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TNLEIDING

Het is zover I voor u ligt de nieuwe OMIKRON.BASIC te
wachten tot u hen in gebruik neent. Dit handboek wil u

I

I

I

helpen, uw Atari ST en OMIKRoN.BASIC optinaal te
gebruiken. We hebben ons best gedaan op dit handboek.
en hopen dat het duj-delijk is. Toch is een handboek
geen bedlektuur ! We adviseren om het een keer helemaal
door te lezen, en dan nog een keer. Bij de tweede keer
beschikt u dan over zoveel achtergrondin forrnatie, dat u
ook de finesses in de beschrijvingen gemakkelijk
beqrijpt. Dit handboek wil geen BAs Ic-s tudieboek zijn.
lle gaan er wel van uit dat u de principes van een
computer in het algemeen, en programmeren in BASIC in
het bijzonder, begrijpt.
1.

INGEBRUIKNAME VA}I O}IIKRON. BASIC

wanneer u uw Atari ST aanzet of reset, plaats dan de
Omikron, BAS Ic-diskette in drive A. De BASIC zal dan

automatisch opstarten en u
scherm-editor. U kunt nu

Ornikron.BASIC beginnen.

Maar laten we allereerst
nader bekijken.

nog

komt direct
in de
met prograrnmeren in

even

een aantal

zaken

Het automatisch opstarten door het progranma in de zg.
'AUTo-FoLDER'. Dit programna 'RAM200.PRG' maakt een
RAM-disk aan van 200K. Deze RAMdisk kri-iqt de driveaanduiding C: of D: als er nog een hard disk is
aanges loten .
u het
Daarna klikt u drive A3 tweemaal aan. Nu klikt
progranma OM-BASIC.PRG tweemaal aan om de BASIC op te

starten.
wilt u GEEN RAMdisk, zorg er dan voor dat de schij f
niet automatisch opstart. Daarna kunt u het programma
ol4-BASIC.PRG dubbel aanklikken, om de BASIC op te
starten.
AIs u de RA.IDISK wilt wijzigen, Iees dan eerst het
documenL 'RAl,t200.DoC' dat op de BASIC-schijf staat.
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=.U.......F
Naast de voor u liggende diskette-versie van het
Omikron.BASIC is er ook nog een versie op EpRoM-nodule
leverbaar. Het voordeel van deze module-versie is dat
ze geen geheugenruinte 'consumeert , .

Als alles correct verloopt, kunt u direct met deze
ane}le BASIC aan de alag. Doen zich echter problemen
voor, neeD dan schriftelijk
kontakt op met :
Atari (Benelux) B,V.
Postbus 70
4130 EB Yi anen

2.

BUITBII IIERXIIIG STBIT,BN VAII OIIIXRO .BASIC

l{anneer u net OMIKRON.BASIC wilt stoppen, en de
controle terug aan het operating system vrilt geven. dan
typt u geh'oon . SYSTEU IRETURN].

l0
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GEBRUIK VAN EET EANDBOBK
TOETSEIT

Toetsen die u in moet drukken, staan tussen vierkante
haken : IReturnl, IK], IHelp]. ICTRL] (=Control) enz.
De pijltjestoetsen in het cursor-blok zien er
handboek zo uit : t<l [>] tvl t^l

I

i

I
I
I

i
I

I
I
t

t

in dit

vele toetsen komen meer dan eens op het toetsenbord
voor, zowel in het toetsenblok 1inks, als in het
numerieke blok rechts. cerroonlijk naakt het niets uit,
of u de toets in het ene dan wel in het andere blok
indrukt. rndien het we1 verschil maakL, dan vermelden
we uitdrukkelijk hrelke toets u in moet drukken. Een
speciaal geval is de [Return]-toets. In het numerieke
blok heet die toets [Enter], maar beide hebben dezelfde
functie. Staat ergens dat u [Return] noet indrukken,
dan kunt u altijd net zo goed [Enter] drukken.
Een aantal toetsen moeten (zo qoed als) altijd
samen
met andere toetsen ingedrukt worden !
I shifr ]
lAlternatel (vaak afgekort als IALT] )
IControl] (veelal afgekort aIs ICTRL] )
Indien u rneerdere toetsen tegelijk rnoet indrukken, dan
staat er een streepje tussen :
ICTRL]-[Insert], of IAlternate]-[ 0 ]
ICTRL]-[Insert] betekent dus :
1. U drukt de "Control"-toets in
2. zonder "Control" Ios te laten, drukt u "Insert" in.
IATTBRTIPBS

In dit handboek uorden verschillende lettertyPes
gebruikt, on verschilLende zaken aan te duiden.
In een ander lettertYPe staan !
- prograntfia's ofr in te tYPen
- BAslc-conmando' s
- Output van de comPuter
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COIiIIIANDO,

S EN

Cornmando's

VARIABEI,EN

staan altijd

volledig in hoofdletters

:

PRINT, OPEN, PCIRCLE enzovoort.

Bij variabelen. labels. door uzelf gedefinieerde
functies en procedures is daarentegen enkel de eerste
letler een hoofdletter en staat de rest in kleine
letters:
Aantal, lrassa
variabelen
Type("Naam"), FN(Blnomial(x,Y) procedure, functie
Bevat de naam een onderstrepings-teken of "underscore"
( "_" ),
dan is de eersLe l-etter daarna ook een
hoofdletter:
Aafltel Rlanten
variabele
Print_te_Fil.e ( INaamn )
procedure
Deze schrijfwijze wordt ook in de l.isting gebruikt.
SYNTAX-BESCERI.IVINGEN

Defen van de syntax (de schrijfwijze van een conunando )
die tussen vierkante haken staan, kunnen worden

weggelaten.

Voorbeeld i

Syntax : EDIT [<regel>]

Bij het

commando EDIT hoefL u nj-et per
nummer op te geven; u kunt gewoon EDf?

se een regelschrijven.

Delen van de syntax die tussen puntige haken staan,
dient u door een logische waarde te vervangen.

Voorbeeld 3

Syntax : EDIT [<regel>]

U hoeft natuurlijk niet EDff Regel te typen, maar EDIT
gevolgd door een regelnutruner, bv. EDIT 230.
Delen van de syntax die tussen accolades staan,
keu zenogel i j kheden .

72

atarimuseum.nl

zL)n

Voorbeeld 3

Syntax : STRING$(<Anntal>,{<ASCII-code>l<"Teken'5})

Dit wil zeggen dat u de functie STRINGS zowel in de
vorm STRINGS ( 1O, 65, als in de vorn ST-Rr|GS(lO,"A") kunt
gebruiken.
Een <Iijst van variabelen> is een tijst
<variabe 1e> [ , <variabe]-e>. . ,l

Voorbeeld 3

Syntax : INPUT

in de vorm

:

<lijsl van variabelen>

Dit betekent dat u fNPU? x kunt typen, maar ook fI/PU?
x,y of noq meer variabelen, gescheiden door een komma.
DE DIVERSE DEI,EN VAN DIT EANDBOEK

Het handboek bestaat uit twee delen : de uitleg over de
diverse colunando's en functies en een naslaq-deel.
In het eerste deel, de uitleg, vindt u een verklaring
van de commando's in hun context (bv. FIELD bL)
"Relatieve files " ) .
In het tweede deel vindt u aIIe conmando's in
alfabetische volgorde. Een bladzijdenummer verwijst
naar het eerste deel.
Achteraan vindt u tabellen en interne informatie over
OMIRRON. BASIC .

wat de moeili j kheidsgraad betreft : het handboek is zo
opqevat, dat e1k deel op de groep lezers is afgeatemd,
ai6 aat deel nodig zou kunnen hebben. rndien u beginner
u het deel over programmeren oP
bent. zult
begrijpen. A1s
machine-niveau waarschijnlijk niet
doorgewinterde prograrnmeur zult u bepaalde stukken
verrn6edelijk al Le eenvoudig en te uitgebreid vinden
(bijvoorbeeld t PRrNT) .
Indien in "eenvoudige" hoofdstukken tips worden gegeven
die een grotere vooikennis veronderstellen dan voor dit
hoofdstui nodig was, dan rrordt dit aangeduid door "voor
profs :". Over het algemeen kont u er ook wel zonder
dat u die tips begrijPt.

atarimuseum.nl

COI,IPATIBILITEIT UET rirBASrC

Indien u aI I'{BAS IC van Microsoft kent,
zult u
gemakkelijk met OMIKRON.BASIC kunnendan
werken
:
OMIKRON.BASIC is voor 99? conpatibel met MBASIC. Dit
sfaat weL op de omzetting van programna,s in MBASIC in
OMfKRON.BASIC, en niet
omgekeera, omdat u in
OMIKRON.BASIC een aantal commando,s meer ter beschiking
hebt. we hebben weliswaar geprobeerd om zoveel
conpatibel te.blijven met LteaSfC, maar toch zijnrnoqeliji
er een
aantal verschillen tussen MBASIC en OMIKRON.8A6IC.
Die
Ieggen we even kort uit.
LOG

In MBASIC berekent LOG(x)
OMIKRON.BASIC gebeurt dit
Iirxs$,

de natuurlijke loqarj-tme. In
met het cornrnando ittlx),

r,rxDs

Deze functies zetten getallen om in het interne
formaat, met vlottende komma. Doordat beide
BAS IC-interpreters een verschillend
forrnaat hanteren,
Ieveren beide functies in MBASIC en OMIKRON.BASIC een
ander resultaat op.

cvs,

cvD

Otnwille - van hoger genoemde reden, verschillen
natuurlijk ook de inverse functies van lli<Ss en MKDS.
Deze onverenigbaarheid valt enkel op, indien u de
strings die door MKSS en MKDS werden glproduceerd, ,,met
de hand" bewerkt.
DATA

Indien u in MBASIC string-data zonder voorafgaand teken
een DATA-regel zeL. dan worden die .i.
strings
behandeld. In OMIKRON.BASIC worden die gegevens, zonder
voorafgaand streepje (bv, I Huis ) , -ais variabele
geinterpreteerd. Het cornmando REaD A Ievert de inhoud
y.j:1_d9 vlli?beIe Huis opi READ AS krijgr de foutnelding
op-

"TYPE }IISMATCH ERRORN.

DEFINT, DEFSNG, DEFDBI,, DETSTR
moeten in OMfKRON.BASIC helemaal vooraan een prograruna
worden opgenomen. en als eerste worden ingetypl.

A1Ie normale .variabelen (A, B, Huis, Startpositie,
eoz,l zi)\ in OMIKRON.BASIC automatisch long integer !!
WiIt u net variabelen met vlottende kornrna ierken, dan
moet u DEFSNG "A-2" als eerste regef in het progranma
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opnemen, of na elke variabele het
zetten (Al , Bl, Huisl, Startpositie!
deel over rekenen.
RANDO

achtervoegsel "1"
enz.). Zie ook het

IZB

bestaat niet in OMIKRON.BASIC. Laat, in programna's die
u wilt herschrijven, dit commando geh,oon weg.
RND(-x)

Ievert niet de startwaarde van de toevalsgenerator op.
maar een willekeurig geheel getal tussen -1 en -X.
RND(-X) in MBAslc-programna ' s kunt u weglaten, bij het
herschrijven.

wImE bestaat niet in

Ol.,lIKRoN. BASIC.

ERA.sE

bestaat niet in OMII(RON. BASfC. U
DIlr-corunando herdimensioneren.

kunt een array met

een

..., AI,L bestaat niet in OMII(RON.BASIC.
De formaat-string bij PRINT USING is in OMTKRON.BASIC
iets anders van structuur. Meer daarover leest u bij de
bespreking van dit commando.
CEAIN

CIOSE

wist strings in buffers, zoals bij de MBASIC-compiler.
INPI.TI

kan alleen volledige regels lezen. Drie getallen met
een kornma ertussen kunt u niet lezen met

INPUT

A:

rNPUT

maar enkel met
rNPUT A,B.C

B:

INPUT

C

:
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DE SCEERI{-EDITOR

Goed, OMIXRON.BASIC is opgestart. U ziet helenaal boven
op het scherm de starL-melding en het wersie-nummerl
daaronder staat OK en daaronder weer een knipperende
cursor. Voor de rest is het scherm blank; het nodigt

uit

om

erop te schrijven.

bevat een schern-editor die in principe
erg veel lijkt op die van de C64. U kunt met de cursor
overal op het scherm naartoe gaan en daar wat typen. U
bent dus niet, zoals dat bij eenvoudiger editors het
geval is, aan een bepaalde regel gebonden. probeer dat
eens uit : met behulp van de vier cursor-toetsen kunt u
de cursor in alle vier de richtingen verplaatsen.
Indien u dan tekst intypt, verschijnt die, zoals
gewoonlijk, op de plaats waar de cursor stond.
U beschikt over een aantal faciliteiten
om een
BASIc-prograruna met behulp van de scherm-editor te
bewerken. l{et de toets [HOME] zet u de cursor in de
hoek links bovenaan het scherm. Met de combinatie
[CTRL]-[HOMEl wist u het. scherm, Met [Backspace] Iaat u
de cursor 1 teken naar links Iopen en het teien dat
daar staat, uitwissen. probeer dit. Typ bijvoorbeeld :
OMIKRON.BASIC

HalTo

a7 TenaaTl

(het teken I hoeft u niet te typen : dat is de cursor)
en typ nu [Backspace]. Nu ziet u op het scherm :
Ha11o alleraaal

Breng nu de cursor op de spatie na
[Backspace] r eerst zag u

"HalIo"

en typ

Hallota11enaa

en na de [Backspace]

:

Eall! allernaa
Er is nog een toets, die het teken links van de cursor
wist en de cursor een positie naar links verplaatst :
IDeletel. Het verEchil tussen IDelete] en IBackspace]
is. dat [Delete] de rest van de regel ;meetrekt",
waardoor dus de hele regel na de cursor-positie 1
positie naar voren L'ordt verplaatst. In hetzelfde
voorbeeld:
t6
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Hall!

allemaa

krijgt u, indien u [Delete] typt

:

HaIt allemaa

maar, indien u IBackspace] had getypt

Hall

r

allemaa

Probeer beide een paar keren. dan wordt het verschil

snel duidelijk.
U hebt ook nog de nogelijkheid om tekens tussen te
voegen, met behulp van de toets [Insert]. Daarmee wordt
op de plaats rraar de cursor zich bevindt, een spatie
tussengevoegd; de cursor blijft
op dezelfde plaats
staan. Een voorbeeld :
Ha11da11emaa1

gevolgd door een druk op IInsert],

geeft : Halld

a1lemaa1

Het gebeurt vaak dat niet 1 teken, naar een hele regel
moet worden tussengevoegd of gekrist. In OMIKRON.BASIC
gebeurt dit met behulp van I

ICTRL]-[cursor omlaag] om een regel tussen te voegen
ICTRL]-[cursor onhoog] om een rege] hreg te halen

en

Daarbij kunt u net de combinatie
ICTRL]-[Delete, de rest van de regel wissen.
Buiten de hoger beschreven manier van intypen, is er
ook nog de zogenaamde Insert-mode. I{anneer u in
Insert-mode een teken Lypt, dan wordt het teken waarop
de cursor staat, niet overschreven maar (met de rest
van de regel-) 1 positie naar rechts opgeschoven. Dat
komt een beetje overeen met de werking van de
vandaar de naam "Insert-mode". De
IInsertl-toets,
vrerking van de IDelete]- en I Bac kspace ] -toetsen is ook
als
anders : IBackspace] heeft hetzelfde effect
lDelete] in de normale mode. en [Delete] rrist het teken
onder de cursor, en schuift de rest van de regel naar
evenwel op z:-)n pl-aats
Iinks opi de cursor blijft
staan. U kornt in Insert-mode (of er uit) door :
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ICTRLI-[Insert]

: schakelt Insert-mode aan en uit

De schern-editor bevat ook de konplete VT52-standaard.
Met behulp van Esc-groepen kunt u de meest verscheidene
resultaten bewerkstel l igen, zoals het scherm w.issen,
een stuk van een regel wissen, de cursor naar links

boven sturen, enzovoort. De volledige Label met
Esc-groepen vindt u in de appendix, Indien u
bijvoorbeeld de rest van het scherm wilt r"rissen (zoek
dit ook op in de appendix), dan moet u ESC J typen :
Hal1ola11emaal - typ nu IESCI IShift]-[J]
en u ziet :
Ila

11o!

Let er op, dat het een hoofdletter J is. De groep ESC j
slaat de huidige cursorpositie op. Die kunt u weer
opvragen door ESC k (kleine letter k).
LINK-REGELS OF VERBONDEN REGELS

u in een BAslc-programma regels intypt d.ie
langer zijn dan.de 80 tekens die op een schermregel
passen, dan zal OMIKRON.BASIC Iinks op de volgende
regel verder schrijven. Dit wil zeggen dat u in een
listing altijd aIIe tekens ziet. en dat er rechts niet
weg zal vallen. In dit geval zal de tweede regel dan
wel met een PIPE-teken ("1") beginnen, a1s teken dat
het on een vervolg-regel gaat. Zo'n vervolgregel krijgt
u ook, r.ranneer u enkel net de cursor naar rechts blijft
lopen : zodra u de rechterrand van het scherm bereikt,
en dan nog I teken verder wilt lopen, verschijnt de
cursor links op de volgende regef, voorafgegaan door
een " | ". Regels die door een " | " rdorden verbonden,
beschouwt de editor als 1 regel.
Wanneer

Hieronder geven we nog enkele toets -combinaties die
in de scherm-editor kunt gebruiken :

IAlternate]-[CTRL] : wis toetsenbord-bu f fer. In die
buffer
slaat
OMIKRON. BASTC
toets-indrukken op, die niet
meteen uitgevoerd kunnen rarorden
(bv. een druk op een toets terwijl
het programma draait ) .
: Een druk op beide ISHIFT] toetsen
ISHIFT]-[SHIFT]
tegelijk, schakelt het scherrn in
18
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tcTRrl-[>]

:

lc"RLI-[<]

:

crRL 1- lc I

:

lcrRLI-[s!

|

t

tCTRLl-tQ1

?

I'

dat het progr.uma gebruikt voordat
het naar de
directe
node
terugkeert. zie ook het comrando
scR.E'sr{.
Bepaalt de linker bovenhoek van
het venster.
Bepaalt de rechter ondertroek van
het venster. wanneer u een venster
dan
hebben
bepaald hebt,
PRINT
output-coruEndo's zoala
niet meer op het gehele scherm
effect, maar enkel nog binnen dat
vengter. Voor grafische corErando's
bestaat daartoe ClfP.
(=Break). onderbreekt een proqraltrma of een listing of een directory
die over het scherm 'acrollt'.
(=Halt). Stop een listing van een
programa ( of een directory )
tijdelijk,
totdat u de toetscombinatie [CTRLI-tQ] indrukt, waarna
de listing verder 'scrollt'.
Deze
toets-combinaties maken het u
mogelijk om een lange Iisting of
directory te bekijken zonder die
te onderbreken met een 'Break'.
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DE FUI,L SCREEN EDITOR

In de Full--Screen-Editor kunt u net als in de SchermEditor programma's intikken. In tegenstelling tot de
Scherm-Editor zal de Ful-1-Screen-Editor alles wat u
intikt opnemen als prograrmatekst en niet als een
direct uitvoerbaar commando. Tikt u bijvoorbeeld: RUN
in dan wordt dit opgevat als een programma-regel zonder
regelnummer.

In de Scherm-Editor kunt u intikken3 PRINT 3+4 en dit
wordt dan ook direct uitgevoerd: de conputer drukt 7 af
gevolqd door Ok.
De Fuf l-Screen-Editor is uitermate geschikt voor de
zgn. tekstbewerkings-opdrachten zoals Blokken SAVEn,
verplaatsen of verwijderen etc.
Als u in de FuI l-Screen-Editor werkt en u heeft daarin
een progranma met regelnununers en u tikt daarin een
direct conmando, dan volgt er een foutmelding. werkt u
zonder regelnunners, dan hrordt het commando opgevat als
een programmaregel en wordt in uw prograluna gezet.
Afgezien van het intikken van zuivere prograrunateks t,
dat met elke editor te doen is, heeft de Full-ScreenEditor een hele reeks bijzondere functies. die het
intikken en veranderen ( het Editten:redi-geren ) van
progranma's kan verlichten. Natuurlijk zijn er funcLies
die het progranma doen opslaan op diskette (SAVE,.),
die het prograruna opstarten (RUN..) en een on deze
Full-Screen-Editor te verlaten en weer terug Le keren
naar de Scherrn-Editor (=Directe mode). De meeste extra
functies van de FuI l-screen-Editor kunt u zowel net het
toetsenbord als met de muis uitvoeren.
U kont in de Fu 1l-Screen-Editor door de [HELP]-toets in
te drukken. U kunt hem weer verlaten door [CTRL]-[C] in
te drukken of door 'QUIT EDIT' onder 'FILE' in de Menubalk aan te klikken met de muia.
Als u nu de [HELP]-toets heeft ingedrukt, ziet ude
MENU-baIk van deze editor op het scherm.
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DE MENUBALX:

De bovenste balk is een MENU-baIk net de MENu-punten:
FILE, FIND, BIOCX, MODE, GO en RUN. Dit menu bedient u
op dezelfde manier
als een cEM-Desktop-menu: Berreegt
u de muis naar een der Menu-punten en dan rolt het Menu
naar beneden en kunt u de gewenste functie kiezen door
er met de muis naar toe te gaan en deze rnet de linkermuisknop aan te klikken.
In tegenstelling tot het GEU-Menu kunt u ook de
Menupunten in de Menu-balk zelf aanklikken. De daardoor
geselecteerde functie komt overeen rnet de bovenste
regel uit dit menu, Voorbeeld: U klikt in de Menubalk
het MPnupunt FIND aan. De gekozen functie is FIND NEXT,
ondat FIND NEXT de bovenste regel van het FIND-Menu is.
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DE CURSORBESTURING

Het knipperende blokje, dat u in onikron.BASIC steeds
zlet, is de cursori het toont u de schrijfpositie. Met
hulp van de Cursor-toetsen, kunt u de cursor over het
beeldscherm sturen. Bovendj-en is het rnogelijk de cursor
met de muis te positioneren: BeweegL u de muis naar de
gewenste plaats en kl ikt u 66nmaal met de linker
muisknop. De cursor zal dan op de aangegeven plaats
verschijnen.
TETST INVOEREN, INSERT- EN OVERSCHRIJF}IODE.

Principieel worden alIe tekens. die u intikt, op die
plaats op het beeldscherm gezet waar de cursor staat.
De editor heeft twee verschillende schrijfmodi ter
beschj-kkingl InserL-Modus (Engel s : Insert=tuss envoegen
en de Modus Overschri jven:

)

- In de Insert-modus heeft het intikken van een teken
tot gevolg dat het ingetikte in een regel wordt
tussengevoegd. Dwz. de rest van de tekens schuift op
naar rechts.
Voorbeeld; (Het onderstrepings teken is de plaaLs van
de cursor ) .
HaIIo Omikron U tikt nu Atari in en het resultaat
is:
HaIloAtari omikron
- In de overs-chrij f-modus overschrijft u de tekens:
Hallo Omikron wordt dan:
HaIIoEtariron.
Het verschil tussen Insert-Modus en overschri j f-Modus
kunt u eenvoudig zien: In de Insert-Modus zieL de
Cursor eruit als een verticaal
streepje en in de
Overschri j f-Modus aLs een knipperend blokje. Vanuit de
modus overschrijven kornt u in de Insert-Modus (of
terug) door de toetscombinatie [CTRL]-tINSERTI of door
'INSERT' aan te klikken onder 'MODE' in de nenubalk.
of u nu in de Insert- of overschri j f -Modus bent: u kunt
nu vlijtig
intikken.
Daarbij corrigeert u tikfouten met de toetsen IDelete]
en I Backspace ] :
-[Backspace] wist het teken links van de cursor.
-[Deletel h,ist het teken waarop de cursor staat.
Het tegenovergeste lde van IDelele] is I Insert ]: Bij
IInsert] wordt er een spatie tussengevoegd en de rest
van de regel schuift een plaats naar rechts op.
22
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HeIe regeLa tusaenvoegen kunt u door in de Insert-Modus
op de [Return]-toets te drukken.zo gauw u in een regel
[Return] indrukt, wordt daaronder een nieuwe lege regel
tussengevoegd en de cursor wordt aan het begin van deze
nieuwe regel gezet. AIs u dus in uw programna een aantal
regels wilt tussenvoegen, hoeft u aan het einde van
elke progranma-regel slechts de IReturnl-toets in te

drukken,

de

automatisch.

volgende lege regel verschijnt

dan

andere functie heeft de combinatie
Een iets
een
splitst
nanelijk
Het
lcTRtl-[Returnt.
progranma-regel op de plaats van de cursor.
Voorbeetd r U heeft een regel die luidt:
PRINT "COMPILERS": PRINT "zijn te gek t"
Als u nu de cursor zet op de letter P van het tweede
PRlNT-conmando en u drukt dan [CTRL]-[Return] dan zaL
het resultaat er als volgt uit zien:
PRINT'COMPII,ERS"
PRINT " zijn te gek

l'
Al-s de cursor aan het einde van een progranmaregel
staat. lrordt door een druk op de IDeletel-toets deze
prograrnmaregel samengevoegd net de volgende Progranmaregel. Dit maakt een ICTRL]-[Return] bewerking weer
ongedaan .

Met de [Tab]-toets zet u de cursor 8 posities verder.
[c].r Home I brengt de cursor naar het begin van het
progranma. Staat de cursor aI aan het begin van het
prograuma, dan vrordt de cursor naar de laatste
progranma-regel gedirigeerd. Bent u ergens midden in uw
progranma, dan kunt u door tweemaal [Clr Hone ] in te
drukken direct naar het einde van het programma. Het is
ook rnogelijk om met de combinatie ICTRL]-[SHIFT]-[ ^]
naar de eerste programnaregel of met [CTRL]-[SHIFTI-[V]
naar de Laatste progralnmarellel te springen.
Met [CTRL]-[>] resp. [CTRL]-[<] beweegt u de cursor een
woord naar rechts resp. naar links.
tCTRLI-tSHIrTl-t>l resp. ICTRL]-[SBIFT]-[<] brengt de
cursor naar het einde resp' begin van de regel.
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ICTRLI-[Deletel wist de rest van de regel vanaf de
cursor-positie.
A1s u de regel nog niet verlaten hebt met de cursor,kan
de inhoud weer worden teruggehaald met een druk op de
I Undo ] -toets .
Met ISHIFT]-[Fg] kunt u eveneens de aktuele programmaregel wissen, dan zal de rest van het programma wel een
regel opschuiven. Een met ISHIFT]-tF9 l gewiste regel
kan NIET neer teruggehaald worden ! ! !
IALTERNATE I heeft twee functies:
-Afbreken van een herhaalfunctie (opgeroepen net IF6])
-Afbreken van een zoek en vervangfunctie (opgeroepen
net IF2] en IF3]).
I UNDO

I

Als u tijdens het corrigeren van een reeds bestaande
regel een fout maakt en de regel nog niet heeft verlaten, kunt u net de toets IUndo] de oorspronkelijke
staat van de regel weer herstellen. Nogmaals indrukken
van IUndo] geeft dan weer de veranderde toestand \reer.
D.w.z. de tweede [Undo] heft de eerste [Undo] weer op.
Nuttig is deze functie als nen bij
vergissing
veranderingen in een regel heeft aangebracht.
IUndo] dient bovendien nog als algemene afbreekmogeIijkheid bij geactiveerde maar nog niet uitgevoerde
functies maar die bij nader inzien nog niet gewenst
zijn. Bijv.: naar bij vergissing te hebben ingedrukt
tF2 l-tF2 l (Zoeken) kan de uitvoering door IUndo] worden

afgebroken.

(Bijv. Esc).
Voor een aantal progranma's is het nodig om bijzondere
tekens zoals CHRS(7) , ESC of FF in te geven. Een
voorbeeld hiervan is de zgn Esc-sequence voor printeraansturingen (ESC = CHRS(27) ). Normaliter is het niet
mogelijk deze karakters via het toetsenbord in Le
geven. De Ful I -Screen-Editor en de Scherm-Editor van
Onikron.BASIC komen u hierbij tegemoet. Al-s u een
speciaal teken wilt invoeren (bijv. ESC), toelst u
eerst [CTRL]-IAI in gevolgd door het teken (i., dit
geval ESC ) . Dan zaL het teken ESCAPE in de
INVOER vAN BIJZONDBRE TEKENS

progranmatekst worden opgenomen.

24
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(Toets [F1])
l,let de functietoets tFll kunt u op eenvoudige wijze uw
positie binnen een progranma veranderen:
<Regelnu[uner> springt naar het regelnumner dat u
tfl]
aangeeft. AIs u zonder regelnunmers werkt, springt de
cursor naar de x-ste regel, waarbij x gelijk is aan het
getal dat bij regelnummer is aangegeven.
DB GO-PI NCTIE

voorbeeld

!

lFll l2'l t5l t0) springt naar regelnummer 250 als de
Editor met regelnummers werkt en naar de 25o-ste
proqranmaregel als u zonder regelnummers lrerkt.
tco] kan ook een gewenst aantal regels naar voren of
naar achteren springen.
tFll t+l t51 [Return] springt 5 beeldschermlegels naar
achteren in de progranmatekst.
tFll a-l {21 101 I0l IReturn] springt 200 beeldschermregels naar voren in de Progranmatekst.
Al deze functies kunt u ook met de muis bereiken door
in de MenubaLk onder GO 'TO LINE:" aan te klikken en op
de vraag te antwoorden met bijv. +50 om 50 regels
verder te springen.
tFfl [Cursor omhoog ] zet de programmaregel waarin de
cursor zich bevindt bovenaan op het beeldscherm. Dit
komt overeen net "LINE TO TOP" in het menu Go.
tFll [Cursor omlaag] zet de programmaregel waarin de
iurior zich bevindt onderaan op het beeldscherm. Dit
komt overeen met "LINE TO BOTTOI{" in het GO-Menu.
ZOEXEII BN VBRVAIIGEII IIET DE EDITOR

tF2 I [F2] <tekst> lReturn] of FIND.. in het Menu FIND.
Dit is de algemene zoekfunctie. U kunt in uw progrannrna
om het even wat voor tekst zoeken (Bijv. 'INPUT' ot
'TANTE' of 'DATA' etc. ) binnen het programma. De cursor
wordt dan op de eerste positie gezet, waar de gezochte
tekBt gevonden i9. Met het zoeken wordt begonnen vanaf
de huidige cursorpositie. wilt u de gehele progranmatekst doorzoeken. dan verdient het aanbeveling om de
cursor eerst naar het begin van het Proqrarnma te brengen met fclr Home ] .
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Na IF2] [F2] (of ,FIND,in FIND-Menu) rrordt u doormiddel
van "SEARCH FOR:" gevraagd naar de te zoeken tekst. De
gezochte tekst sluit u af met een
Wift u nog
verder zoeken in de progranmatekst,[Return].
dan kunt u na IF2j
tF2) op de vraag "SEARCH FOR: " gewoon antwoorden met
een [Return] en dan wordt er verder gezocht naar de
tekst die u eerder aI had opgegewen. Op deze manier
kunt u de gehele progralunatekst doorzo;ken naar een
bepaalde tekst.
voorbeeld:

lF2l tF21 (of FIND..aanklikken), op de vraaq "SBARCH
Fgft tikt u bijv. ,FACT, in gevolgd door [Reaurn]. De
Editor vindt dan bijv.; 110 pRrNi FACT(Ni). U zoekt
verder met tF2 l IF2 I [Return] en de Editor vindt de
volgende prograrunaregel waarin .FACT" voorkomt. De
functie FIND NEXT in het FIND-Menu zorqL voor het
verder zoeken, zonder dat men IF2] [F2] [Return] moet
intoetsen. En omdat FIND NEXT de eerste keuze is in het
FIND-Menu kan men ook verder zoeken door i-n de
Menu-balk FIND aan te klikken. Bij het ingeven van de
te zoeken tekst, moet men er rekening mee houden dat.
ook eventuele spaties binnen een te zoeken tekst rrorden
gezocht in de programmatekst, Bijv. ,'Tante Jo" vindt
NIET: "TanteJo" !
l [F2] of QUERY REPLACE. .in het FIND-Menu.
''Query Replace" zoekt een bepaalde tekst en vervangt
hem met een door u op te geven tekst, Elke keer nadat
de gezochte tekst is gevonden, wordt u gevraagd of u de
gevonden tekst wilt vervangen, of verder wilt zoeken of
het zoeken wilt afbreken. Na [F3] [F2] wordt u eerst om
de te zoeken tekst gevraagd en dan naar de vervangende tekst. EIke keer als de gezochte tekst qevonden
is, kunt u IY] of IJ] (voor Yes/Ja vervangenl of INI
(voor No/Neen niet vervangen en verder zoeken) oi
[Undo] (voor het afbreken van het zoeken) ingewen.
in het FIND-Menu.
tF3 l tF3l of REPLACE ALL.
"Replace A11" zoekt een bepaalde tekst en vervangt hem
overal binnen het programma door een wervangende iekst,
zonder u eerst om een bevestiging te vragen zoals bij
"Query Replace". De syntax is gelijk aan die van "euery
Replace". Eerst geeft u de zoektekst op en daarna de
vervanqende tekst,
tF3

26
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tE2I tF3l of LIST... in het FIND-Menu.
Deze functie geeft een lijst van aIIe regels waarin een
bepaalde zoektekat voorkomt. U kunt daarmee eenvoudig
vaststellen in welke regels u bijv. 'Invoer$" toegepast
hebt ,
De functie zal u na tF21 tF3l (of aanklikken van LIST. )
naar de zoektekst vragen. Ingeval u niet (verder) wilt
zoeken kunt u de functie afbreken met [Undol.
LeL u er aub. op dat alle zoekfuncties principieel geen
onderscheid maken tussen hoofd- en kleine letters I Als
u dus naar een kleine "a" zoekt irordt automatisch ook
de hoofdletter 'A" gevonden.
EIND ITOKEN/LIST TOXEN/FIND DEFIR"EIIAI|E TOXEN

AIIe tot nu toe behandelde zoekfuncties, zoeken naar
een bepaalde combinaties van tekens (lekst). Dwz. dat
wanneer u bijv. 'A" zoekt, zorrel 'DATA" (het collunando )
als ook AS, AtL, Al , Hallo enz. gevonden worden. vooral
dan wanneer men namen van variabelen zou willen
veranderen is het niet bijzonder praktisch als u bijv.
de de variabele A zou willen veranderen in:
omzetbeLaating en dan moet u zich eens afvragen wat er
gebeurt met het commando 'DATA' als u de 'A' vervangt
door omzetbelasting (nanelijk: DomzetbelastingTomzetbelasting) en daar begrijpt de Interpreter niets van.
otr deze reden is er in het FIND- Menu voorzien in: FIND
TOKEN..., LIST TOKEN... FIND DEF... en RENA E TOKEN..
l.let deze functies kan men "Tokens" ( sleutelwoorden ) van
BASIC zoeken en precies een token per keer.
Ilat is een Token ?
zoals u misschien aI wel weet, vertaalt een BASICInterpreter zijn conmando's in korte codes. Men kan
zich dat voorstellen als een Connandonummer voor eLk
commando. DATA heeft dan nummer 27, PRINT het nuruner
f30 er.z. en een programma zal er dan in het geheugen
niet meer als D A T A uitzien, maar alleen het getal 27
bevatten. In OI'IIKRON. BASIC zijn niet alleen de Cornmando's ( zoals DATA, RUN, PRINT. . . ) met zulke "TOKENS"
uitgerust, maar ook de variabelen, de Procedurenamen.
de Functies alsook de Labels. U kunt dan ook met speciale TONEN- zoekfuncties naar het TOKEN 27 zoeken en u
krijqt dan een lijst van regels waarin dit TOKEN in de
programmatekst voorkomt.

atarimuseum.nl

27

Ondat. de Interpreter alleen het colunando DATA onzet in
het teken 27 en niet het woord "DATA" dat in een af te
drukken tekst voorkomt (bijv.
PRINT ,'plaats
DATA-diskette " ) . zal de zoekfunctie aIleen die reqels
afdrukken waarin daad\rerkelijk het conmando DATA
voorkomt. In het geval van DATA is het meestal niet zo
erg omdat het woord DATA buiten het commando DATA (dat
men wil vinderi ) zo goed als niet voorkomt. Maar als men
de variabele A$ zoekt vindt nen ook DAg en Supras. Het
gevolg is een ellenlange lijst (nisschien wel 200)
gevonden AS's, waarvan slechts een klein deel
daadwerkelijk de gezochte AS is.

