer vanaf het
toetsenbord of van een diskette of
cassette, kan bij ATARI in een nume-
rieke variabele. bilvoorbeeld X, of in
een "string " variabele, bijvoorbeeld
NAAM$.

Dit kan niet: INPUTA(2)of:
INPUT 

,,WAT 
IS UW NAAM,': NMM$

Deze twee voorbeelden worden als
volgt behandeld.
lN PUT A(2)betekent invoer
rechtstreeks in een numerieke reeks,
iets wat bij ATARI BASIC niet is toe-
geslaan. Ten eerste, moet de reeks
eerst dedimensioneerd worden, (zie
Dll\,4), en ten tweede moet het getal
eerst in een gewone variable worden
opgenomen en dan de waarde wor-
den overgebrachl naar zijn plaats in
de reeks, aldus:
s Dilv A(10)
l O IN PUT X
20 A(2) = x
INPUT van een STRING ($)bijvoor
beeld een naam, kan bijsommige
computers als INPUT "WAT lS UW
NAAM";NAAM$.
Bil ATABI BASIC gebeurt dit als volgt:

s D.tM NAAM $ (20)
1O PRINT "WAT IS UW NAAM":
20 INPUT NMM$
Als in een programma een cijferreeks
wordt gebruikt, zoals A(1), A(2), A(3),
A(4), ol een twee dimensionale cijfer-
reeks, zoals:
A(1 ,1)
A(1 ,21
A(1 ,3)

Bij ATARI BASIC is het bovendien
mogelijk de gewenste variabelen bij
hun naam of toepassing te noemen,
en wel met namen van maximaal
128 letters (of letters en cijfers) lang.
Wilt u een naam vragen, gebruik dan
NAAM$, wilt u een antwoord, gebruik
dan ANTWOOBD$, het maakt het
programma zoveel gemakkelilker te
lezen.

A(2,1)
A(2,2)
A(2,3)

A(3,1)
A(3,2)
A(3,3)

Scherm wisscn
Het schoonmaken of wissen van het
scherm kan met ATARI XL computers
op verschillende manieren. ln plaats
van de BASIC instrukie CLS kunt u in-
toetsen PRINT " tl " waarbijde links
omhooggaande pijl wordt verkregen
door ESC in te drukken, en vervol-
gens CONTHOL (ingedrukt te hou-
den) en CLEAB indrukken. lnde
directe mode kan u altijd CONTROL
CLEAR indrukken, of SHIFT
CLEAR.
Nog een manier om het scherm te
wissen is door het CHR $ cijfer
van het links omhooggaande pijlte
printen, aldus: PRINTCHR $ (125).
Alle bovengenoemde methoden wis-
sen het scherm met behoud van de
kleurslelling van zowel de achter-
grond als van de letters 0l karaklers.
Een meer radikale manier van het wis-
sen van het scherm is de instruktie

.GRAPHICS 0. Dit zet het scherm
terug in de oorspronkelijke "grafische
nul" positie, en wist alle lekens be-
halve de cursor en het BEADY teken.
Het beeldscherm kan dus worden ge-
wist met:
pntrur" \ "
PRINT CHR$ (125)
GRAPHICS O

dient ook deze cijferreeks, die op-
gebouwd is uit een variabele A en de
getallen die de positie in die reeks
bepalen, v66r gebruik te worden
ged ime nsionee rd.

reserveer 25 plaatsen voor NAAM$
reserveer3 pl. voor ANTWOORD$
vraag naar naam
input naam
vraag wel of geen instrukties
input antwoord
enz.

Voorbeeld:
10 DIM NMt/$ (25)
20 DIM ANTWOORD$ (3)
30 PRINT "WAT IS UW NAAM";
40 INPUT NMM$
50 PRINT "WILT U INSTBUCTIES":
60 INPUTANTWOORD$
ENZ, ENZ,

Opdeze manier is door het hele programmade betekenis van NAAM$ duidetijk.

