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VOOR ERVANEN PROGRAAAMEURS

Het leren von de pro-
grommeertool BASIC is
geliik oon het leren von
iedere ondere toql - het
kost een beetie tiid en
moeite, moor deze moeite
wordt met succes beloond.
Deze hondleiding verschoft
informotie over ATARI
BASIC - een populoir en
krochtig -oon degenen,
die reeds bekend ziin met
de progrommeertool
BASIC.
Deze hondleiding is olleen
bedoeld om ols noslogwerk
te worden gebruikt. Er
worden geen veelomvot-
tende progrommeervoor-
beelden behondeld of leer-
informotie voor de
beginner gegeven. Zowel
beginners ols ervoren pro-
grommeurs worden voor
meer informotie verwezen
noor de volgende boeken'
'ATARI BASIC" von
Albrecht, Finkel en Brown,
.ATARI 

BASIC REFERENCE
MANUAL" en'ATARI
BASIC VAN BINNENUIT
BEKEKEN" von Bill Corris.
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REKENKUNDIGE
BEWERKINGEN

Bewerkingen die iussen het binnensle
poor hookies worden oongegeven,
worden het eerst uitgevoerd en don op
het volgende nireou overgedrqgen.
Wonneer poren hookjes in een onder
poor ingesloten ziin noemt men ze
"genesteld" ("nested"). Hondelingen die
zich op hetzelfde genestelde niveou
bevinden moeten in de volgende volg-
orde worden uitgevoerd:

HOOGSTE PRIORITEIT/
LAAGSTE PRIORITEIT

<t>r==r<<-,>>-,<>
Vergeli jkende bewerlingstekens in olf onumerieke
gegevens {stringd hebben dezelfde prioriteil en
moelen von links noor rechts worden uitgevoerd.

i.lonodisch mintelen lduidt negorieve getollen
oon).

Vermenigvuldiging en deling hebben dezelfde
priorileit en moeten von links noor rechts
worden uitgevoerd.

i,-
Oprell;ng en oftrekking hebben derelfde pnon'
teit en moelen von links noor rechts worden
uitgevoerd.

<t>r-t<-,>=,<>
Vergeliikende bewerkingtleIens in numerieke
gegevens (gelollen) hebben dezelf de prioriteit
en worden von links noor rechts uitgevoerd.

NOI
Logi!che ontkenning (niet)

AND
Logische AND (en)

OR
togische OR (of)

(Toegestone ofkorlingen lussen
hooki*).
De ATARI huiscomputers moken geen
onderscheid tussen commqndos en
opdrochten. De volgende woorden
kunnen ols progrommo-opdrocht (stote'
mentl of ols direct commondo gebruikt
worden door ze in le typen en de
RETURN+oeh in le drukken. Deze
woorden mogen niet voor het benoemen
von voriobelen gebruikt worden.
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ABS ...

NEW ........
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SYSTEEM INSTRUKTIES

BYE (8.) - Treedt uit de BASIC- in de
SELF TEST-mode.

DOS - Roept hei DOS-menu op (olleen
ie gebruiken bii een DISK DRIVE. DOS =
Disk Operoting System, hel be-
sturingssysteem von de disk drive.)

CSAVE (CS.) - Slooi een progrommo u;i
het geheugen op een cossefle op.

CLOAD - Loodt een progrommo vonof
een cosselte in het geheugen.

SAVE (S.) - Stuurt een BASIC-
progrommo noor een rondopporoot (biiv.
disk drive) voor opslog.
Biiv' SAVE "D:MIJNBEST.BAS".

IOAD (tO.) - Loodt een progrommo in
het geheugen vonuil een ge-
gevensinvoeropporoot (biiv. disk drive).
Biiv.: LOAD"D:MIJNBEST.BAS':

LlST (L) - Schriift een progrommo op het
beeldscherm of stuurt het noor een
rondopporoot.

Biiv, LIST: (Schrijft het gehele pro-
grommo op hei scherm)
LIST l0 (Schriift regel l0 op het
beeldscherm)
LIST 10, 20 {Schriift regel 10 tol en
met 20 op het beeldscherm)
LIST "P:" (Schriift (prinl) het pro-
grommo op een prinier)
LIST "P:'i 10,20 (Schrilft de regels
l0 tot en met 20 op een printer)
LIST "D:MUNBEST.LST" (Schriift het
progrommq weg nqor diskette bes-
tond - terugholen met ENTER)
LIST "D.MIJNBESILST'; 10, 20
(Schriift de regels l0 tot en mef 20
weg noor een diskeile bestond-
terugholen met ENTER)
LIST "C:" (Schriift het gehele pro-
grommo weg noor cqssetle -
terugholen met ENTER "C")

ENTER (E.) - [oodt een progrommo dot
oorspronkelijk is opgeslogen mel een
"LlST" commondo en voegi deze pro-
grommoregels loe oon een evenlueel in
het geheugen oonwezig progrommo.
Biiv: ENTER 'C:"/

ENTER "D : MUNBESITST"

NEW - Wist het progrommo uil hel
geheugen.

RUN - Begint de uilvoering von een
progrommo in BASIC. Het progrommo
kon doorbii in hei geheugen opgeslogen
ziin of von een diskeite of cossette worden
geloden. (Mookt voriobelen nul en wist de
toegekende dimensies von reeksen en
strings (zie p.p.l0).
Eiiv: RUN (voert een in het geheugen

opgeslogen progrommo uit).
RUN "D: MIJNBESIBAS" (Loodt een
progrommo von de diskette en
voert hei uit).