Dit gaat anders met FIND TOKEN: de variabete AS heeft
bijv. het TOKEN 554. DAS heeft echter, omdat het een
andere variabele is, een ander TOKEN. Daaron wordt, als
men FfND TOKEN toepast, aI166n het daadwerkelijk
gezochte gevonden.

Uit het tot nu toe vertelde volgt logischerwijze ook
wat FIND TOKEN niet kan. Het is nametijk niet mogelijk,
iets te zoeken dat niet in een TOKEN omgezet wordt. U
kunt dus niet naar delen van teksten of delen wan
variabelennamen zoeken, omdat teksten (bijv. na PRINT)
niet in TOKENS omgezet rrorden, en weliswaar -in het
geval van Omzetbelasting- er een TOXEN bestaat voor
Omzetbelasting, bestaat er natuurlijk g66n voor
'belasting' (of het moet zijn dat u toevalfig een
variabele 'belasting' in uw prograrnma heeft toegekend).
Samenvattend een lijst van zaken, die in TOKENS omgezel
\^rorden en die men met FIND TOKEN kan zoeken!
A
- variabele.
EalIotL - variabele.
PR]NT
- comnando PRINT.
HaIIo ( ) - veldvariabele net 66n index, dus Hallo(8),
maar NIET Hallo(8,3 ) .
HaIlo(,, )- veldvariabeLe net drie indices.
-Label
- een label. Zoekt nen bijv. naar -Start,
vindt nen ook alle GOTO -Start,s.
FN Naam - vind de functie naar ook a1le aanroepen.
PROC naam- vind de definitie
van de Procedure naam en
alle aanroepen.
P naam - als PROC naan.
Getal
- een regelnunrmer.
Een progranma kan Procedures of Functies bevatten, die
gelijke namen hebben als variabelen:

2A
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DEF PROC Druk af (x)
DEF FN Druk af=3*Y

-Druk_af
Druk af=3.

(dus in alle gevallen de gelijke naam Druk_af. )
Belangrijk is daarbij dat men ter onderscheiding, v66r
procedures een PRoc, v66r functies een FN en v66r
labels een minteken ('-') plaatst.
In het geval dat er twee of meer procedures zijn, die
weliswaar de gelijke naam hebben, maar zich van elkaar
onderscheiden door het aantal parameters, dan moet u
bij een FfND ToKEN opdracht het aantal parameters als
volgt opgeven:
Druk af zonder parameters
P Druk af
Druk-af met 66n parameter
P Druk-af ( )
Druklfaf met twee parameters
P Druk_af(, )
I,ET

OP

II

AIIeen dan parameters opgeven, als er twee of meer
gelijknanige Procedures. Functies of Variabelen zijn.
Voorbeeld

3

U wilt een lijst van alle regels waarin de Procedure
Druk_af (met 2 parameters ) wordt aangeroepen. Daartoe
kl.ikt u LIST TOKEN... in het FIND-Menu aan. U geeft op
de vraag 'SEARCH FORs' in: PROC Druk af(,) gevolgd door
een [Return]. U krijgt nu een lijsE met aIIe regels
waarin de Procedure Druk af( ) rrordt aangeroepen en
tevens die waarin de Frocedure Druk af|
wordt
gedefinieerd.
Zou U bijv. met de 'normale' LIST ([F2] [F3]) zoeken
'Druk'. dan zouden alIe regels waarin ' Druk'
voorkomt op het scherm komen. Bijv. de variabele Druk,
de Procedure Druk af, de tekst 'Drukinkt'enz.
De functie FIND TOKEN gedraagt zich verder hetzelfde
als de functie FIND.
De functie LIST TOKEN gedraagt zich in de bediening en
uitvoering hetzelfde a1s de functie LIST. met dit
verschil dat er naar TOKENS gezocht h,ordt en niet naar
tekst.
naar bijv.
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RENAIIE TOREN.. komt overeen net REPLACE ALL... Daarbij
moet men in achtnemen, dat RENAME TOKEN hoofdzakelijl
bedoeld is voor het veranderen van namen van
variabelen. Het is orunogelijk on bijv. alle PRINTcommando's te veranderen in INPUT-comando, s. voor het
vervangen van namen van procedures, functies en labels
moet u eerst voor het zoeken de naam invoeren:
PROC naam of FN naam of -naam
en daarna voor het vervangen alleen nog de nieuwe naam
(zonder PROC, FN of - ervoor!).

Voorbeeld;

U heeft een Procedure XYZ ( invoerl, invoer2 ) en u wilt
die procedure een duidelijkere naam (bijv. Invoer)
geven .
Dan voert u in op de vraag 'REPLACE TOKEN:, ; PROC
XAZ(|) en dan op de vraag 'RENAME TOKEN TO:, geeft u
alleen de nieuwe naam op! 'Invoer'.
Belangrijk: Iet u er vooral op dat als u een procedure
met 66n of meerdere paraneters wil-t herbenoemen, u de
haakjes achter de procedurenaam niet vergeet. De Editor
weet echt niet welke procedure u zou willen veranderen.
In het FIND-Menu vindt u ook de functie FfND DEF.. Deze
komt overeen met FIND TOKEN... maar vind niet de
aanroepen van de procedure of functie naar de Definitie
ervan. (dus DEF PROC en DEF FN, alsnede de regel waarin
een label wordt gedeclareerd uet '-Label').
Voorbeeld:

U

zoekt

de

gedeclareerd.

plaats

r^raar

het label

'Druk af

is

Oplossing:

U K]-iKT FIND DEF.. aan. U voert bij 'SEARCH FOR:' ini
'-Druk af ' en toetst IReturnl. Klaar.
Met 'LIST lfo PRINTER' kunt u de uitvoer van de functie
'LfST' naar de printer sturen. Daarbij kunt u de
gewenste print-breedte voor de printer aangeven (80
tekens of 132 tekens in 'condensed-node ' ) . AIs u 'LIST
TO PRINTER' aanklikt, gebeurt er niets. buiten het feit
dat er voor 'LIST TO PRINTER' een vinkje verschijnt.
Dit betekent dat de uitvoer naar de printer ,actief, is
en alle toekomstige '!IST' en 'LIST ToXEN' bewerkingen
vanaf nu naar de printer gestuurd worden. Om de printer
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lreer op 'non-actief' te stel,len, klikt u nognails 'LIST
TO PRINTER' aan en het vinkje verdwijnt.
'LfST TO PRINTER' werkt ala een 'Aan-/Uitschakelaar,.
REPEAT De herhalings functie.

lF6l- Repeat
'REPEAT' herhaalt de laatst ingedrukte toets
ingtelbaar keren. On bijvoorbeeld de toets [*] 70
te herhalen (dus 70 sterretjes zetten) tikt u:

een
maal

t*l tF6l [7] [0] [Return]
U kunt ook een functietoets eeD instelbaar aantal keren
Iaten herhalen. Dit iE bijzonder zinvol voor de vrij te
defi-nieren functietoetsen IF4l en tF5]. On bijvoorbeeld
in plaats van lo-maal Functietoets [F4] in te drukken
kunt u ook intikken tF4 I tF6l [1][0] [ReLurn].
DBPIII€REX.

lSHIFTl IF7 ]- Functietoets definidren.

U kunt tot 64 tekens onder een functietoets ztten. In
de Full-Screen-Editor heeft u de toetsen [F4] en tf'sl
nog ter beschikking ( Uiteraard ook: TSHIFTI-tF4l en
t sHrFa,l - t rs l ).
Voorbeeld:
U definieert

[F4] met PRINT". Dit gebeurt dan met3
tsHrFrt-tF7I
(de tweede maal [Shift]-[F7] betekent: Einde definitie)
Vanaf nu zorgt elke druk op [F4] ervoor dat steeds
PRINT' wordt afgedrukt op het scherm.
AIe extraatje is het ook rnogelijk om het aanklikken \ran
een MENU-punt onder een functietoets onder te brengen.
De rechter lluiEtoetE is reeda net de functie , BLOCK
INSERT' gedefinieerd.

lsHrrTI-[F7] tF4l tpltRltrltNllrlt"l

i
I
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FILEBEWBRKINGEN

IOAD/SAVE

Vanuit de editor kunt u hel ingetikte progranrna
natuurlijk ook opslaan op diskette. Dit gebeurt met de
functie-toets tFSl of met SAVE of SAVE *.* onder het
llenu-punt FILE. Na het aanklikken van SAVE wordt het
programna met dezelfde naam als waarnee het eerder
geladen werd ook weer weggeschreven naar schijf.
Begon u een prograluna te schrijven van meet af aan,
zonder eerst een progranma (of deel ervan te hebben
ingelezen met LoAD *. *, en u probeert u zojuist
geschreven prograrruna met sAvE weg te schrijven, dan
krijgt u een foutmelding.
fn dit laatste geval noet u zo'n nieuw geschreven
programma wegschrijven door SAVE *.* aan te klikken.
Dan wordt u gevlaagd onder welke naam dit programma

moet worden weggeschreven.

Het commando SAVE (of tFSl) in deze Editor kont niet
meer overeen sAvE ,A zoals in vroegere versies van
Omikron.BASIC. Wil men een bestaand prograluna toch als
ASCfI-fiIe wegschrijven. dan kunnen we dit nu bereiken
door SAVE BLoCK aan te klikken. voor meer uitLeg ziez
BLoKBEWERKINGEN in dit hoofdstuk.
In de directe nodus (Scherm-editor) kunt u natuurlijk
wel nog met SAVE *.*. A werken.
Een programma kunt u laden (inlezen) van schijf net het
corunando LOAD *.* (of ISHIFT]-[F8] ). Er v,/ordt u dan
naar de naam van het te laden programma gevraagd.
U kunt ook de niet in omikron.BASIC geschreven
progralula's inlezen net LOAD *.* op voorwaarde dat de
prograruna's in de andere BASIC op schijf zijn gezet als
ASCII-file (dus overeenkomend met tOyg "*.*",A.
De editor markeert dan r^rel aIle prograrnmaregel s, waarin
corunando's voorkomen, die voor OMIKRON.BASIC niet te
begrijpen zijn.
I1OUTIEVE PROGRA}IHAREGELS

AIs u bij het intikken een fout maakt en u wilt de
programmaregel afsluiten net IReturn], dan zal de
editor deze programnaregel knipperend op het scherm
zetten. aIs teken dat er met die programmaregel iets
niet in orde is. A1s u dit irriteert dan kunt u deze
foutneldingen uitschakelen, door onder 'IIODE' de keuze
'SHOW ERRORS' (=laat fouten zienl ) uitschakelen, door
32
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deze keuze met de linker muisknop aan te klikken. U
zult dan zien dat het vinkje dat ervoor stond nu
verdwenen is. U moet zich er dan bij het verder
progranmeren we1 van bewust zijn dat wanneer u een fout
maakt er GEEN FOUTMELDING meer volgt en u dus niet meer
in staat z\Lt zi)t \fouten tijdig op te sporen.
Door nogmaals 'SHow ERRORS' aan te klikken kunt u de
foutmeldingen weer aanzetten.

EDITIEN

ZONDER REGELNT,I{IiIERS

Met de toetscoubinatie [CTRL]-[CLR HoMEI of door de
keuze 'LINE NUMBERS' onder 'MoDE' aan te klikken, kunt
u in de Full-Screen-Editor het aangeven van regelnumuers in- of uitschakelen. Het vinkje vertelt u dan of
de regelnunmers zijn ingeschakeld. Geen vinkje betekent
de regelnummers zijn uitgeschakeld.
Bij uitgeschakelde regelnunmers
- is het ook niet meer nodig orn regelnummers in te
tikken.
- wordt verondersteld dat de regelnummers telkens met 1
omhoog gaan als men de functies GO en LIST wil
gebruiken.
- zal de editor bij terugkeer naar de gewone
schermeditor (na [CTRL]-[C] of 'QUIT EDrT'] alle
progranunaregels nunmeren vanaf I en telkens met 1
ophogen tot de laatste programmaregel '
3

BEI,AIGRIJX:

AIs men bijvoorbeeld prograrnma's uit tijdschriften wil
overnenen waarin regelnunmers gebruikt worden, dan kan
men dit ook doen in de normale schern-editor, zodat men
exact dezelfde regelnurnrners kan gebruiken als de auteur
van het over te nemen progranma. In de Full.-ScreenEditor kan men dan het beste MET REGELNUMMERS werken,
zodat het overnemen van dergelijke progranma's een stuk
eenvoudiger !,rordt

.

BIOXBEIIERXIIIGEN

U kunt in de editor blokken defini6ren en daarmee
werken. zoals bijv. blokken wissen, blokken verplaatsen
blokken kopi6ren en blokken SAvEn. Door [F7] of het
aanklikken van 'BLOCK' krijgt u het submenu, uTaarin
alle bewerkingen staan.
Om met een blok te werken moet u eerst een blok
defini6ren. Dat kunt op tLree manieren doenl of met de
muis of met de functietoetsen (of aanklikken in het
'BLOCX'-menu).
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Met de muia klikt

u eenvoudig de regel aan. \raarmee het
blok uroet beginnen en tert ijl u de linker muisknop
ingedrukt houdt, beweegt u de muis onlaag in de listing
tot en met de Iaatste progranmaregel die u in dit blok
r.rilt hebben. Dan Iaat u de linker rmuisknop los en is
het blok gedefinieerd. Komt u net de rnuis aan de
onderrand van het scherm, dan scrollt het prograrnna
autonatisch omhoog. Op deze wijze kunt u zeer grote
blokken definieren, zelfs het gehele programma.
U kunt dit ook doen door gebruik te rnaken van de
functies in het 'BLOCK'-menu. U zet de cursor op de
eerste progranmaregel die tot het blok noet gaan
behoren en klikt dan net de nuis 'MARK BLOCK START' aan
(of met de functietoetsen [F7] [F7], dus tweemaal[F7] ).
Daarna gaat u met de cursor naar de laatste
progranunaregel die tot het blok moet gaan behoren en
klikt u met de muis 'iIARK BLOCK END' aan (of met de
functietoetsen IF7l ISHIFT]-[F7] ] daarmee is dan het
blok gedef inieerd.
AIa men een blok gedefinieerd heeft zal dit blok in
Invers op het scherrn verschijnen (witie Ietters op
zwarte achtergrond). AIs dit u stoort kunt u door 'HIDE
BLOCK' deze presentatie uitschakelen. Het blok bIi j ft
gedefinieerd, naar u ziet het niet meer.
Blokken kunt u met tE71 tF81 of met 'SAVE BLOCK *.*'
(uit het menu 'BLOCK' of menu 'FILE' ) opgeslagen
\,rorden op schijf. U kunt dan in de Fileselect-Box de
naam opgeven, waarmee dit blok wordt opgeslagen. Een
blok wordt altijd
als ASCII-file opgeslagen en kan
daardoor altijd
lreer met MERGE of 'LOAD BLOCK *.*' in
een ander progranma worden opgenomen.

Met [F7] [SHIFT]-[F8] of 'LOAD BLOCK *.*' Iaadt u een
blok weer van schijf. Het te laden blok h'ordt in het
bestaande progranuna tussengevoegd op de plaats van de
cursor. Het is dus zaak dat nen de cursor op de juiste
plaatg zet om een blok tussen te voegen.
Door de keuze 'INSERT' i-n he t BLOCK-menu of met de
functietoetgen tFTl tE'9l te activeren, kunt u een
gedefinieerd blok vanaf
gedefJ,nr,eerd
vanaf de
de huidige
huidi
cursorpositie
tussenvoegen met BLOCX COPY. Net zoals met LOAD BLOCK
*.* schuiven de volgende
voloende programmaregels
Droorarunareoe I s gewoon
oewoon op,
on- ze
worden dus niet overschreven.
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Met [F7] ISHIFTI-[F9I of KILL onder het BLOC(-menu kunt
u het gedefinieerde blok wissen. Eerst krijgt u dan nog
voor de veili-gheid de vraag: BLOCK DELETE - CONFIRM
wj-th <CR>. Als u nu UNDO indrukt, breekt u de functie
af en gebeurt er niets. Drukt u [Return] (=<CR> CR
staat voor Carriage Return, door ons meestal aangegeven
met [Return]) dan wordt het blok uit het geheugen
gewj-st. Terughalen van een gewiat blok ii
NIET
mogetijkt

et de functie MOVE onder het BLOCK-menu kunt u een
gedefinieerd blok binnen het prograrmla verplaatsen. Het
aangegeven programmadeel wordt vanaf de huidige
cursorpositie tussengevoegd. Iiet staat dan niet meer op
zi-jn oorspronkelijke plaats, maar daar rraar u het
naartoe verplaatat hebt.
(in het BLOCK-menu )
Deze functie atelt u in staat om een deel van het
progranma af te drukken op papier. Daartoe definieert
u weer een blok en kiest daarna de optie PRINT BLOCK.
Eerat wordt er u gevraagd hoe breed u dit blok
afgedrukt wilt hebben. Ilteestal zal dit a0 ziLjn, omdat
de meeste printers 80-koloms zijn. Maar als uw printer
bijv. werkt in de zgn. 'Condensed-mode, , dan kunt u ook
L32 opgeven, omdat in condensed-schri ft er 132 tekens
op een regel kunnen. Nadat u dit heeft opgegeven, wordt
het blok keurig op papier afgedrukt.
PRINT BIOCX

VBRDBRE EDIT-N'NCTIES

[F9] voegt een lege regel tussen.
lF10l of ICTRI,]-[Cursor naar beneden] bladert
pagina verder in de progranrnatekst,
ISHIFTI-[F10] of ICTRI]-[Cursor naar boven] bladert
pagina terug in de progranmatekst.
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een
een

BEELDSCEERX- INDELINGEN

In de edilor van Omikron.Basic kunt u in plaats van de
normale standaard van 25 regels en 80 kolommen, een
kiezen. Dit doet u door of
andere resolutie
of
door
'CHANGE SIZE' in het 'MODE'-menu
tSHIFTI-tF3l
aan te kl-ikken. Er staan u bij een zwart-wit monitor
dan 44 regels van elk 104 kol-onmen ter beschikking,
In kleur kunt tussen 22*80 tekens (de normale
resolutie) en 22*40 tekens kiezen. U kunt tussen beide
kleur-res oluties omschakelen met ISHIFT]-[F3] of door
'CHANGE SIZE' aan te klikken.
Aanvullend is het in elke resolutie mogelijk het
beeldscherm in twee onafhankelijke delen te splitsen.
Daarmee wordt het moqelijk on bijv. in het ene deel een
prograruna te schrijven en tegelijkertijd in het andere
deel een stuk programma neer te zetten ter
u met
De 'SPLIT'-node activeert
vergelijking.
an
SCREEII'
aan
te
klikken
of
door
'SPLIT
ISHIFTI-lF1l
het'MODE'-menu.
Het beeldschern L,ordt dan door een horizontale balk in
twee gelijke delen verdeeld. U kunt n elk deel de
normale Edit-functies gebruiken. U kunt met de cursor
van het ene deel naar het andere deel door eenvoudig de
muis naar het andere bee ldsc herrndeel te berreqen en dan
de linker muisknop .in te drukken. Dit kan ook door
ISHIFTI-[F2] of 'SWITCH SCREEN' aan te klikken.
Let u er we1 op dat ondanks het feit dat u met twee
delen werkt het nog allijd maar 66n programrna is !!
Het gaat hier dus niet om t\^,ee onafhankelijke
deel-editors, maar on twee verschillende vensters voor
.j-

66n progranma ! !

In veel gevallen zal heL nieL nodig ziin om met twee
qetijke schermdelen te 'rerken, maar bijv. met slechts
vier regels in het bovenste venster, terwijl men in het
onderste venster aan het prograruna werkt' HeL is daarom
mogelijk de verdeling van de twee vensters over het
beeldscherm aan te passen. U gaat dan met de muis naar
de scheidingsbalk midden op het scherm, u klikt die aan
met de linker muisknop en terwijl u de knop ingedrukt
houdt, kunt u de balk omhoog of omlaag schuiven. AIs u
de voor u ideale instelling heeft, laat u de muisknop
weer los.
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FI'NSIIES DIE TET DE HUIS TE BEDIEIIEN ZIJN
DfRECmRY (in het ,FILE,-menu)
Deze fgtqti: geeft de ,Directory, of inhoudsopgave van
de schijf in de op dat moment aktueLe diskdiive. Er
wordt u naar een Padg gevraagd, witt u de directory van
de aktuele diskdrive dan hoeft alleen naar [Return] in
te drukken. WiIt u bijv. de ,Directory, van Drive B dan
geeft u als PadS op3 B3*.* en toets dan [Return]. Een
Directory geeft u meer informatie over de programna,s
op
schijf,
dan de Fi leselector-box: ook de
progranmalengte en de datum en tijd worden afgedrukt op
het scherm.
IIOG }IEER

(in het 'FILE'-nenu)
Deze functie wist onherroepelijk het hele programma.
voor de veiligheid wordt er eerst nog een bevestiging
gevraagdi antwoord u hierop positief dan bent u het
programrna kwijt.
FIND ERROR (in het 'FIND'-nenu en in het 'co'-nenu)
De cursor rrordt naar de eerstvolgende regel gestuurd.
waarin een overduidelijke fout zit en gepositioneerd
aan het begin of einde van het woord lraarin de fout
ontdekt r.rerd .
voorzichtig: De computer is nj,et zo intelligent als u.
Hij herkent alleen fouten als 'SYNTAX ERROR' of 'TYPE
MISMATCH ERROR', maar geen fouten in de logica of
NEX

progranneerfouten

in het 'GO ' -menu )
Otn tijdens de ontwikkeling van een programma snel naar
bepaalde delen van het progranuna te kunnen springen.
staat de functie I,ARK u ter beschikking.
Een MARK is een plaats in het progranma, die om de een
of andere reden wilt markeren.
De editor kan 4 markeringspunten aangeven. waar de
cursor naartoe springt met een sinpele druk op een
knop.
Het zetten van markeringspunten.
U kunt een markeringspunten zetten door 'SET MARK *X'
aan te klikken. (x staat voot 1,2,3 of 4 en geeft het
nuluner van het narkeringspunt aan. )
Met 'TO MARK lX' (X van l tot 4) in het 'Go'-menu zet u
de cursor op een der markeringspunten in uw prograruna.
Klikt u 'GO' dubbel aan, dan gaat de cursor naar het
laatst aangegeven rnarkeringspunt. Deze is met een hekje
gemerkt in het 'GO ' -menu.
l,lARXEREll

I

i
II

I

(
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SAVE SETTITIGS.

Natuurlijk is het onpraktisch on eennaal ingestelde
Functies en Functietoetsen (zoL,el die van de Editor als
de 20 functietoetsen uit de directe node) telkens weer
opnieuw te moeten instellen als u uw computer aanzeL.
vooral als u gewend geraakt bent aan een aantal voor u
beJ.angrijke functies en functietoetsen, zou het handj-g
zi,)n als die telkens, wanneer u Omikron.BASIC opstart.
ook deze vaste instellingen direcL \reer ter beschikking
heeft.
Met de functie 'SAVE SETTINGS' in het nenu 'MODE' kunt
u aIle door u vastgelegde instellingen opslaan op
schijf. Daarbij dient opgemerkt te worden, dat ook instellingen als DEF SNG/DEF DBL enz., ook neegesAvEd
van het scherm van de
worden, alsmede de instelling
Editor, de instellingen van INSERT-node en LIST TO
PRINTER.
Daarbij geldt dat in principe de diskdrive waarheen de
instellingen ( 'Settings' ) geschreven worden standaard
de drive C: is. En ook weer vandaar ingelezen worden.
AIs er geen drive C: aanwezig is worden de inslellingen
naar drive A: geschreven.
De 'Settinga' (instellingen) worden weggeschreven onder
de naam OMBASIC.INF. Let erop dat de instellingen NIET
in een folder worden gezet. want het progranna verrracht
dat de instellingen net als OMBASIC.PRG in de
hoofd-index van de schijf staat.
EET 'RI'N'-XENU
RUN verlaat u de editor en start het progranuna.
Met 'SAVE & RUN' kunt u het progranuna wegschrijven naar
schijf en direct daarna laten starten.
'TRON & RUN' start het proqramma met een ingeschakelde
TRACE-functie (zie de commando's TRON en TROFP).
'RtN r.BAs' vraagt via een filese Lector-box naar de
naam van een BASIC progranma en dit programma wordt van
schijf geladen en direct opgestart. Let er \del op dat
wanneer u een reeds een progranuna onder de editor had,
dit prograrnma gewist wordt en vervangen wordt door het
nieuw te laden programma.

Met

COI{PII,E

AIs u een OMIKRON. COMPILER op uw schijf heeft, wordt
deze gestart en conpileert het prograruna. Als u een
compiler heeft met versienurnmer lager dan nummer 3.0.
moet u er wel voor zorgen dat u eerst het progranma op
schijf zet alvorens net conpileren te beginnen.
38
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SAVE & COI{PII,E

AIs u een OI.{IKRON. COtfpILER heeft en u klikt deze optie
aan. wordt eerat uw huidige prograrnma op schijf geret.
Daarna wordt de compiler geladen en gestart-en wordt
het- programra gecompileerd, waaraan u iojuist
gewerkt
hebt .
De conpiler zal op een drive Ct of drive Al wachten als
er geen C: aanwezig is.
EXTC. T. PRG

M9t deze optie kunt u willekeurig progranma, s starten,
die normaal onder cEtt DESKTOP woidln iangi:roepen (dus
programa's met de extensie .pRG, .TOS of .T"p ),
vanuit de Editor. Na het be€indigen van zo,n prograrNa.
keert u auto[atisch weer terug naar de editor. Met deze
functie kunt u bijv. lst tlord plus aanroepen, een brief
schrijven en daarna weer verder prograrur-ren. Met EXEC
kunt u ook uw eigen gecompileerde programma opstarten.
Het verdient aanbeveling om toch eerst het huidige
progranma onder de editor op te slaan op schijf, omdat
wanneer er met ur., gecompileerde progranma iets mis gaat
u dan ook uw progriuma onder de editor kwijt bent.
ACCESSORY
L

t

I

AIs u ACCESSORY aanklikt, zal de menubalk van de editor
(die met FILE, FIND. BLOCK, ..... )
door een GEMmenubalk vervangen vrorden, die slechts een optie heeft:
DES(. fn het DESK-menu bevinden zich de op dat moment
voorhanden zijn Accessories, die u door ze aan te
klikken kunt opstarten. Als u de DESK-menu verlaat door
'QUIT Accessory ' aan te klikken keert u weer terug naar
de editor.
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AFKORTINGEN VAN COIII{AIDO'S

In plaate van telkens elk
in te tikken kunt u vele
verkorte vorm invoeren met

corunando letter voor
BAslC-colunando ' s ook

letter
in een

3

lAlternate I - [ <toets> ] .
fAlternatel-lD] zet DATA op het beeldscherm.
Deze afkortingen functioneren zowel in de FulI-ScreenEditor aLs ook in de schermeditor in de directe nodus'

Voorbeeld:

De lijst

van afkortingen ziet er volgt uitr

Alternate I - [A
Alternatel-[B
Alternatel-[C
Alternatel-[D
Alternatel-[E
Afternatel-[F
Al-ternatel-[G
Alternatel-[H
Alternatel-[I
Alternatel-[K
Alternatel-[L
Alternatel-[M
Alternatel-[N
Alternatel-[O

ASC

Alternatel-[R
Alternatel-[S
Alternatel-[T
Alternatel-[U
Alternate I -[V
Alternate I - [vl
Alternatel-[X
Alternatel-[Y

RETURN
SYSTEI,t
THEN

40
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BLOAD
CONT

DATA
ELSE
FOR
GOTO
HCOPY

INPUT
KEY

LPRTNT
MID$ (
NEXT
OPEN

PRINT

USING
VARPTR
lIH ILE
MOUSEX
MOUSEY
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RBFEREIIIBIII"ST VIII BDITOR CO|I|IIDO'S
of toet. [8ELP| - Editor starten
Fl1 <g€t.l>
GO
Naar regel<getal> gaan
Fll <+n>
GO <+n>
n-regels naar beneden
<-n>
<-n>
FLl
Go
n-regel3 naar boveD
Frl tcur8 upl
Go tcurs upl
huidige r€gel bovenaan b€eld3cherD
Erl lcurr dor.n I Go tcur6 doen I huidige regel ond€raan b.eldscherD
Shiftl-tPfl
SPLIT SCREEN B€eldgcherm in tt,ee delen verdel.€n
F2llP2l
FII{D
zoek door de tekst van.f de cursor
Shiftl-lE2l
SIIITCH SCRBEN curgor irisselt van deel-beeldsch€n
F3ltF2l
QUERY RaPIACE zoek en vervang met vragen
F3ltF3l
REPIACE A!L..
zo€k.n vervang zond.r vragen
P2ltPSl
LIST
alle vindplaataen van 'n tekat atdruklen
shiftl-tF31
cBAllGEsIzE Beeldschernre.olutieorEchak€Ien
vrij te definiaren
Fll
Esl
vrij te definiEren
P6l
REPEAT
Een to€t6 neerdere nalen herhalen
FuhctietoetB definj.Eren
Shiftl-lE7l
PTltFTl
llARx BLCr START B€gin van een blok marker€n
F7l lshiftl-tP?l
tlARx BIpcK arro Einde van een blok harkeren
FTltPsl
sAvE stDcl( r.r
een blok sAvBn op schijf
een blok inlezen vanaf cchijf
ETltshiftl-tP8l
IpAD Blp.cx r..
gerarke.rd blok tussenvo.gln
P?ltPgl
ItlsERT
geiark€erd blok rrissen
ETllshiftl-trgl
XILL
prograroE sAvBn (regschrijwen)
FOI
sAvE i.r
r.r
programE Laden (inlezen)
Shiftl-lr8l
I,AD
Regel tusBenvo.gen
F9l
shiftl-lP9 |
Regel ,issen
Frol
be€Idscherrpagina verder
beeld.chenpagina terug
Shift I -t 8r0 !
Cursor niar serate regel
lCIr flotrel
ICtrRLl-tClr f,or.l LIIIB NUIIBERS Regclnumers !.n/uit
EDIT
editor v€rlaten naar dj.rectc nodus
QUIT
{cTRLl-(cl
program. atarten
RUll
tcTRLl-tRl
(Alternatel-<.,>
alkortingen woor coD!.ndo' a
veranderde regcl h.rtt€Ilen
tUl{DOl
Functie lfbreken
tor{ml
wolgend. tab-Positie
ITABI
IllsER?
tnsert-nodus aan/uit
tCrRLl-tIXSERt!
eoord
Cursor
esn
naar link.
Leftl
tcTRlt-tcurt
curtor c.n roord naar rechts
tcrRLl-tcur! Rightl
cursor naar begin regel
tqrRlt-tsf,IFll-lcurs Lftl
Cur.or haar einde regel
lcrRLl-ISEIFII-lCur. nightl
Re6t van rca.r vanaf cursor ei.sen
acrRI,i-tDErET8,
Een Pagint terogbllderen
lcrRll-tcur. Upl
Een p.gina vooruitbl aderen
lcrRLl-tcur! Dovn I

EDIT
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TOETIJU IIIG

LE|r

of niet I,BT

om aan een

kunt u het

?

variabele een bepaalde h,aarde toe te wijzen,
conmando LET gebruiken :

LET Aantal-5

maar u kunt LET ook weglaten

:

A.ntal-5

In beide gevallen rrordt aan de variabele "Aantal" de
waarde 5 toegerrezen; dat kunt u controleren aan de hand
van het colmrando PRINT Aental.
Beide schrijfwijzen zijn perfect gelijkwaardig en
worden ook op dezelfde manier in het geheugen
opgealagen, nanelijk zonder LET. U "verspilt" dus geen
geheugen door t6ch LET te typen.
Bij de toewijzing moet u rekening houden met de diverse
typeB van variabelen. U kunt bijvoorbeeld geen getal
aan een etring-variabele toewijzen, noch een tekst aan
een numerieke variabele. De volgende conmando's :
AS-r20

A.ntal-nCEEIn
Aantal-t0n

leveren de foutmelding 'TYPE !{ISIIATCH ERROR' op.
Wanneer u een niet-gehele waarde aan een integere of
gehele variabeJ,e toewijst, wordt die waarde afgerond.
A-1 .2

zet de waarde 3 in de variabele A.
G€tall-3*.5

zet 2 13* 0.5 - l.5r afgerond tot 2) in "cetal".
Anderzijde zullen
B.dlet l -122.53
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en
DEFSIC iB"! REll a].Le v.rlebelen dLe
voorteen floetLnt por.nt

ret

B betlnnen,

zljn

Bedrat-122.53

beide de waarde 122.53 in de (floating point) variabele
"Bedrag" plaatEen.
In het volgende deel wordt de betekenis van de diverse
typea van variabelen uitvoerig beschreven. Vooral, voor
beginners ie het van belang, dit grondig door te nemen,
ordat ze anders bij het Iezen van andere hoofdetukken
over onvoldoende achtergrond-informatie beEchikken.
De doorgerdinterde BAslC-prograluneur zal dit volgende
deeL waargchijnlijk snel doorkijken, alleen naar om te

zien w6lke types van variabelen OfiIKRON.BASIC kent,
niet zozeer wat hun betekenis is.
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RETAIlEf,

XB!