EN VERoFET DE
DIM



D rM A(1 0)
FORX = 1TO 10
INPUT ANTWOORD
A(X) = 4x1YY96qP
NEXT X

Zoals u ziet, regel 10 reserveert 10
posities voor de numerieke variabele
reeks A.

Door strings te dimensioneren, en ze
een aparte plaats te geven in het
geheugen, wordt het werken mel
strings en het bewerken van strings
een relatief eenvoudige zaak. Waar
andere BASIC dialecten een toe-
vlucht nemen lot LEFT$, RIGHTS, en
alles wat daar tussen zit, heeft ATARI
BASIC voor elke letter oi teken van de
string een cor responderend cijfer.
Hierdoor is bijvoorbeeld van een
NAAM S "JAN VAN GALEN" dE
"voornaam" NMM $ (1 ,3), ofwel de
1e t/m de 3e letter. Op deze manier is
elke letter of combinatie van letlers
uit elke string eenvoudig aan te geven.

Probeer dit:

10 DtM A$ (26)
20 A$ = "ABCDEFGHIJKLMOPO
BSTUVWXYZ''
30 FORX = 1T026
40 PBINTA$ (X, X)
50 FORTIJD = 1 TO 100: NEXTTIJD
60 NEXTX

L4et een FOR/NEXT lus worden 10
antwoorden gevraagd, en telkens
wordt het antwoord opgeborgen op
z'n juiste plaats in de reeks, door A(X),
waarbil de X oploopt van 1 naar 1 0.

TTIIIT

U ziet dat steeds een letter uit het
allabet op het scherm wordl gezel.
Om dil achlerstevoren le printen,
vervang regel 30 door:
30 FOR X = 26T01STEP-1
U merkt hoe eenvoudig elke letter aan
te geven is, zelfs door variabelen.

Koppelen van sirings

Voor het koppelen van slrings, kan de
tweede string letter voor letter
worden toegevoegd aan de eerste,
en wel op deze manier:

5DrMA$(25),8$(25)
10 AS = "JAN"
20 B$ = "VAN GALEN"
30 A$ (LEN (A$) + 1)= B$

Het resultaat van dit Program-
maatje is dat A$ nu JAN VAN GALEN
is. De beide strings zijn dus aan
elkaar gekoppeld.

L4et Atari BASIC worden de volgende
string bewe rkings instrukt ies gebruikt.

CHR S
LEN
STR $

10
20
30
40
50

En iets ovel

t0 DTr'l sA$(?90) 110 F.rilNt $A9

1lt0 r,llNI L l.l[L r(f STFING
130 tNr L[ (

150 I fT (:rr'
5O IF LEN(IS'):10 THEN 90

140 FRrNr s4.(e, E)

lBO FNO

ZEKCR EEN RUG
JotlGEN t'lET**'_,K DtM A$ (20)

DIM NAME$ (10)
DtM B$ (1s)
DtM C$ (12)

Voorbeeld van
ATARISTRING ARRAYS

REGEL 1O

Reserveer voldoende ruimte in
het geheugen voot de gehele stting
array. (25 strings elk 10 tekens.)
REGEL 20

Reserveer ruimte in het geheugen
voor individuele strings voor ze toe-
gevoegd worden aan de stting array.
BEGEL 30.40
Vraagt gegevens voot de nieuwe
string.
SEGEL50

Nakiiken ot de nieuwe string 10 te-
kens bevat, zo ia, ga naar regel90, zo
niet, ga door.
REGEL 60€O
Voeg spaties toe aan de string tot
deze l0tekens bevat.
BEGEL90
Voeg de nieuwe string toe aan de
string afiay.
BEGEL lOO

Ga terug naar regel 30 en herhaal de
stappen tot de arrcy vol is.
(25 sttings = 25 maal)
BEGEL 110

Om te zien hoe de komplete string er-
uit ziet, print de gehele string array.
BEGEL 120.130

Om een individuele string te zien,
vertel de computer welke string het
moet ziin.
BEGEL 140