CONT - Zet de uitvoering von hel pro-
grommo voort, nodot de BREAK-toeis
ingedrukt wos of het progrommo een
STOP of END uitgevoerd heeft. Als er op
dezelfde regel oonvullende progrommo-
oonwiizingen sloon, worden deze niet uit-
gevoerd. Het progrommo gool verder
met de volgende genummerde regel.

GELUID

SOUND (SO.) - Activeeri een von de
vier konolen om een geluids-signool door
de TV-luidspreker te loten klinken. Het
geluid blijft hoorboor loidol een ondere
SOUND-opdrocht op hetzelfde konool
hel vorige commondo overschrijh, of een
END-, RUN- of NEW-commondo uiige-
voerd wordl.
De konolen ziin onofhonkeliik von elkoor
progrommeerboor en kunnen olle vier
legeliikediid klinken.
De SOUND (SO.) opdrochl moet door
vier woorden gevolgd worden (ciifers,
voriobelen of uildrukkingen).

Biiv.: SOUND A, B, C, D woorbii,
A = Konoolnummer (0-3)
B = Toonwoorde {0-255). Hoe gro-
ter deze woorde, des te loger is de
frequentie. Frequentie =
31960,i Toonwoorde + 'l). Zie tobel
voor muzikole equivolenlen.
C = Vervorming (0-14, olleen even
getollen). l0 en '14 ziin "zuivere"
tonen. Bij de overige getollen
worden ondere geluiden
geproduceerd.
D = Volume (015). Hoe groter de
foctor, des le groier hei volume. 0
betekent uit. Wonneer hei tolole
volume von olle vier de kqnolen
hei getol 32 overschriidt, kon de
luidspreker goon "brommen".

BETREKKING VAN HET KLAVIER OP DE

TOONSCHAAL

25t 2t7 193 182 162 144 t28 126 108 96

+
c

9t 81 72 64 63 53 47 45 40 35 3t 32
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PROGRAMMA INSTRUKTIES

GOTO (G,) - Progrommo uiivoer;ng ver-
volgt op het gespecificeerde regelnummer
(betekent "go noor, ..")
Bijv., GOTO 30 (Go noor regel 30 -vervolg het progrommo op regel

30)
B;iv: GOTO A + l0 (Go noor regel-

nummerwoorde A plus l0 - dit is

ioegestoon, moor bii een foutmeld-
ing moeiliik op te sporen).

ON . . . GOTO - De uitvoering von hei
progrommo wordt vervolgd op het regel-
nummer, dot wordi oongeduid door een
uitdrukking.
Biiv., ON A GOTO 10,300,50 (lndien A

= 1 go don noor l0; indien A=2,
go don noor 300; indien A=3 go don
noor 50. De oongewezen pro-
grommoregels worden gescheiden
door een kommo).

GOSUB (GOS.) - (Betekeni "go noor
subroutine regel . .l )De uitvoering von
hel progrommo wordt op het oonge-
geven regelnummer vervolgd. De eerste
RETURN-instruktie loot de uituoering terug-
goon noor de instruktie, die onmiddelliik
op deze GOSUB vol9t.
Biiv, GOSUB 30 (Go noor de subrouiine

op regel 30).
GOSUB A+10 (Toesestoon, echter
bii een foutmelding moeiliik op ie
sporen).

ON . . . GOSUB - De uitvoering von het
progrommo wordt vervolgd op het regel-
nummer dot wordt qongeduid door een
uitdrukking. Een RETURN-oonwiizing loot
de uiivoering teruggoon noor een instruk-
tie die onmiddellijk op deze ON . . .

GOSUB-insirukiie vol gt.
Biiv, ON A+ l GOSUB 10, 300, 50

(lndien A+l =l don GOSUB l0;
indien A+ I =2 dqn GOSUB 300,
indien A+ I =3 don GOSUB 50).

RETURN (RET) - Stopt een subroutine en
loot de uitvoering teruggoon noor de
instruktie, die onmiddelliik volgi op de
lootst uitgevoerde GOSUB-instruktie.
Biiv.: RETURN.

FOR (F.) - Deze instruktie bepoolt de
begin-en eindwoorden von een index-
voriobele, ols ook de woorde woormee
deze elke keer moet worden verhoogd
wonneer een FOR. .. NEXT-Ius uilge-
voerd wordl. De verhoogde woorde is l,
beholve wonneer door een STEP
(stopgrootte)-instruktie onders gespecif i-
ceerd wordt.
Een NEXT-instruktie veroorzooki doi de
instrukties, die tussen de FOR en NEXT
stoon, herhoold worden.
Biiv.: FOR A = I TO l0 (A zol bii I

beginnen, telkens met I verhoogd
worden en bij l0 ophouden).
FOR A = l0 TO I STEP -2 (A
begint bii l0 en wordt steeds ver-
minderd mel een stqpgrootte -2).

FOR A = B/T TO B'T STEP X (Ook
berekende woorden ziin geldig).

NEXT (N.) - Beaindigi een FOR . . .

NEXT-lus. Conrroleert of de indexwoorde
niet groter don de eindwoorde geworden
is, verhoogt de indexwoorde met de STEP-
woorde en vervolgt de uitvoering von het
progrommo met de oonwijzing no de
FOR-instruktie. ln het gevol dot de index-
woorde de eindwoorde overschriidt,
wordt noor de insiruktie die op NEXT
volgt gegoon.
Biiv.: NEXT A (A is de indexvoriobele).