DB COI'PUItsR

Toen computera net raren uitgevonden, r,rerden ze louter
voor rekenwerk gebruikt. De vertaling van "computer" is
dan ook gewoon "rekenmachine". Op het gebied van
rekenen heeft OIiiIKRON. BASIC heel wat bijzonder snelle
comlando'a en functies te bieden.

Getallen worden in computers op diverse rnanieren
voorgesteld. Voor de vijf verschillende fornaten zrjn
er vijf overeenkomatige types van variabelen,
IltAEGER

"Integer" getallen zijn gehele getallen, zonder cijfers
na de komra. Hun rekenbereik is beperkt tot
de
hieronder aangegeven waarden. Dit type van getallen
heeft twee voordelen :
- ze worden zeer snel verwerkt
- er zijn geen afrondingefouten
Long Integer :

rekenbereik is -2147483658 tot
+2r47 48365't
geheugenverbruik : 4 bytes 1= 4 tekens)
naamgeving variabelen : AtL, ABL(l)
(postfix : tL)

Integer Word ! rekenbereik is -32768 t-ot- +32767
geheugenverbruik : 2 bytes 1= 2 tekens)
naangeving variabelen : At, AE(l)
(postfix : t)
Integer Byte : rekenbereik iE 0 tot 255
geheugenverbruik- :_ I byte 1= 1 teken)
naamgeving variabelen : AtB( 1)
(postfix : CB)
Flag/Boo1ean : rekenbereik: 'onwaar' (0) - "waar" (-l)
geheugenverbruik. :_1 bit (1/8 teken)
naamgeving variabelen : AtF( 1)
(postfix : tF)
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"Float' getal-Ien zijn getallen met cijfers na de konuna.
is (bijna) onbegrensd, doordat ze een
exponent bevatten. Indien de mantiese (zie verder) het
getal niet helernaal kan bevatten, wordt de exPonent met
66n verhoogd en de mantiase I plaats naar rechts
geschoven. Daardoor gaan dan we] steeds meer cijfers na
de korura verloren. naarnate het getaL groter t ordt. Het
totaal aantal cijfers blijft evenwel getijk :
Hun rekenbereik

123,a567A maal l0 tot de 2de macht
exponent
nantisse
Dit type van getal heeft als voordelen :
- cijfers na de koluna
- de nauwkeurigheid wordt aan de orde van grootte van
het getal aangepast

single Float
(ook :
short-fIoat )

:

rekenbereik is
+- 5.11 maal 10 tot de 493lste nacht
nauwkeurigheid : 9,5 ci j fers
geheugenverbruik ; 6 bytes (= 6 tekens)
naangeving variabefen : Al, Al(1)
(postfix 3 l)

Double Float

:

rekenbereik is
+- 5,11 maal 10 tot de 4931ate macht
nauwkeurigheid : 19 ci j fers
geheugenverbruik : 10 bytes (10 tekens)
naamgeving variabelen : A*, A*(1)
(postfix : *)

(ook :
Iong-float

)

Onwille van de volledigheid (het gaat niet
getal-variabele, naar wel om een variabele) :

om

een

SITRIIIG

is een reeks tekens, een tekst, die tot
tekens kan bevatten. Dat kunnen niet alleen
tekens zijn die afgedrukt kunnen worden (letters,
cijfers, leestekens en andere) maar ook controlecodes
en andere niet-afdrukbare tekens (cfr. AscIr-tabel).
Een "string'
32766
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string

lengte kan 0 tot 32766 zL)D
geheugenverbruik : 16 bytes
plus

1= 16

tekens

)

Iengte van de string
naamgeving variabelen 3 As, A$(1)
(postfix : g)
de

BEI,AIIGRIJX

De

variabelen-types "flag"

al166n in arrays gebruiken.

en

"integer byte" kunt

u

I{at de namen van de variabelen aangaat 3 de variabele A
iB alLeen maar als voorbeeld gebruikt. In principe kan
de naam van een variabele uit 31 tekens bestaan, die
een combinatie vormen van letters,
cijfers en het
onderstrepingsteken (naast de rechter ISHIFT]-toets).
Het eerste teken van de naam mo6t een letter zijn.
Bij de beschrijving werd een aantal keren de variabe.Ie
A als voorbeeld genoemd. OMIKRON.BASIC naakt het
onderscheid tussen alle qenoemde variabelen A, hoewelze allemaal dezelfde naam hebben. Het onderscheid zirL
hen in het postfix, dat het type van de variabele
aangeeft. Het is bovendien ook nog rnogelijk om, indien
u al een AlI, had gebruikt, ook nog een array AtL(l) te
defini€ren, en daarna zelfs nog een array AtL(1,2) i
die rrorden van elkaar onderscheiden dooi het aantal
parameters

.

U kunt overigens ook het standaard-type bepalen voor
alle variabelen die met een bepaalde letter beginnen.
Elke variabele die met die letter begint, wordt
automatisch behandeld als tot dat type behorend, tenzij
u daarna het postfix van een ander type opgeeft
3

na DEFINT A-Z
na DEFINTL I

na
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DEFSNG

A-Z

zijn aIIe variabelen die u geen
postfix megeeft, autonatisch van het
type integer ra,ord.
zijn alle variabelen die met I
beginnen en die u geen postfix
meegeeft. automatisch van het type
long integer.
zljn a1le variabelen die u geeo
postfix meegeeft, automatisch van het
type single float
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zijn alle variabelen die u geen
poBtfix meegeeft, automatiach van het
type double float
na DEFSTR S,U-v zijn alle variabeLen die net s, U of v
beginnen en die u geen postfix
neegeeft, automatisch van het type
string.
Wanneer het prograruna op het scherm wordt gezet (door
het comnando LIST) rrorden de variabelen die van het
standaard-type ziLjlf,, zonder postfix geschreven.
Direct na het laden van de interpreter worden de
variabelen behandeld alsof u het corunndo :
DEFIN?L A-Z
had getypt. Dit houdt in dat u long integer variabelen
kunt gebruiken zonder elke keer het postfix tL te
hoeven typen. I{anneer u verderop in dit handboek dus
een variabele zonder postfix ziet, dan !,rordt elke keer
een long integer variabele bedoeld.
Vlanneer u ook al met andere BAslc-interpreters hebt
gewerkt. zal het u waarschijnlijk verbazen dat een
normale variabele in oMIKRoN.BASIc het type long
integer heeft en niet single float. De reden daarvoor
kan idealisme genoend uorden. we hebben die keuze
genaakt, ondat
- in de meeEte gevallen waarin variabelen worden
gebruikt, geen cijfers na de kontrE nodig zijn;
- berekeningen met integers nu eenmaal veel sneller
na

DEFDBL

A-Z

3

gebeuren

- berekeningen met integers gemakkelijker door een
conpiler verwerkt kunnen worden (de OMIKRON. Compiler
levert een snelheidsrrinat van 2,5 op bij berekeningen
met floats maar een factor I tot 10 bij integersl)i
- door gewoon DEFSNG A-z te typen, de fl.oat-standaard
van andere interpretera ingeechakeld kan worden.
O ja - nog iets in verband net DEESNG en DEFINTL : hebt
u een variabele a1s long integer bepaald, dan haalt het

voor die variabele nietg meer
uit : hij behoudt zijn type t (uet LIST kont hij wel
ata At op het scherm, in plaats van gewoon A; een
tweede variabele Al wordt nu als A op het scherm gezet.

co[unando DEFSNG nadien
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Ifanneer u dus prograruna'a wilt overnemen die op andere
computers werden ontwikkeld, dan typt u :
DEFSNG

A-Z

OK

IoAD -UITMBASf" (de
OK

1

DEFSNC

naam

van uw

A-Z ( zodat de definitie
zou staan )

programma

ook in het

)

programma

KONSTAI*TEN

Konstanten zijn getalJ-en die niet veranderen

L23
1.3
LE?O
l23l
l23t
LD2O

(

integer

:

)

(float)
( float )
( float )
(float, dubbele precisie )
( float,
dubbele precisie)
1.23456789 ( float, dubbele precisie)
en, omrrille van de volledigheid (het is geen konstant
'getal'):
( string )
"hal1o'
Een getal dat 66n van de volgende tekens bevat, is
automatisch een float getal
s

..r *

E

D

U kunt de postfixen I en {l dus ook na een getal
schrijven. De letter E betekent ',tiende macht". de D
"tiende nacht, Dubbele precisie". Zowel de letter D ala
het teken i maken een getal dus dubbel nauwkeurig. Een
getal met meer dan acht beduidende cijfers na de konna
wordt eveneens automatisch dubbel nauwkeurig.

Probeer eens het volgende

:
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rekent de konatante 0,L (enkele precisie) om .in
een getal van dubbeJ.e precisie. Toch is het resultaat
maar tot op 9 cijfers naurrkeurig.
CDBL

Daaruit leiden we af dat, indien we een resultaat

met

dubbele precisie willen berekenen, we de konstanten die
we in de berekening gebruiken, ook dubbel nauwkeurig
moeten maken.

De berekening :

AI=1/3: PRINT A,
is dus onnauwkeurig. De correcte uanier is ;
Al=11/3*: PRINT Al en het resultaat klopt I

t

zoals u weet, kan een integer geen cijfers na de komla
bevatteni bovendien is het bereik beperkt. De meeste
na de
rekenkundige functies werken wel net cijfers
korula (bv. SINUS). De volgende paragrafen hebben daarom
U kunt natuurlijk
vaak betrekking op float-getallen.
ook al die functies in dubbele precisie laten rekenen.
voor profs :
'Single precision" of "enkele precisie" rril zeggen dat
een getal eordt opgeElagen en belierkt als 6 bytes.
Daarvan zijn 33 bits (32 + teken) voor de mantissa
gereserveerd, en 15 bits voor de exPonent. Dit geeft
een bereik van +- 10^4931. Met een nantissa van 32 bite
bereikt Of{I(RON. BASIC een nauwkeurigheid van 2*18-10,
ieta meer dan 9 cijfers na de konuna. Daarvan worden er
naar I afgedrukt, maar de overige worden wel in het
geheugen opgeelagen en tellen nee bij de berekeningen.
ie aeie nauwkeurigheid niet voldoende, dan moet u in
dubbele precieie gaan rekenen.
"Double precisj-on' of 'dubbele precisie" houdt in dat
een getal in 10 bytes wordt opgeslagen. Het grotere
geheugenverbruik wordt vooral duidelijk bij arrays en
iatriiee met double-getalen. De tien bytes bestaan uit
65 bitE rnantiaga en 15 bits exponent. Dit levert een
even groot bereik op a1s bij s ingle-getal len. maar een
na de
naurdk;urigheid van 5E-20, neer dan 19 cijfers
komra, wairvan er L7 worden afgedrukt. Die grotere
nauwkeurigheid eordt wel, betaald met meer geheugenverbruik en langere verwerkingsti jden.
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AFROI{DINGSFOIITBN

Het is onmogelijk om bij het rekenen tnet float-getallen
af rondings f outen te.vermijden. Dat komt niet doordat
onze progranmeur zijn vak niet kent, naar het is een
fundamentele tekortkoning van de manier om getal.Len in
een eindig aantal geheugenplaataen op te slaan. Een
voorbeeld uit het dagetijkse leven verduidelijkt dit :
r/3 = 0.3333333

het getal 1/3 op te alaan, kunt u een willekeurig
aantal plaatsen na de komma gebruiken. Het getal dat op
die manier wordt opgeslagen, zal nooit precies 66n
derde zijn, omdat u toch een keer met opslaan zult
moeten ophouden, en het eigenlijke getal een oneindig
aantal drie6n na de komlla telt.
Intern slaat de computer alle getallen binair op. In
dit trreetallig systeem i-s het soms onrnogelijk on
getallen op te Elaan, waar wij nornaal geen enkele
moeite mee hebben. Een voorbeeld daarvan is het getal
0.1. Probeer dit eens :
Om

PRIIm 10000- 10000.1

Verrast door het resultaat ? Probeer dit gerust op een
andere conputer (geen zakrekenmachine : die rekenen
decinaal) I
afrondingsfouten zo klein mogelijk te houden, moet u
vermijden om grote, bijna gelijke getallen (zoals in
het gegeven voorbeeLd) van elkaar af te trekken.
om

bladzijden geven lve de verklaring van de
comando's, functiea en operatoren van OMIKRON.BASIC.
Op de volgende

50
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NEf,EIIKI'ITDIGE TBtrEIIS EI{ OPBRATOREN

+ optelling
- aftrekking
/ deling
r vermenigvuldiging
^ machtsverhef fing
\ integer-deting (resultaat is een geheel getal I )
Ilet voordeel van een integer-deling is de grotere
snelheid ervan ten opzichte van een float-deling.
Indien u dus trree INT-getallen door elkaar moet
delen, gebruikt u \.
l{OD : modulo-functie (reaultaat= de rest van de deling)
voorbeelden
PRrNT

223
OR

PRrNT

323

5

t,oD

2^5,

:

3, 123 rrOD 10O

3OO1\1OOO

OR

VERGBLIJXINGBN

In OMIKRON. BASIC hebt u de vo]-gende operatoren ter
beschikking:
> groter
< kleiner
= gelijk
>= groter of gelijk
<= kleiner of gelijk
<> ongelijk
Een vergelijking kan bijvoorbeeld geschreven t orden in
de vorm van een "statenent" dat een variabele bevat :
A>2

het statement juist,
waarheidsgetrouwl is A gelijk aan 1., dan is het
statement onjuist, on\raar. wanneer u dan vraagt :
PRINT (A>2 )
zal de computer natuurlijk niet "waar" of "onwaar" op
het scherrn zetten. naar -L ("waar") of 0 ("onwaar").
l{anneer A de waarde 4 heeft. is

atarimuseum.nl

51

Het conmando IF heeft de syntax

:

IF <voorwaarde> THEN <commando ' s>
(dit wordt verderop uitvoeriger uitgelegd).
Eigenlijk moet hier geen voorwaarde of statement staan,
maar een gewone berekening. Wanneer de waarde daarvan
( "onwaar" ),
nul is
r.rorden de cornmando's niet
uitgevoerdi is de waarde -1 ('waar") dan worden ze wel
uitgevoerd.
U kunt ook strings vergelijken :
'2" is groter dan 'A"
"zL' is groter dan "20"
"Getal" is groter dan "Ge"
MAAR :

"a" is groter dan "z"
"31" is groter dan "123"
(cfr. de ASCIl-tabel, achteraan dit boek)

IOGISCEE BEIIERXINGEN

beschikt over veel logische operatoren.
Daarmee kunt u Booleaanse bewerkingen
uitvoeren .
(Booleaanae algebra is een onderdeel van de wiskunde,

OI.IIKRON.BASIC

dat gaat over "waar" en "onwaar"
combinaties daarvan)

en

de nogelijke

.

Principieel kunt u logische operatoren op twee manieren
gebruiken (die de computer overigens niet van elkaar
.onderacheidt)
3

Syntar 1 : IF A>:10 AND A<20 THEN <coomaodo>

f\ree vergelijkingen worden aamengenomen : wanneer A
groter ia dan of gelijk aan 10 EN A is kleiner dan 20,
dan ... (conmando).
De uitdrukking "A>=10 AND A<20" is alleen dan "waar",
wanneer zot el "A>=10 " als "A<20" tegelijk "\daar" zijn.

atarimuseum.nl

Voor profs:
Sttrtax 2 : A=B AND C

De twee getaLlen B en C worden bitsgewijs gecombineerd.
Een voorbeeld :

r
I

B = 20, in binair :
C = 6. in binair :

0000000000010100
0000000000000110

na de AND

0000000000000100

:

NO|r

Syntar: A=NOT

I
I

B of : IF

d-n-2. !

NOT (A=B) THEN <comoaDdo>

keert aIIe bitE van het getal B om. of : NoT
<voorwaarde> geeft de tegenovergestelde voorwaarde;
'waar' wordt dus "onrraar", "onlraar" wordt nwaar'.
NoT

AND
Syntax: A=B AND

C of 3 IF A>3 AND

A<7 THEN <comEando>

AIte bits van de getallen B en C worden logisch ge-AND.
of : Ret resultaat van de AND-conbinatie is enkel waar,
indien beide delen ervan waar zijn.
OR

sytrta!:

A=BoRc of : (zie hoger)

Alle bits van de getallen B en c worden logisch ge-oR-ed.
Of : ... indien 66n van beide delen waar is.
xoR
Syotar: A=B XOR C

Alle bits van de getallen B en C worden logisch ge-xoR-ed
of : ... indien 66n van beide de1en, maar niet beide
tegelijk, waar is.
EQV
Syntax: A=B EQV C

AIIe bits van de getallen B en c worden logisch
Equivalent vergeleken. EQv kan vervangen worden door
NOT (B XOR C),

atarimuseum.nl

53

IIIP
Syotax: A=B IMP C

Alle bits van de getallen B en C worden logisch
Irnplication vergeleken. De waarheidstabel van
irnplicatie is :
0IMP0=1
0 IMP 1= 1
lIMP0=0
1 IMP 1= 1

rnet
een

NAIID
Syntax:

A:B NAND

C

B en C \^rorden ge-AND en het resullaat wordt omgekeerd.
Komt overeen met NOT(B ANO C).
NOR

Syntax:

A:B NOR

C

B en C worden ge-OR-ed en het resultaat wordt omgekeerd.
Komt overeen met NOT(B oR c).
SER
Syntax: A=B SHR C

De bits in het getal B worden zo vaak naar rechts
verschoven, als het getal C aangeeft. !{anneer C=3, dus
drie maal. Naar rechta schuiven is hetzelfde als delen
door t\ree of halveren ( zonder rekening te houden met
het teken! ). WiIt u bijvoorbeeld 100 door 4 delen, dan

schrijft

u

PRINT IOO SIIR

3

2

want twee keer halveren is delen door vier.
SEL
Syntax: A=B SHL C

De

bits in

het getal B worden C maal naar tinks

geschoven, d.vr. z. dat B dus C maal verdubbeld wordt. X
SHL l is dus hetzelfde als X*2 (zonder tekenl ), X SHL 2
is X*4, x SHL 3 is X*8 enzoverder. U kunt dus meestal
54
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I
I

en SEL door / en * vervangen. Eet voordeel van SHR
en SHL is dat ze sneller serken net gehele getallen.
et de conpiler wordt de snelheidgrrinat van sHL en sBR
t.o.v. , en / zeer duidelijk.
SER

FI'XETIES

If,.T
Syltar: A:|NT(B)

IIIA neemt het gehele deel van een getal. l,lathematiach
correct lui-dt de definitie : het grootste gehele deel
van het getar.. Een paar voorbeelden :
rf,T( I

)-l

rm(7.5)-7
rrT(0.4)-0
1[T(-3.7)--4
U ziet dat u bij negatieve getallen niet gelroon de
cijfera na de komla kunt weglaten. Het reaultaat van
INi iE hier het grootste gehele getal dat kleiner is
dan (in on3 voorbeeld) -3.7.

FII
L

i
I

t.

Syntar: A-FIX(B)

FIX neemt van een getal het gedeelte voor de korma. Het
kont in principe overeen net INT. Alleen bij negatieve
getallen is het verschil duidelijk : FII(-3.7)=-l s1
iurl-r.21--4. FIX koDt overeen met TRt Nc in Pascal.
PRAC

Syltar: A=FRAC(B)

FnAC neemt van een
paar voorbeelden :

getal de cijfers na de koma.

Een

rRAc(3.55)'.s5
PRAC(I) r O
Ook voor negatieve getallen geldt 3 FRAC(X) - X-FIX(X)r
zodat
BRAC(-3.7)-

-.7
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ABS
Sytrtar: A=ABS(B)

berekent de abaolute grootheid van een getal.
Positieve getallen blijven dua zoals ze zi-jo, negatieve
getallen Ieveren een positief resultaat op. Enkele

ABS

voorbeelden

:

AAS(47.55)- 47.ss

ABS(-333.1)- 333.I
A8S(0)- 0
SGN

Sytrtax: A=SGN(B)

SGN berekent het teken van een getal. Indien het getal
positief ia, wordt SGN li is het getal negatief, dan is
SGN -1. Per definitie is SGN(0)=0. Een paar voorbeelden:
sGrl( 47 . ss ) -l
sGN(

-333. r ) --

I

soN( 0 ) =o

ruD
Sytrtax: A-RND(X)

RND(1) berekent een willekeurig getal tussen 0 en
0,99999999. Dit de "normale. RND die u in elke
BASIC terugvindt.
RND(XI met X>1, berekent een willekeurig geheel getal
tuseen 0 en X-1. RND( 6 )+1 bijvoorbeeld,
berekent een getal van I tot 6.
RND(6)+f berekent een wiLlekeurig geheel getal van 1
tot 5 ( dobbelsteen )
RND(o) herhaalt het laatst berekende getal
DEG
Sytrtar: DEG

Dit is wel_geen
hier vermeld.

qorunando

i maar we hebben het met opzet

Norrnaal berekent een microcomputer de driehoeksmeet-

56
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kundige functies (SIN, COS enz.) in radialen. werkt u
evenwel met hoeken in graden, dan werkt het nogal
moeizaam om elke keer -de hoek in radialen om te
rekenen. Ilet coruEndo DEG zorgt er nu voor, dat aLle
driehoekEmeetkundige functies en hun omgekeerden
( ARCTAN, ARCSIN, ARCCOS en ARCCOT) in graden berekent.
Een voorbeeld :
20

DEC

30

FOR

50

NEXr

40

I-O TO i60 STEP 5
' IN STAPPEN VAll 5 CRADEN
PLOT 100+SIN(I)*50,100+Cos(I)*5o,TEKEN 0IRKEL

Onthoud wel dat het conmando CLEAR (en ook RUN, wijzigingen aan progranrmaregels e.d. ) de computer terug op
RAD

schakelt.

RAI)
SyDtar RAD

zorgt er voor dat de computer alle driehoeksmeetkundige functies in radialen uitvoert. Net zoals DEG
hoeft u RAD Elechts 66n keer, bij het begin van het
progranrma, te typen. Het blijft
actief. tot u met DEG
RAD

op graden omachakelt. Na het inschakelen van de
CLEAR rekent OMIKRON.BASIC vanzelf
in radialen.

computer en na een
s
Syntax: A=SIN(B)

De functie sIN berekent de sinus van het hoek-argument
B. B wordt daarbij standaard in radialen opgelreven,
zodat SIN(PI)=o. wilt u Etandaard in graden werken
(SIN(180)=0), dan geeft u het commando DEG (zie
aldaar ) .

cos, TAlt, cor
Syotar: A=COS(B): A-TAN(B): A=COT(B)

De functies COS, TAN en CoT berekenen de cosinus,
tangens en cotangens van het hoek-argument B (zie ook

srN).
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,t

sBc, cosEc
Syntax: A=SEC(B): A=COSEC(B)

en COSEC berekenen de secans en cosecans
hoek-argument B. zie ook de functie SIN.
SEC

van het

'l

.l

i

of ARcTAtl
Sytrtax: A=ATN(B)

AtN

I

.i

I

het getaf B, dat wil
zeggen het getal A waarvoor geldt dat TAN(A)=B. Normaal
wordt A in radialen opgegeven. Door het conmando DEG te
geven, wordt de hoek A in graden berekend.
ATN berekent de arctangens van

1

I

.i

,l

i

a

ARCSIN, AIICCOS, ARCCOI
Sy[tar: zoals ATN

ARCSIN is

de omkeerfunctie van SINUS; ARCCOS de
COS en ARCCOT de omkeerfunctie van

omkeerfunctie van
cor.

sIItE,

COSE, TAI|B, CO|[E

Syrtax: A=SINH(B): A:COSH(B): A=TANH(B): A=COTH(B)

Dit zijn de vier hyperbolische hoekfuncties. Indien u
niet zeker bent van hun betekenis, kunt u er het beste
een boek over wiskunde op nasLaan.
sBcE, cosEcE
Syotaxr A=SECH(B): A:COSECH(B)

SECH

betekent : secans hyperbolicus,

hyperbolicus.

ARSIIIE, ARTAIIB,

COSECH

is cosecans

ARCoTE

Sy!tar: A=ARSINH(B): A=ARTANH(B): A=ARCOTH(B)

ARSINH betekent "areasinue hyperbolicus, en is de
ornkeerfunctie van SINH. Op dezelfde manier zijn ARCOTH
en ARTANH de omkeerfuncties van COTH en TANH.

bevat de functie ARCOSIT niet. Indien
die toch nodig hebt, kunt u ze zelf definiaren met
volgende functie
OMIKRON.BASIC

3

DEr RNARCOSE(X)-LN(X+SQR(X^2-l
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Syntax: A=LN(B)

De functie LN berekent de natuurlijke logaritme, de
Iogaritme met grondtal e (=2.7LA2A1828... ). B nag niet

neltatief of nul zijn, anders krijgt ulen foutneldins.

,*,

o,

In veLe andere BAslc-dialecten heet deze functie LOG( ).
wanneer u derhalve programma's van andere computers
moet u alLe LOG( ) in LN( ) wijzigen.
"."nast,
I,OG
Sytrtax: A:LOG(B,C)

Loc berekent de logaritme van het getat ct met alg
grondtal B. Zowel B ala c moeten daarbij positief en
verschillend van nul zijn. Een paar voorbeelden :

rac(2,7) geeft de logaritme van 7 net grondtal 2
PRrivT IAG(10,2) geeft de tiental].ige
J-ogar.itme
( g.ondtal l0) van het getal 2
PRTIVT

SyDtax: A=EXP(B)

berekent de exponentiale functie van een getal, met
als grondtal e (=2.7182818...). Een voorbeeld :
PR-rI{T EXP(I) geeft e tot de lste macht, dus 2.71a2a...
ExP is de omkeerfunctie van LN.
EXP

SQR

,

Sytrtar: A=SQR(B)

>
,

SQR

>
I
-'
l'

SyDtax: A=FACT(B)

I

de vierkantswortel van een getal.
daarbij natuurlijk niet negatief zijn.

berekent

lretal

rnag

Dat

FACT berekent de faculteit van een getal. Het getal
moet positief en geheel zi-)n. Daarbij 9e1dt dat
FACT(X)=I*2*3r4*5*.. ' rX. De functie FACT geeft reeds
argument, een zeer groot getal
bij een relatief klein
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als resultaat. Probeer maar eena

:

PRINT rACT( rs00)

Zeer weinig BAslc-dialecten bevatten de

functie.

..

faculteits-

\

Een voorbeeld :
10 PRIIII nre &ans dat u 7n de Lotto 6 Julste vakJes aenkruist,',;
20 PRINT " is 66n op de: tt; FN BINOMIAALCOEFF ( 42,6 )
999 END
1000 DEE FN BINoMIAALCoEFF

(N

'K)-FACT(

N)

I

(

lAcr (n *FA1T(N-K) )

BIT
Syrtax: A=BIT(B,C)

Bedoeling : een bit in getal C testen. Met de functie
BIT kunt u 1 bit in een getal bekijken. De parameter B
geeft aan om welk bit het gaat. De bit net nuruner 0 is
daarbij de minst belangrijke bit (waarde 1), bit nunmer
I is het voLgende (waarde 2) enzovoort. Algeneen geldt
dat 2^bitnr. = waarde van de bit. Is de bit geset (=1),
dan levert de functie BfT de waarde -1 op. Is de bit
gereaet (=0) dan is het resultaat van de functie 0. Een
paar voorbeelden :
BIT(0,8) - O:8 ts btnatr IOOO; blt O 16 nier geset
BIT(3,8) = -1, oedat blt 3 lrel geeet LE
BIT(7,255) - -1, oEdet blt 7 teset ls
RIT(7,256I = O | 256 is blnalr t 0000 0000, dus btr 7 is teleser
CDBL

Syrtar: A#=CDBL(B)

betekent "Convert to DouBLe", "zet om in dubbele
precisie." Deze functie rekent dus een getal in een
willekeurig formaat (integer. single precision, long
integer enz. ) om in een float getal met dubbele
precisie. Een voorbeeld !
CDBL

PRINT 1/CDBL ( 3 )

60
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CSNG

Sytrtar A!=CSNG(B)

betekent "Convert to SiNGle", "zet om in enkele
precisj,e'. Analoog met CDBL, irijzigt CSNG getallen in
een willekeurig formaat, integer. double of zelfs
flags, in een fl,oat met enkele precisie.
CSNG

C

IIIT

Syntar: A7o=CINT(B)

CINT betekent 'Convert to
geheel getal'. CINT rrijzigt

INTeger", "zet om in een
willekeurige getalleD in
INT-getal1en tusEen -3276A en 32'16'l (integer sords
dus). Probeert u om te grote of te kleine getallen om
te zetten, dan krijgt u een foutmelding.
CIIITL
Syrtar A=CINTL(B)

staat voor 'Convert to INTeger Long", "zet om in
een long geheel getal". Met CINTL kunt u dus
willekeurige getallen in elk formaat r analoog met CINT.
CSNG en CDBL, in
lange inteqers omzetten. Ook hier
krijgt u een foutmelding indien u probeert om te grote
of te kleine getallen on te rekenen.
CfNTL

rxDs
Syotax: Al=MKD$(A)

Het reaultaat van deze functie is een string.
Een voorbeeld
A$=NKD$

:

(-12.5):

PRIN? cvD(AS )

-12.5
OK

voor profs 3
zoaLs reeda gezegd. rrorden getallen in o IKRON.BASIC in
diverse fornaten opgeslagen. zo is er het integerformaat, tlaari-n een getal rechtstreeks aLs binaire
waarde in een byte, word of long word wordt opgeslagen'
rraardoor er geen cijfers na de komma nogelijk zijn. Er
is ook het float-formaat, waarin de mantigsa en de
exponent afzonderlijk worden opgeslagen. voor meer
detaila kunt u er het deel "voor profs :
getal-formaten' op naslaan.
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i

In het single float-formaat neemt elk getal 6-ro.."n
bytes in
beslag, waarvan de eerste twee de
(1
-r;;|i"";;
bit daarvan is het teken van d""*pJn"ni
en
de
volgende vier de mantissa. In het double ii""i_to..^"t
getal
byres in beslag ! 2 byres exponenr
l:"Tt_::l
en
U bytes nant i.10
ssa.
functie MXD$ zet het argument
Pg
in double
float-fornaat en maakt vervolgeis een on
.t.iio
lr"r, l0
tekens. Iang, waarin het getal wordt gezet ir,' a"
lrom
zoals het.in het geheugen wordt opg"6l.g"r,. Dit maakt
::_--Iylcrre zeer geschikt orn na te qaan hoe
OMIKRON.BASIC zijn berekeningen met floats uidvoert,
Ze
wordt evenwel vooral gebruikt bij bewerkingen
met
-""n"-.roorueefa
files. we verklaren dit ian de hand i""
met een RANDOM- fiLe.
Still y r.rilt getalten op een schijf schrijven. Hoe doet
u drt ? Bijvoorbeeld op de volgende nanier (de file
nummer I l-s
geopend)
reeds

:

wRrrE*l, A#, B*, Ci
Daarmee hebt u de drie getallen All, B#. en Cil op de
schijf.gezet. OMIXRON.BiSIC zet die q"i.t-i;n -""..t
om
in strings (net zoals de
drnii--""
Jchrijft
-functie
vervolgens die strings op de
schijf. Laien we ...,.r"..n
dat A{t=o.14't, 8#=-222 en Cl=o. ttei pRlNT_comrnando
heeft
dus_in_totaal l1 bytes op de schijf qezei;-"-;amefijf:
.747,-222, O.
SteI .nu dat een_volgende keer in hetzelfde prograrnma,
C{l_niet
Ianger 0 is. maar 0.941471. Dan wordei dus
volgende lytes op de schijf gezet ? ,t47,_22i,.84t4: de
t,
dat zijn 6 bytes meer dan-vo5rheen.