Bereken de beginpositie van de indivi-
duele string.
REGEL 150

Bereken de eindpositie van de indivi-
duele stting.
BEGEL 160
Print de gekozen string.
BEGEL 170

Ga terug naar rcgel 120 en selekteet
een andere string te printen.



l\,4et het lichtkrant-programma kunt u uw eigen tekst in
grote letlers over het scherm laten lopen. voor uitleg bij
bijv. demonstraties o, mededelingen is dil een handig
hulpmiddel.
Het programma werkt als volgl:
ln regel 30 wordt ruimte gereserveerd door de boodschap
die u over het scherm wilt laten lopen (max. 120 tekens),
en in regel 40 wordt ruimte gereserveerd voor de hulp-
variable SP$. Regel 50 vertelt de computer dat de indeling
van het scherm volgens Graphics 2 zal zijn (1 2 regels van
20 tekens). ln regel 60 wordl de tektst "VOER UW BOOD-
SCHAP lN" op het scherm gezet en in regel 70 wordt
m.b.v. de INPUT-statement de mededeling die u intypt in
de variabele BOODSCHAP$ gezet. ln de regels 80 t/m 1 20
worden vervolgens een aantal spaties van SP $ aan deze
mededeling toegevoegd.

Bij regel '140 wordt hel beeldscherm gewist.
Regel 1 50 stelt de kleur van het beeldscherm in en in de re-
gels 160 t/m 21 0 wordt uw tekst stapsgewijs over het
scherm bewogen. Als de heletekst eenmaal gepasseerd
is, begint de mededeling weer van voren af aan, omdat in
regel 220 de opdracht wordt gegeven lerug te springen
naar regel 1 60.

R€II *TT VOOR ATARI
Drr BooDscHAP.(200)

10 REl4
20 REll
30 Dli'l

;-..-...-...---*,+ LICHTKRANT
*t* VOOR ATARI Il*"o"rrtt*" **

BOODSCHAPT 
(

HiHti'"*-i,t'i['x'" *;
f,:g'"#r+;1rs*",..'*' 

) + 1 ) = "'

"*1Tf*i'Hl*{3
"?3, 

?"i":'.al;l? ?t," -*'* "="'

1g3, 

-,Jf--i'$ sJi",=R?l',- ;'' "' 
_

,--Y-a r.rexr P-- 
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Divercen

;="_-, ":l 
l* ;gl'l+lHl . 

II*"."'u,."" **
io oitr soooscHcPttzgg:
40 Dll'! sP*(?oo)

AFKORTING EN
De meeste inslrukties zijn bij ATARI
BASIC in een algekorte versie te
gebruiken.
Bijvoorbeeld: LIST = L.

GOSUB = GOS
GRAPHICS = GF.
PLOT = PL.
enz., enz.

Zoekt u de gehele lijst van afkortingen
maar eens op in uw BASIC hand-
leiding. Als u hier eenmaal aan
gewend bent dan is het een enorm
hulpmiddel bij het intoelsen van
programma's.

LET

Het woordje LET is niet verplicht bij
ATABI BASIC. U kunt evengoed

intoetsenA = 10als LETA = 10.
Vaak echter is het voor de duidelijk-
heid wel gewenst om het woordje LET
te laten staan.

U WEETTOCH WEL...
Dat als u een programma tegenkomt
geschreven voor een andere corn-
puter, en als deze instrukties POKE of
PEEK bevat, deze POKE of PEEK
waarden voor elk merk comPuler
weer heel anders is en zeker niel
onderling uitwisselbaar.

RESET

De RESET toets op uw ATARI "XL"
computer, in tegenstelling tot vele

andere computers, zal bij gebruik
alleen het scherm wissen en alle
variabelen op hun oorspronkelijke
waarde terugzetten. Het pro'gramma
blijlt in het geheugen aanwezig en kan
weer worden opgeroepen d.m.v. LIST
of HU N.