POP - Verwiidert de terugkeer informo-
iie die is opgeslogen over de lootst uitge-
voerde FOR- of GOSUB-instrukiie. Deze
funktie is nuttig wonneer, bijvoorbeeld,
voorti jdig een FOR-NEXT-lus verloten
moet worden, of woneer uii een sub-
routine moet worden gesprongen zonder
dot een RETURN is uitgevoerd.
Biiv' POP

|F... THEN * De opdrocht no THEN
wordt olleen uiigevoerd, ols de roor-
woorde tussen lF en THEN woor is. And-
ers wordt met de volgende progrommo-
regel verder gegoon.
Biiv,: lF A = B THEN GOTO 300

IF A > B THEN PRINT,,A > B";
PRINT "HIER ZIJN WE DAN": tET
A = s:GOTO 20
IF A THEN PRINT 'A IS NIET NUL"
(De uiidrukking 'A is niet gelijk oon
nul" is woor).

TRAP (T.) - 8ij een foui stuurt TRAP hel
progrommo noor de gespecificeerde
regel. TRAP bliift octief tot zich een fout
voordoet, respectieveliik tot de volgende
TRAP'instruktie. PEEK (195) geeft het
nummer von de lout oon.
PEEK I87. 256+PEEK (186) geeft het
regelnummer weer.
Biiv.' TRAP 30 (go bii een for.rt noor regel

30)
TRAP 40000 (Nummers von de
regels, die groier zija don 32767,
schokelen TRAP uit).

STOP - Stopt het progrommo en ioont
het regelnummer woor gestopt is. Sluit de
"bestond" echter niet (zie blz. 8) en zet
ook het geluid niet uit. Vervolg door
CONT in te typen.
Bi1v., STOP

END - Stopt het progrommo, sluii olle
geopende bestonden en zet het geluid uii.

(TNVOER UTTVOER)

BENAMINGEN VAN DE
APPARATUUR
Elk ATARI opporoot heeft een unieke
benoming. Zowel diskette-stotions ols het
ATARI 850' lnterfoce module (RS232-
hondler) verlongen een opporootnummer
(l-4). Diskette-stotions verlongen ook een
bestondsnoom. Deze nome moeten tussen
oonholing stekens stoon of in een string**
functie zijn opgenomen.

Hier volgen enige voorbeelden,
K, Toetsenbord (Keyboord). Alleen voor

gegevensinvoer (INPUT).
P: Printer. Alleen voor gegevensuitvoer

(oulPUT).
C, Cossette. lnput en output.
S, Beeldscherm. Alleen output.
E, Scherm en ioetsenbord (Ediior, toet-

senbord met beeldscherm gecombi'
neerd). lnput en output.

R' RS232-poort (ATARI 850 lnterfoce
module). lnput en Output.

D, FILENAME.EXTFiIe,'Bestondsnoom.
EXT" Diskettestotion l.

D2, FILENAME.EXT Hetzelfde be-
stond op diskettestoiion 2.

"String = (betekenis "rijgnoer')een rij
''oon elkoor geregen tekens ' voorgesteld
door een voriobele noom, gevolgd door
een $-(string) teken. Zie ook DlM.



Nomen von diskette beslonden beginnen
met een letter en kunnen tot 8 tekens long
ziin. De bestondsnoom kon met een focul
lot;eve ioevoeging (EXTension) eindigen.
(Een punt, gevolgd door I tot 3 tekens).
Men kon noor believen 3letters of ciifers
gebruiken. Sommige proktische verlen'
grngen zrln:
.BAS = Een door de functie 'SAVE'opge-
slogen BASIC-progrommo.
.LST = Een door de functie 'LlST opge-
slogen BASIC'progrommo.
.DAT = Algemene gegevens bestonden.
.OBJ = Mochinetool bestonden ('OBJect
bestqnden")
.TXT = Teksrbestonden

I/O - INSTRUKTIES

OPEN (O.) - Bereid een opporoot op
input of output voor. De IOCB '-
nummers zijn 'l t/m Z Gebruiki de
volgende codes,
BEWERKING CODE BETEKENIS
lnput 4 olleen lezen
Output 8 olleen schrijven
Updote 12 lezen en schriiven
Append 9 voeg toe oon het

eind von hei best.
Directory 6 olleen diskette

inhoudsopgove
(directory)

Biiv: OPEN $1,4,0, "K," Openi het
toetsenbord voor input door IOCB
fl 1 (bewerking 4)

OPEN S 2, 8, 0, "P, ' Openr de
printer voor output door IOCB S2
(bewerking 8)

OPEN fl I, I2,0, "D.MYFILE,DAT"

Opent hel diskettebesiond voor
"updote"-funciie door IOCB fll
(bewerking l2)
OPEN $ B l,6,0, "D:x.x" Opent
het diskettestotion I voor inhoud
sopgove door IOCB S 1).

' IOCB is de olkorting von lnlOut Control
Block; inwendige poorl-nummers woor
door de informotie wordi verstuurd.

CLO5E (CL.) - Sluit het opporoot of no
een input- of outputhondeling en geeft het
IOCB-nummer vrij. Mog ook gebruikl
worden wonneer geen opporoot werd
geopend. De lOC8-nummbers zijn I t/m 7
zools bii OPEN.
Bijv.: Close S1 (Het bii IOCB Sl geo'

pende bestond sluiten en IOCB
vrijgeven)
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INPUT (1.) - Hoolt 66n regel tekens uit
een opporoot. De regel moet door een
RETURN-teken beeindigd worden.
Biiv: INPUT A (Vroog een gelol en zet

het in A).
INPUT A, B, C (Vroog 3 getollen,
gescheiden door kommo s en zet
zeinA,BenC)
INPUT A$ (Vroog een rii tekens en
zet ze in A$; A$ bevol geen
RETURN-teken)
INPUT 1, A$, B (Hool een rii tekens
uit een door het lOCBfll geopende
opporool en zet hem in A$ en B).