Het komt vaak voor dat de gezamenlijke lengte van de
geschreven, kon6tanL n5et blijven
(bijvoorbeeld-worden
bij RANDoM-files, cfr. het deel 6.,r"r
schijf:'). u zurr begrijpen dar dir bij het
:I:1:: "p de
van.getallen
helemaaL niet zo
::llr]y":,
Hrer nu kotrlt de functie uxDS ter hulp : eenvoudig- is.
gegevens, die

FrELD {1.10 AS A$, 10 es aS, to es cs
LS-ET
_A$= t{XD$(A{):LSET B$= }tXD$(B*):LSET C$= MxDg(Ct)
PUT I . Recordnumer

precies .30 bytes op de schijf,
::1..:1I:, . keer
onarnankelrll(
van de vraarde
van All, B* en Cll. Er giat
ook geen informatie verloren, want de waarde van a#i e*
62
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en cl kan ondubbelzinnig uit de drie strings worden
gereconstrueerd. Dat gebeurt met de "omkeerfunctie'van
UKDS, naneLijk cvD.
cvD
Syntar: A=CVD(A$)

(Convert into Double precision float) zet een
string van 10 bytes lang, die door MXD$ werd
geproduceerd, om in een float-getal
van dubbele
precisie. Er geldt dus altijd :
CVD

x, =cvD ( llRD

g(

x, ) )

De functie CvD wordt voornameJ.ijk gebruikt

lezen van files

geschreven.

bij het
die met behulp van MKDS werden

Uiteraard hoeft het argument van CvD niet per se met
IIKDS te zijn genaakt. Indien u goed thuis
bent in het werken met float-getallen, kunt u zelf een
string samenstellen en met CVD omzeLten in een float
van dubbele precisie. Let er alleen op, dat de string
10 tekens lang is en in het float-formaat opgebouwd is.
behulp van

rfrss
Syntar: AS=MKS!(A)

l,fKSS zet een getal

l,

I

om in een string,
die het
opslagformaat van een float van enkele precisie
weerspiegelt. MKSS levert dus altijd een string van 6
tekens lang op. FunctioneeL is MKSS gelijk aan MKDS,
alleen levert MXSS een single precision-string op. De
functie MXS$ wordt gebruikt, wanneer getallen niet met
dubbele precisie op de schijf hoeven gezet, of wanneer
men ruimte op de schijf
wil besparen (l,lKSS geeft
strings van 6 bytes lang, MKDS strings van 10 bytes).
Analoog aan MXDS bestaat ook hiervoor eerl omkeerfunctie, die van een string terug een getal maakt : de
functie CVs cvs
Syntax: A=CVS(A$)

zet een string van 6 bytes Iang, die normaal door
werd geproduceerd, om in een float-getalvan
enkele precisie.
CvS

MKSS
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XKIL$
Syntar: A$=MKIL$(A)

I{KILS werkt zoalg UKD$ en [KSS, maar MKILS ( Ii{aKe
Integer Long) naakt van het argument een long integer
getaL en maakt daarvan een Etring van 4 tekens lang,
integer
die het opslagfornaat van die lonq
weerspiegelt. Ook hier .is er een omkeerfunctie : cvlL.
CVIL
Syntar: A=CvIL(A$)

CVIL naakt van een string van 4 bytes, die het
opslagformaat van een long integer getal bevat, een
long integer getal.
rfrr s
Syatax: A$=MKI$(A)

Dit is het laatste conmando uit de rij l,l(DS, MKs$,
MKIL$, I,{KIS. MKI$ zet het argument eerst om in een
integer word-getal, en maakt daarvan een string van 2
bytes, zoaLs dat getal. in het geheugen wordt opgeslagen.
l.let behulp van MXI$ kunt u met gebruik van zeer weinig
opslagruimte, getallen op de echijf zetten, omdat er
per getat slechts 2 bytes nodig zijn. Natuurlijk moeten
die getallen wel in het norrnale integer word-fornaat
paasen, dat wil zeggen ze moeten in tW-variabelen
opgeslagen kunnen worden.

cvr
Syntar: A=CVI(A$)

De functie cvl is de omkeerfunctie van MKIS. ze zet- eer'
string van 2 byteE, die door MXIS werd geproduceerd, om
in een integer word-getal,
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GBTAI,-STEI,SBI,S

kunt u niet alleen getallen in het
formaat opgeven, maar nog in drie

In OUIKRON.BASIC
gewone decilnale

andere formaten

:

l. Hexadecimaal (grondtal f6). Hexadecimale getallen
worden gernerkt net een S. Het hexadecimale systeem
wordt vooral gebruikt bij het werken op machinetaalniveau en is ook het meest gebruikelijke systeen bij
het werken met coriputers in het algeneen. Omdat het u
welbekende decimale systeen evenwel geen tekena kent
voor cijfers hoger dan 9, moest men voor de cijfers
l0
tot l5 iete andere verzinnen. Genakshalve rrorden
daarvoor de eerste zea letters van het alfabet gebruikt
(A tot F).

2. Octaal ( grondtal 8). Het octale systeem wordt vooral
gebruikt bij het werken rnet oudere, grotere conputers.
Een octaal getal krijgt een & als merkteken.
3. Duaal (grondtal 2). Ilet duaaL of binair systeem
wordt door de computer intern gebruikt. Een binair getalkan enkel de cijfers 0 en 1 bevatten. Om een getal als
binair te merken, typt u voor het getaL een g in.
Enkele voorbeelden

C00100
*111
tlo
S80
SFFD2
FOUT:

r200
&79

:

:
:
:
:
:

binair getal, decimale r.raarde 4
binair getal, decinale waarde 7
octaal getal, decimale lraarde I
hex getaL, decimale waarde 128
hex getal. decimale waarde 65490

:
:

een binair
een octaal

getal kan enkel uit 0 en 1 bestaan
getal kan geen 9 bevatten

staat aIIe bewerkingen net getallen in
drie sygtemen toe. U kunt bijvoorbeeld typen :
OIIIKRON.BASIC

pRrltT A AllD Z I I00,

$PA00+ 100, 3+ ( &77*$5 ),CHRS

Er is een andere mogelijkheid
geven

&b
&o
&d
&h

om

($

de

rB ) +CHR$ ( S70)

het grondtal aan te

3

voor binair
voor octaal
voor decimaal
voor hexadecimaal
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In plaata van SFA27 kunt u dus ook &hFA27 schrijven, of
in plaats van t00 (decinaal).
Om een getal uit het decinaalsyateem in een van de
andere EyEtemen on te rekenen, beschikt OI,iIKRON. BASIC
over drie conversie-functie3 : HEXS, BIN$ en OCTS.
&d100

EEXs
Syntax: AFHEX$(B)

De functie HEXS zei- een willekeurige numerieke
uitdrukking on in een hexadecimaal getal. EnkeIe

voorbeelden
HEx$ ( 32
EEXS (
EEXS (

:

) is " 20"
) iB " FFFE"
) iE " 10000"

65535
55535

Brx$
Syntar: A$=BIN$(B)

De functie BINS zet een numerieke uitdrukking (een
getal) om in een binair getal. Enke1e voorbeelden :

BINS(8) is " 1000"
BINS ( 2ss

) is'11111111'

ocTs
Syrtar: A$=OCT$(<aumeriele uitdrukkiog>)

De functie OCIS zet een numerieke uitdrukking orn in een
octaal getal. Een voorbeeld :
ocTS ( 10l

is " 12"
Geen van de drie functies HEXS, BINS en OCT$ kan een
getal omzetten dat te groot is voor een long
j-nt-variabele. Indien u bijvoorbeeld probeert om hei
getal 1el7 om te zetten, krijgt u een foutmelding.
U kunt ook getalgtring8 die door IiEXS, BINS of OCT$
werden gemaakt, of die u zelf intypte, omzetten in een
decimaal 9eta1. Dit doet u met behulp van de
Etringfunctie VAL, waarbij u het oveieenkomstige
grondtal.-teken (g,t,e) opgeeft. Enkele voorbeelden :

55
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A=VAL (

"t100" )

A=VA.L('SFFD2"

A=VAL(.&10"

,A=4

)

.A=65490
,A=8

)
On bijvoorbeeld een getal dat als hex-string in de
variabele- BS staat, in een decimaal getai om te
rekenen, kunt u het volgende doen :
A=VAL

('

$" +B$ )

OMIKRON.BASIC beschikt bovendien nog over
de
opnerkelijke eigenschap dat u ook in binair, octaal. en
hexadecimaal koluna, E en exponenten kunt aangeven.

Enkele voorbeelden
a

:

&1.4 is deci-maal 1.5
Sl.4 is decimaal 1.25

tl.1 is decinaal 1.5
t10810 is trree maal twee tot de tlreede macht, dus g
&483 is vier maa.L acht tot de derde macht, dus 4*8*g*g
In het laatste voorbeeld merkt u dat ook de exponent in
het opgegeven getalsysteem wordt berekend, en niet in
decimaal. In het hexadecimale stelsel kunt u geen
exponenten opgeven, omdat in dit stelsel E een geldig
cijfer is.

ATDBNE FI'IIEPTBS TBI| BEll III'IIERIBX RESI'LTAAT
PRE

Syntar 1: A=FRE('Drive:')
Sytrtax 2: A=FRE(,')
Syrtar 3: A=FRE(0)

De functie FRE berekent hoeveel geheugenruimte de
gebruiker nog ter beschikking heeft. FRE net syntax I
berekent hoeveel byteE nog beschikbaar zi.jn op de
drive "Drive:". FRE met syntax 2 gaat na hoeveel bytes
nog vrij zijn voor OMIKRON. BASIC. Een voorbeeld :
PRIN? FRE('");" bytes vrij in geheugen'.
PRfM .FRE("er') ' berekent aantal bytes vrij op de
schijf in drive A

I
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voor profa :
Bij gebruik van syntax 3 wordt. in tegenstelling tot
syntax 2, geen "Garbage CoLlection" uitgevoerd. Een
"Garbage Collection" is zo ongeveer de grote schoonmaak
in het geheugen van de comPuter. Oude, niet langer
gebruikte strings worden uit het geheugen verwijderd.
iodat normaal gesproken de beschikbare ruimte groter
wordt. Wat gebeurt er nu precies bii de "garbage
collection" en waarom is ze nodig ? OP deze vraag kan
geen kort antwoord gegeven worden. wanneer u niet
dieper op deze materie wilt ingaan, dan slaat u de
hierna volgende uitleg gewoon over. en houdt u zich aan
de volgende vuistregel
FRE("X") komt precies overeen met FRE(0) in andere
BASIC8, en kan dus relatief lang duren.
FRE(0) is precies hetzelfde als FRE("x"), zolang u geen
strings gebruikt.
Garbage Collection en organisatie van strings
Het beheer van strings is een van de meest ingewikkelde
thema's bij het ontwerpen van een BAsIC-interpreter.
Laten ere bijvoorbeeld aannemen dat de gebruiker typt :
3

AS='HaIIo"
Nu wordt helemaal onderaan, op de laagste vrije
geheugenplaats. de waarde van de string A$ opgeslagen;
in de variabele A$ wordt een pointer naar die waarde
ingevuld, plus de lengte van de string. In het geheugen
zit dus momenteel :
"HalIo
vervolgens typt de gebruiker

:

BS='allemaal"
Het geheugen bevat nu

'Hallo allenaal
Nu typt de gebruiker

:

:

As=A$+B$

en de interpreter zit in de rats. Het qeheugen kan
58
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op twee manieren georganiseerd rdorden

!

l) "Hallo allemaal allemaaL
2) 'Hal1o allemaal HaIlo aIlemaal .
In het eerste gevaL tordt het geheugen optimaal
gebruikt. in het tweede geval duideliji
niet. Maar
noqelijkheid t heeft het grote nadeel dat de string BS
( juister
gezegd, zi.jn inhoud. ,aIlemaal" dus )
verschoven moet vrorden. En omdat er normaal gezien niet
1 string (zoals in ons eenvoudig voorbeeld) maar veeL
meer strings verschoven zouden moeten worden (en
natuurlijk achteraf ook nog alle pointers aangepast),
zou bijna elke simpele stringbewerking een vrij
lange
tijd in beslag nemen.
Met de tweede methode wordt deze moeilijkheid omzeild
doordat de nieuwe, langer geworden string AS, gerrroon op
de eeratvolgende vrije pl.aats in het geheugen te
zetten. Er wordt niets verschoven en het hele proces
verloopt snel en eenvoudig. Maar onderaan in het
geheugen zit nog wel een ongebruikte string (lraarnaar
geen enkele pointer neer wijst, die dus niet meer bij
een variabele hoort), in ons voorbeeld : "HaIIo', Bijna
elke string-bewerking produceert zo een "afvalstring".
Het voordeel van snelle stringbewerkingen wordt dus
betaald net een snel opsouperen van geheuqenruimte.

Het moet dug ooit een keer gebeuren dat de interpreter
een nieuwe string wil opglaan, maar dat niet meer kan !

string"
In het geheugen staat op dat oqenblik reede
<het BASIC-progr.uuna>
XYZS='nieuwe

:

<de variabelen>

"HaLlo allemaal Stringl String2 '

I

l'

r

De nieuwe string past dus duideLijk niet meer in het
vrije geheugen. Het is tijd om aIIe afvalstrings op te
ongebruikte
ruimen. Deze bewerking, waarbij alle
etrings weggehaald worden, en de gebruikte atrings
opnieuw vanaf de onderkant van het geheugen rrorden
gerangschikt (dus verschoven moeten worden), noemt men
'carbage ColJ-ection", vuilnis ophalen. Dit kan een
rnoeilijk en tijdrovend proces zijn, vooraL wanneer er
vele stringE te verachuiven zijn. op kleine home
computers kan dit zelfs tot 20 minuten duren. Door een
andere constructie zal OMIKRON. BASIC over het algemeen
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met minder dan een seconde genoeqen nemen.
U kent nu het verschil tussen fRE(o) en FRE("x").
FRE('x") doet eeret een garbage collection. haalt dus
de afvalstrings uit het geheugen weg, en berekent pas

nadien het aantal vrije bytes. op andere BASICinterpretera doet ook FRE(o) datzelfde - en nu vreet u
ook meteen hraarom het simpele commando FRE op kleine
computers vaak minuten lang duurt.

POS
Syntax: A=POS(0)

Itet het conunando POS kunt u de kolom opvraqen waar de
cursor zich op dat ogenblik bevindt. De parameter van
Pos is een loze parameteri dat wil zeggen dat u in
plaats van 0 een willekeurige andere waarde in kunt
wullen, zonder dat dit aan het resultaat iets
verandert. Een voorbeeld :
PRItT: PRItfT "123456"t 3A-POS(0) iPRlllT!PRIIT A
6
OK

LPOS

Sy,rtar A=LPOS(o)

l.tet het corNrando LPOS vraagt u de kolom op waar de
printerkop van de aangesloten printer zich bevindt, Ook
hier is de parameter een loze waarde. LPOS werkt niet
correct, wanneer de printer in grafische mode werkt.
Natuur!-ijk kan LPOS bij Esc-groepen ook niet precies
'meeteIIen".

ltr!l
Syntaxi A=MIN(B,C)

MIN berekent welke van beide opgegeven waarden
de kleinate iE (het MINinun). Een voorbeeld !

uI (7,2) -

2

lllx(-45,4s) = -4s
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B en

C

ltAx
Syntar: A=MAX(B,C)

AX berekent lrelke van beide opgegeven waarden
de grootste is (het MAXirun). Ein-voorbeeld :

t[r(7,21 -

7

UA[(-45,45)

-

B en

C

45
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hun
leveren ale resultaat van
strinqfuncties
berek6ningen. een string op. U hebt al enkele
stringfunaties leren kennen (HEXS, BINS, ocTS, MKDS
enz.;. In dit hoofdstuk maakt u kennis met de
stringfuncties die u bijvoorbeeld voor tekstbewerking
e. d. nodig hebt.
STRIIIG-OPTTLLIIIG

In BASIC kunt u twee string8 optellen of samenvoegen.
Dit geeft u aan met het gewone '+"-teken. Het resultaat
ie, dat beide strings aan elkaar worden gekoppeld.
Daarbij mag de nieuw gemaakte string niet langer dan
.32766 tekens zijn. Enkele voorbeelden :
tS-'ha.ll o' : a9=' alTenaaL" : cS=AS+a$
C$ krijgt de .lnhoud " hal loallemaal " .
x$-'strirgl'+'str ing2 "
x$ wordt : " Stringlstring2'
Naam$-voornaan$ + cHR$ ( 32 ) + FaFi-ljenaarns
Beide strings, Voornaam$ en Familienaam$ worden, met
een apatie ertuaBen, aan elkaar gekoppeld en aan de
string Naam$ to€gekend. CHRS(32) is de spatie; we
hadden ook ' ' kunnen schrijven.
STRIIIG-VERIIEI{IGI'I,IDIGIIIG

In OMIKRON.BASIC kunt u strings ook vermenigvuldigen .
Dit geeft u aan met een '*"-teken. Deze functie kornt
overeen met het comando STRINGS in andere BASIC-

dialecten. Enkele voorbeelden

i+' r

10

i3

:

'++++++++++n

AS-'hallo": PRr ?

levert dit op :

AS*5

hallohallohallohaIIohallo

72
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Te

)

kst $ --

X7

ante n-ove rz icht

XoF$-'t'*lO +,'
KopS

rrordt

a

+ Tekat9 + n i + n*'*IO

g

n*****l**:t* Klenten-overzicht

Het is belangrijk dat het "*"-teken NA de string ataat,
en niet ervoor :
PRIIT

s*ihalloi leidt tot

?Type ot6rn

tch

Deze atring-verrnenigvuldiging ig iets typiech voor
gezien niet bij andere
interpreterE zuLt vinden. wanneer u progralna's in
oMIKRoN.BASIC achrijft, die u ook op andere computera
wilt laten draaien, gebruik deze mogelijkheid dan niet.
oliIKRoN.BAsIc, dat u norrnaal

Overigens kunt u ook bij
gebruiken

in

OMIKRON.

BASIC :

(n/n+n\i)*10 reeft /\/\/\/\
PRIf,l n/'+n\i*10 teeft /\\\\\\\\\\

PRIf,T

PRIIIT

("/"*3+"\'r3)*5 seeft

string-optelling

/\/\/\/

\

haakjea

/\/\

///\\\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\

\

Iam$
Syotar: AS=LEFT3(<stri!8>,!)

De functie
LEFTS berekent een deel van de
argument-string, en wel de eerate n tekena van die
string. Een voorbeeLd
3

PRINI I.EFI$ ('HALI'O ALLEI''AAL" , 2 )
EA
OK

PRINT LEFT$ ('HILI,O AIILEI4AAL' ,7 )
EALLO A

ox
I

Fotlt zijn

:

('liallo al7enaal' ,100 )
niet de eerste 100 tekeng van een string
afdrukken, wanneer die er naar 14 telt.
PRINT LEFT$

-

U kunt

PRINT LEFTS (A,7 )

)

- LEFTS kan enkel met atrings werken,
getalIen.
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niet

met
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PRINT LEFT$ ( A$.8$ )
LEFTS mag de tweede par.rmeter geen

- Bij

string zijn.

I

("Ha77o alLemaaL.,T )
- Ilet resultaat van LEFTS is een string, en kan dus
niet aan een numerieke variabele erorden toegewezen.

A=LEFTS

JUIST zijn:

PRINT LEFT$ (A$,A)
XS=IEF"S (c9+" HALLO" +x$ ,4* 3 -2+c )

I

Laten rde het Laatste voorbeeld even uitwerken aan de
hand van konkrete voorbeelden. Stel dat CS="OMIKRON",
XS=" AILEMAAI " en C=3. Dan wordt
3

CS+'HALLO"+XS

gelijk aan "OMIKRONHALLO

ALLEMAAL "

en
4*3_2+C=10+3=13

Na de belrerking
X$=LEFTS (c$+" HALLO" +xS ,4*

3

-2+c )

is XS dus gelijk aan "OMIKRONHALLO..
In een konkreet progranma zou LEFTS als volgt

kunnen worden

:

IOOO INPI/T "GEEF BS,RAC

rF

IN

gebruikt

VALUTA"; A$

LEFT$(as, t )-rgn zEEN PRoC_DoLLAR_7N_FL

:oto
RIGET$
Sytrtar: A$=RIGHTS(<stritrg>,n) (zoals LEFT$)

Iijkt erg op LEFTS. RIGH?S haalt evenwel niet de
eergte n tekens van een string op, maar de laatste n.
Ook hier zegt een voorbeeld meer dan duizend woorden.
RIGIIT$

I

PRINT RIGHT$ ("HALLO ALLEMAAL" ,3 )

AAL
OR

I

.
7L
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(

I

,
I

FOUT

zijn

:

PRINT RIGHTS (-Ha77o a77emaa7", 50 )

- De string ia geen 50 tekens 1ang.
)

A=RIGHT$ ( - Ila77o

alletl,€aT',50)

- RIGETS Levert een etring op, geen getaL.
wat de syntax betreft, zijn RIGHTS en LErTS identiek.
De functie RIGETS komt vaak van pas bij het 'ontleden"
van bepaalde ingetypte gegevens. Een voorbeeld uit de
praktijk:

,
INPIJ:I "Typ .1. need ven uv flr,.tn iA$
1010 IF RICET$(A5,2)-nuv" frElv F_Irr$-"Ira a@Toze vcnnooEechepn
1 02O IF RIceTS ( A$, 4 ) -"WBAi fflEl{ f_.lrt$-n Pe tsoaenv.nnoot s chep
ret bepetkte aanopr akc llJkhe ld"
lojo lE WC,r$(A5,2)-rBVn TEEN F lrr$-nlerloten Vennootschapn
LOOO

>
_
'

!trD$

]
,
.
)
r
>
>
>

,or"".,a eyntax 1 geeft }IIDS als resultaat : n tekena
van de string vanaf teken a. Enkele voorbeelden :
I{IDS ('ha77o allemal' ,4,2 )
iE '1o' (2 tekene vanaf het 4de)
lrID$ ('haL7o a77enaal',4,5)
ie 'Io aI" (5 tekens vanaf het 4de)

'

Four

,

tlIDS (-hailo a7lerlaal" ,17,2 )
- de strj.ng telt geen.lT tekens
I4IDS ('ha170 a77enaal' ,0,2 )
- het eerste teken van een etring heeft nununer 1; er
bestaat geen "nulde" teken.
Volgens syntax 2 geeft UID$ als reEultaat : de tekens
van-de stiing, vanaf teken nummer a tot oP het einde.

syntar

l:

A$=MlDS(<striDguitdrultirg>,a,o)

Syrtat 2: Al=MlD$(<slrilSuitdrutliag>,a)

rD$('ha77o aTlenl€'al',2,1)

is 'a' (1 teken vanaf het

is

2de)

:
3

z

Enkele voorbeelden

3
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l4ID9("ha77o a17enaa7",4) is "lo alletnaal"
NID|("hal7o aTTemaal',7) is "hallo allemaal.
ID$ ('hal7o alle/o€aT' ,14 ) i.e "L.

De functie IIIDS ie een van de
atringfuncties in BASIC.

meest gebruikte

Voorbeelden :
lOO INPUT A$

110

120
130
140
too

FOR

I.I

PRTNT

TO LEN(A$) ,LEN BEREKEIIT DE LENETE YAI, ,88ItI SIRTI{G

I

nDE TEK,/,I

t,ID$(AS,t,1)

rI{ rE Smr c rsr,',

NErf

IPW nNAAi, n tA$

u0

EoR

120
130

NEXf

Il

I-l Io LEN(AS)

|tID$(AS,I,l)-i-n

TEEN PRIIIT "DAT

IS

EEN DUBBELE NA/W!

"

I,EII
Syntar: A-LEN(<strioguitdrukkitrg>)

De functie LEN berekent de lengte van een string,
d.ri.z. het aantal tekenE in de string.
Enkele

voorbeelden

:

LBu('hallo a77enaa7" ) = L4
("hallo allemaal" telt 14 tekena 3 ook de spatie is
teken I )
At-"OrrrrROX BeSrC',.PRrlI? LEN ( aS )
geeft 13 als resultaat

een

VAL
Sytrtar: A-VAL(<stritrguitdrutting>)

vaak bevat een Btring een numerieke uitdrukking,
bijvoorbeeld z '1234" of .SFFFF". Natuurliik zlet ie
computer dit als een gewone string, w"armeE hij niet
kan rekenen I Een voorbeeld maakt dit duidetijk :
PRIIV" A'+5

Ievert- een foutnelding op : u probeerde een getal bij
een tekEt op te telleni dat is ongeveer zoaLE appelei
en peren optellen. Ook aL bevatte Ag bijvoorbeeld- "4"r
76
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dan nog ia het een tekst en geen getal-, en kan . er dus
niet n5e qerekend worden. Eet komt vaak voor dat u een

in
ai. er 'uitziet" ars een getal,Daar
omzetten'
wiIlen
zult
uifdrukking
een-num6rieke
gebruikt u de functie vAL voor. Enkele voorbeelden :

l"i""iiirE-riii"q,

) =0
Beataat de string uit een getal- gevolgd door een tekst,
dan wordt de waarde van het getal berekend :
vAL ('O[(IXRON AASIC"

) = 1234
vAL('7.2 triljard' ) = 7'2
vALi-7.2 tritjard 252 niTjoen- ) = 1.2
dat vAr, de string
uit het laatate voorbeeld blijkt
bekijkt' Cijfers
letierteken
eerste
slechta tot aan het
die na de tekat volgen (252 in het laatste voorbeeld)
worden genegeerd. Daarom ig ook :
vAL(" 123Ahallo'

vN('tl.7.41')
=o
omdat het eerste teken een letterteken is, en wat
daarna komt interesseert VAl, niet I
U kunt de functie vAL in OMIKRON. BASIC ook gebruiken on
qetallen in het hexadecimale, octale of binaire sygteem
di" in een string staan, in decimale numerieke
uitdrukkingen om te zetten.
Nog een voorbeeld uit de Praktijk :
lOO INPa,i| 6I:IP DE EOWEELEEID IN DIE U yENST ";A$
lr1 IF Vat(LSn$(A$, t)<>O oR LEfr$(A$,1)'"0" TEEN

t2o pnlJ{r iu wlf
IJO ENDIF

Dus avaL(LE?I$

( As,

t) ) "ARTTKELEN KOPEtl!"
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srR$
Syatax: A$:STR$(<numerieke uitdrukliirg>)

van een numerieke uitdrukking een string :
het omgekeerde van vAL. Let er op, aat dtns
."t
ning houdt met een eventueel vooiat bepaiia ooL
"_
ior.""t
de_-E-tring wordt geconstrueerd in het iorrnaat aat met:
USING rr'erd opgegeven (zie aldaar).
STRS maakt

Enkele voorbeelden

:

l

srR$ ( 3.1415

) = " 3.1415"
s"R$ ( -i .141s ) = "-3.1415"
srR$ (iFFFE) = " 65535"
sTR$ (7t 4 ) = " 28"
Uit de voorbeelden blijkt dat bij positieve getalIen,
het eerste teken van de string een spatie is. Die
ruimte. wordt bij negalieve getillen gelruikt om het
teken te plaatsen.

1

I

j
l

ASC

Syrtar: A=ASC(A$)

is een afkorting van ASCIf. De functie ASC berekent
de ASCII-code van 66n teken.

ASC

l{at is de ASCII-code ? In de ASCII-code heeft elk teken
dat op een computer-toetsenbord voorkomt, een bepaalde
"rdaarde". Met de letter ',A" komt bijvoorbeeld de code
65 overeen, 35 is de code van ,,*", enzovoort. Buiten de
letters en tekens op het toetsenbord, bevat de
ASCII-code ook nog een hele reeks contro.Lecodes. De
code.10 betekent bijvoorbeeld LineFeed (blad 1 regel
doordraaien ) i 7 betekent BEL1 (een geluidssignaai ),
enz. !{anneer u de ASCII-code van een bepaald tek6n wiit
kennen, dan vraagt u die op net de func-tie ASC. Enkele

voorbeelden

I

:

ASC("A") geeft de ASCII-code van "A., namelijk 65
LgC(" ") geeft de ASCII-code van de spatie, namelijk 32
Paet u de ASC-functie toe op een string die langer is
dan 1 teken, dan berekent de functie di aSCtt_coae van
het eerste teken van de string :

1

j
I

ASC("Op de maan

zijn er kraters.,)
geefl, 79, de code van "O".

l
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I

j

CERS
Syntax: AFCHR$(getal)

De functie CHRS levert het teken oPr dat met de
ASCII-code 'getal' overeenkomt. Dat maakt van CHRS de
omkeerfunctie van Asc. De lengte van de geproduceerde
string is altijd 1. Enke1e voorbeelden :

) geeft "A'
) geeft een spatie
CHRS(7) stuurt het teken BELL ! u hoort

CIiRS ( 65

CHRS ( 32

PRINT

een

pieptoon

0 en 255,
CHRS moet liggen tussen
bereik
omdat de ASCII-code enkel binnen dit
gedefinieerd is. Probeert u CHRS met een negatief
argument. dan krijgt u een foutmelding. ( zie ook de
ASCII-tabel achterin dit boek) .
Het argument van

ITfSTR
Sytrtax : A=INSTR([<startpositie>,]<moederstriag>,<zoekstring>)

de moederstrinq naar de
zoekstring. l{ordt deze laatete gevonden, dan berekent
INSTR zijn positie in de moederstring, d.w-z- de
positie waar de zoekstring begint binnen de moederitring. Een voorbeeld ter verduidelijking :
rlvs?R ('o[r.KRo], soFTwARE"."xRo" ) = 4
ondat de zoekatring "xRO' op positie 4 in de string
'OMIKRON SOE"II{ARE' begint.
Fomt de zoekstring niet in de moederEtring voor, dan is
het reaultaat van INSTR geliik aan 0. Een voorbeeld uit
de prakti j k:
De functie INSTR zoekt in

r0O INPUT "TYP W NAAIi ";NAS
NAAR
TlO S-TT{SIR (IVA$ I

EEN SPATIE

IF S-O ?EEIV PRT T "SPA?TE TUSSEII VOORNAAM EN FIIT{ILIENA.IIr:
oTo 100
125 IF S-l TEEN PRIIIT "[rELECfilI{EI{ ttET EEN SPATIE": COTO 100
T2O

G

130 FAIIILIENAAmS-I{J S(lrAS'S+I) ' FAI{ILIENAA}i BECINT NA DE SPATIE
140 vooRnAAll$-LEETS (XA$' S- I )

ceeft u ook de startpoaitie op, dan r.rordt..in de
moederstring gezocht vanaf de aanqegeven Posrtre. Om
vanaf het eerite teken te beginneu zoeken, geeft u aIa
Btartpositie 3 I op.
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sPc
Sy!aax: (aormaal) PRINT SPc(<aaatal>),Tekst"

De functie SPC produceert een string

die uit zoveel
spaties bestaat ala "aantal. aangeeff. De syntax-formulering taat
lering
taat zien hoe SpC
SPC qewoonliik
!,ror.tr- glb.rikt
oltrrrir.t l.oo,
Aewoonlijk wordt
-^^.
het uitliinen
van orrtDut
r.,,-r- evenoutput n..er
naar hai
het .^h^-scherm. ir
)
U kunt
wel SPC ook in stringbewerkingen
str
gebruiken, bijv.:
bijv. :
lOO

REM OPWNLEN VAN

A$ MET SPATIES TOT A$ 60

TEKENS LANG

IS

lr0 lt'AS + SPc (60-LEN(A$) )
In de meeste andere BASlc-dialecten kan men SpC
uitaluitend in combinatie met PRINT qebruiken. Die
kennen dan de functie SPACES die precies hetzeifde doet
als SPC in OMIKRON-BASIC. Omwille van de compatibiliteit hebben we ook de functie SpACEg opgenonen-.
SPACBS
Sytrtax: zoals SPC

Deze functie doet hetzelfde als SpC.

STRIXG$
Syntar: A$-STRIN GS(<aartab,{<.rekeD.>I<ASCIt- code>})

komt in principe overeen met de string-vermenigvuldiging
door gebruik van o*n. Het fundimentele
vergchil is, dat net STRINGS slechts 1 teken verveelSTRING$

voudigd kan worden. Een paar voorbeelden
STRINGS(5,43) - '+++++" (43
STRING$(7,"1t-) - i llltlrarr n'

s

is de ASCII-code

van

xrRRon$
Sytrtar A'=MIRRORt(<6tritrguitdrutting>)

De functie I.IIRRORS produceert het spiegelbeeld van het
argument ervan. Enkele voorbeelden
3

MIRRORS ( " ARTH

I{IRROR$ ("THOMAST
I,TIRROR$

80

('PIETER'

) = r SArfrHTt
) = "RE"EIP'
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UP"ER$

Sylt

r

A$=UPPBRt(<.tiingritdruttiog>)

ITPPER$ verandart in de atring die als argurent rrordt
geg.ven, aIIe kleine lotterB in hoofdletters. Eoofdletters, cijfera en niet-Iettertekena blijven
ongewijzilgd. L€t op : indien de mode op ,Duita" werd
geachakeld ( !l(,DE "D"), dan worden ook de "eiiu' in '[60'
veranderd. De 6 bLijft onveranderd.

Voorbceld

:

(.Ea77o a77eEa7.

UPPER$

) .

.HAIJO ALLEIIAAL.

IfrERS
Syrt r: Al-k)gfERt(<drilguitd.rttilp)
I,oTBRS

verandert in de string die als argument wordt
alle hoofdlettera in kleine letters. Xleine

gegeven,

lettera, cijfers en niet-Iettertekens blijven
zigd. L€t op : indien d€ Dode op 'Duits' serd
geichai.eri rroDB '-D" ), dan worden ook ai 'ii6U' in 'e6ti'
ongewij

(

veranderd.