Kleur

REG EN BOOG
ln het Regenboog-programma wordt gebruik gemaakt van
machine-taal om alle 128 kleuren van een Alari computer
in 6en keer op het scherm te toveren. ln regel 1 l0loi .140

worden de machinetaal-opdrachten, die in de DATA-regels
1 70, '180 en 1 90 staan, in het geheugen gezet. Regel 15b
laat de computer naar het beginadres van hel
machinetaal-programma springen om het uit te voeren.

3D KUBUS
Dit programma tekent razendsnel een kubus op het
scherm, waarvan de vlakken versch illende kleu ren heb-
ben. De kleuren kunnen worden veranderd doorwille-
keurige loetsen in te drukken. Het lekenen van de kubus
gebeurt in de regels 70 t/m 200, terwijl het veranderen van
de kleur d.m.v. het indrukken van de toetsen in de regels
2'1 0 t/m 260 wordt bewerkstelligd.

rO netl *"* REGENBOoG +**

i;; ;;iA ia, zoa' z"a' ''t;

"B 

lET*' :t 9:I,:::o3:I'3.'i?l^?.h'o"l-'"'

fl '*i[ ;''"ffi ti:!' :=u, ?Li""q#i!s:r
iI ;;ii-i I lolo=I 9EI??$;' *o.,'!d ii*''*o"r.=, ro looo:NExr w

85 GRAPHICS O

?B,"l!,EelEi' ,' o' o: P.KE 7s.' I
11O FOR I=1 TO:4
12@ READ D .
1f,O C* (:I ' I ) =CHR$ (D')

14O NEXT I
iso o=usn,:apR t ct> I

i?[EIh\zi-i;l',1'1!",,1^iiai',\;1i't'iz;21";Lii^'

if triJt#Hif i l,ii?'ii-i;!i, 
vE RscH r LLENDE "

7a Fno i-^ *^-' '"
eo xd=a6, ia=l.o!sErcoloR r,s,4:NExr r90 coLOR 1
10-0 FOR I=O TO 46
i# ft?I xo' Yo+r rDRAt,ro xq+aa,yo+l
r30 coloR 

"14O FOR I=1 TO 24
fB i!il xa+iivfrl1 ,oro*ro xo+r+*o,ya-I
170 coLoR 3
1SO FOR I=1 Tn r,

i|i ii?l 
xo+ad+i1""-,,o^ Awro xo.,ao*1. r"*or_,21O FOR J=O Tn,220 6ET *I. A

?-i3 iE,3Jl3_,?:i, !;iE-.",
3ggjaarr, o,ooro :ra

Dislr inhoudsopgove
Met dit programmaatje kan vanuit BASIC een inhouds-
opgave van de disk op het scherm ol op de printer worden
gezet. Normaa gesproken kan dit alleen vanuit DOS,
zodat een BASIC-programma dat in het geheugen zit ver
loren gaat indien men wil zien welke bestanden er op een
schijf staan. Schrijf het programma weg naa r disk met de
opdracht:

LIST" D:IN HOU D. LST"

Op die manier kan het altijd aan een ander programma
worden gekoppeld met ENTER"D:tNHOUD.LST".

ifi$$$ -iEf^$tiBj*.,,r::+.,llJE:itA IN,rt rr o, -,,i' '
,. aoa* un,,.,: o* ' 
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lEl E';, ? ',et:l_rFi ril,r:nr ,
1Dr rii rE- iilrI,,",)";i;_:i./r!" i : rrri,, ,r

;;ll :3 i::l 
-o 

,,'", ,''ii,,; ji. Yn'
I tl L r':: -f lti:rF I rZ _-OF}l Ol.It? t5p1;1 s., .l,*

1ti- 1 4ri! 11..,11 1611" A,r 
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144 t liB r:i r-:t 
-j- rf 4 I rii;,t
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Relenspel

iii.'rm3a REr !.ao nEr * ill
!9 lr, - iiiaa REF{ ,t6l REH *64 REH "

ig 8Jg,$j,"
_lao pnrir-,il
19 l=I :.:-5.(lg eoa seui?o REfi * EENEPJTa-B 6Rnp;i,, "., - "'".7ros eos.riii
so REir * HET ,1 

rru earNr ,,

ss iEr * ccl 1r:a enrnii
-.i 151 I i_lso A=rNi(
E1 lEM 1 /rEO rF
13 3lI"3lll},/ll: ,t 