PRINT (PR.) of (?) - Betekent
''ofdrukken"; str-rurt gegevens noor hel
beeldscherm of een onder opporoot.
Biiv: PRINT (Er verschijnt een lege

regel).
PRINT "Het getol is", A (Tekst en
getol worden op het beeldscherm
ochter elkoor ofgedrukt).
PRINT 'Het getol is l A (De kommo
veroorzookt meer ru;mte tussen de
tekst en het getol. Met POKE 201, S

kon het ooniol spoties worden
gewijzigd. S is hierbii het oontol.
PRINT A$; (De punl-kommo ver-
hindert dot RETURN oon het eind
von de regel meegezonden wordt.
De eersivolgende print-instruktie
wordt don ook op dezelfde regel
ofgedrukt.
PRINT f,1, A$ (Schriift A$ weg noor
hel opporoot dot is geopend op
fl1.

IPRINT (tP) - Drukt gegevens of op de
prinler. Er is geen OPEN- of CLOSE-
funciie nodig. Een punt-kommo oon het
eind von
de regel verhinderi niet dot RETURN
wordl meegezonden.
Biiv.: LPRINT (Zendt een lege regel noor

de prinler)
LPRINT A$ (A$ wordt ofgedrukt)
LPRINT A$;B (A$ en B zullen op
dezelfde regel worden ofgedrukt).
LPRINT A$,8 (Als boven, moor de
kommo veroorzookl dot er meer

ruimte tussen de Ag en B vrijge-
loten wordt. Met POKE 201, ir
weer hel oontol spoties te
veronderen).

GET - Neemt e6n enkele byte (teken)
uit het gespeciliceerde opporoot en zet
het in de oongegeven voriobele.

PUT - Stuurt een enkele byte in een
voriobele noor een gespeciliceerd
opporooi.
Bijv., PUT #'l,A (Stuurt het byre in A noor

het met IOCB Sl geopende
opporoot).

NOTE (NO.) - Wordt met diskette
gebruikt ier bepoling von de ploots von
het volgende te lezen of te schrijven byte.
Bilu: NOIE S1, SEC, BYTE (Zet het sec-

iornummer in SEC en her byte-
nummer in BYTE; verwijsi doorbij
noor het door IOCB fll geopende
bestond).

POINT (P) - Wordt gebruikt om de DOS
le vertellen, woor het volgende te lezen of
te schrijven byte zich bevindt.
Biiv., POINT fl1, SEC, BYTE {Verwiisr

DOS hoor sectornummer SEC, en
BYTE'nummer BYTE).

STATUS (SI) - Leest de stotuswoorde
von een gespecificeerd opporoot. De zo
gehoolde stotuswoorde wordt verkloord
in de tobel met foutmeldingen.
Biiv., STATUS #l,A (Zei de stotuswoorde

von het door IOCB Sl geopende
opporoot in A).
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BEWERKINGSI NSTRUKTIES

LET - Kent woorden oon numerieke of
strino-voriobelen loe.
Biiv,- LET A=B (De woorde von B wordt

oon A toegekend)
LET A$="HELLO"
A=B; A$="HELtO" (Gebruik von
het woord LET is niei verplichl).

POKE - Zei een getol tussen 0 en 255 in
een bepoolde geheugenploots tussen 0 en

65535. Gebrokln getollen worden ofge-
rond. Gebruik PEEK om een geheugen-
olools te lezen.'Biiv., POKE 82,0 (Zet woorde 0 in de

geheugenploots 82)
A=PEEK (82) (Leesl de inhoud von
de oeheuqenploots 82 en kent
dez"e woq-rde toe oon voriobele A.
Hookies ziin verplicht bii PEEK).

DIM - Dimensionering, Reserveert
geheugenruimle voor strings en nume-
rieke reeksen. Elk stringteken, neemt 66n
byte; elk element in een numerieke reeks
neemt zes byles.
Biiv: DIM A$(.l0) (Een string met l0

voriobelen)
DIM B(10) (Een numerieke reeks; B

bevot elementen 0 t/m l0)
DIM B('10,10) (Een tweedimen-
sionole reeks)
DIM A$(,l0),8(,l0) (Verschillende
voriobelen worden door kommo's
von elkoor gescheiden).

COM - Geliik oon DlM.

CLR - Wist de gereserveerde ruimle von
olle voriobelenreeksen en strings uit hel
geheugen.
Biiv.: CLR

DATA (D.) - lnstruktie die een liist von

ciifers enlof letters bevot, die gebruikt
kunnen worden bii de hieronder vermelde
READ-insfruktie.
Biiv.' DATA 1,2,3,4,A,8,C,D (Een liist met

informotie die moet worden gele-
zen door een "READ"-instruktie).

READ - Leest het volgende onderdeel uit
een DATA-reqel en kenl het toe oon een
uoriobele. Ais een DATA regel is gebruikt
hooli READ doto von de volgende DATA-

reoel in het proqrommo.
ai;"", neeO e 

-1e 
zol het volgende getol

op de liist in de DATA'regel ziin).
READ A$ (Geldt ook voor strings)
READ A,A$,8,8$ (Houdt meervou'
dige voriobelen met kommo's uit
elkoor).