Ben voorbeeld !
I,oJIER$

('Ea77o AlTe,g.al')

is : 'halLo allemaal'

atarimuseum.nl

8l

DB SYSTEBIIVARIABEIAN

kent een aantal gereserveerde variabelen.
Die kunt u alleen maar opvrageni ze bevatten informatie
over de toestand van het Eysteem en andere zaken. U
kunt ze niet door middel van het commando LET wijzigen.
U kunt ze opvatten ala een aoort van functies, di; u
OMIKRON.BASIC

zonder argument moet gebruiken.

t{ousEx

Deze systeemvariabele bevat de momentel-e positie van de
muis op het werkblad, en wel de x-coijrdinaat. Zodra de
muis in de x-richting bewogen wordt, wijzigt de waarde
van deze variabele.
l,t()USEY

Deze systeemvariabele bevat de momentele y-coiirdinaat
van de rnuispositie.
l()USBBIIT

bevat informatie over de momenteel ingedrukte
knoppen op de muis. De waarde van MOUSEBUT bete[ent :

Ii{OUSEBUT

IOUSEBUT=o : geen enkele knop ingedrukt
MOUSEBUT=I 3 linker knop ingedrukt

I,IOUSEBUT=2
I,IOUSEBUT=3

3 rechter knop ingedrukt
: beide knoppen ingedrukt

TI}IER
TIMER geeft aan, in 200ste seconden. hoelang geleden de
computer werd ingeschakeld. Om bijvoorbeeld te meten
hoelang een FOR..NEXT-Iu3 duurt, kunt u dit gebruiken :
10 T=TIAER

20
30

,

oNTIIOUD

r

DNU

FoR I-l TO 100000, NEtrI
PRINT (TIIIER-T) I2OO 'VEKLOPEN TIJD

IN

SECONDEN

TI}IE$

TIIiES geeft

a2

de momentele tijd

aan in het formaat
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"UU:MM:SS", eerst twee cijfers
voor het uur (in 24
uur-formaat), dan een dubbele punt, tuee cijfers voor
de minuten, nog een dubbele punt en vervoLgens twee
voor de seconden. "Twee minuten en acht seconden over
twee, namiddag' is dus 3 "14:02:08".
Het moet natuurlijk ook urogelijk zijn om de klok bij te
stellen. Dat doet u door TfMES een bepaalde waarde toe
te wijzen, zoal-s een gewone variabele. TIIIES en DATEg
zijn de enige eysteemvariabelen die u zo kunt invulten.
l{anneer u bv. 'a morgens om negen uur uw computer
inschakelt, dan typt u gewoon : TIMES = "09:OO;00". De
klok blijft gelijk lopen, zol-ang de interrupts niet
buiten werking worden gesteld. De waarde van TIIIER
lrordt niet gewijzigd door TIIIES in te vullen.
DATES

DATE$ berekent de datum. Het formaat lraarin de datum
wordt afgedrukt, hangt af van de mode waarin
OMIKRON-EIASIC werkt, de Engelse of de Duitse (MODE"GB".
MODE"D'). In Duitse mode staat de datun in het formaat
"DD.MM.JJ" (D van Dag, M van uaand, J van Jaar). Wilt u
bijvoorbeeld 20 november 1987 insteLlen, dan typt u !
"DATE$='20.fl.87". In de Engelse mode ziet de datum er
anders uit : 'MM.DD.JJ'. Dezelfde datum wordt hier dus
geschreven als : "L1.20. 87,,.

PI

PI is het bekende getal 3.14159265358... De konstante
PI wordt als een float van dubbele precisie beschouwd.
PRINT PI+1 wordt dus in dubbele precisie gerekend. WiIt
u PI in enkele precisie hebben, dan wijst u de waarde
toe aan een single float (bijvoorbeeld : PII=Pf), of u
gebruikt de functie CSNG( PI ) .
CSRLIN

CSRLIN bevat de regel waarop de cursor momenteel
De bovenste regel op het scherm is regel nurruner
onderste regel heeft het nuruner 25.

staat.
7, de

ERR,ERL,ERRS

fndien in de loop van het programma een
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fout optreedt

en u met OMRROR GOTO de computer naar bijvoorbeeld
regel 1000 Etuulde, dan kan de foutroutine op regel
1000 bepalen :

- welke fout er optrad (SYNTAX ERROR, OUT OF DATA, ...)
- waar de fout preciea optrad
Daarvoor dienen de systeemvariabelen ERR. ERL en ERRS.
ERR geeft de foutcode aan (cfr.
de appendix voor de
overeenkomst tusBen foutcodeE en foutmeLdingen). ERR$
is een string, die de eigenlijke foutnelding bevat
( bijvoorbeeld "Syntax errorn. ERL bevat het regelnunmer
van de regel waarop de fout optrad. Een voorbeeld !
900

0N

ERROR COTO

5000

LOOO PRIN? AIO

IOLO

END

5OOO PRINT ENN, ERL,

''RRf

nuv

lt

DLvlslon by zero

OK

VAII IIATIOIIALIIB

IT

VERATIDEREN

X)DE
Sytttar: MODE<striaguitdruttiog>

Met het conmando MODE kunt u omschakelen naar een
formaat dat met een bepaald land overeenkomt.

kent de landen 3 D (Duitsland), GB
Groot-Brittannie ) en USA (verenigde Staten). Het
comnando MODE heeft bepaalde effecten op de coru[ando's
INPUT USING, UPPERS enz. voor meer details, zie aldaar.
OUIrRON.BASIC
(

Enke1e voorbeel-den :
IODE 'Dn 'schakel over op Duitse mode
A$-!rUSAn' I{oDE AS ' echakel over op Amerlkeenoe

84
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loode

out?trf

PRIT:r

betekent j-n het Engels weliswaar 'drukken', maar
het cormando heeft weinig met de printer te maken. Eet
zorgt ervoor, dat bepaalde gegevene op het beeldacherm
rrorden gezet. Eet werkt i-n de grond erg eenvoudig : wat
volgt op het comando, r,vordt op het scherm gezet. Het
conmando PRIN? i zet het cijfer 3 op het scherm. PXf ?
3*4 zel 12 op het schern (3*4=f2). PRfM X Iaat de
raarde van de variabele X zien. PRINT Omikron zet niet
de tekst "Omikron" op het schern, maar de waarde van de
variabele "Otrrikron'. Onikron=42: PRIN? Omikron geeft
het getal 42 op het scherm.
Iekst die op het scherm gezet Doeten rrorden, noet
tuesen aanhaLingstekens rorden geplaatst :
PRINT

'O IKRON" zet de tekst "OUIKRON' op het scherm
(de aanhalingstekens worden niet afgedrukt).

PRIN?

i3*4i zet '3*4" op het scherm, en niet 12.
Na de uitvoering van het comnando gaat PRINT op
volgende regel staan.
X=it PRIN? 'De waarde van X is": PRINT X
levert op het scherm het volgende op l
PRfIv?

De lraarde van

de

X is

3

aantal gegevens toch op dezelfde regel te doen
afdrukken, \rorden bepaalde scheidingstekens gebruikt.

On een

t'

'i' - kmaputrt
bij gebruik van een konnapunt, vrorden twee items die
erdoor gescheiden werden, vlak na elkaar afgedrukt.
PRINT 'Hal7o" i' al7emaa7" wordt : Eal1oallenaal, zonder
spatie

.

l{aar:

I
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X=3: Y=4t PRINT X;y geeft 3 4, m6t spatie : v66r elk
getal dat rrordt afgedrukt, t ordt een spatie gezet.
X=3: PRfM 'De waarde van X
geeft op het echerm :

is-;x

3 m6t een spatie voor de 3.
I{anneer overigens het af te drukken getal negatief is,
dan wordt in de plaats van een spatie, een minteken
afgedrukt.
De saarde van

x

16

'r" - koua
Na een komma gaat de PRINT-positie verder naar

de

eerstvolgende tabulator-stop, on de acht kolonmen op
het scherm staat er een tabulator-stop. !{anneer we dus

typen

:

X-3:y=4:Z=5:PRINT X,y,Z. dan zien we op het scherm

345

De kolula wordt vooral als scheidingsteken gebruikt
bijvoorbeeld getallen overzichtelijk te schikken :
l0O0

:
om

FOR Jeer-7g TO 86
READ Onzet, Menetetg

lOlO
lO2O

PRIIII

1030 next

J e et , Ofrze t ,llana ge

I OOOO DATA 5OOO0,

tt

IOIOO DATA 165000,

k

7

J e

ttt,

)5

rg

0000,

tt

Me 7 J e

rtt, 1 86000,

(

Me

" Scholtett , 142000, " Scholte.,
1 0 200 DATA 2 82 000, " Be tte ttt, 3 7 0000", Be r
"
F r't 1 7 20000,

tt

i j er
Be

I

r ge r

tl

Zovrel de konuna als de konmapunt kunt u ook op het einde
van een PRlNT-commando zetten a PRINT X; zorgt ervoor
dat na het afdrukken van X, de schrijfpositie
vlak
daarna blijft
6taan, en niet op de volgende regel.
PRINT Xi :PRfN? f heeft dus precies heLzelfde resultaat
als PRf ? X,'y. Hetzelfde geldt ook voor PRINT X,: PRINT
Y en PRINT X,Y.

Ilet

kunt u ook afkorten : in plaats van
letters tPI IRI tIl tNI [T] te typen, kunt u
gewoon een vraagteken typen ! l?1. ? 6*7 er|l PRINT 6*7
doen net hetzelfde.
cortrIlando PRINT

de vijf
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FOruIATTEREII

brengt de achrij fpoaitie
PRIIO TAB (20) i "Ooikron" zal
afdrukken, te beginnen op de
handig on tabellen netjes op
TAB

op een bepaalde kolom.

de tekst
'omikron"
20ste kolorn. tAB is er!,
het scherm te zetten.

drukt een bepaald aantal spaties af
"Oniklon"i SPC(8) ;"Softnare"
drukt I spaties tussen "Omikron' en "Software'
Onikron
softrale
SPC

3

PRIIIT

:

PRII'T USII{G
Syotax: PRINT USING <masker>;<output>

Dit commando is bedoeld om getallen in een bepaald formaat af te drukken. wanneer u getallen rechts uitgeIijnd ( konuna onder komna ) of met aanduiding van
duizend-groepen wilt afdrukken. dan gebruikt u daarvoor
PRINT USING. De eenvoudigste uanier is,
het aantal
posities voor en na de komma te bepalen. Een voorbeeld!
'*t+1.tt",1.5

PRT]V? USTIVG
1.50

rrordt op het scherm

3

Maar PRINT USING kan nog heel r.rat neer presteren I In
het maaker (in het gegeven voorbeeld '**r*.r+")
hebben
de volgende tekens een bepaalde betekenis :

Teken

Betekenis

*

staat voor een cijfer
decinale punt op die plaats
decimale konrna op die plaats
decimale punt r.raar aangegeven en koruna's
tussen de duizend-groepen
decimale komna waar aangegeven en punten
tussen de duizend-groepen
konma's tussen de duizend-groepen, geen
cijfers na de konma
punten tussen de duizend-groepen r geen
cijfers na de komma
indien negatief, op die plaats een

Iater
.en later
I€n

.
,

minteken

a
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* <teken>

<teken>

teken van het getal altijd op die plaats
zetten, ook een + indien positief
Uitzonderingen bij + en - : indien de +
of - direkt voor de eerste {l , *. . of
staat, dan hrordt het teken van het getal
direkt v66r het eerste geldige cijfer
van het. getal afgedrukt.
bepalen van het vulteken vooraan het
getaL. De onderstrepings Ii j n kan geen
vulteken zijn. Plaatsen in het masker
waar geen cijfer
staat, (bv. #-tekens
worden normaal als spaties
enz. )
afgedrukt. Met bv. "*0" lrorden die als
nu1len afgedrukt, d.w.z. het getal wordt
met leidende nullen op het scherm gezet.
drukt het volgende teken af, ook wanneer
het een teken is dat normaal een
betekenis in het masker heeft.
*
bijvoorbeeld, zet een il op het scherm=.
Dit +-teken is dan geen plaatsvervanger
voor een ci j fer.
exponent op deze plaats

AIIe overige tekens worden
voorbeelden i

gewoon

afgedrukt. Een paar

Pxr ? USr 6"* * * * *".1O0O geeft
r000
PRINT USING'* * . # # * # # + il , + ll f-l",Bedrag drukt de waarde
van de variabele Bedrag af, met tvree cijfers
na de
konma ( decinale komma ) en met punten tussen de
dui zend-groepen. Vooraan wordt het masker met *
opgevuld (nuttig om cheques in te vuIlen, zodat later
het bedrag niet meer gewijzigd kan worden ) en na het
bedrag 6taan de letter8 'fI".
Stel dat u het getal
13450,99 met het gegeven masker laat afdrukken, dan
krijgt u op het scherm : ******13.450,99 fl.
Dit voorbeeld faat ook zien dat de ** en de . (de
duizenden-scheider ) ook aIs plaatsvervanger voor een
cijfer gebruikt kunnen worden. Dat geldt ook voor een
teken (+ of -) dat direkt voor de lste pLaatsvervanger
etaat. Het masker "**t.*- zorgl- voor een getal met 3
cijfers voor de konma en 66n erna.
Let er op, dat het teken van het getal, indien u het
niet uitdrukkelijk op een andere plaats dan vooraan
wilt hebben (bijvoorbeeld : '***.** -') ook de plaats
inneemt van een cijfer voor de konma. Dit wil
3

l+
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bijvoorbeeld zeggen dat met een nasker ,l*{l .*{1" u wel
het getal 50 kunt afdrukken (" 50.00'), maar niet het
getaL 500, omdat er geen plaats meer is voor het teken.
Probeer ook eens het volgende :
BedraS-123456789.0I

*l$ fl, ,, ct-"'Bedreg
uet PRINT USING kunt u ook getallen in wetenschappelijke notatie laten afdrukken. Daartoe voorziet u in
het maaker plaatB voor de exponent, met het teken '^" :
PRIIIT USMG'*Orrl

tliljoen ,r,

PRrrv? usrrvc " l*.

illl,

Duizend en

^^^^-

zal het getal in rretenschappelijke notatie afdrukkeu,
met een exponent, (waarvoor precies 4 posities worden
gereserveerd). een cijfer voor de konma en vijf
erna.
Drukt u met dit nasker het getal 1 af, dan ziet u op
het scherm : I.ooooo E +0.
Overigens, wanneer u in het masker bepaald hebt dat er
geen exponenten in het getal gebruikt mogen rrorden
(gewoon door geen "^'op te nemen) dan gebeurt dit ook
'
gezien w6l in
niet, zelfs indien het getal nortnaal
wetenschappelijke notatie geschreven zou rrorden. Een
voorbeeld :
geeft oP het scherm :
PRITT UsINc "l.tlrrrrrrrrrl",l.78-9
0.000000001780

kent enkele beperkingen :
- U kunt niet meer dan 30 plaatsvervangera voor cijfers

PRINT USING

oPgeven.

- Eet aantal plaatsen voor een exPonent moet minimaal 4
zLjn.
- Het onderatrepinqsteken kan geen vulteken zijn.
- De totale Iengte van het masker mag niet meer dan 253
zi

jn.

tlanneer u in een progrann rregel die een PRINT USING of
dan kan dit ook
USING bevat, een istnrax ERRoR krijgt,
printmasker
zi.1n aan een onjuist
te eijten
(bijvoo;beeld twte keer het teken van een getal laten
afdrukken ) .
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't

USING

I

Syrtax: USING <printmasler>

Eet conunando USING bestaat ook op zlchzeLf, zorrder
PRINT ervoor. Het zorgt ervoor dat alle daaropvolgende
PRINT, LPRINt, PRINTI- coru[ando's met dit masker worden

uitgevoerd. Bovendien heeft het ook uitwerking op het
resuLtaat van de functie STRS. Nadat u bijvoorbeeld
USfXG "***.{llt" hebt getypt, dan worden de corunando, s
PRINT, LPRINT en PRINT# uitgevoerd alsof er stond :
(L)PRINT(*) USING "*++.##". De functie STRS zer.
getallen ook om in het formaat zoals het masker

aangeeft.

I,PRIITT

Dit commando doet precies hetzelfde als PRINT, maar
atuurt de output naar de printer.
LPRINT " Hallo OITII...RON !'
Iaat de printer dus 'Hallo OMIKRON! " drukken.
U kunt LPRINT niet afkorten tot L?.
AlIe scheidingstekens en formatteer-aanduidingen (zoals
kormna, konmapunt, TAB, SpC) hebben bij LpRINT-en PRINT*
hetzelfde resultaat als bij pRINT.
PRINT*
Syotax: PRINT# <filenummer>,<output>

Dit colulando stuurt tekens naar een bepaald
outputkanaal. Dat kan een diskettefile
zijn -of de MIDIinterface. De output-file moet voorai wel met opEN
worden geopend (cfr. hoofdstuk over .Diskette-fi1es " ) .
PRINT* kan worden

afgekort tot

?#.

I

PRINTC

wordt uitgesproken al-s .PRINT AT". U kunt met dit
connando tekens op lyillekeurige plaatsen op het scherm
Iaten afdrukken.

i

I

Syrtaxi PRINT@ (<regeF,<kolom>);<output>

I
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1

Het rege Inurnmer kan gaan van 0 tot 24. de kolom wan 0
tot 79. Regel 12 Iigt dus hal-verwege het scherm. Om
bijvoorbeeld in het midden van het scherm de teks t
"HalIo aI lemaal " te schrijven, geeft u het commando :
PRINTe( I2,32 ) i

"Hallo

a11emaa1"

u zo : het midden van de regel is
kolon 39. De tekst
zelf is
14 tekens lang,
De kolorn berekent
39-(14 /2)=32.

dit is rnogetijk :
e(regel,kolon) is eigenlijk een zelfstandige functie
(ook SPC is dat) en niet aan PRINT gebonden. De funcLie
I zorgt ervoor dat een aanLal controlecodes naar het
scherm worden gestuurd, zodat de cursor op de
aangegeven plaats wordt gezeL. Doordat I niet aan PRINT
gebonden is, kunt u ook in strings posities bepalen.
Een voorbeeld !
Ook

100 DEG : REM onschakelen op DEGree-node (360-de1i*
t)0 FoR x=0 To 79
120 y!=(9IN(X*pIl)O)+SIN(Xtprls))12 : REM curve
130 Sinus.'-SinusS+@ ( y ! * 12+ 12, X) +n *t

140

graden)

NEXT

Nadat u dit prograrnma hebt Iaten Iopen, bevat de variabele Sinugs een komplete sinuscurve. Probeer maar :

.sinust zet een sinuscurve op heL scherm.
Belangrijk
LPRINTe lrerkt niet : printers werken met

PRIN?

controlecodes dan een beeldschertn.

andere

IIRITE
Syntax: WRITE <output>

WRITE

lijkt

op PRINT, maar is toch anders

:

- wanneer u strings afdrukt, zet WRITE die tussen
aanhalinqstekens . AS="HalIo": PRINT AS zet dus "Hal10"
op het schermi PRINT AS enkel : Hallo.
door
- wanneer u een aantal items afdrukt, gescheiden
het
scherm.
ook
op
die
komma
tiRITE
dan
zet
koruna,
een
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A=12?, B=42!, WRITE

zetten.

A.B zal

dus

t2,

42

op het

scherm

IIRITBI
Sytrtax: WRITE# <f ilenummer>,<outpua>

Dit conmando stuurt tekens naar een output-kanaal,
bijvoorbeeld een diskette-file of de MlDl-interface. De
output-file moet vooraf net OPEN geopend worden (cfr.
hoofdstuk over "DiEkette-files"). Lees bij IIRITE over
het verschil tussen wRITE{l en PRfNT*.
Juist bij het werken met diskettefiles is liRlTElf
handiger dan PRINT{i. INPUT+ herkent komna's als scheidingatekens, en zal daardoor variabelen die met WRITE
<variabele 1>. <variabele2>, <variabele3>, enz...
op
schijf werden gezet, gescheiden inlezen. Met PRINT*
moet u voor elke variabele een eigen PRINTII -commando
geven, zodat INPUTII naderhand een [Return] (CHRs(13))
ale scheidingsteken ziet. Bovendien is het praktisch om
een etring tusaen aanhalingstekens op de schijf te
hebben, omdat een kotuna tussen aanhalingstekens niet
als scheidingsteken wordt gezien.
CIID

SteI, 9 echrijft een progranuna dat een adressenlijst
moet afdrukken.
Tijdens het ontwikkelen en testen, r.rilt
u de-lijst op het scherm laten afdrukken (spaart papier
en tijd), maar later op de printer. Orn niel naderhand
alLe PRlNT-cotnmando ' s in LPRINT te hoeven wijzigen,
bestaat het commando CMD. Daarmee kunt u alle
output-comnando ' s naar een bepaald output-kanaal
omleiden, waardoor u kunt omschakelen tussen printer,
diakdrive enz.
De syntax

is eenvoudig : CUD <filenunmer>.
Maar alvorens de output naar een andere file te sturen,
moet u die we1 openen. Dat doet u net OPEN. Een paar
voorbeelden:
OPEN "P",4: C.lrD 4 stuurt de output naar de printer
OPEN "O"r1."Adresser.dat": CrrrD .l stuurt de output zot
dat alle volgende conmando, s in de file "Adressen. dat "
schrijven.

92
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Het is bijvoorbeeld nuttig om een progranuna-listing
naar een file te sturen, zodat u daarna het programrna
met een tekstbewerker in een tekst kunt opnemen (dit
handboek bv. ) :
OPEN -O- ,8 , -Prograruna.DAc' s clrD 8: LLIsf 50-150

in
(ILIST is geen typfout. Dit commando atuurt,
tegenstelling tot lIsT, geen controlecodes voor het
beeldscherm naar de file. Datzelfde geldt voor LDUMP
versus DU}IP. )
Een meer gedetailleerde beschrijving van het conmando
oPEN vindt u in het hoofdstuk "Diskette-fi Les " .

atarimuseum.nl

ITTPIIT

Er zullen wellicht progranma, s bestaan, die geen
input
van de gebruiker nodig heben, naar ze -zijn
iel
zeldzaam. Daarom hebben we in OMIKRON.BASIa vijf
colunando's voorzien om gegevens via het toetsenbord aan
het progratrma door te sfeien.
INPUT - het s tandaard-conmando in BASIC
LINE INPUT - konma, s en aanhalingstekens zijn
toegegtaan

INPUT USING - OIiIKRON. begrip met meer rnogelijkheden
COBOL. Voor professionele progranma,s-

bv. in

als

- leest een toetsindruk, maar wacht er niet op
INPUTS - voor een of een klein aantal toetsindrukken.
wacht tot het opgegeven aantal toetsen werd ingedrukt.
INKBYS

IIIPT'T
Syntax: INPUT [@(<Y>,<X>)l ["Tekst";] <lijst van variabelen>

Het prograruna loopt niet verder, de tekst verschijnt op
het scherm en de gebruiker kan iets intypen. Op hel
einde van zijn input drukt hij op lReturnl . Dan wordt
de ingetypte tekst of het getal in de variabele
opgeslagen die na het INpuT-commando werd opgegeven, en
het progranuna loopt door.
Voorbeeld

:
100 INPW nceef een

Betel t ,,;A
ln het le,adtaac istt;A^2
Wanneer u dit programma start, ziet u op het scherm de
tekst : Ceef eea getaL verschijneni het piograrnma wacht
nu net zolang tot u een getal intypt (het vraagteken
wordt door OMIKRON. BASIC enkel geplaatst, wanneer u
geen tekst opgeeft). Typ brr. 111, gevolgd door een druk
op [Return]. OMIKRON. BASIC slaat nu de waarde 111 op in
de variabele A, Daarna Loopt het prograrnma door, en op
het scherm verechijnt :
Ill in het kwadreat is 12321

ll0

9L

PRINT

A;tt
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De tekst bij het INPuT-commando kunt u ook weglaten
1.00 Il{PuT A

:

In plaats van "ceef een teta1" staat er een vraagteken.
BASIC zet enkel zelf een vraagteken, indien u
geen tekst opgeeft.
Een tip voor gevorderden i de tekst hoeft bij
OMIXRON.BASIC niet
beperkt te blijven
( zoals
gebruikelijk bij de rneeste BASICS) tot een tekst tussen
aanhalings tekens . U kunt een willekeurige
stringuitdrukking gebruiken. Die moet dan door een korunapunt
van de input-variabele worden gescheiden. Een voorbeel-d
van \rat er mogelijk is
OMIKRON.

IOO FOR
I

lO

120

I=l

TO

l0

rlrPu? SI8.5(f)+rre iten:tt ;Icens(I)
NEXT

Een tekst kan niet aan een numerieke variabele worden
toegewe- zen. Had u in het gegeven voorbeeld, in plaats
van het getal 111 bijvoorbeeld de tekst "honderdelf"
getypt, dan had OMIKRON.BASIC ni6t geprotesteerd (zoals
andere BASICS ), maar dan had de var.iabele A ger,roon de
lraarde 0 gekregen.
En wanneer er in plaats van getallen, teksten ingetypt
moeten r,rorden ? Geen probleem : als input-variabele
neemt u dan gewoon een stringvariabele :
100 INPUT 't Famif lenean't ; FDaanS
110 INPUT "Voornaen" iVnean'
120 PRINT ttu heet ttiynean$;" " iEnaaas

tekst die u intypt kan maximaal 255 tekens lang zijn
en alle mogelijke speciale tekens bevatten, BEHALVE
KOMMA'S. Xomma's ziin
verboden, omdat ze aIs
scheidingsteken van meerdere inputs dienst doen (zie
De

verder).

Is het absoluut nodiq dat ook korura's
ingegeven kunnen worden. dan moet u in plaats van
gewoon INPUT. LINE INPUT of INPUT USING gebruiken.

U kunt ook net

vragen:

66n INPuT-commando meerdere ingaven

100 INPUT "ceef ilrie geteTTen: tt;A,B,C
110 PRINTttDe €on 7s: "; A+B+C

Nu kan de

ertussen:

gebruiker

3

getallen intypen,
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Geef 3

getallen:5,7,9

Het eerste getal wordt in A gezet, het tweede in B
het derde in C. Op het scherm verschijnt daarna :
De som

16! 2l

Deze manier van werken is vooral nuttig bij
van co6rdinaten-paren :
10O FOR

llo

en

I-l TO l0
Ii"e punt"

PRINT

l2O INPW "ceef x en
I3O NEXT

de ingave

y :"tX(I),Y(I)

In andere gevallen is het beter om aparte INPUTS te
gebruiken, omdat per INPUT slechts 66n tekst kan worden
afgedrukt. Het is gernakkelijker werken met een
prograrnma, wanneer bij elke input-vraag een tekst
hoort, die aangeeft weLke gegevens worden gevraagd,
LIIIB IIIPI'T
Sytrtax: LINE INPUT [@(y,x)l ['Tekst';] <variabele> [,<variabele> ...]

Dit commando is in de grond gelijk aan INPUT. Er is een
beperking : bij LINE INPUT AS,BS is het niet mogelijk
om A$ en BS op 66n regel, met een komma ertussen, te
typen. voor A$ en BS moet u telkens een hele regel
intypen.
INPTTT

USI

G

Syntax: INPUT [@(y,x)l ["TeksfJ <itrput string-variabele> USING
[<cotrtrolestritrg>], [<return - variabele>], [<leugte>], [<code opvulteken>]
[,<variabele voor cursorpositie>]

Met behulp van INPUT USING kunt u ervoor zorgen dat de
gebruiker van u!, prograrnna enkel dat kan ingeven, r.rat

hij mag ingeven, bijvoorbeeld alleen getallen en geen
]etters. Ook is het mogelijk om automatisch kleine
letters in hoofdletters te Iaten omzetten. en nog veel
meer. Om het maar meteen te zeggen : INPUT USING is een
input-comnando voor commerci6le progranna's. niet
geschreven voor beginners in BASIC. De verklaring
overigens ook niet, anders vulde ze een half boekdeel.
Om een idee van de moeili j kheidsgraad te geven :
wanneer u de
de syntax-beschrijving
svntax-beschriivinq begrijpt,
beori-ipt, zult uu
vermoedelij k ook
volgen.
95

de re6t

van de verklaring
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kunnen

1

)

In de controlestring hebben de volgende tekens belang :
Toelaten/verbieden van bepaalde tekens :
0 : cijfers
a : l-ettertekens (indien node = Duits, inclusief
umlauten )
t r speciale tekens (indien mode D, exclusief
umlauten
^ : CTRl-tekens
( ingave met ICTRL]-[A] [ CTRL ] - [ Letter ] )
+ <teken> : een teken toel-aten
- <teken> : een teken verbieden
Stel, er moet een naam worden getypt. AIIe letters
moeten worden toegelaten, inc)-usief umlauten, en
daarbij het verbindings-streep j e (voor dubbele namen).
Dan moet de controlestring er a1s volgt uitzien :
Controles=na+-n: REM a1le letters, al.le umlauten en het mlnteken
zljn toe8elaten
Omzetting van tekens
c tl t2 : omzetting (Conversie) van teken 1 in
teken 2
u 3 upper case alpha, alle letters in
hoofdl.etters. en
I ; Iower case aIpha, alle letters in kleine
letters omzetten
SteI dat u getallen op de gewone manier wilt laten
ingeven. Bij ons is het de gewoonte om cijfers na de
komma, ook door een komma te Laten voorafgaan. De
computer begrijpt evenwel alleen een decimale Punt. Met
het commando INPUT USING kunt u al meteen bij de
ingave, konma's in punten laten veranderen :
Controles="o c,. +. +-rr: REM cljfers 0 tot 9 toegestaan; koma's
)

3

ln punten veranderen; punt toegestaan; Ioi.trteken toegestaan.

Spaties in de controlestring spelen geen ro1.
Input beEindigen :
De ingave wordl in e1k geval beeindigd net [Return]Maar u kunt ook zelf nog andere mogelijkheden voorzien,
bijvoorbeeld net de toets Icursor omhoog/omlaag ] of
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IEsc].
x t r exit by ASCII : zodra de toets met de opgegeven
ASCII-code wordt ingedrukt, stoPt de ingave

s t : exit

by scancode

:

zodra de toets met

de

opgegeven toets-code wordt ingedrukt, stoPt de
ingave Dit laat toe om een onderscheid te maken
tussen het numeriek eiland en het toetsenbord
zeLf, en maakt het mogelijk on de ingave te
atoppen net een toets die nul als AsclI-waarde

hebben r [CurEor omhoog ] is code '12 als
toetscode, naar nul in ASCII.
stop bij overschrijding van linker rand van het

<

gcherm

>

stop bij overschrijding van rechter scherrnrand
stel, u verwacht dat een adres wordt ingetypt. Een
adres bestaat uit naan, straat, postcode, plaats en
telefoon. Het progranma moet voor elk van die itens een
eigen INPUT USING bevatten, en de controlestring is
voor e1k van die items apecifiek. Een naam kan inrners
alleen letters bevatten, en een telefoonnummer enkel
cij fers .
Laten we eens die controleatrings samenstellen:
Naam ' "a+-+ "
Ietters, minteken, spatie
letters, cijfers (hu.ianummer ) ,
Straat : "a0+ +-'
spatie en minteken
Postcode : "aox "
cijfers en letters; bij druk op
spatie stopt
de
ingave,
waardoor een vlotte invoer van
postcode en plaats
mogel i j k
wordt

PIaats

!

letters, cijfers (Amsterdam 2),
epaties, minteken en schuine
atreep

"a0+ +-+,/ "

Telefoon . "0c-/ +/+

"

cijfers, schuine streep en
spatie. Het minteken rrordt
automatisch in
gtreep omgezet.