"'=-l8al PRINT "HOll 'es rh A=:
lis roi eeuni/t90 x=rNr

=^ | 199 9!!t!1"!1:oa y=11ji

[=* lii i."."*"._;l:; ;iiii,:il:? i,?F,jj

i[ ['; i *r i*l ;q ?i'Fi"/i.'i ii"i]/i[: {::: l17o rF A=1 f26o rF
9l BlI i.,;1 ,-1'"" Jl.=:./-"Io rF

6 ir*"f.i*q'ri i :ff fi :ii i I iiS lt';
1q?""J"!ftli[Jj ila irii+,/iis F8P,

ritl,--t;{[;# IF a=l#if 5P:
i:iliq.1 11 :H i: i:l#,' iSFl
,irl i:,nil*1i 3BB IE"';/::i 

'a',11!6! sllliilc :ro:;6 '=!U:11': :ro eosrr/ 38o rypy.^:o^:$ii';' f ls FoR rl f,so Gor

r;ir i";11l:t i;E !Eil/l?8 ssriii i. *' ' :as ron /llo F

1r7o lF a'/ ' rss rOuri 42O F

i6 FouT.!! aro tioED=GoED+r

i9"^ llll:i 1!9 IEIMU8I:;; 60r! 5( so; iosrriou z,s,enrrrr rEiooEDr" GoED

ilfl l'$'i' sro ero

ts'st;iilEi *i;1i-
GOED

IHI llj,'i,t:JJ{:" ".'", .*I "::: r'"" :1" 
.i

islo El!

Rekenspel
Bij dit programma worden willekeurige rekensornmen
gegenereerd, waarop de gebruiker het antwoord moet
geven. Aan het begin van het proqramma(regel g0)wordt
gevraagd hoeveel opgaven de gebruiker wil beantwoorden.
De opgaven worden samengesteld in de regels '1 50 t/m
220 en in regel 230 wordt hel antwoord gevraagd. De
kontrole op dat antwoord vindt plaats in de regels 250 t/m
280. Als het antwoord goed is, springt het programma naar
regel 400 en krijgt de speler er een punt bij.
Zoals het programma hier is afgedrukt werkt het met getal-
len tussen 1 en 10. Maak het eens moeilijker door in regel
'190 en 200 de gelallen 10 te vervangen door bijv. 100.

190 X= INT(RND(1)-100) + 1

200 Y= INT(RND(1)-100) + 1
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Hier vindt u een listing van een volwaardlg videospel dat
heel wal handigheid vereist om het te spelen.
Het spel werk als volgt:
Op het scherm ziet u een rechthoek waarin zich een geel
streepje bevindt: de slang. Besluur hem met behulp tan
een joystick en probeer de witte stippen te eten die in de
rechlhoek verschijnen. Bij het eten van elke stip wordt u
een slukje langer en verdient u punten. Maar pas op, want
u mag in geen geval de kant raken of over uzell heengaan
(dus ook niet achterui0. Als dat toch gebeurt is uw sling
dood en is het spel algelopen.
TIP: Breng wat varialie in het spel door de stang meer
levens te qeven.

T REI'! *** NTARI SLFNGENSPEL **'l.
; EM " endeEea H.B.v. EEN rql:s1lcK
; EH " oi sieus NAAR DE PUNTEN rE
A REM ,I. STUREN. . . . .
; E; ; iciii-ioio ERvooR DAr DE sLANG-

; ;;'; ; )'iCilzEli oF DE KANr NIEr RAnKr

io"EiopniiE Siorm cxEr'rtzos' 2)' ttus(E4)
15 DIM ANTt.It (2 )
26T=5:8=1:FORI=1TO5!CHEN(L1)=I+5:CHEN(L2)=36:NEXTITXX=1:YY=O:PT=s:t'lH=O!SC
oRE=z
io cosue soo: GosuB- loo",,u 

"a*, 
,,;pr!" cM LANG."