RESTORE (RES.) - Verwiist READ noor
een DATA-regel.
Biiv., RESTORE (Hel volgende te lezen

onderdeel zol hel eerste ilem von
de eerste DATA-regel ziin).
RESTORE l0 (Het volgende te lezen
onderdeel zol het eerste item von
de DATA-instruktie oP regel l0
ziin).

REM (R.) of ([:poce]) - Loot verklorende
opmerkingen in een progrommo toe.

Alles wot vonof REM tot qon het eind von
de regel volgi, wordt door BASIC
genegeerd.
Biiv., REM Dit is een opmerkingl

BEELDSCHERM I NSTRUKTIES

GRAPHICS (GR.) - Kiest een grofische
modus of beeldschermindeling. Modus t
l6 kiest een ongedeeld beeldscherm
(zonder tekstvenster). Modus + 32 voor-
komt wissen von het beeldscherm
Biiv., GRAPHICS 8 (Modus voor Gro-

phic5 I met tekstvenster)
GRAPHICS 8+16 (Modus 8, sehele
scherm beschikboor voor
Grophics)
GRAPHICS 8-32 {Het beeldscherm
wordt niet gewist)
GRAPHICS 8+ I6+32 (Beide moge-
liikheden gecombineerd)

SETCOIOR (5E.) - Bepoolt de kleurnu'
once en helderheid von het gekozen
kleurregister. Het registernummer is niet
hetzel{de ols bii de COLOR-opdrocht.
Biiv: SETCOLOR 1,2,4 (Steh register I in

op kleur 2 in helderheid 4)

Register,0-3
Kleur: 0-15
Helderheid' 0J4 (olleen even
getollen).

COTOR (C,) - ln de grofische modes (3-

I l)wordt een kleurregisier voor het
oebruik von PLOT qekozen. Het regisler
Eier is niet gelijk oon het register in SET'

coLoR.
Biiv.' COTOR 2 (Kiest het kleurregister 2.

ln de modi G2 wordt een ASCII'
leken gekozen, woorvon de
woorde 2 is voor PLOI)

VGreirtc RAM
(Byro.)

Gedeeld Vol

992
674 672
121 420
131 432
691 696
1171 1176
2171 2184
4190 4200
8 2 8138

8138

- 8138

- 8138
I54 l l52
664 660
1270 1296
8ll2 8138

TABEL MET BEELDSCHERMMODI EN .INDELINGEN

BEETOSCHERMINDELING

Gtophicr
Modss

0
I
2
3
4
5
6
7
8
9
t0
tl
12
l3
l1
t5

TyPo

TEXT
TEXT
TEXT
GRAPHICS
GRAPHICS
GRAPHICS
GRAPHICS
GRAPHICS
GRAPHICS
GRAPHICS
GRAPHICS
GRAPHICS
GRAPHICS
GRAPHICS
GRAPHICS
GRAPHICS

Aontol Aontol
Aontol regclt (mel r6gelt Aontol
kolommen Tokrtvenrt€r)(vol.Ghcrm) Kl6uren

40
20
20
10
80
80
160
150
320
80
80
80
40
40
160
r60

20
t0
20
40
10
80
80

v
i
l0
r60
160

21
21
12
21
,t8
48
96
96
192
192
192
192
21
12
192
192

1.1/2
5
5
1

1
2
4
1-1/2
l
I
16
5
5
2
I
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PIOT (PL) - Zet een enkele punt of ieken
op een gespecificeerde ploots op het
beeldscherm.
Bilv.: PLOT X,Y (X en Y-codrdinolen.

De X- en Y-woorden dienen posi-
iieve getollen te ziin mel een
woorde geschikt voor de gekozen
Grophics modus.)

POSIIION (POS,) - Zet de cursor op
een bepoolde beeldschermpositie; echier
er wordt niels opgetekend. Dit is nuttig
o.o, voor het bepolen von de positie von
tekst met PRINI
Biiv.: POSITION X,Y

TABEL VAN SETCOLOR..DEFAULT''* 
KLEUREN

Salcolor
(l(hrr. "Dcloulr"Hcldcr. W..rg.g.y.nr.ritt.r) Kl.ur.r h.id (losr

IOCATE (tOC.) - Hooli doto op von een
oongegeven schermlokotie. Hoolt tekens
in modi G2. Hoqlt €OLOR-nummers in de
modi 3l'1.
Biiv.: LOCATE X,YD (Hoolt gegevens

von schermlokolie X,Y en kent
deze oon D toe.)

DRAWIO (DR.) - Trekt een liin tussen de
lootste positie von de cu6or en de gespe-
cificeerde X- en Y-coordinoten. De cursor
stoot don tenslotte bij de nieuwe
coOrdinoten.
Biiv.: DRAWTO X,Y (Trekt een lijn noor

het punt X,Y vonof de huidige posi-
tie von de cursor.)

DE ATARI KLEUREN.
(SETCOLOR/r NSTRUKTTES)-

FUNCTIES

Een functie bewerkl 66n of meer woorden
en geeh de uitkomst. Woorden kunnen
sirings of getollen zijn. De voorbeelden
tonen A (numerieke voriobele) of A$
(string voriobele) ols resultoqt von de
funclie. Een functie kon bij:,ro overol
gebruikl worden woor men een woorde
zou willen gebruiken, inclusief in een
ondere funciie.

REKENKUNDIGE
FUNCTIES
ABS - Geeft de qbsolute woorde von
een geiol.
Biiv: A=ABS (B).

CLOG - Geeft normole logoritme
(grondtol l0)
Biiv.; A=CIOG (B).

EXP - Geeft de woorde von e (ongeveer
2.7'18) tot de oongegeven mocht. lninkele
gevollen is EXP olleen tot 6 ciifers nouw-
keurig. Deze functie is omgekeerd even.
redig oon de LOG.functie.
Biiv: A=EXP (B).