Om

een

schuine

het de gebruiker qemakkelijk te maken, moet het

ook

'1
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1

mogelijk zijn om met behulp van de cursortoetsen van de
ene naar de andere input om te schakelen. Daartoe moet
bij elke controlestring de combinatie "s" + CHRS(S48) +
+ CHRS (S50 ) worden gevoegd (s voor "exit by
scancode"; 948 is de toetscode van [Cursor onhoog], S50
voor [cursor omlaag ] ).
Met r.relke toets de invoer werd gestopt, is terug te
vinden in de return-variabele. Daarbij staat 0 voor
IReturn], -1 voor overschrijding van de rechter
schermrand, -2 voor overschrijding van de linker
schermrand. Bovendien staan daar ook de SHIFT-toetsen
in, de toetscode van de toets en de ASCII-code van de
ingedrukte toets ( net zoals bij INXEYS ) . We moeten
enkel nagaan of die variabele de code bevat voor
lcursor omhoog], omdat bij [Return], [Cursor omlaag] en
bij ISpatie] (l postcode) telkens naar de volgende
input-vraag moet worden overgegaan.
Ondat er geen 255 tekens mogen worden ingetypt, moeten
we ook nog de toegelaten lengte van elke string
vastleggen:
Naam i 50 tekens (zeker voldoende
Straat : 30 tekens
Postcode : 6 tekens
Plaats : 30 tekens
Telefoon : 15 tekens (voor firma's met doorkies)

moge1i j kheid

)

AIs opvulteken zu I len we de onderstrepings 1i j n
gebruiken. Omdat dit het standaard-teken is, hoeven \de
het niet op te geven. lle hoeven ook de startpositie van
de cursor niet te bepalen, omdat elke
eerste teken moet beginnen.
Dit wordt dus ons prograluna

invoer

met het

:

1000 DEF PROC Invoer

)Ol0 PRINT CER$(27);"E';:REM sclerII, rrissen
1020 PRINT e(5,5);"Neen
:";
1030 PRINT @(5,5);"scraat
: ";
1040 PRINT @(8,5) ;"PcodelPTaats :";
1O5O PRINT@(10,5)i,,Telefoon :,,;
1060 PRINT ( 13 ,5 ) ; t.A1-les in orde (JlN) ?",
1070 Exi rs= iis..+cIrR$ (s48 ) +,,s,,+cER$ ( $50 )
@

1080-Naan: INPAT

e(

19 ) ; Neern.t USfNG i'a+-+ I+ExltS, foetscode, 50
AND SFF0O00 ) =$480000 TEEN GOTO Naan
t'
e0+ +-tt+Exit$,Toetscode, 3A
@ ( 6, 19 ) t Street$ USINC

5,

1090 IF(Toetscode
1 100-Straat : INPUT
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ll2o-Pcode: INPW @(8, 19) tPcodes USING "oex "+Exic$,Toecscode,6
1130 IP(To.tscode lND $FF0000 ) =$480000 TIIEN AOTo Street

I135

PcodeS-LEFT$

(

Pcode$+" 0000" ,6 ) : PRINTg ( 8, t9 ) ; Pcode$

1140-P7aecs, INPtlI e(8,26);Plaat.s$ UsfI{6 'te0+ +-+ltt+Exic$,Toetscode'5o

1150 lF(Toetscode

IND SFF000O)-$480000 THEN coTo Pcode

160-Te7, INPUT ( 10, 19 ) ;Te-lS UsfI'IG t'oc- I + I + t'+Exit$,Toetscode,
ll70 IF(Toetscode AllD $8F0000 ) =$480000 THEN GoTo Pleats
I

@

I 1 80 JI,;E= n rl
I I 9 o-Jn : INPUT

e (I

3,

32

) ; J nS USf NG nu+J+t{tr+ trs " +c HR$ ( $48 ), Toe t
TIIEN CoTO Te1

1200 IF(Toetscode AND SFFOOoo ) =$480000
1210 f.F JaS-"" TEEN GOTO Jn
1220 ff Jat-"[" TEEN GoTO Neetu
I2JO

I5

s c od

e,

I

RETURN

IXI(EYS
Sytrtax: INKEY$

voorbeeld :

AS=INKEYS

is een functie, waarvan het resultaat een strinq
is die de laatst ingedrukte toets bevat. De string
bevat vier bytes
- de eerete byte bevat de toestand van de SHIFT-toetsen:
. rechter [SHIFT] in bit 0
. linker ISHIFT] in bit I
in bir 2
. [CTRL]
. TALTERNATEI in bir 3
. CAPS LoCK status in bit 4
- de tt eede byte bevat de toetscode van de toets
- de derde byte wordt niet gebruikt
- de vierde byte bevat de ASCII-code van de toets
INKEIS wacht NIET tot een toets wordt ingedrukt. Indien
er geen toets werd ingedrukt, rrordt INKEY$ een lege
atring.
INKEYS

3

ffPIIrs
Syntax 1 : A$=INPUT$(<aantal tekens>)
Syatax 2 : At=INPuT$(<aaotal teketrs>,<filenummer>)

Iroorbeeld 3 AS-INPUaS ( 1 )
INPUT$ is een functie die van de gebruiker het opgegeven aantal toetsindrukken verwacht. Het prograluna wacht
net zolang, tot de gebruiker dat aantal toetsen heeft
ingedrukt. Ilet resultaat van de functie is de string
100
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die op die manier werd ingetypt. De tekens dj-e worden
ingevoerd, rrorden niet au€omi^tiEctr -of -ii"[-r.r,-!i.
9.""t.
Uet INPUTS kunt u ook gegevens in een file lezen.
Daartoe noet u een filenumrer opgeven (cfr. ayntax 2).
lleer over files kunt u lezen in-6et
rroiiJsi"i';iir", , op
de schijf".
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LIST

deel ervan)
Dit commando toont het proqranma (of eenscherm'
het
oP
bevindt,
geheugen
in
het
dat zich
toont het hele Prograrnma
LIST
toont enkel regel 100
LIST lOO
toont alles vanaf regel 100
LIST lOOLIST -1OO toont alles tot regel 100
LIST 1OO-2OO toont alles tussen regel 100 en 200
In plaats van het verbindingsstreePj e kunt u ook een
koruna gebruiken :
LIsr 160,2OO is hetzelfde als LrsT 100-200.
Berekeningen zijn ook toegestaan, met haakjes en een
komma

3

LIST IERL) . ( ERL+LOO )
tot
feqini Uij'de regel die in de variabele ERL staat,regels
iod ."ger6 verdei. was ERL bv. 25or dan zag u
250 tot 350.

labels vormen geen Probleem :
Naam- toont alles vanaf de reqel waarop de labe1
Naam wordt gede f inieerd.
Ook

LIiT

LTSTSCROLL

l'let behulp van de cursor-toetsen kunt u door een
listing hEen en weer "lopen". Een voorbeeld :
schijf;
- laad een progranma van de begin
van het proqratnma '
- typ ffs? -200. v ziet het
- aiirk op de [Cureor omlaag]-toets tot u onderaan het
scherm bent;

- houd de curgortoetg ingedrukt
en onderaan
- de inhoud van het scherm "rolt" omhoog,
ziet u de volgende regel, en dan de daaropvolgende,
en zo verder i
ga net de
- dit werkt ook in de andere richting : en
houd de
cursor naar de bovenkant van het scherm
cur6ortoetE ingedrukt.

to2
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I,LIST

Dit conmando stuurt een listing van het prograruna dat
in het geheugen zit, naar de printer. u hebi dezelfde
mogelijkheden als bij LIsr.
U kunt ook'een Iisting naar een file
sturen. bijvoorbeeld op een schijf. Lees bij CMD.
RIIII

Dit corunando start een programma. Eerst worden alle
varrabelen uit
variabelen
u.it het geheugen
geheugen gewist, en wordt een
syntax-controle doorgevoerd. Niet correct gesloten
qesloten
lussen, ENDIF zonder IF en zo meer worden ontdekt en
als fout gemerkt. Werden geen fouten gevonden, dan
start het programna. gewoonlijk op de eerste rege1,
tenzij u dit anders specificeerde
RUIV start op de eerste regel
RUN 1O0 start op regel 100
RUN l'raam start op de regel waarop de label Naam wordt
gedefinieerd.
3

Ongeacht de regel waarop u start,

wordt telkens de
syntax van al-le regels gecontroleerd, en worden alle
variabel-en gewist.
start het prograrnma
voor meer informatie,

RUN "Ivaam"

schij f.
"

Dis k-comnando

"NAAM.BAS" van de

Iees

het

hoofdstuk

's".

STOP

Onderbreekt het programma en geeft de foutnelding

:

BREA( 1n <regelnununer>

Ilet progranma :

100 PRINT "Zo dadeTTJk voTtc een

STOPT'

11O STOP

geeft op het scherm het volgende resultaat
dadelljk voltt een SIOP
BREA( in 110
AIle files blijven geopend. alIe variabelen behouden
hun waarde. Die kunt u nu opvragen, of een deel van het
prograrrma listen, of iets dergelijks,
en daarna met
CONT verder gaan.
3

Zo
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CONT

Dit cormando laat een proqramma dat met sToP vrerd
onderbroken, verderwerken' Let op : na ? out of Memory
of het aanmaken van 16 nieurre variabelen (of 16
tikfouten, bv. liust [Return] 3 dan t ordt nametijk elke
keer een nieuwe variabele, in dit geval de variabele
"Iiuet', aangemaakt ) werkt CoNI niet meer.
Het

conunando

<posi tie>
zet het prograrnma weer in gang op de plaats <positie>,
bijvoorbeeld een labeL.
COIV?

CONT To

syrtar: CONT [<positiel>l To

<positie>

Dit is een uitbreiding van CONT. Het progranna r,rordt
verdergezet maar onder controle : zodra de aangegeven
poeitie in het programma wordt bereikt, stopt coNT TO
het progranma en geeft de mededeling BREA( in
<regelnumer>. Enkele voorbeelden

CoNr To lOO Laat het progralnma verder lopen; zodta
regel 100 wordt bereikt, stopt het progranma met de
mededeling : BREAR ln I00.
CONT 50 ?O -I0O hervat het progranma op regel 50,
Btopt op het ogenblik dat regel 100 bereikt wordt.
EIID

Dit
Doet het progranma stoppen, maar sluit alle files.
ie weliewaar onpraktisch - coNT helpt hierna niet neernaar wel nodig. wanneer een progranma definitief
gestopt moet worden : niet correct gesloten files
verliezen gegevens, r.itanneer u de schijf uit de drive
haalt. Voor profs 3 de buffers worden niet teruq op de
de schijf gezet.
NBN

wist het prograrnma uit het geheugen. Dit colunando
gebruikt u, zoals de naam aL zeqt, wanneer u net een
nieuw programma wilt beginnen. Bovendien lrorden ook,
zoals bij CLEAR, de variabelen gewist.
10{

atarimuseum.nl

U kunt ook meteen het nieuwe prograluna een naam geven :
NEW "Omikron" wiLat- het bestaande progranma uit
het
geheugen en noemt het nieuwe programma "Orikron". Bij
een later SAvE-corunando zonder opgave van een naam,

wordt automatisch de naam "Onikron" genomen (zie

SAVE).

CLE,AR

Syntax : CLEAR [<GEMDOS, geheuge,l>ll,l<stack-ruimte>]l

wist alle variabelen uit het geheugen, en doet
:
- schakelt oN ERRoR GoTo uit
- schakelt alle nu lt itas king-conmando ' s uit
(bv. oU TIMER GosUB )
- sluit a1le geopende files
- voert een syntax-controle uit op heel het progranma
(kijkt bv. na of alle lussen correct werden afgesloten)
CLEAR

ook nog een aantal andere zaken

Met CLEAR kunt u ook bepalen. hoeveel geheugenruimte
voor GEMDOS en voor de stack van de processor wordt

gereserveerd:

reserveert 100000 bytes voor GEMDOS,
20000 voor de stack
Een grote ruimte voor cEMDos naakt het mogelijk om
grote Resources in te laden of aan te maken. l{anneer u
veel ruimte voor de atack voorziet,
kan het
SoRT-commando sneller werken, en kunnen functies en
procedures meer niveau's van recursiviteit aan. wanneer
u niets opgeeft, worden door OMIKRON. BASIC standaard
65536 bytes voor GEMDOS en 4096 bytes voor de stack
CLEAR 100000,200O0

gereserveerd.

De ruimte die u op die rnanier voor GEMDOS reserveert'
is taboe voor OufKRoN.BAsIc, dat wil zeggen dat ze niet
voor variabelen, scherrninhoud, tusaenresultaten of voor
het progranma zelf wordt gebruikt.
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G(}tt)
Syrtax : GOTO <plaats>

Uet dit comnando rrijzigt u de loop van het progranma
in plaats van gelroon van het begin naar het einde te
werken, springt het naar de plaats die u opgeeft en
rrerkt vanaf daar verder. In het eenvoudigste geval is
de plaatE een regelnummer :
GOTO 500

doet het programna verderwerken vanaf regel 500. Dit lg
het GoTo-cornando dat aLle BASICS kennen.
In de plaate van een getal kunt u in OMIKRON. BASIC ook
een berekening opgeven, waaruit een regelnurnmer
voortvloeit z GOIO 1O0+10*X
l{anneer u enke} een variabele opgeeft, moet die tussen
haakjes staan, zodat OMIKRON. BASIC hem niet voor een
label (zie verder) aanziet :
coro (x)
In plaate van regelnurnmers, kunt u in OMIKRON.BASIC ook
met labele werken :
COTO Naam

Een label moet gedefinieerd worden. Dit doet u, door
voor de naam van de label een minteken te typen :
200-llaaD

Vanaf dan kunt u in pl.aat3 van 60T0 200 ook GO?O Naam
schrijven. Het
achrijven.
Het gebruik van labels maakt het vaak veel
genakkelijker om een programna te begrijpen. Het wordt
genakkelijker
op die
dj.e manj-er
manier eenvoudiger om een prograluna dat
dat u een
hele tijd geleden hebt geachreven. nog te wijzigen.
U kunt labela ook nj-dden in een regel definieren
IOO PRINT "Dtuk op

oOTO Lus

d. spaticbalk". -Iu6jfa f

Pufg(l )<>n

"

:
TEEN

Dit iE evenwel niet erg overzichtelijk en we adviseren
dan ook om het enkel bij uitzondering te doen.
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Het kan ook nog op een andere rnanier : net opqave van
een stringvari;be1e die de naan van de label bevat' On
bv. naar ie hierboven gedefinieerde tabel "Naam" te
springen. zou u als volgt kunnen Le werk gaan :
100 AS-"Neen"

:

GOTO AS

oD deze manier werkt het wel nieL zo snel' Toch kan het
iir bepaalde situaties zinvot zijn.
RETURN

GOSUB

Bepaalde stukken van een prograrluna fun19n op diverse
pliatsen in het programma worden .gebruj-kt'. In plaats
iran die stukken Ltk" teer te schrijven, definieert u ze

als een " sub-programrna " en roept u die aan met GoSUB
lcoto suanoutiuef. op ir"t einde van etke subroutine
staat het commando RETURN : dit zorgt ervoor dat het
programma terugkeert naar de Plaats waarvandaan de
subioutine weid aangeroePen, en dat het Programma
verderwerkt vanaf het corunando dat volgt op GosUB" '
Een voorbeeLd

3

PRINT "speLet 1' Seef een gece7"
7er I -ce t e7
110 GOSUB Invoer: Ce ce7
-SPeeen
120 PRINT "SpeTet 2, teef
8eta7"
130 GOSUB Invoer : GeteT-SPeler2=ceta7

tO}

140

REN

hier begint de tesc van ler

spe-l

5OO-Invoer
510 INPUT Getef

520
530
540

IF GeteT<] TEEN PRINT "Te kl,ein" :
IF CeteT>3 fflEN PRflrI "?e troottt:

COTO

CoTO

Invoer
lnvoer

RETURN

Het subprogramna "Invoer" (vanaf regel 500 ) wordt zowel
op regel 110 a1s op regel 130 aangeroepen. zonder
subroutines zou dit progranuna er zo uitzien :
100 PRINT "SPeTer

l, teef

een qetaL"

7et !=Ge caL
1t0 REM GOSIIB Invoer: Ce ta7
-Spe
111-Invoerl
112 INPIJT Gecel SpeTer l
1!3 IF CetaT_Spe7etl<l TEEN PRfI'If 'Ie k-lein" I
!14 IF Gecel, _SPele r 1> 3 TEEN PRfNf "fe troottt:
l2O PRINT "Spelet 2, geef een geta7"
,30 REM G\SUB Invoer: Ge ca7 -SPe 7et2-Get aL
lil-Iavoe12

132 INPUT Getef-SPe7er2
!33 IF Gecel sP;7er2<1 TIIEN PRf

I 'Ie k)'eint"
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COTO

Invoer I

cOTo

Invoet)

GoTo Invoer2

107

I
1.34

IF

CeteT_Speler2>3 TEEN

pll],f "fe trootn,

l4O REll ltLcr betlnt de resc ven fiet spe-t

1OTO

Invoerz

U merkt het wel : het gebruik van subroutines
progranna, s merkbaar korter en vooral. overzichteli maakt
j ker.

Daarbij is het veel genakkelijker
."" pi"q..^r.
aan
te pasaen. omdat u de aanpassing rnaar
"^ 66nk5er, name_
--i"at"",.it.io"i"".
u seen
lijl-il,g: subroutine,
.moit
subroutrnes
gebruikt, dan
moet u de aanpassing op itte
betrokken regels uitvoeren. Een
Uil fiet
voorbeeldprograrnma wilt u getallen
"o"iU.!ia--,'
tot
4
toelaten
plaatg van tot 3. Zonder subroutine .o"t u i"q"f ffn in
134 aanpaeseni met subroutine enkel regef SiO1".,
oN...Go[O
Syotar: ON <waarde> GOTO <plaatsl>,<plaats2>,<plaats3> enz.

Is de waarde l, dan wordt naar plaatsl gesprongen; is
de waarde 2, naar plaats2, en zi verder.'Eei voorbeeld:
x

oN

coTo lo0,700,950,80

springt het programma naar reqel tOOi is
Ir^x dan
1, dan
naar regel 700; is X=3, naar ..g"i 950 en is
I=2,
X=4, naar regel 80.
Is de waarde kleiner dan 1. dan wordt niet gesprongen
het progranma loopt gewoon verder alsof a" 5ll. icoto er:
heremaal niet stond. Dat gebeurt ook
de waarde
groter. is dan het opgggeven aantal wanneer
ptaatsen. In het
Dovenataande voorbeeld zou de ON...GOTO genegeerd
$rorden, wanneer de waarde groter was dan 4.
Net zoals bij GOTO kunt u de plaats niet enkel als
regelnummer opgeven, maar ook mit berekeninqen; labets
en stringvariabelen die een label bevatten i
ON

llenu

GOTO 100,X*1OO+lOO,Invoer,Keuzeg

kan aIIemaal.

Voora1 labels maken het geheel erg overzichtelijk
IOO-Statt, PRINT ttMeak een keuze:tl
110 PRINT

:

" l) Tnvoer"
2) UTcvoern
3) Stoppentl

120 PRINT n
130 PRINT n

140 INPUT nlJw keuze:tt;Keuze
150 ON Keuze oOTO tnvoer,llitvoe r, Einde
160 PRINT "En&el toerse, ttl,l2l of [3] i*ltukken,,
200- Invoer

108
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:

GOTO

S1art

:
:

I

210 PRINT "Dtc is Tnvoet": coTo 100
400-Uitvoer
4IO PRINT "DLt 75 uLcvoertt i 60T0 100
990-Einde

999 PRINI n Einde van hec programa":

END

oN...@suB
Komt in het gebruik overeen met ON...GOTO, alleen wordt
hier naar gubroutines gesprongen. voor een verklaring
van het begrip 'subroutine"' Iees bij cosuB.

RBAD, DATA, RESTORE

dient ottl in een prograruna gegevens
vastleggen
READ Leest die gegevens in variabelen in
Een voorbeeld :
DATA

100

READ

x,Y:

DRAW

X'Y:

tto FoR r=1 To 8
120 READ X,Y
130 DRAV TO X,y:

REM

REN

te

kunnen

starcpunc

77Jn naer voTtenale

Punc

14O NEXT
too0 DATA 50, ! 50, 100, I50,100, 100,7 5,50,50, 100
t0t0 DATA too,100,50, 150,50, ,00, 100, 150

het einde van dit prograrruna staan de coiirdinaten van
een aantal punten op het scherm. Door deze Punten met
Op

elkaar te verbinden, ontstaat een tekening. De
co6rdinaten worden na elkaar rnet READ uit de tabel in
de variabelen X en Y ingelezen. Na het commando RUN
Ieest OMIXRON.BASIC het eerste element op de eerste
DATA-regeL. Na elke lees-bewerkinq vrordt het volgende
element gelezen.

ilanneer u zelf de data-pointer naar een bepaald eletnent
uit de gegevens-tabel wilt laten wijzen, gebruikt u het
corNnando RESTORE.
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RBSIrORE

zet de DATA-pointer op het eerEte DATA-elenent
in het programa. U kunt de pointer evenwel ook op een
bepaalde DATA-rege1 in het piograrma atellen, door na
het cormando RESTORE een regelnumner of een iabel op te
BESmRB

geven :

plaat8t de DATA-pointer op het eerste
element dat volgt op regelnununer 100
RES!ORE Omzettabel zet de pointer bij de regel waarop
de label "Onzettabel. staat
Net zoala ON...GOTO en ON...GOSUB, j,s er ook
ON...RESTORE. Een voorbeeld :
t0 INPW nband : n ; l,laand: fllP0f ,I-I{1r 2-Ent:"i[eal
RASI'ITRA JIOO

1OO ON

l2O

feeT

READ

t3O NEEr

X,SSIORE

ldraad Ne.l.r7, ttaend_EnleTs

l,e,ndg

f.. PXffll !t

andg

IOOO-tband Nedetl

nn

DA,:A

iJ.nuet7", nFebtuartn, nttaetcn,t

I OjO- l{a.nd _Engc 7s
t 04 O DA?A n J enu. r yn, n Fe

b

ru

a

tyn,

l02O DATA n,rr'lrstn , i Scptcrteti

110

Apri7,. , nllet,. ,,, Junl

n
Na r ch't, n Ap r i 7$,.. a yt,,t J une
, t Octobetn, nNovembern, trDecemberll
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De colunandogroep IF...TEEN [...ELSEl [...E[DIF]
tnaakt
voorlraardeli j ke uitvoering van cotunando, s rnogelijk.
ELSE en ENDIF kunnen worden weggelaten.
INDIEN <voorvraarde> DAN <doe dit>
ANDERS <doe dat>
IF <voorwaarde> THEN <corunando's> ELSE <colrunando's>
l0O PRINI "fk heb een gecaT in gedachten, dat jij tuoet tadenltl
!10 INPW "Read eens :ti;Cetal
120 IF GecaT-33 flfi'^r PRfjvf "Juls. l": EI'ID
130 IF CereT<33 TIIEN PRINT ttTe Taag!'t ELSE PRINT "Te hooe!,,

140 GOTO 110

Meerdere connando's op dezelfde regel na THEN worden
enkeL uitgevoerd indien de voorwaarde vervuld was.
Datzelfde geldt, nutatis mutandis. voor ELSE. Voorbeeld!

IF

Gea,icht<I00 THEN Porto I -1 .3 | Verpakking ! =,75: coTo"Factuur"

De drie conmando's na THEN hrorden enkel

indien de variabele cewicht kleiner

uitgevoerd,
is dan 100.

voor een beter overzicht. vooral wanneer u regels laat
inspringen. kunnen IF...THEN,..ElsE-structuren
ook over
meerdere regels verdeeld worden. Maar dan noet u welhet einde van de structuur nerken met een ENDIF
3

IF
ll0
120
130
130
140
150
100

ReuzeS-nFactuur"
TEEN GOSUB

BrTefhoofd

COSUB
COSUB

BeEekenint

IF

COSUB

ELSE

Ul-tdraaien

To.aa7!>10O0O TEEN LPRINT

Boeking

" arce77Jk bedankr!"

IF Keuze'=t'Einde" T EN GOTO MsTuiten

160 ENDIF

of wanneer u IF en THEN op dezelfde regel wilt
100 IF Keuze$="Faccuur" TEEN
ll0
coSUB Btlefhoofd
12o CoSUB Betekening
130 COSUB ULcdtaaien
130 IF ToEaeT!>10000 TIIEN LPRINT "EetceTijk bedaakt!"
140 COSUB Boekint
I5O

ELSE

)70

ENDIF

)60

:

IF Keuzes-ttEinde" THEN GoTO MsTuitea
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I,USSEIf

Een lus j,g een onderdeel van een progranma, dat net
zolang herhaald wordt. tot aan een bepaalde voorwaarde
voldaan is. Een IUB heeft een vast begin en een einde.
Een voorbeeld "uit het leven gegrepen"
3

Dorst

I. sc[ea& een 67as qEier .{n
2. dr[* dat tles *acet op
i. Tndtcn nog dotstit, tetug neet l.
net zolang doorlopen, tot de voorwaarde
'geen dorst meer" vervuld is. Dit wordt pas op het
einde van de lus nagegaan.
Deze Lus wordt

RBPBAT...UII?IL

Een lus waarbij de voorwaarde pas op het einde wordt
gecontroleerd, is de REPEAT. . . UNTIL-IuS,
in
het

Nederlands :

HERHAAJ,...TOTDAT.

Een voorbeeld

:

100 PRINT "Dtuk op de speE.leDr-lk"

IIO

REPEAT

12O

A$-INPU?$(

l3o WTIL A$-n

n

1),

REM

vacht op

l toetsindruk

regels 110 tot 130 wordt
n€t zolang herhaald, tot u op de spatiebalk drukt. De
Iue wordt in elk geval 66n keer doorlopen.
Nog een voorbeeld :
De REPEAT. . . UNTIL-1uE op de

IOO

REPEAT

110 REPEAT INTIL IQUSEBW
120 IF tpUSEBtn AND 2 TEEN EXIT. REN techter knop op ,!u.ls-srop
UO X-IOUSEX: Y-Iff)USf,I.: REN
'tattpunt
I4O REPEAT
,50
XI-IOUSEX: YI-UOUSEY
160
LINE COLOR-0: DRAII X,Y TO Xl,Yl: REll oude 77Jn weg
]70
REPETT
180
190

2O0
2to

Fleg- ( IOUSEBW-O) 'anLsknop TosgeTacen ?
ItllTIL XI<>N)USEX OR YI<>IfUSW OR Flag: REt{ beweging ?
IF NOT F7.e TEEN
LINE COLOR-I:DP,AW X,Y fO Xl,Yl: REN nleuve TtJn tekenea
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220 ENDIP
230 WTIL FJ.st
240 UNTIL 0 'Oneindlte

7us

Met dit prograrnma kunt u lijnen op het scherm trekken.
Breng de muis naar het startpunt, en druk op de linker
knop 3 er ontstaat een "Rubberlijn". Zol-ang u op de
knop blijft
drukken. kunt u die lijn als een elastiek
in alle richtingen trekken. zodra u de knop los1aat.
wordt de lijn "bevroren". Ze staat dan vast op het
schern. Nu kunt u de volgende lijn tekenen. !{ilt u
ermee stoppen, druk dan op de rechter knop.
IIBILE. . .IIBND

Het is vaak niet zinvol dat de lus doorlopen wordt,
zolang niet aan de voorwaarde voldaan is. Daarvoor
bestaat de WHILE...WEND- lus (ZOLANG...EINDE ZOLANG).
Bij deze lus wordt bij het begin nagegaan of de
voorwaarde vervuld is; de lus wordt dus niet doorlopen
\ranneer de voorlraarde niet vervuld is. Een voorbeeld :
10 INPUI "llelke f77e rr77t u zien
20 aPEN "I", t,Naan$
lOO \IEILE NOT EOF( 1)
t
I

l0
0

2

]30

AS=INPUTS(

PRfr\Ir

AS

t,

?",'l\raams

l)

,.

WEND

Indien de file geen gegevens bevatte. zou INPUTS
aanleiding geven tot een foutnelding. Met de viHILE...
vIEND-lus lrordt evenwel v66r het lezen gecontroleerd of
het einde van de file vrerd bereikt. Is dat zo, dan
wordt de lus. niet meer (of helemaal niet) doorloPen.
FOR. . .NEXT

Dit is de meest bekende BASIC-1u9. Een FOR...NExT-lus
wordt gebruikt, wanneer de lus een vast aantal keren
doorlopen moet worden : in tegenstelling tot de vorige
lussen, heeft een FoR... NEXT-Ius een ingebourrde
lusteller. Een voorbeeld :
lOO PRINT "De kwedraten van ile teteTTen van 1 tot l0:"
110 tOR I-t TO l0
120 PRfMf f;i 7n het kwadraat is ";I^2
t30

NEXr
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De IustelLer I wordt bij het begin van de lua op I
gezet (FOR I -l). EIke keer dat de Ius wordt doorlopen.

wordt de teller met 1 verhoogd. t{ordt de eindwaarde l0
bereikt ( TO f0), dan stopt de lus.

Bij een FOR...NEXT-lus kunt u een stapgrootte (STEP)
opgeven. Dan lrordt de lusteller niet met 1, maar met de
Etapgrootte verhoogd. Een voorbeeld :
FOR ALFA=

-9O TO 90 S?EP 5: PRINT SIN(ALFA):

NEXr

In dit voorbeeld wordt Alfa telkens net 5 verhoogd.
Achteruit kan ook :
IOO FOR 3ec-10 TO I STEP -l
110 PXfflf tlvog ";Secln seconden tot aan ile atarttl
l2O T-TIiiER: REPEAT INTIL TIMER-T>2OO: REll wecht eea seconde
I3O

NETT

,4OPRINT'START"
BXIT

Met het conmando EXIT verlaat u een lus, ook rrranneer de
voorwaarde om te stoppen niet vervuld is. EXIT wordt
gebruikt om binnen in de 1us extra voorwaarden te
kunnen stellen om de lus te beeindigen. Een voorbeeld
lO Attlk T.n-loo
3

20 DIA B.staad( AttiLc-lcn)
100 PRINT "Ceef de ,rtike-Iea

!n, Scoppen dEt ,1,.n
llo POR Artlkelnt-l TO ArtLkelen
120 PR T iARTIX.EL NlllOlER: ";Artikelnt
l3O PRINT "AAI'ITAL CELWERD: ntLS: LeverTng= VAL(LS)
t4o $ L$-"1" TEEN ErIT
150 Bcstand ( AttikcTnr ) -Bee Eend ( Arc tkeTnr ) +74ye.1rt

MO

NEXT

EXIT gaat bij het verlaten van de 1us naar het einde
ervan. llaar wat moet er gebeuren, wanneer !,e willen dat
het progranrura op een heel andere plaats verdergaat ?
Dan gebruiken we het conunando EXIT TO, een conSinatie
van EXIT en GOTO : de lus wordt correct afgesloten en
het programna loopt verder op de plaats die na EXIT TO
rtordt opgegeven. Een voorbeeld
3

114
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90 PRINT "Geef de
95 PRINT
100 FoR I=1 TO 5

naer1

vaa een

diet t'i,,roord,

110 READ Nedl$, EDgeTsS
t20 lF UPPER$ (Ned7S ) -UPPER$ (Woord$ )
130 NEXI
14o PRINT "Det ken 7k

THEN EXIT T0 Gevonden

niet verteTen. Jaruner!"

150 RUN
200-Gevonden

210 PRrNT rr'oord$; " in het EngeTs is ";Ente-lss

23O RUN
1000 DATA "hohd","dot" "kat" , " c a t ", " peerd", " horse"
'
1010 DATA "koe","cot ","vote7"
,"bird"

SWAP

Syntax: SWAP <variabelel>,<variabele2>

SWAP

wisselt

de waarde van twee variabelen

om.

A=3rB=5:SWAP A,B

zet 5 in A en 3 in B. SWAP is vooral bii het omh'isselen
van stringvariabe Len merkbaar sneller dan de normale
manier in gewone BASIC ( SWAP AS,BS in plaats van
Hs=As3As=Bs:Bs=Hs),

LBT

OP

grerkt alleen wanneer de beide variabelen absoluut
van hetzelfde type zijn
SWAP

3

SWAP Xg, Yt
SWAP AS(I),AS(I+1)

werkt
werkt

maar

werkt niet : float en integer word
A,Bt vrerkt niet : integer long en integer h'ord
AS(1),BS werkt niet : array-string en gewone string
(Dit laatste is een uitzondering : numerieke variabelen
kunnen wel met array-variabelen worden ongewisseld, als
ze van hetzelfde type zijn )
SIiAP

Al ,Bt

SWAP
SWAP
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ltrDs=
Syatax: MID$(<stringvariabele>,<waarde>[,<waard€>])=<stringuitdrukking>

Met dit colurando kunt u tekens in een string wijzigen.
Nolmaal wordt bij elke wijziging aan een itri.,i.,aii._
bele, de hele string opniiuw-in-het geheugen gezet. wat
dus - geheugen kost en tijd,
orndaf ni5uwe- pointers
berekend moeten worden e.d. MIDg= p36[1 qeen' nieuwe
string, maar wijzigL de inhoud van de strin; die reeds

in het geheugen stond. Een voorbeeld I
A$="IraI.lo unikron. : r4IDg (Ag,Z ,2 )=.On"
maakt AS tot "Hallo Omikron" Een praktisch voorbeeld

1

DIX
Sytrtax: DIM <array>[<array>...1

Dit

cornmando

DI

organiseert een array met de

opgegeven

I4 Schaakbord(8.8)

maakt een

tweedimens

ionaal array

onder de

naam

Schaakbord. Nu kunnen we beschikkei over 64 variabelen:
Schaakbord ( 1,1)
Schaakbord ( 8, I ) . Het bijzondere
eraan.is evenwel, dat h,e ooi berekeni.rq"n'
gebruiken om een element uit het array te bef,alenkrnrra.,
:
PRIN? Schaakbord ( Regel, I6l,on*l )

Het array dat we dinenaioneerden heeft eiqenliik 9 rnaal
9 velden : de index kan voor beide dimeisies' waarden
tuEsen 0 en 8 aannenen. Het is dus niet echt een
achaakbord.

Gebruikt u -een array dat voordien nog niet werd gedi_
men6ioneerd,
dan zal OMIKRON.BASIC z;If dimensioneren.
Daarbij is de index van dat array, voor eLke Jimensie
maximaal 10. Een voorbeeld : ,air.reer u het conmando

Artikel(3,1,I)=12

115

geeft zonder dat u
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:

90 REM verveng el-le spetles door onderst re plnts - 7i J Den
100 IOR I-l TO LEN(Tekstg)
110 IF MID$(Tekst$,I,1)-tl tt TEEN MID$(Tekst',I, t)=t n
I2O NEXT

dimensies.

1

vooraf

DIM

Attikel (... ) had getypt. dan wordt een array
gedimensioneerd zoals wanneer u het commando DIM
Artikel ( 10,10, 10 ) had getypt.
Het aantal dimensies is onbeperkt (tot oP het einde van
de regel), maar de grootte kent wel beperkingen :

arrays met I dinensie : onbePerkt
arrays met neerdere dimensies :
65535 voor de eerste dinensie
65535 voor aIIe andere dimensies samengeteld
Het array DIM veld*F(7,999,99:, is bijvoorbeeJ'd niet
toegeataan, omdat de ti.reede en derde dimensie met
elkaar vermenigvuldigd, 100000 geven, en dat is meer
dan 65535. In dit geval kunt u het array anders
dimensioneren : DIM veldtF( 999,99 1) .
'

Geheugenverbruik voor arrays

3

arrays :
Flags (tF) ! l byte per 8 elementen
Bytes (tB) :1byte per element
tlords (t) 3 2 bytes per element
Longs (tL) :4 bytes per element

INTEGER

arraya
single (l)
Double (t)

FLOAT

3

6 bytes per element
L0 bytes per element

:
:

arrays :
string (S) : 6 bytes per elenent (+ lengte + 10,
indien ingevuld )
voor profs:
In tegenstelling tot de meeste BAS Ic-dialecten ' kunt u
in ouiKRoN. BASrc ook arrays groter dimensioneren r zotrder dat de inhoud van het array verloren gaat. Bij
arrays met meerdere dimensies moet u er wel rekening
mee houden dat de inhoud van het array \rordt opgeschoven, wanneer u een andere dan de laatste index wijzigt:
STRING

10 Dra A( 10, r0)

230 DIlt A(10,20)

maar

'

REN Seen

vetandeting

:
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i

2iO DIN A(20,10)
Tndex wllzigE

, irtoud verschutft, otdat de Iste

In het tweede 9eva1 kunt u het beste de inhoud van het
array in een ander array overbrengen en het na de

herdimensionering opnieuw invu11en.
BeI-angrijk

Wanneer u een array herdimensioneert, worden a1le
strj,ng-arrays die in de ,'def initie- Ii j st,' ne het
hergedimens ioneerde array staan, gewist. De lijst
met
definities wordt in de volgorde van de DlM-cornando,s
opgesteld. Daarom kunt u beter de arrays die misschien
in de loop van het prograrnma hergedimensioneerd kunnen
trorden, als laatste dimensioneren.