10101 POKE 752' 1:? "1";?
i;: Hli"';;i''uiirnnr j, ro, aitt'r=r'rr'r*r ' 

IF t'rn=E4 rHEN nr'.=o

10€ PoKE 77' O

110 GOTO 11O+ST ICK (O)

115 XX=1:YY=1 :GOTO 136
ire xx=r,vv=-1:Goro 13o
117 XX=l!YY=CITGOTO 13O

119 XX=-1:YY=l:GOTO 15E,

iia xx=-r tYv=-1:GoTo 13O

iir xx=-r:YY=o:60T0 l30
123 XX=OrYY=1!GOTO 13O

iia xx=o:vv=-l:6010 13o
125 REI'I
iii iii=cne*tr, 1 )+xx : NY=cHEN(r' 2)+YY

iii i:riiiir r)?oo rHEN j=I-?99
i;; Ei-i,ir orrss rHEN q:g-?og
I:3 5$ii,'--]iili'i'' 6'ni-iEl:t ll*" Ii3l3?? : lT313s Lot-HrE N^' rrl, ,E,\-s'|rcriijqt, 

1j=ruX:cHEN(:T, !)=Ny
14O COLOR 1! PLOT NX'NY:

iH iplin*llB:.:*.,illn' il-Bx'! lBl-;i rNr ( RND ( o) {'7E ) +2'

'lBB FBltri?"ro s;FoR i'rn=ls ro @ srEP -1lsouND c)'3o-t'rr4'

i[i-I*II;Til:I3,*'*EEH":?ff?..TiIJ+'I,i IJCM 
LANG":? "EN "iSCORE;" PUNTEN'"

ii6 ii-eHrws=";" rHEN 6tlr0 ro

1I3 ET3rr*.*orscoRE=scoRE+2rFoR I=1 ro cRo:tr=o-1:IF o(1 rHEN 6=o+?!lo

;i* :EE.::l'+;';ETEB':ft;=I;18,, ",,,,,*.*r 
r:NExr r

*E;Ai:trgl:l?;';E?l3"18BL'R 1:PLor o'o:DRAt'rro o'Ee!DRAtrro 7s'3s!DRAttro 7e'o:DR

INT ( RND ( O) *3E) +2

1ct, I'tl'l:FOR J=l TO 2o:NEXT J

EIJTB O' 6
518 ? , ATARI
515?" 5

SLANGENPRBEF.. I CRO=5
CM = r PUNTEN"



Aonsluitschemos
De Atari XL-serie Home Computer kennen verschillende
aansluitingen. Hieronder ziet u de afzonderlijke aansluitin-
gen van de Peripheral-poort, Monitor conneclor en
Controllerjack algebeeld, waarop de joysticks worden
aangesloten.

a3 ,a
o5 2nl

a

PERIPHERAL.POORT

*bii 800 XL Video-uitgang (zWw)
.bil 600 XL NIETPANGESLOTEN.

Massa
Audio-uitgang
Video-uitgang (Kleur)
Chroma

1

2
3
4
5

MONITOR.AANSLUITING

1 Clock lnput
2 Clock Output
3 Data Input
4 Ground
5 Data Output
6 Ground
7 Command

8
I

10
11

12
13

Motor Control
Proceed
-5/Ready
Audio lnput
Not-connecled
lnterrupt

a
,J

24681012
aa-oaaa

aoaaa
3579t,

o
I

CONTROLLER.JACK

1 (Joystick) Forward lnput
2 (Joystick) Back lnput
3 (Joystick) Left lnput
4 (Joystick) Bight lnput
5 "8" Potentiometer lnput

Trigger lnput
-5 Volts
Ground
"A" Potentiometer
lnput

6
7
8
I

23aS
aaaa

aaao
6789

,
o
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