INT - Geeft het grooiste gehele getol
kleiner don of geliik oon de ingevoerde
woorde.
Biiv: A=INT (B).

LOG - Geeft de notuurliike logoriime
(grontol e) von een qetol. Deze functie is
omgekeerd evenredig oon de EXP-functie.

RND - Geeft een willekeurig getol
tussen 0 en l. Geeft echter nooit een l.
De woorde moolt geen verschil.
Biiv: A=RND (0) (A=een getol seliik

oon of groier don 0 en kleiner don
r)
A=RND (0)x8 (A=een getol groter
don of geliik oon 0 en kleiner don
8).

SGN - Geeft -l ols het getol negotief is,
0 o-ls het getol 0 is. en I ols het getol posi-
tief is.

Eiiv: A=SGN (A).

SQR - Geeft de posilieve wortel von een
positief getol.
Biiv.: A=SQR(B)

ORANJE
GROEN
DONKER
BI.AUW
ROSE OF
ROOD
ZWART

NUMMERS EN

l(auran
GRIJS
r-rcHT oRANJE (GOUO)
ORANJE
ORANJE.ROOD
ROSE
vror-Er.RooD
vrot €T-BtAUw
SIAUW
ETAUW
I-ICHT BI.AUW
TUROUOISE
EI.AUW.GROEN
GROEN
GEET.GROEN
ORANJE-GROEN
I.ICHT ORANJE

KLEUREN
S.t.olor
(o.xp2)
NummaB

0
I
2
3
I
5
6
7

-8
9
t0
ll
t2
t3
l,{
t5

028
lt2t0
291
3,t6
loo
' DEFAULT" is een toeitond von niet toeaekende
lleurwoorden, biiv. wonneer geen SETCSIOR-
inslruklie ;s gebruilt. ln de2e toertond neemt
SASIC de lleurwoorden oon zools vermeld
onder "Defoult" kleuren.

N8' De lleuren lunnen, olhonleliil von her
gebruikle rel€v;sie- of monitor-type, von de oon-
gegeven tobel en lleuromschriivins ofwiilen.
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Blilven

TRIGONOMETRISCHE
FUNCTIES
AfN - Geeft de orc tongens von een
wqorde in rodiolen of groden.
Biiu: A=ATN(B)

SIN - Geeft de sinus von een hoek.
Biiv.: A+SlN(B)

COS - Geeft de cosinus von een hoek.
Biiv.: A+COS(B)

DEG - Alle volgende trigonomeirische
funclies worden in groden uitgedrukl.
Biiv., DEG

RAD - Alle volgende trigonometrische
functies worden in rodiolen uitgedrukt. De
compuier neemt oon dot woorden in
rodiolen gewenst worden, zolong niet
''DEG ' gespecificeerd wordt {groden).
Eiiv: RAD

SPECIALE
FUNCTIES
ADR - Geeft het decimole geheugen-
odres von het begin von een slring.
8iiv, A=ADR(BS)

A=ADR ("DEZE SIRING")

FRE - Geeft oon hoeveel geheugen
(RAM) er nog vrij is. (0) is een verplichte
lose voriobele.
Biiv.: A=FRE{O)

PRINT FRE(O) (Hiermee wordi oP
het scherm gezet hoeveel bytes er
in hei geheugen nog beschikbor
ziin)

PEEK - Geeh het getol dot op een speci'
fiek geheugenodres is opgeslogen. Het
od.es moel een gelol tussen 0 en 65535
ziin. Het .esultoot zol tussen 0 en 255
liggen.
Biiv, A,PEEK(B)

USR - Geeh de resultoten von de uii-
voering von een subroutine in mochine'
tool DL eerste woorde is het odres von de
sub-routine in het geheugen. De ondere
woqrden worden voor gebruik door de
subroutine op de stopel (stock) gezet
(eerst het hoogste byte). Merk op dot USR

het oqntql porometers (het odres niel
meegeleld) boven op de stock qchterloot.
Biiv, A=USR(B,C,O) (Zol de subrouline

bii B oproepen en C en D eroon
doorgeven).

STRING FUNCTIES
ASC - Geeft de ATASCII-code von het
eersie ieken von een string ierug.
Biiv, A=ASC ('A') (A wordt 65)

A=ASC (B$) (Si.ins vo.iobelen
kunnen worden gebruikt. Geeft de
ATASCI|-woorde von het eercle
teken von B$ (B-string)).

CHR$ - Geeft hei teken verlegenwoor-
digd door her ATASCII-nummer. Reciproke
functie von ASC.
Biiv.: A$=CHR$ (65) (A$ wordt 'A').

LEN - Geefi een geiol dot de lengte
(oonlol tekens) von een siring oongeeft,
Biiv.: A=LEN {A$).

STR3 - Geeft een string die een gespeci-
ficeerde woorde vertegenwoordigt (Ver'
toqlt een getql in een siring).
Biiv.: A$=STR$ (65) (A$ wordt geliik oon

"65", wol door de comPuter niel
meer ols een getol herkend wordt,
moor ols een string).

VAL - Geeft een getol dot in een oPge'
qeven string vertegenwoordigd is. (Ver'
loolt een stiing in een getol).
Eiiv: A=VAL ("100') (A wordt geliik oonEiiv: A=VAL ("100 ') (A v

het qetol honderd).hei getol honderd).
A=VA[ (A$) (A wordl de woorde,
vertegenwoordigd in A$).