Het is-overigens niet nogelijk om een array met opnieuw
dimensioneren, kleiner dan oorspronkelijk te rnaken.
Heratructureren daarentegen kan wel : DIM AS(9,3) en
later DIM AS(3,9).
SORTEREN

SORT

Syntax 1: SORT <array>
SyDtax 2: SORT <arrayl> TO <array2>

Dit conunando sorteert eendimensionale arrays in
stijgende orde (lees bij "Rekenen met de computer" over
de volgorde van strings). Bij syntax I wordt enkeL het
aangeduide array gesorteerd. Het type van het array
speelt daarbij geen rol : string, i1oat, integer....
naar het moet wel 66ndimensionaal ziL)n (hoe liun je
overigens in 2 dinensies aorteren ? I . nen voorbeeld : t0 DrM A( too)
20 FOR I-0 TO 100, A(I)-RND( 10000) : NEXT
30 soRT A(0)
40 EOR I-0 TO 100: PRINT A(I),: NEXT

Daarbij ia de index tussen haakjes een "duruly", zonder
betekenis: of u nu SORT A(0) of SORT A( 100 ) schrijft,
maakt verder niets uit.
Syntax 2 zorgt ervoor dat het tweede array in dezelfde
volgorde als het eerEte wordt gesorteerd. Dit is
118
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bedoeld om j-ndex-arrays te kunnen maken

n

:

), B ( tOO),1tu7P( lOO ), Index ( lOO)
20 FoR I-O T0 lo0: A(I)-RND(10000):Hulp(I)-I:NEXT
25 FoR l=o To 1oo: B(I)=A(I):NEXr ' koPieer etiay
so sonf s(ol To EulP(o) ' sorteet iekoPieetd array, zodac een
huTp-array onEstaat
35 iOR t-O TO lOOt lndex(Eu7p(I))=I: NEXr 'maak index-atray
37 'nu 7s Indet( ) een Tnilex'atray voor het niet tesorteerde A()
40 FOR I+O TO 100: PRINT A(Index(l)),:NEXI
DIA

A( lOO

seLangrijk
sorteren van string-arrays (bv' ASO. Naams(
Bi-i het-r;;;a
i"x"ni"q seiouden met umrauten ' Dit
;;i.;a
ur" ae; D ars ss wordt beschouwd' ook
;;t;i".4 ait
gelet op grote of kleine letters zodat bij
,".at
":-"t
ioordenboek, het woord "aanvangen"
een electroiisch
reden
op "Einde". llenst u om een of andere liever
"iet ""fgt
te sorteren' en sorteert u.
"i"i
exact op ASCII-code, dan
op a""l-i"r"'.anier
i"ro.," manier, d.w.z.
:
geeft u het cornmando
SOR? A^9C <string-arraY> ot
soR" Asc <string-arrayl> TO <string-array2>
)

Voor de geinteresseerden : SORT werkt met het Quicksort
daardoor
algoritm;. Quicksort werkt recursief en heeft
p9r
recursiet2
bytes
.
stack
ae
op
noai!
fiJats
iir""o. wanieei de stack nornale afmetingenInheeft.
het
irrrtt"n er dus 300 recursies gebeuren'
opzet)
net.
ntve
LsrEtr
voor,-tenzii
(komt
nooit
geval
geva!
(
rlolllL
ongunstigste
ongunsElgsEe
Dat

neEft Quicfsoit 1 recursie per el9mer-r!- nodig' .
betekeit dat de stack aI voJ. raakt bij 300 elementen'
omstandigheden zijn er onqeveer 20 recursies
i"-""i."f"
nodig bij 100 0 elenenten.
(vanaf
llanneer u echt grote arrays wilt sorteren
10000 eleienten; kunl u het beste door middel
""q""""t
CLEAR-opdracht meer stack-ruinte reserveren
\r"i
""r,
Iniien SORT merkt dat er niet voldoende
ir:-"-"ia"".1.
is. dan levert dit geen crash op of zells
Jt""x:."iti"
t OMIKRON. BASI6 gaat q"l eenvoudig
q"""' f""ir"fai"i
lgoritme, dat helemaal geen
Bu6blesort-a
6rrei op h"t
inneemt. Mair Bubblesort is beduidend
"i""X-i"i.t"
lanqzamer, en kan voor grotere arrays meerderee.t.emenLElr
-minuten
aantal elementen
het aanEal
;;;:; :. bij
sii J.ineaire
lineaire toename
tolnarne van het
to6narne
litt".i."
;;;;;-;
bii
duren
toe,. terwijl
i"-ti:a bij Bubbtesort k\radratisch
"""il
vin-quicksort srechts met de "anderhalve"
J"-fiiJ.arri
macht aanqroeit.
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PROCEDI'RES

fn

OMIKRON.BASIC

kunt u zelf

voorbeeld als inleidj-ng
100 DEF
1

l0

PROC Eone

t

PRINT CERg( 27)

120 REII]RN

REA

cornmando,

s definiEren.

Een

:

cursot in

hoer<

ltnr(s toyen

;"Etl

Met dit

programma definieert u het conmando Home.
Direct na het intikken van het programma, kunt u over
dat connando beschikken, zonder dat u vooraf RUN hoeft
te typen. U hoeft maar
Horrc [Return]
te typen, en de cursor staat linksboven. Probeer maar t
U kunt ook pararmeters doorgeven :
100 DEF PROC Cencreer (Tekst' )
110 PRINT TA3( 40-LEN (Tekst9 ) l2) tTekst$

I2O

REN'RN

Het commando Centreer, dat u met dit
progranma
definieerde, drukt een tekst gecentreerd (in het nidden
van de regel) af. De af te drukken tekst zet u tussen
haakjes na het commando. Dan wordt hij automatisch in
de variabele Tekst$ geplaatst. Probeer dit uit :
Centreer("Don't Panic ! " )
U kunt ook variabelen doorspelen :
A$="8ave a nice dayl": centreer (AS)
l.laar de variabele noet we1 van het juiste type zijn
Centreer(a) levert de foutmeldj-ng Type oLBmatch op.
De

variabelen die u in de definitie

:

gebruikt (b\/.

Tekst$ in het voorbeeldl, zi)rl overigens lokaat. Dat
wil zeggen, dat ze enkel binnen de definitie gelden.
variabelen met dezelfde naam, die u op een andere
plaatii in het programla gebruikt, hebben er niets mee
te maken. Probeer di-t eens :
10 A-42

20 PRINT n&rrter definitl.e! ni.A
30 VetdubbcT(A)
40 PRINT "Oltnieud bt l.c.n .lefllrLtie:n iA
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99 END
100 DEF PROC VerdubbeT(A)

tr0

A-A*2

120 PRINT "BLnnen
I3O RETIIRN

definicie:

"; A

Hoewel A binnen de procedure verdubbel wordt gei.rijzigd.
terugkeer uit de procedure

blijft de variabele bij
dezelfde inhoud bewaren.

Gebruikt u, beh4lve de doorgee f-variabele, ook andere
variabelen, dalr'zijn die normaal gezien niet lokaal :
10 A-2

20 PRINT nBuLcen definicTe: "; A
30 Te7_Op( 3 )
40 PRINT "Opnletn buicen definicie:'t;A
99 END
100 DEP PROC Tel_Op(Ceta7 )

ll0

A-Gece7+A

120 PRIIJI "a7nnen
140

definttie:

"; A

RETURN

Probeer dit uit

I

Anders is het, wanneer u de variabele(n)

voeg de volgende regel toe

definieert.

bovenstaande progranma

als lokaa1
aan het

:

IO5 LOCAL A

en laat het programma nog eens lopen. Nu heeft de A
binnen de procedure-definitie niets meer te maken met
de A erbuiten.
U kunt natuurlijk ook meerdere parameters doorgeven :
loo
IIO

DEF PRaC Ruidprint

I
I-1

LOCAL
120 FOR

(Iekstt,

AsncaT _Spet 7es )

TO LEN(Tekst$)

1i0 PRINT iODS(TekscS,I,l);
140 PRfIff " "*Aarc!-1_Spa ties,'

I5O

NEXT

Het colurando

Ruinprint('Don't Panic!',1) geeft dit resultaat
Panic I
Don't
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en Rujmprjnt("Don't Panicl",3) dit

z

DonttPEnicl

Goed, u kunt nu waarden doorgeven aan procedures. Dat
is erg nuttig. l.{aar vaak is het ook nodig dat een
procedure zelf een waarde mee terugbrengt. Ook dat is
mogelijk in OMIKRON. BASIC :
EerTeld (R felJer, R Noener):REM R=return-variabele
110 LOCAL I,Cgd: REN cgd-erootste gemene ileTer
120 FOR I=MAX(TeTTer,Noemet) TO t STEP -t
10O DEF PROC

130 IE

ERAC

(Te77er

140 NErf

lI)-0

AIID FRAC(NoenerlIl-g' 111gn cad=I:EXIT

150 Te77er-Te77er lCgd: Noener=Noeret

160

lctd

RETURN

Probeer nu eens

x=36:Y=42

:

Herleid(X,y): RE bij de aanroep njet de R oweven
PRINT X,Y

U ziet dat de breuk 36/42 herleid wordt tot 6/7.
Een procedure kan ook recursief zijn, d,w,z. zichzelf
aanroepen. ProgranNla, s die iets met een doolhof doen,
of - strategiespellen (rneerdere zetten vooruit berekenen)

zijn het eenvoudigste te realiseren met recursiei
van dergelijke programma, s kunt u vinden in de
vakliteratuur terzake. In het volgende hoofdstuk vindt
u een voorbeeLd van recursief aangeroepen functies.
opgeroepen procedures. Hints en tips en de basis-logica

L22

atarimuseum.nl

EI'NCTIES

en
In oHIKRON'BASIC kunt u ook zelf funcLies definidren
procedures. paraneLers aan doorgeven'
er, net zoals bij-dit
een funclie altijd een. .bepaald
i"i ,"..cnil is,
zi'in twee
iesultaat berekent : de functieL'aarde' Er en.functies
.;;;4"; van functies : 66nregelige functies
aie uit meerdere regels beltaai. ze verschillen in
werking en in aantal nogelijkheden.

E6nregel-ige functies
100 DEF FN Btw( Bedrat) =BedraS* 1.2

Deze

regel definieert een funcLie en geeft

Btw. Probeer nu eens

ze

de

naam

:

u moet FN voor de naam zetLen !
Als resultaat ziet u het getal 60 oP het scherm
verschijnen. HeL geLal 50 dat u tussen haakjes zette'
ain de (lok;l-e) variabele Bedrag toegewezen, met
wordt
en het resultaat daarvan wordt als
i . i -r.i.""i9"uldigd
irn"ti"t "".6. meelebracht. Die wordt rnet he| commando
PRINT op het scherm gezet.
functies ook 1n
dergel i j ke
U kunt natuurliik

PRIN" fN Btw(50):

REM

berekeningen gebruiken

Bedrag=l5 5 : Porto=5
PRINT "Totaaj is ",'Fl', Btv(Bedrag)+FN Btw (Porto )

wanneer het resultaat van uw functie een string
moet u na de naam van de functie een S zetten :
t0O DEF FN

EscS ( X) =CER$

(2 Z

) +CERS

(

is,

X)

llanneer u over een Epson-comPatible printer beschikt,
kunt u die vetjes laten Printen door het conmando
LPRINT FN Esc$(69).

U kunt uiteraard ook strings als parameter gebruiken

:

1oo DEF FN EscS(XS)=CERS(27)+xS

Daarmee kunt u vetjes inschakelen met
iPRTNT rN Esc$ ("E" ) .
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Ook meerdere paraneters vortnen geen probleem :
1OO DEF

FN MLdasc (Tekstg,Posttte)

-ASC (WDS

Of zelfa helenaal geen parametera

(Tekstg,posttte,

t))

3

IOO DE! FN DobDe.lstecn- RND(6)+t

Functies kunnen ook een deel van andele functies vormen
lO0 DEf FN lGs c.r_Stylet (St yle ) -FN

tlo

Escg ( 33)+CER'

DEF FN Esc$ ( X)=cER$ ( 27 ) +cERg (X)

De volgorde van

:

(Scyle )

defini€ren heeft daarbij geen belang.

Functies over Deerdere regels gespreid

definitie van een 66nregelige functie kunt u ook
over meerdere regels spreiden; omgekeerd kan niet. On
het verschil duidelijk te rnaken, geven lve hieronder de
definitie van de functie Bt!r, als meerledige functie :
De

100 DEE FN Btvl (Bedrag)

110

RSTURN

Bedret!*l.2 :

:

REM oEEN geTiJkheidsteken
REN een neerTeillge functie

qoralt, net
zoals eea ptocedute, beEinditd net
RETURN. De Fuocciewaarde wordt na het
sootd RETURN eenteteven.

In vergelijking met een 66nregelige definit.ie, vraagt
een meerledige functie we1 wat meer noeite bij hat
prograluneren, maar ze biedt ook meer mogelijkheden.
Een voorbeeld : een handelaar berekent
- tot fl.100,- : forfaitair fL.5.- verzendkosten
- boven fI.100r- : geen verzendkosten meer
Deze berekening van verzendkosten is niet op 66n regel
te maken, omdat er een IF...THEN-constructie nodig is.
In meerledige functies ie dj-t zonder rneer mogeliji :
100 DEP FN Verzendkostcn( Bedree)

llo IF
130

Bedtag<Ioo

TEEN RETURN(s)

RErITRN(O)
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Net zoals bij procedures kunt u ook bij meerledige
functies naast de parameters ook nog andere lokale
variabelen gebruiken:
100 DEF FN Factuorbedret(Nettobedret)
110 LOCAL Btuttobedre t-Ne c cobedret* I . 2 , Potto
120 IF BtuttobedteB<100 TEEN Porco=s ELSE Porto=o
1i0 REntRN ( Bru t tobed r e t+ Po t to )

progranuna
De variabele Bruttobedrag wordt in dit
tegelijk als lokale variabele gemerkt 6n van een waarde
voorzien - een handigheidje van oMIxRoN.BASIC.
ook recursi-e is mogelijk. Een voorbeeld : nathematisch

exact is

de

OMIKRON. BASIC
staat ) ;

definitie van een faculteit (die in
als de functie FAC(GetaI) ter beschiking

- de faculteit van 0 is 1
- de faculteit van x is x maal de faculteit van (x-1)
AIs een neerledige funct ie geschreven:
)oo DEF FN FacuT(X! )
110

IF X!-0

120

RETIJRN

t
Facul(x!-l)*x!

TEEN RETURN

FN

regel 120 roept de functie zichzelf aan.
bijvoorbeeld vraagt ;
PRf ? Flv Facul ( 3 )
dan gebeurt er dit :
Op

Wanneer

3>0, dus op tegel 120 vordt FN Facul(2) opteroepen (3-I-2)
2>O dus op !ete1 120 ,otdt FN Facul(l) opteroePen
l>O du6 op tegel I20 uordt FN Facul(o) oPgeroePen
0=0 due de functiewaalde sord! I
die lrordt, veroenlSvulditd Det I' teruggebracht
het resultast rroldt r Det 2 verneniSvuld 1td , teruggebracht
di.t resuLtaat wordt' maal 3, teruggebracht. Klaar !

De werkingsniveaus worden door de insProngen aangeduid.
t{AT NIET r\AN :

neerledige functies kunnen,
procedures, geen parameters
f

in tegenstelling tot
terugbrengen. EnkeI de

unctiewaarde kan teruggegeven worden .

In functies werkt EXIT enkel in de vorn EXIT To
waarheen zou EXIT alleen overigens noeten sPringen ?
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,O INWT "Ccct eca tct.7t rieet.ll
20 ?nDe fsctjlteLt raa"+SfR$(Gctelr)+n tsr,,+SmS(FN Fec|ut(eet€l! ))
IOO DEF Ftt PacaT(Xl )
lO5 IF FRAC(XI ) TEE ? 'c..n cut.ta n d. ko,oaltt:ELlT TO lO
llo IE Xr-O TEEN nEn nI I
l2O REntnE EN Facatl ( Xl -, ) *Xl

,i

i

.,i

I

,l

t

!

{

t26
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TERXETI

XET DE DISKDRIVE

SAVE

Met het connando SAVE kunt u een progralnma

zetten.

op schi j f

zet het prograruna dat in het geheugen
staat. op de schijf onder de naan "OMIKRON.BAS".
Indien u over meerdere diskdrives beschikt :
SAyE"Ai\r(.lant" zet het programma op de schijf in drive
A, onder de naam "KLANT.BAS"
SAyE'B.'\(lant" doet hetzelfde, maar op drive B
SAVETOITIKRON"

S.Ay8"Cr\x-Iant" idem, maar op hard disk. indien die
aangesloten is

SAyE"D;\I(-lart" idem. op RAMdisk. indien geinstalleerd
Indj-en u geen drivenaarn opgeeft (sAvE,,K1anr") dan \arordt
de drive gebruikt die u het laatst met CHDIR instelde.

Er wordt geen onderscheid genaakt tussen hoofd_Ietters
en kleine letters. De commando,s
SAVE" Kfant"
SAVE" KLANT"
SAVE" KlArT"

zetten alle drie het progranuna als 'KLANT.BAS" op
schijf.
u het progranma zonder opgave van naan,
alleen het commando

Wanneer

de

met

SAVE

vregschrijft, dan gebruikt OMIKRON-BASIC de naam die
Iaatste werd gebruikt bij SAVE, LoAD of NEw.
NEW" Kortprog"
)0 PRINT "Dit is fiet hele programna"

a1s

SAVE

zet dus regel 10 onder de naam "KORTPROG.BAS"
schj.jf, omdat die naam bij NEil lrerd opgegeven.
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op de

LOAD'Sottvare'

- schijf verwiaselen SAVE

zet het progranma dat lrerd geladen, onder dezelfde

op de andere schij f.

naam

waarschijnlijk vraagt u zich af, waar dat ".BAs'
vandaan komt. Die aanduiding, "extension" genoemd. zet
OUIKRON.BASIC na elke naam die geen andere "extension"
bevat. Een extension is een groep van drie letters na
de punt, die in GEMDOS dienen om de diverse soorten van
digkette-files te onderscheiden.
Een aantal extensions hebben een vaste betekenis :
.PRG : direct aanklikbaar progralTma met GEM desktop
.TOS : direct aanklikbaar progralnma met ToS desktop
.TTP : zoals .TOS maar met mogelijkheid tot ingeven
van Parameters
.DoC : instructies, informatie of iets dergelijks
.BAS : BAsIc-prograluna
lfanneer u dat echt \rilt, kunt u in oMIKRoN.BASIC ook
andere extensions gebruiken dan .BAS :
SAVE"Paas.ei"

zet het prograruna op de schijf onder de naau "PAAS" met

de extension '.EI'.

U kunt ook iets op de schijf zetten zonder aanduiding,
door gewoon een punt achter de naan te zetten :
SAyE"Naam. "

zet uw progranma als

extension.

"NAAM"

op de schijf,

zonder

De aanduiding .BAS geeft u een aantal voordelen :
- BAslc-progranula' s zijn meLeen herkenbaar op de schijf
- u kunt een overzicht van alle BAslc-progranma ' s op de

schijf krijgen door het conmando FILES"*.BAs"
- u beepaart zich het intypen van de extension.

r28
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SAVE, A

staat niet in het geheugen zoals u het
hebt ingetypt : OMIXRON.BASIC codeert het volgens de
FIT-code. on een hogere uitvoeringss ne lheid te
bereiken. Bij LIST wordt dit opnieuw gedecodeerd, zodat
u het nog kunt lezen. wanneer u nu het programma met
SAVE wegschrijft, wordt het gecodeerd en wel oP de
schijf gezet. Dat is handig, omdat het dan niet bij
inl,aden opnieuw gecodeerd hoeft te l^rorden.
Uw progranma

vaak hebt u evenwel een programma nodig in ongecodeerde
vorm :

- wanneer u met

MERGE

meerdere prograruna's

wilt

samenvoegen

- wanneer u OMIKRON. BAS fc-programma ' s net een andere
editor wilt bewerken
- lranneer u OMIKRON. BAS Ic-progranma ' s in teksten vri 1t
gebruiken (een brief, een informatieblad, een artikel
in een ti jdschrift )
Het commando SAVE,A zel het progranma in ongecodeerde
vorn op de schijf. AIle mogelijkheden die u bij sAvE
hebt, gelden ook bij SAVE,A.
I'AI)
Met dit commando laadt u een prograruna van diskette.
AIIe mogelijkheden die SAVE kent. kent LOAD ook :
,OAD"Bi \Naam" Iaadt het prograrnma NAAI'!. BAS van drive B.
.LoAD"c, \l,raam" laadt van de hard disk
-LoAD"D: \l'/aam" Iaadt van de RA-M-disk
LOAD zonder opgave van een naam, Iaadt het programma
met de naam die het laatste ',rerd gebruikt bij SAVE,
LOAD of NEw.
Progra[u'na's die met SAVE.A werden nreggeschreven, kunt u
normaal met LoAD laden. oMIKRoN.BASIC herkent zelf het
andere fornaat en codeert automatisch. op die manier
kunt u ook progralura's uit tekstbelrerkings - fi les of van
andere BAS IC- interpreters overnemen.
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RIrN'Ifaar'

Dit

corunando

laadt een programma en 6tart het meteen.

RUIV"Adresser "

ig hetzelfde als
LOAD"

Id'resaen"

RUIV

In beide gevallen wordt het progranma

geladen en gestart.

"ADRESSEN.BAS"

IIERGE

Dit comnando voegt
prograrruna van de

twee programma. a samen, door een
schijf te laden en het bij het
progranma dat aI in het geheugen staat, te voegen, Het
prograrura op de schijf MOET in ASCII-fornaat staan (dus
met SAVE,A weggeschreven zijn ) .
Zoale bij LOAD en SAVE kunt u ook bij MERGE de naam van
de drive opgeven :
" laadt het progranura GEMLIB.BAS in het
geheugen, met behoud van het prograrnma dat er reeds in
atond.

,GRGE"A: \GElrLfB

Het programma dat wordt geladen, vrordt zo ingepast, dat
de regelnuruners in de goede volgorde staan. Een
voorbeeld : stel, in het geheugen staat het prograruna :
100 IN n nce.f een tekst op: r,-fneoer$
110 COSUB SEeclstlek
120 FOR I-l TO 256, PRINT CERS(I),Aant7 Tekens(I): NErf
IJO

END

Op de

echijf ataat het volgende, dat u erbij wilt halen3

I

DIA A.nt,l_Tekcns
IOOO-Sa.t!stlek
lO2O INPI.ir

lOiO

256

)

"e.ef .en tekst op , ",.freoer$

I-l

TO LEN(Invoer$)
Asetl-tl9C (IIID$ ( lnvoerg, I )

POR

1040

(

LOSO AentT_fekens (Aac!7)-A.entl-Tekens (Asclt) + I
to50 REfttRN

SteL dat u dit tweede progr:rmma
Wanneer u het dus met
I@RGE'Statist "
130

"Statist'
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hebt

genoemd.

laadt, dan wordt regel I met het DlM-corurando vooraan
het prograruna gezet. zoals het hoort, de rest op het
einde; zo staan de regelnurnners in de goede volgorde :
1 DIM Aantel Tekens ( 256 )
100 INPW "Geef een aetst op.. ";fnrzoer$
tl0 GOSUB SEatistlek
120 FOR I=1 TO 256: PRINT CER$(I),Aant7 Tekens(I)t
130

NEXT

END

1000-Stst istiek
1020 INPW "Ceef een teksc op :"ilnvoer$
1030 FOR I=1 TO LEN(Invoer$)

1040
1050

As c

ii=ASC (MID$ ( Invoer$,7 )

AentT_Tekens ( Ascii) =Aent7 _Tekers ( Asc17)

+1

1O5O RETURN

Belangrijk

Wanneer u twee prograrruna's net MERGE hebt samengevoegd,
mo6t u bij het later SAVEn een nieuwe naam opgeven !

CEAIN
SyDtax: CHAIN IMERGEI "NaaD', l<startregeb]

Met het comando CHAIN kunt u vanuit een progranma een
ander programma van schijf halen en het starten. Dit
lijkt erg op het commando RUN"Naam". naar daarbij
worden de variabeLen gewist, tervrijl
bij CBAIN de
variabelen die als "COMMON" ( geneenschappet i j k ) werden
gemerkt, behouden.

Gebruikt u CHAIN MERGE. dan wordt het nieuwe prograruna
bij het bestaande gevoegd (zie MERGE). Bij CHAIN alleen
wordt het bestaande programma uit het geheugen gewist.
Geeft u ook een startregel (regelnummer) , dan start het
prograrnma na CHAIN op die plaats; in het andere geval
begint het op de eerste regel te lopen.
collltolt
Sy,ltax: COMMON

{ijst

var variabeleo>

Dit commando bepaalt welke variabelen het
progranma aan het nieuw in
te laden
overgeeft. Daartoe moeten BEIDE prograruna ' s

COMI{ON-colnmando ' s

bevatten (dit

is
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anders

bestaande
Pro9ralrma
IDENTIEXE

dan

in

131

IiBASIC). De CouuoN-connando'a moeten de eerste zijn die
bij de start van het prograrora rrorden uitgevoerd, en
horen dus op de eerste regel(s) te staan. Indien het
prograrnma op een andere plaats dan de eerste regel
start (doordat u een startregel- opgaf bij cHArN), dan
moeten de COMI{ON-corErando' s op de startregel staan.
COM ON wordt door CLEAR ongedaan gemaakt en moet nadien
opnieuw uitgevoerd worden.

tltltB

As

Syntax: NAME <oude naam> AS <Dieuwe oaam>

ttet dit
naatm

conmando

geven.

kunt u een bepaalde file

een andere

N,,Ji{E'Program.B.AS" t,5 "Adressen.EA.s"
geeft het progranma " PROGRAI.I. BAS " de nieuwe
,ADRESSEN.BAS' .

Hier wordt de

extension

.

BAS niet

toegevoegd, u moet ze zelf aangeven.

ook bij

NAIIB

As kunt u de

naaun

automatisch

van een drive opgeven :
geeft het

lrAlrB 'C: \Pro9ram.84s" e^9 "C: \edressen.B.AS"
prograrnma "PRoGRAi.BAs" op de hard disk

de

"ADRESSEN.BAS".

XILL
Syntarr KILL <!aam vatr paoSramma>

lret dit corurando haalt u files van een schijf weg.
KILL" Mresaen " !,rist de f ile "ADRESSEN. BAS " .
Ook hier kunt u de naam van de drive opgeven :
f,ILL I'D! \Adres6en" wi8t de file ADRESSEN. BAs van de
R,Mdisk

of andere extensiona !
rT,T "B: \PE,SCAI, . PR6"
haalt PASCAL.PRG van de schijf in drive

t32

naan
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B

naam

FI LES

Dit conmando geeft de inhoudsopgave van de schijf (of
de folder), dat wil zeggen de namen van alle "files"
komen op het scherm. Daarbij kunt u ook een masker
aangeven. Een paar voorbeelden :
FILES geeft de voI Iedige inhoudsopgave
FrrEs '* . B.as " geeft enkel de files met extension .BAS
geeft de volledige inhoud van drive B:
FTlES "B:\*.*"

U kunt uiteraard ook een willekeurige pathnarne opgeven
( zie achteraan bij
"Namen van files' )

COPY

Met dit colunando copieert u

files.

COPY "A: \Adressen.SA^9" ?O "B: \Adressen. BA,9'

copieert het programma ADRESSEN.BAS van drive A:
drive B:.
Met de asterisk en het vraagteken kunt u een groep van
files net 66n commando laten cop.ieren :
coPy"A.'\*.Bas"
'Bi\' copieert alle f .iles met de
"o drive A op drive B.
extension .BAS van
COPY"A: \r. t" TO "C:\" copieert alle files van drive A
op de hard disk.
Net zoals bij NAJ.IE AS moet ook hier de extension
:
.BAS wordt niet
expl-iciet worden opgegeven
automatisch toegevoegd.

Belanqrijk

Voor beide namen moet een volledige pathnaam worden
moet u
oPgegeven . Als naam voor de bestemmings - file
*. *' opgeven I Indien u neerdere files
ni6t
kopieert , geeft u als besteruning enkel de pathnaam op.

atarimuseum.nl

BACTI'P
Sytrtax : BACKUP <'fileaaam">

l.laakt kopieen van filee op dezelfde schijf (of foLder).
De kopie€n krijgen de extenaion .BAx.
BrcI<UP'Adressen.BAS" maakt een kopie van ADRESSEN.BAS ,

en noent die

ADRESSEN. BAK

B,CNUP",.DA!' kopieert aIIe files rnet de extension
.DAT, en geeft ze de extenaion .BAX.
rf,DIR
Syitar: MKDIR <traam van directory>

Dit comnando produceert een zogenaamde sub-directory,
een inhoudEopgave van een deel van de schijf. Die komt
overeen met een 'folder'
in de GEM desktop. Een
subdirectory ig een file op de schijf, die de namen kan
bevatten van andere files. Meer inforrnatie, vindt u 1n
het handboek bij de Atari sT.
RIIDIR
Sy!tar: RMDIR <oaam vatl de directory>

Met dit commando wist u een subdirectory van de schijf:
Rl,tDIR is de afkorting van Rellove DlRectory.
CEDIR
Syntar CHDIR <traaE van directory>

Schakelt over op de aangegeven aubdirectory. Na bv.
CHDIR"Adreea" hebben alle diskdrive-conunando' s geen
betrekking meer op de hoofd-directory van die schijf,
maar op de subdirectory met de naam "Adress". Het
conmando FIIJES laat dan nog enkel de inhoud van die
aubdirectory zien, en SAIrE zet de naam van wat wordt
weggeEchreven, ook daar in. Na CHDIR ".." is de folder
'AdreeE' \deer gesloten. Zie achteraan het boek 3 Namen
van files.
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FILES OP DE SCEIJF

Voor grote hoeveelheden gegevens is het zinvol om ze

een schijf te bewaren. Daarvoor bestaan er
nogelijkheden r

op

twee

SekuentiEle files

In een sekerentidle file worden de data-elenenten het
een na het ander opgeslagen. Het voordeel daarvan is.
dat het genakkelijk te organiseren is en dat de lengte
van een element niet vastgelegd hoeft te worden. Het
nadeel ervan is, dan je niet rechtstreeks met een
bepaald element kan werken : je moet de hel-e file
van
bij het begin, stuk voor stuk doorzoeken tot het
gewenste element wordt gevonden.
Relatieve f il-ea
In een relatieve file worden de data-elementen volgens
hun nummer op een bepaalde positie opgeslagen. Het
voordeel is. dat er wel rechtstreeks met een bepaald
element gewerkt kan worden. waardoor het sneller werkt,
Het nadeel ervan is, dat er meer opslagruimte nodig is,
omdat er voor e1k element zoveel plaats noet worden
gereserveerd als het maximaal zou kunnen innemen.
SEKIIENTIELE FILES

On een

file

te

kunnen gebruiken, noet

openen. Dat doet u met het corninando

ze eerst

OPEN.

OPBN
Syntax: OPEN<"Iype van file'>. <filenum mer>[,<'Naam'>[, Lengte van eeD record]]

Het type van de file

"I"
"O"
"A"
"R"
"F"
"P"
"C"

:
:
:
:
l
:
:

Input
Output
Append
Relative
Files
Printer
Console

kan 66n van de vol-gende zijn
:

i
:
:
3

:
:

:

sekwenti6le file Ie zen
in sekwenLiijle file schrijven
toevoegen aan sek\rentiEle f i1e
relatieve file lezen en schrijven
inhoudsopgave ( directory )
printer-fiIe
scherrn en keyboard via een file
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aanaPreken
Xeyboard port : co[nando' a naar keyboard-proces sor

"K"

sturen

: aeriEle poort

v24

}lIDI-poort

"M.