STRING BEWERKINGEN
ATARI BASIC gebruikt geen slring reeks
formoot voor string bewerkingen. Een

mid-string instruktie stooi bewerkingen
toe zoqls siring-verbindingen, delingen en
overige hondelingen,

Voorbeelden,
String-deling
50 A$ = 'JANPIETKLAAS"

60 BS = A$(9,,l6) (B$ is 'KLAAS")

String koppeling
50 A$ = "HAILO"
60 B$ = "FRED"

Z0 A$ (tEN (A$ + 'l) = BS (A$ lS "HALLO
FREO")

Zoekmogeliikheid in een 5lring
50 FOR I = I TO tEN (A$)
60lF A$ 0,,|) = "E" THEN PRINT "HOERA

EEN E''
70 NEXT I

FUNCTIES VOOR STUUR.
KNUPPELS EN
DRAAIKNOPPEN
PADDIE - Geeft de woorde von een
opgegeven drooiknop-commondopost
(Poddle)terug. De poddles zijn von voor
noor ochter mel G3 genummerd. Hei re-
sultoot ligl iussen I en 228 en neemt ioe
wonneer de knop noor links wordt ge-
drooid (tegen de klokrichiing in).
Biiv: A=PADDLE(O).

PTRIG - Geeft een 0 ols de rode vuur-
knop von de poddle is ingedrukt en een I
wonneer deze niet is ingedrukt. De pod-
dles zijn von voor noor ochter genum-
merdvon0-3.
Biiv.' A=PTRIG(O)

STICK - Geeft een getol, ofhonkeliik von
de stond von de stuurknuppel (ioystick).
De ioysticks ziin genummerd von 0-1, von
voor noor ochler. Zie de tekening voor
detoils.
Biiv.: A=STICK(O).

STRIG - Geeft een 0 ols een specifieke
ioystick-vuurknop ingedrukt word en een
l, wonneer deze niel is ingedrukt. De ioys'
ticks zijn genummerd 0 en 1.

Biiv, A=STRIG(O)
Joystick I = STICK(O)
Joyslick 2 = STICK(1)
De volgende tekening ioont de
getollen. wonneer de stuurknuppel
wordt bewogen in een gegeven
richting.

l1
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FUNCTIT TOETSEN

ESC - Veroorzooh dot de volgende
ingedrukte toets ols een iniernqtionqol of
een grofisch teken voorgesield wordt en
uitgevoerd wordt wonneer een 'prini"
insiruktie in een progrommo wordt
legengekomen.

BREAK - Veroorzookt dqt een BASIC-
progrommo gestopl wordt.

SYSIEM RESET - Stopt een lopend pro-
grommo, zet het beeldscherm in de Gro-
phics modus 0, wist het scherm en zet de
voriobelen op hun "defouh" of nul

SCHERMBEWERKINGS
FUNCTTES (EDTTTNG)

SHIFI INSERT - Voegt een regel in op
de plools woor de cu60r stool.

CTRI INSERI - Voegi een spotie in op
de ploots woor de cursor sfoot.

DEIETE BACK S - Verwijderi hei ieken
links von de cursor, en zet de cursor op
deze ploois.

SHIFI DETETE BACK S - Verwijderl de
regel woorop de cursor sfqoi.

CTRL DEIETE EACK S - Verwiiderl het
teken woorop de cursor stoot en schuift
het resterende gedeelte von de regel
terug om deze vrijgekomen ploots te
vullen.

SHIFT CTEAR of CTRI CLEAR - Wist her
scherm.

CTR[-l - Beweegt de cursor omhoog.

CTR[-l - Beweegt de cursor omloog.

CTRI-- - Beweegt cursor noor links.

CTRL-- - Eeweegt cursor noor rechts.

FOUTMELDINGEN

CODE METDING I382 Onvoldoende geheugen-
cqpociteit

ApporootJimeout foutmelding
(reogeert niet binnen
riidslimiet)
Apporoot NAK foutmelding
(Apporoot meldt zich niet
beschikboor)
Seriol bus foutmelding
Cursor buiten toegestoon
gebied
"Seriol Bus Doto Frome Over-
run" foutmelding
"Seriol Bus Doto Frome Check-
sum" {or-rtmelding
Fout veroorzookt door extern
opporoot
lllegole beeldscherm modus-
foutmelding
Funclie niet uitgevoerd
Onvoldoende geher-rgen (RAM)
Diskette-stotion nummer
foutmelding
Te veel OPEN bestonden
Diskette vol
Onhersielboor sysieem-
gegevens, l/O foui
Verkeerd beslondsnummer
Bestondsnoqm fouimeldino
POINT lengte von gegeve-ns
foutmelding
Bestond gesloten
Apporoot instruktie onoeldio
Disk inhoudsopgove {directoiv)
vol
Bestond niet gevonden
POINT ongeldig
Ongeldig APPEND
Fout formoot

N.B.,.Zie blodziide ll (ERROR CODES)
von de Engelse versie voor de voutmelding
zools die op uw beeldscherm zol
werschiinen.

woorden. Wist het progrommo niei uii hei
geheugen.

SET-CLR-TAB - Beweegt de cursor noor
de volgende, von te voren voslgelegde,
lobulotorstop.

(SHlFISET-CIR-TAB - Wist een tqbulo-
lor stop.

(CTRI SEI CLR-TAB) - stelt een tobulo-
lor sfop in.

(CTR[) I - Stopt en stort het om hoog
rollen vqn hei beeld op het scherm.

(CTRI) 2 - Zoemer

(CTRL)3 - Duidt het einde von een
bestond oon.

3
4
5
6

7
8
I
ro
lt
12
t3

t4
I5
l6
17

l8

Woorde incorrecl
Te veel voriobelen
Fout in de string lengie
Beschikbore geqevens niet
binnen gevroogd bereik
Getol groler don 32767
Fout INPUT-instruktie
D|M-fout in gegevensreeks of
string
Stock vol
Driivende kommo getol te groot
of te klein
Regel niet gevonden
Geen possende FOR-
instruktie
Regel te long
GOSUB- of FOR-regel verwijderd
RETURN-fout
Syntox-fout (opdrocht fout
gespeld)
Ongeldig teken voor string
toepossing

NB: De volgende fouten ziin
INPUT/OUTPUTJouten, die zich kunnen
voordoen bii hei gebruik von diskette-
stotions, printers of onder oongeslolen
opporotuur. Verdere inlormoiie wordt met
de opporoiuur verstrekt.
19 LOAD-progrommo te long
29 Apporootnummer groter don /
21 LOAD-beslond fout
I28 BREAK-stop
129 IOCB reeds geopend
l3O Nietbestoondopporoot
l3I IOCB, olleen schriiven
132 Ongeldigebewerkingsinstruktie
I33 Apporoot of bestond niet

geopend
134 VerkeerdlOCE-nummer
135 IOCB-'Alleen lezen

loegesloon"
EOF (Einde von besiond)
lngekorte (verminkte)
vermelding

t40
l4l

142

l/l,il

14

r45

145
r47
r60

t6t
r62
r63

1U
165
166

167
r68
169

170
171
172
173

r36
137



Every efforr ..-- been mode to ensure
the occurocy of the product documento-
lion in the monuol. However, becouse we
ore constontly improving ond updoting
our computer softwore ond hordwore,
Atori, lnc. is unoble to guorontee lhe
occurocy of printed moleriol olter the
dote of publicotion ond discloims liobiliry
for chonqes, errors or omissions.

No reirodr-rction of this documenl or
ony portion of its contenls is ollowed
wiihout the specific wrillen permission of
Atori, lnc. Sunnyvole, CA 94086.

Toutes les meosures possibles ont et6
orises ofin d ossurer I exocliiude de lo
documentotion du produit dons le monuel
Toutefois. du {oit de nolre constonte
om6liorotion et mise d iour du logiciel ei
du mot6riel {"softwore" el "hordwore")de
notre ordinoteur, Atori, lnc.. ne peut
oorontir Iexqctilude de tout mot6riel
imprim6 oprds lo dole de publicoiion et
d6cline loute responsobilit6 quonl oux
chongemenls, erreurs ou omissions.

Ce-document ne peut 6tre reprouduit en

oortie ou en iololil6 sons loutorisolion
icrite expresse de Atori, lnc , Sunnyvole,

cA 94086 USA.

Es wurden olle Mossnohmen unter-
nommen, um die Richtigkeit der
Produktions-dokumentotion im Leit[oden
zu versichern. Do wir iedoch loufend
unsere Softwore und Hordwore verbessern
und ouf den neueslen Stond bringen, konn
Atori, lnc. die Richtigkeit des Druck-
moteriols noch dem Ver6ff entl ichungsdoium
nicht mehr gewcihrleisien. Atori weist
weiterhin dorouf hin, doss die Firmo fur
Anderungen, Fehler oder Auslossungen
nicht hoftet.

Kein Nochdruck dieses Textes bzw. eines

Ausschnittes desselben wird ohne die
vorherige schrifltiche Genehm,gr.rng von
Atori, lnc., Sunnyrole, CA 94086 USA,
gestottet.

Al hel mogeliike is gedoon ten einde in

deze hondleidinq een occurole produclom-
schrijving te verzekeren. Omdot wii echter
sleeds beziig zijn onze computer progrom-
motuur en o-pporotuur te verbeteren en bii
de tiid te houden, kon Atorr, lnc. niel
goronderen dol de literotuur no de publi-
kotiedolum noq correcl is en is doorom
niet oonsprokeliik voor veronderingen,
errolo of weglotingen.

Reproductie von dit document o[ enig
deel doorvon is niel loegestoon zonder de
uitdrukkeli jke schrifteliike toestemming von
Atori, lnc., Sunnyvole, CA 94086 USA

a
Se ho hecho todo lo posible poro ose'

guror lo exoctitud de lo documenloci6n
del produclo en el monuol. No obsto.te, y
debido o que continuomente estomos
meiorondo y modernizondo nuestros con-
juntos de progromos y ordenodores,
ATARI, lnc. no puede gorontizor lo exoc-
titud del moteriol impreso despu6s de lo
fecho de publicocidn. y no se hoce respon-
soble por combios. errores u omisiones.

Se prohibe lo reproduccion de esle
documento o de cuolquier porie de su

contenido sin el consenlimienlo escrilo de
ATARI, lnc. Sunnyvole, Colifornio 94086.

Ogni curo d stoto preso p.!s,curore
l occuroiezzo dello documentozione in
questo monuole. Doto comunque il con-
sionte miglioromento e oggiornomento
del nostro softwore e hordwore, Atori, lnc.
non gorontisce I'occurotezzo del moteriole
illustrotivo dopo lo doto di pubblicozione
e declino ogni responsibilitd dovuto o
combiomenti, errori o omissioni.

Nessuno riproduzione di questo
documento, per intero o in porte, d
permesso senzo l'outorizzozione sc.itto di
Atori, lnc. Sunnyvole, CA 94086, USA.
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o1983 Ato.i lnc.
All Righrs Reserved
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