RS232

Voor aekwentiEle files worden enkel de types
gebruikt. Het filenurnrner ig een getal van 1 tot 16, dat
u naar wens kunt bepalen.
De filenaam kunt u laten voorafgaan door een aanduiding
over de drive, bijvoorbeetd 'A3\Adressen.DAT" voor

drive A, "C:\Adressen.DAT' voor de hard disk. De
exteneion ".DAT" (voor meer informatie over extensions,
Iees bij LOAD en SAVE ) wordt niet automatisch
toegevoegd, u moet ze zelf opgeven.
De lengte van een record heeft alleen belang bij
relatieve files en daarom zullen we het er daar over
hebben.

laten we als kenniemaking een klein progranma
achrijven, dat wat 9e9even6 op de schijf zeL. I{e
beginnen met het openen van een file
3

100 OPEN "O", t ,"Nedtn.DAfn

of ook nog

3

IOO OPEN "Output",1, nua,F-n, DAT"

Nu kunnen we naar die file
nog gegevens verzamelen :

lIO

toe schrijven. Nu moeten

vre

REPEAT

12O fllPuf

IVeeES

130 llItTIL l{aaa1$-tt

Deze gegevens willen we nu op de schijf
gaat met het comando :

zetten. Dat

PRIITTI
Syntax: PRINT#<f ileauomer>,<gegeveas>

Wat PRINT kan, ie

meeatal ook met PRINT# rnogelijk,
alleen wordt de output niet naar het scherm gestuurd,
maar naar een file.
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In ons progranma schri jven dus de regel !
130 PRINTI I ,Naan$
In plaats van het cornmando PRINT* kunt u ook ViRITE ll
gebruiken. Dat heeft het voordeel dat een pro9rarnma
waarmee we de gegevens \reer inlezen,
niet door
eventuele konma's in namen (Jansen, Jan ) in de war
wordt gebracht,
IIRITEI
Syotax: WRITE# <f ileouomer>,<outpul>

I{RITEil lijkt

erg op PRINTII , maar is toch anders
- wanneer u strings stuurt, zet WRITE die tussen
aanhal ingstekens . zodat AS='HaL70" :wRf?E AS op het
scherm ook de tekst "Hallo" laat zien (bij PRIM komt
enkel : Hallo op het schern).
3

- wanneer u neerdere gegevens van rnekaar scheidt met
een konuna, dan schrijfL WRITE die komma ook echt l
A=12:B=42:HRITE A,B zeL op het schern z L2, 42.
Juist bij het werken met diskette is wRITEif handiger
dan PRINTI . Het conmando INPUTiI herkent een komma a1s
een scheidingsteken. en zal daarom gegevens die u met
wRITE* L , <variabeLe I >. <variabele2>, <variabele3 > enz, op
de schijf hebt gezet, ook als gescheiden variabelen
inlezen. Met PRINTX noet u voor elke variabele een
apart PRINT*-conmando geven, zodat INPUTII later de
lReturnl-tekens (CHRS( 13)) als scheidings tekens ziet.
Het is bovendien ook erg praktisch om strings tussen
aanhal ingstekens op de schijf te hebben staan, omdat
een komma tussen twee aanhal ingstekens ni6t als een
scheidingsteken wordt aangezien.
ons prograruna heeft nog een belangrijk nadeel : de file
is nog steeds geopend. En net zoals uit geopende
dossierkasten genakkelijk nappen kunnen verdwijnen,
zuIIen geopende files ook gemakkelijker gegevens
kwijEspelen dan gesloten files, bijvoorbeeld door
ondoordacht de schijf uit de drive te halen. l{e noeten
onze file dus nog sluiten. Dat kan met het volgende
conmando : CLOSE.
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CIOSB
Syntax : CLOSE [<filenuomer> [,<filenummeo,...]]

sluit de files ,aarvan u de nuruners opgeeft.
ceeft u geen nunmer op, dan worden all-e files gesloten.
Aan ons programma voegen we dus volgende regel toe :
CLOSE

150 CLOSE

I

of . even goed

:

150 CLOSE

schijf te schrijven is kompleet.
Start het met RUN en geef een paar namen in. Stop de
invoer met een druk op [Return] (zonder een naam

Ons progranuna om op de

ervoor

).

zo, de gegevens staan op de schijf. om ze weer te
kunnen lezen, hebben rre een nieuw commando nodig :
IIPI}TI
Sytrtax: INPUT# <filenummer>,<variabele>

Het conmando INPUTII werkt zoals het corunando INPUT i
het leest een string uit een file, tot aan een lReturn]
(CHR$(13) ) of een komma. Ook LINE INPUT* bestaat.
Daarbij zijn komma's we1 toegelaten. en wordt enket
lReturnl als einde beschouwd (cfr. LINE INPUT).
Ons programma om de namen opnieuw

zo uit

:

lOO OPEN ttlnputn,l,nNatuen.DATtt: REM open
11O vErLE NOT EOF( 1)

120
130
140
150

in te lezen, ziet
on te

er

.i

Tezen

INPUT{ l,Naan$
PRfM l{ssrr$

.l

,i

I

rlEND

closE )

regel 110 staat een uitdrukking die we nog nj-et
eerder zagen : EOF.

Op

I

I

I
r38
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EOF

Syotar: EOF(<f ilenurnmer>)
0
betekent 'End Of FiIe'. Deze functie blijft
('on\raar') zolang er in de file nog gegevens gelezen
kunnen worden. Blijven er geen meer over, dan wordt EoF
-1 ( "waar') .
van zodra het einde van de file bereikt wordt, zal NoT
EOF(l) dus 0 worden ("onwaar" ). zodat de tlHILE...WEND-

EOF

J-us afgebroken wordt.

Bij een sekrrentiEle f ile wordt EoF(filenuluner ) "waar"
( -1) ,
wanneer u net de laatste geldige byte had
gelezen, dat r.ril zeggen de byte v56r het End-Of-FilevoLqende
ile kunt u dus met het volgende
teken. Een sekwenti6le fite
:
Iezen
Progranma
wHrLE NOT EOF(1)
PRINT INPUT$ ( 1,1)
WEND

random-fiLes werkt het anders. Hier wordt
EOF(filenunmer) pas 'rraar", \ranneer u geprobeerd hebt
om een record ne het laatste record te lezen. In e1k
geval heeft EoFO pas zin ni het lezen van gegevens uit
een file. Na schrijven is EoFO nul.
Bij

Hebt u de directory van een schijf of
"f" al.s een file geopend, dan
EoF-functie om vast te stellen hoe lang
vraag daartoe direct na het openen. met
oPEN

hard disk met
gebruikt u de
deze file is.
EOF, of er wel

iets in staat i
OPEN'Files',4,....
IF EOF(4) THEN PRINT "Directory Teeg!",CLOSE 4: END
U kunt uiteraard ook een ander filenunmer dan 4
gebruiken. Nadien kunt u, zoals beschreven wordt bij
oPEN en cET, alle itens uit de directory lezen. Nadat u
met cET een item hebt gelezen, moet u met EoF testen of
het item wel getdig is (zoals bij random-files : u
vraagt eigentijk of u verder hebt gelezen dan het
Iaatste record). vias het item geldig, dan kunt u het
afdrukken of er verder mee \^rerken' was het item
ongeldig (d.hr.z. qranneer EOF(filenurnmer) = -1), dan
zijn de gelezen data niet te verwerken.
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SyDtax: A-LOF(<f ilenu6mer>)

LOF staat voor "Length Of File". Deze funclie berekent
de lengte van een sekwentiEle file (het aantal bytes)
of het aantal records van een random-file.

Indien u wilt weten hoeveel gegevens u voordien
eigenlijk in een file had geschreven, kunt u dit
progranma gebruiken :
l0OO OPEN " I", I t "Nanen. DAT"
10lO PRINT "Lengte van NAMEN. DAT

1020 closE

I

ln

bytes:"tLoE(1)

- Bij sekwenti6le files die geopend werden om erin te
schrijven, berekent LOF de lengte van de file zoals die
op de schijf staat. Er wordt geen rekening gehouden met
gegevens die mogelijk al in de diskettebuffer staan/
maar nog niet werden geschreven.
- Bij sekwentiEte files die geopend werden om te lezen,
berekent LOF de lengte van de file inclusief het
EOF-teken.

- Bij relatieve files berekent LOF het aantaL records.
- Bij OPEN "F" kunt u LOF niet gebruiken.
)c
SyDtax: A=LOC(<f ilenumDer>)

De functie LOC heeft enkel zin

bij

relatieve

files.

"Filenumner" is ook hier het logische nuruner van de
file, dat u opgaf bij OPEN. LOC berekent het nunmer van
het record dat als l-aatste werd gelezen of geschreven.

voor files kunt u
bladzijde ) .
Ook

140

INPUTS

gebruiken (zie volqende
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INPUIS
Syotar : INPUT$(<aatrtal teLeuP,<f ilenummer>

Met
Leest het opgegeven aantal tekens uit de file'
behulp van i6 iolgenae Procedure kunt u alle tekens van
een file op het schern zetten :
lO0O DEF PROC TyPe (Neer,$ )

tOf0

OPEN

"I",l,Naan$

1O2O I,]EILE NOT EOF ( 1)
PRINT INPUT$( 1,1) ;
1O3O
t040 UEND
1O5O RETURN

Nu kunt u de fiLe uitlezen door gewoon het colNnando
Type ( "Namen.dat" )
te geven !

:

Tot zover het hoofdstuk over sek$renticle files'
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RANDOX ACCESS PILBS

Een kaartenbak bevat steekkaarten. Een relatieve file
bevat "records'. Een record kan een aantal lJegevens
tegelijk bevatten : Naam + Straat + postcode + -piaats.
Net zoals een steekkaart normaal alechts I adres. I
artikel o.i.d. bevat, hoort een record ook slechts 1
adres, 1 artikel o.i.d. te bevatten. Meerdere adressen
enz. worden in meerdere gelijksoortige
records
opgeslagen, in een fil-e. U kunt een record organiseren
net behulp van het commando FfE-LD.
PTBLD
SyItax: FIELD [#l<fileoummeo,<aatrtal> [AS<buf fervariabele>],[<aantal>
AS <buf fervariabele>,.,1

Een voorbeeLd :

II0

FIELD

l,

30 AS Naam$, 30 AS Straets, 6 AS Pcode$, 20 AS plaarss

definieert een record van totaal 86 tekens
lang. Die 86 tekens worden over 1 buffer verdeeld (een
tussengeheugen ) . De eerste 30 tekens van de buffer
worden met Naams aangesproken, de volgende 30 met
Straats, enzovoort. Deze buffer-variabelen kunt u net
zoals gewone variabelen opvragen, aan andere variabelen
toewijzen enzovoort. Enkele voorbeeLden :
Deze regeJ-

PRIltr
Naau$

NaamS

(l

)

-Naam$

Beginletter$-LEFT$

(NEamg, I )

Het omgekeerde gaat niet zo eenvoudig. Wanneer u een
waarde aan een buffervariabele wilt toewijzen, moet dat
altijd gebeuren net I'rfDS(...;=, met ISE? of met RSE?.
I,sBI
Syatax: LSET <Buf fer>=<stringuitdrukking>

Uet LSET brengt u de stringuitdrukking op de passende
lengte voor de buffer, en wijst u ze ian-de bufier toe.
Ia de string te.lang voor de buffer, dan wordt hij
afgekapt. Is hij te kort, dan wordt hij aangevuld nei.
epaties. Bnkele voorbeelden :
LSET Naan$-nJan Jan6sen"

142
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kont overeen trret :
llaeo$-r;sn Jellteenn+i'*19
(vooropgesteld dat Naan$ 30 tekens Lang iE)
en

lleeo$-nuarte Chrlgtlna Eettotln van Bovensloot tot Onderdljk"
komt overeen met :
llaaos=nuarla Christlns f,ertotln van B"
LSET

Dit rril zeggen dat de string dus links uitgelj-jnd in
buffer wordt gezet. Andersom kan het ook

de

3

RSBT
Syntar: RSET <Buffer>-<strirguitdrukkiag>

Met RSET wordt de stringuitdrukking rechts uitgelijnd
in de buffer gezet. Is de string te kort, dan wordt hij
vooraan met spaties bijgevuld. Is hij te lang, dan
wordt hij Iinks afgekapt. Enkele voorbeelden :
RSET NaaES-"Jen Jens6eo'

komt overeen met

Nee!o$-n

n

en

:

r.l9+ 'JEn Janssen"

Christina gertogin van Boven6loot tot
komt overeen met :

RSET Naam$="Uarta

NaaES-nn van Bovenaloot

:

tot

Onderdtjkn

Laten rre de theorie voor wat ze is, en proberen we eens
iets praktisch. I{e wiLlen een eenvoudig prograruna
schrijven om een adressenbestand te beheren. Daarvoor
moeten we ook eerst weer de file openen en de opbouw
van een record definiEren.
100

tto

OPEN

"R",I, "Adressea. te7't,86: REA een recotil teTc 86 tekens
,, 30 AS Naaa$, 30 As streec$' 6 AS Pcode$, 20 As Pleats$

FIELD

En daarna de invoer-routine

i
a

I
I

OndeEdijkn

:

200-Tnvoer

210 INPUI nl{aaar 'iA$:LSE? l{aaar$=AS
22O INP|I? "Sttaat: "; A$,LSEr St:'aar$-A$
22o IIIP|J? "Postcode:" iA$,LSXf Pcode$-A$
230 INHJ? nPTeets: " i A$:LSET PIreEsS-l$

Nu staan de gegevens in de buffer. Mooi zo. llaar
eigenlijk willen we ze in de file hebben. orn de buffer

naar de file

te aturen, beEtaat het

commando PU?.

I
t

I
r

t
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PUr
Sytrtax: PUT <f ilenuomer>,<record- nummer>

Het record-nuruner is het volgnummer van het record in
de file, zoals het volgnummer van een steekkaart in de
kaartenbak.

voeg dit aan het progranma toe
240 TNPW "lo ttelk recotd wiTt u
250 PUT t,Recotd_Nr

:

adres ? tt;Recoil Nr

dit

260 INPUT f'Ivog een adres ? (Jln):,,;AS
270 PRINT: rF A$-'J" T EN COTO Invoer
280 RErURN

USITVG

',U+J+N>",,l

NatuurJ-ijk bestaat het omgekeerde van pUT ook : cET

I

GBT
Syntaxi GET <filenummer>,<record- nummer>

Het cormando GET leest het record met het opgegeven
volgnunmer uit de file en zet het in de buffer.

Dit is een progranma-onderdeel
en op het Echerm te zetten :
300-Lezen

301 INPIII ttlleTk tecord w77c,

jl0 Cgf l,Recotd_Nt

zien ?

om

een record te

lezen

tt;Record Nt

32O PRINT N.an$

330 PRilff Srrae r$

i40

PRINT Pcode$t" " tPTeetsS
360 INPUr nuog een adres ? (Jln)n;A$ USINa iU+J+N>I,,t
370 PRINT, ff a'=".J'" TEEN COTO Lezen
399 RETI,RN

En met de beide subroutines in het hoofdprograluna
I2O

1i0

REPEAT

INPUT ttllLTt

u recotds 7nvu77en, bekiJkea of het programna
) : " ; Keuzc$ USINC "|J+I+B+ S>",, t
PRINT: ON INSTR(Reuze$, n IB. ) COSUB lnvoer, Lezen

stoppen ?

t40

(7

l

b

l

s

150 UNTIL (euze$'nStr
160 PRINT nToc de voTgende keer !"
170 END, R.a s-lult ook a77e ft7ea, zoels

144

:

CLOSE
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Het wordt moeilijker, wanneer

u

niet

aIleen Etrings

maar ook getallen in een file
wilt
opnemen. U kunt
bezwaartijk getallen zonder meer in een relatieve
file
schrijven, omdat de lengte van een getal niet altijd
gelijk blijft.
Daaron moeten getallen eerst in strings
yrorden omgezet. Daartoe beschikt u over cotmando,s, die
een getal erg konpakt in een string
omwerken : een
double fl.oat tot op 19 cijfers nauwkeurig heeft aan l0
tekene in de file genoeg. Deze commando's zijn :
UKI$ oeekt ven een 16 bLts integer een strLng vatl 2 tekene
UKIL$ oeakt van een 32 b1t6 Lnteger een 6t?1ng van 4 tekene
IrKSS oaakE van een float (9 cijfers) een string ven 5 tekens
UKD$ oeakt van een float (I9 ctjfers) een strlnt van l0 tekens
AndelaoD gaat

het ook

!

CVI Daakt vao een string vsn 2 teken6 een t6 blts tetal
CVIL osakt vsn een otring van 4 tekens een 32 blts getsl
CVS Daskt van een string van 6 tekena een g-cuferig getel
cVD Daakt van een etrLa8 van l0 tekenB een l9-cLjferLg getel

Meer details

vindt u in het deel over functies.

Llu gaan we een
bevat .
l0O OP

I

relatieve file

maken die

l0 getallen

nRn,l,nGetar7cn.deE",4

1' 4 A,9 Bufter$
I-l TO 1O

110 FISLD

120

FOR

130 LSEI tuffer9-llKll$(
14O PW 1,r
I5O

NEXT

160 cLosE

I^2 )

I

en 26 halen ue ze weer van de schijf

:

nR",l,"cete7len. det",4
]t 4 AS Buffer$
120 FOR I-l To to

lo0

OPEN

11o FIELD

I3O
l4O
I5O

GET 1,1
PRINT cVIL(BuffetS)

NEXT

t60 closE

l
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vl
:

ON ERROR

GONO

I
Syntair ON ERROR GOTO {<plaatelo}

Ilanneer een gebruiker van uw progralruna op een bepaald
ogenblik wordt geconfronteerd met een foutnelding loals
? FiTe not found in 12O, d,at is dat niet zo rnooi.
Daaron biedt OMIKRON-BASIC de nogelijkheid om minder
zwdre foutmeldingen op te vangen. De progranuneur kan

dan een routine schrijven die die fouten verder
behandelt en de gebruiker bijvoorbeeld aanwijzingen
geeft over hoe het verder moet, bijvoorbeeld :
"Uet edre66enbe6tend steat nlet op deze diekette.

Gtaag een andere

diokette trr,

Een voorbeeld van zo een programna

3

lOO ON ERROR COTO FoitbehendeTTna
l lO-FTTckeuze
120 INHt nFTTcnaaa, n i Fi-le_iveerrg
l30 OPEN tt ltt, 1,F!7e _Naeng

,40

NOT EOT( 1)

150'IITILE
PRINT INPUr$(!,1) ,

160

WEND

170

END

I

0 O0 0 -

Fou t

b

chande

7

.l.ees

1

teken en

print

Lng

her

$ ERR-53 TEEN
IOO2O Pnfff n8et ailressenbescanil steat nlet op deze schilf.tl
10030 PRINT ,,Doe een anilere schTJf in de drive en ilruk ilen"
10040 PRINT ttop de spetTebeTk.tl
IOOSO PRINT
10060 ELSE
IOOTO PRfM n.Er ls cerr foua gebeutd. Ook ]let 6este ptoBtetunen
,0080 Pif f nk.D ni.t perfect ziJn. On het zo anel rcgeltJk"
10090 PRfMf nt. vethelpen, belc u reteed de ptogte@€ur op',
IOIOO PXfM ne, geef he'. de voTgende lnfortuatie :"
loll0
Pn ? ,RI$,., op retel " |ERL
10130 PRr{r
lOl4O PRINT nOD verder te werken, iltuk op .le spatlebelkn
10010

10150 ENDIF
IOL7O T|EILE INPUr$<>" "
10199 RESUAE FiTckcuze

146

WEND
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U kunt ON ERROR uitschakelen net ON ERROR GOTO O. Dan
wordt de normale foutbehandeling weer actief, dit wil
zeqger), dat na ON ERROR GOTO 0 het prograruna weer stopt
met een foutmelding, wanneer er een fout optreedt.
Indien het programma zich tijdens de uitvoering van ON
ERROR GOTO 0 in de foutroutine bevindt. wordt de fout
aangegeveo en het prograrNla stopt.
ON ERROR GOTO wordt eveneens uitgeschakeld wanneer een
CLEAR wordt uitgevoerd. of bij NEtl, RUN of wanneer u

wijzigingen in het prograruna aanbrengt (bv. een regel
er uit weghaalt ) .
In het programma op de vorige bladzijde hebben we nog
een aantal dingen gebruikt die direct met ON ERROR COTO
te maken hebben :
ERR

Dit is een systeemvariabele (cfr. deel over de
functies) die het nunner van de fout bevat. Fout nr. 53
is ?rjle not found. Een lijst van all-e foutmeldingen
vindt u in de appendix van dit handboek.
ERL

bevat het regelnununer van
regel waar de fout optrad.
Deze systeemvariabele

de

ERRS

Deze systeemvariabele bevat de tekst van de foutmelding
die zou worden afgedrukt zonder ON ERROR GoTo.

I
)

RBSUIi{E

Sytrtax : RESUME [{<bestemming>INEXT}]

Met dit commando verlaat u de foutroutine.
RESUuE op zich probeert nog een keer het conunando uit
te voeren dat de fout veroorzaakte.
RESUME NEXT gaat verder op daaropvolgende regel.
RESU!i{E <bestemming> (zie voorbeeldprogramma, regel
10199) springt naar de opgegeven plaats en het programma werkt van daar af verder.
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Belangrijk voor wie het heel precies wil weten :
-Indien in de foutroutine zelf een fouL gebeurt, dan
- stopt het prograruna
- wordt de foutmelding afgedrukt die zonder ON ERROR
zou worden afgedrukt
- wordt de foutmelding geqeven die hoort bij de fouL
in de foutroutine zelf.
Er verschijnen dus trree foutmeldj-ngen. Neem bv. in het
voorbeeldprogramma de regel op : ]OOO5 DIM A(]OOOOOOO),
Na RUN ziet u op het schern :
?Eile not found in 1.30
? Out of memory tn 10005
- Indien het prograruna tijdens de uitvoering van de
foutroutine r{rordt onderbroken door een SiOp (niet
door END l) of door [CTRL]-[C], dan krijgt u weer de
foutmelding die zonder ON ERROR zon verschijnen.
Daarbij verschijnt ook Break in en het nuruner van
de regel waarop de STOP stond.
- Een foutmelding wordt maar 66n keer gegeven. Twee
STOPS in de foutroutine leveren dus wel twee keer
Breek in op. maar slechts 1 keer de eigenli j ke
foutmelding.

wist geen structuren (bv. open lussen, niet
afgewerkte subroutines, procedures of meerledige
functies). llilt u dit w6I. qebruik dan EXIT.
Om uw foutroutines te testen,
kunt u diL corunando
gebruiken:
-

RESUME

ERRON

Syntax : ERROR <foutnunrmer>

ERROR produceert de fout rnet het opgegeven nunmer. Door
middel van ERROR 53 kunt u bijvoorbeeld de foutmelding
?Fife not found oproepen. Uw eigen foutroutine rrordt
even\del enkel aangeroepen indien het ERRoR-conmando in
een programma wordt gegeven. Fouten die u in directe
mode oproept, Ieveren altijd een foutrnelding op. (Dat
voorkomt dat elke typfout uw fout-routine activeert...
)

148
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I{ULTITASKING

onder het begrip "multitaaking" rrordt verstaan dat
worden uitmeerdere prograluna's quasi tegelijkertijd
gevoerd. In werkelijkheid moet de computer hoe dan ook
het ene prograrnma na het andere uitvoeren (tel.kens een
stukje van etk progranuna)r maar voor de gebruiker lijkt
gebeurt. op grote
het er op dat a1les tegelijkertijd
computers lopen wel eens honderden progranma ' s tegelijk.
De

Atari met het GEM operating system is maar in

beperkte mate tot rnultitasking in staat. Maar zeLfs die
geringe mogeJ-ijkheden kunnen de taak van de proqranmeur
verlichten, vooral wanneer het erom gaat progranuE's
gebruiksvriendeli j k te rnaken.

Daaron biedt oMIKRON.BASIC naast de multitaskingmogelijkheden van GEM, ook nog andere multitaskingconnando's. Daarover gaat dit hoofdstukje.

AIle multitasking-commando ' s in oMIKRoN.BASIC werken in
principe op dezelfde manier :
- Ol.'lI KRoN. BASIC controleert konstant of er een
bepaalde gebeurtenis ptaatsvindt (bv. op een
muisknop drukken). ondertussen draait uw Proqranma
gewoon verder.

-

Zodra die gebeurtenis optreedt (bv. de knop
ingedrukt werd), onderbreekt OMIXRON.BASIC de
norrnale loop van het progranma, en springt naar een
subroutine die de progralnmeur voor die bepaalde
gebeurLenis had voorzien.

-

Is de subroutine afgewerkt. dan gaat OMIKRON. BASlC
weer verder met het prograruna, op de plaats waar het
werd onderbroken.

De multitasking-commando

OII KEY

'

s zijn

:

GOSUB

Syntax: ON KEY GOSUB {<bestemming>10}

zodra op een toets vrordt gedrukt, wordt
subroutine uitgevoerd. ON XEY GoSUB 0
mechanisme weer uit.
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de opgegeven
schakelt dit

LET OP
De voorwaarde om

het broglamna, te onderbreken (druk op
noe.ste;ds
vervurd, bij h;l-ilIfi,l-""n de
::.1^:::T1.i:
Ji",--.IJi-"aan ook
?yyilg.?":il:.^Het-_eerste-cor."ndo
:-roerss=rNKEv$r
il;."IJ"Iii'o""iii
'6N
0.
u'
ly.ro:I,
Dit geldt enkel voor
"rxEY GosUB; bij de"3"r"
overige
c..,min.h,r^, s
a,6?L+ het
L^! eenvoudiger.
colurando,
- werkt
^__-OII IIOUSBBUT

GOSUB

SyDtax: ON MOUSEBUT GOSUB
{<bestemming>10}

Zodra een van de muisknoppen lrordt ingedrukL,
wordt de
opgegeven subroutine uilg-voerd. oH
iouiiiu,i, "cosus 0
schakelt dit rnechanisrne weer uit.
OII EELP

GOSUB

SyEtar: ON HELP cOSUB
{<bestemrtring>10)

Zodra de IHElp]-toets wordt ingedrukt, wordt
-iielpl naar de
subroutine- gesprongen. De toet6code
wordt
urt de keyboard-buf fer lregqehaald. """.
OTI

TII{ER

GOSUB

Syrtax: ON TIMER <aatrtat seconden> GOSUB
{<bestemnring>l0}

Na verloop van heL oDoeqeven aantal seconden,
oMrKRoN.BAsrc naar dL-sibro"ti.".-H"t"-IfiiIIi,

springt
hoeft voor ourr(RoN.BAsrc-s"91^r;;.;i-9";;i";; """ono"r,
-l*intigu
kunt ook bv. met oN TrMER 1/20'eoSua 'urxlZtel ii1.,.
"f;Ei-,
keer per seconde de subroutine
uil;;"
De tijd rrordr afserond op r/2oos[e-""" IJi"""I3ija".
".n.o.p"n.
Een programnavorbeeld voor beperkt
10

nultitasking

:

f

I^ODE D"

20 ON TIMER t C1SUB KLok
100 FOR
198 END

I-1 fO

1E+7: NEXT

:

REI,!

Eiet

kan uw eLgea progranl,le staan

199'

200- RTok
2^1^0^

220

150

P_l!_!
c ER $ ( 2
RETURN

\

7

) +'t

j

i

+

e(

o,

6o

)

+

T r ME g

+',

" + D Ar E $ +

c ER $ ( 2 t ) + t k
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t.

Dit voorbeeLdprograrma drukt rechts boven op het echerm
uw
een klok af met uren, minuten en seconden, terwijl
prograuna gewoon velder looPt.
U kunt deze functie ook uitschakelen, door a1s
<bestenuning>, 0 aan te geven :
oN Tt!fiR l cosuB 0
schakelt de klok uit.
AI de genoerde functies worden uitgeschakeld door de
uitvoering van een CLEAR, een RIrN, een NEII of door een
wijziging aan het proqraruna (bv. een regel weghalen).
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I
GRAFISCEB FT'NCTIES

Grafisch werk.op een computer heeft alles te naken met
het aan- en uitzetten van puntjes op het U""iJ""n.r..
Een lijn is nooit een lijnl rnui.
aantal funien aie
samen iets vormen dat er-ongeveer""i.,
als een ii'jn'rit"i.t.
Typ eens het comnando I DRAW O,O To 2OO,3O.
Er verEchijnt een lijn op het schern. wanneer u van
heel dichtbij kijkt, ziet u de afzonderlijke puntjes en
ook -het zogenaande "trappen-effect". fioe 'hoger a"
resolutie (d.w.z. hoe meer-puntjes de cornpuier'-op het
scherm kan ?9!!"n), hoe pre-iez6r het beeid, hoe minder
cle. arzonderlllke puntjes zichtbaar zijn en hoe kleiner
neE Erappen-ettect rs.
De Atari ST heeft drie verschillende resoluties :

- 640*400 punten in zwartlwit ("twee kleuren,,)
- 640*200 punten in vier kleuren
- 320*200 punten in zestien kleuren
Daarbij is het punt (0,0) altijd het punt
Iinks boven
in de hoek van het scherm en 16v. in - vierkleuren_mode;
(639.199) het punt rechts onder op het scherm.
Om de diverse resoluties in te stellen, gebruikt u het
collunando SCREEN.
SCRBEN
Syntax: SCREEN <nr>[, [opslag - adres][, aantal kleuren]l

kent drie schermen : O, 1 en 2. Met het
schakelt u 66n van de drie in. Scherm
nuruner o.werkt altijd
in de zogenaamde LfNK_mode :
wanneer iets in de laatste kolorn ian een reqel r.rordt
geschreven, verschijnt in de eerste koloi van ae
volgende regel een "plpE"-teken 1"1"1. Op die manier
worden beide regels met elkaar verbondin, "qeLinkt,,
(van het Enge.Lse "Iink" 3 schakel, verbindiig;. en
als 66n regel behandeld.
Het opalag-adres lraar u het scherm wilt hebben, moet
alleen opgeven, de eerste keer dat u het scherm kiestu
(en ook na CLEAR : dan wordt dit adres uit het geheugen
gelrist). Dit opslag-blok rnoet u voordien net MEMORY
reaerveren. Een beeldscherm is 32000 bytes lang. en het
OMIKRON.

BASIC

cotnmando SCREEN

t52
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opslagblok noet beginnen op een adres dat deelbaar
door 256. Een voorbeeld :
10

Adre

20

s

= MEIfrRY(i2256)
1, Adres_Vrij _Ceheugen: REM rondt

_Vr iJ _Ceheugen

SCREEN

zeTf af naar

Het aantal kleuren bepaalt de resolutie
SCREEII I,HEIIORY(32256),16t REM J.6

Indien u het aantal
ingestelde resolutie

kleuren

1S

boven

(zie hoger).

kleuren, 320*200 punten

behouden.

niet

opgeeft,

wordt

de

DRAII
Syntax : DRAW [<X>,<Y>][TO <X2>,<Y2> [TO <X3>,<Y3>...]l

Met alleen

DRAW

scherm.

DRAW

TO trekt

X.Y zet u gewoon een punt op het
een lijn

van het laatst

met

DRAW

getekende punt (resp. het eindpunt van de laalst met
DRAW getekende lijn)
tot het punt met de aangegeven
c06rdinaten.
Ongeacht vr'elke syntax u gebruikt, zaL DRAII alti j d
tekenen op de manier die u voorheen met I4ODE=... hebt
ingesteld, in de kleur die u met COLOR=... bepaalde.
Indien u lijnstukken tekent, dan wordt ook het uitzicht
van de lijn, dat u met LINE STYLE=... bepaalde, in acht
genonen. Dit zijn allemaal belangrijke conunando ' s.
Daarom volgt hier meteen de beschrijving ervan.

XODE
Syntax: MODE = <oanier van tekenen>

De teken-mode wordt aangeduid door een getal van 1
4. De betekenis van elk getal vindt u hier onder I

MODE

1
2

FUNCTIE

tot

"replace", de standaard mode
"transparent" 3 daar \raar in het te tekenen
voorwerp geen punten horen te worden qezet,
wordt niets gewijzigd (bv. de openinqen in een
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stippellijn blijven staan). MODE 2 komt overeen
rnet de logisehe functie OR.
XOR : pixel aan gaat uit, pixel uit gaat aan
reverse transparent
LI}IE

:

COII)R=

Syrtax: LINE COLOR = <VDl-kleurnummer>

Een kleurnuruner is een getal tussen 0 en 15.
fn
tr.reekleuren-node zijn enkel de kleuren O .n i-en
lrit
zwart) bruikbaar. In vierkleuren_node enkei Je kteuren
0 tot 3. De kleurnunmers zLjn
q""n
echte
--geUruikt
kleur-aanduidingen, maar alleei een
""""r"iinteri
nunmer. U kunt bijvoorbeeld zelf bepa.Len hoe kleur
met het coiunando iet zrre .
l.u1ttmef I . ". uitziet,
Afhankelijk
van de instelling, wordt een---"an-'a" SL2
mogelijke mengkleuren gebruiii. achterin dit boek vindt
u hoe u de VDI-kIeur in de hardh,are_kleur omrekent.
PALETTE
Syntax : PALETTE [kteur][,Ikleurl,...]

Dit, conmando bepaalt hoe een kleur er uitziet.
U doet
- -fr.*^a""irn.f"
er het beste aan om de kleurwaarde
in
getallen aan te geven :
PALEITE 9000, s700, go7o,9777

geeft het eerste cijfer de intensiteit
y1 het rood in de mengkleur u.r,, f,ui tweea!-''ian tret
groen en het derde van blauw (alIe drie tussen d en zy,
Op die. manier.

LIIE

STYI,E=

Syntax: LINE STYLE = <typenum6er>

fn plaats van volle Iijnen kunt u ook, met het corulando
LINE sTyLE, een lijn ei anders
fai.en-zi"i':"it

1s4
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I

TYPE UITZICHT VAN DE LIJN (l=punt aan, o=punt uit)
I
t1l1l11ltrlll111
volle Iij n
2
i\{1r1rrr111oooo
Iange streep, \reinig ruimte
3
1110000011100000
stippell ij n
streep-punt
4
1111111000111000
5
1111111100000000
streepjestijn
6
strep-punt-streep
1111000110011000
Behalve de instellingen voor DRAW, zijn er nog andere.
FILL

STYLB=

Syntax FILL STYLE = <nummer vaa opvulpatrooa>,<index>

Dit commando bepaalt met welk patroon een oppervlak zal
worden opgevuld bij het tekenen. De nururers hebben de
volgende betekenis :
NUMMER BETEXENIS

niet opvullen
volledig opvullen
2
opvullen met punt jespatroon
3
opvullen met streepj espatroon
4
opvullen met het patroon dat u ze,.f hebt
bepaald. met behutp van de vDl-functie
VSF_UPDAT (cfr. appendix "De GEM-Iibrary").
Het opvullen gebeurt in de kleur die met FILL COLOR
werd bepaald. Bij numrners 2 en 3 heeft bovendien de
geeft de
tweede parameter een betekenis ; hij
"intensiteit' van het opvulpatroon aan. In de appendix
kunt u vinden hoe een en ander er uit ziet.
0
1

PILL

COI,oR=

Syrtax : FILL COLOR = <kleurnummer>

Dit commando bepaalt met welke kleur oppervlakken
opgevuld zullen \rorden. voor de kleurnuluners t ziLe
"LINE

COLOR".
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TEXT STYLE=
Syntax: TEXT STYLE = <effekr>

I

Met dit colunando kunt u ervoor zorgen dat de af
drukken teksL er op een bepaalde manier uitziet.

effecten worden met behulp van de bits
effect-byte bepaald.
BIT WAARDE EFF'EKT
0

1

vetjes gedrukt

1

2

dun gedrukt

2
3

4
8

4
5

16
32

schuin gedrukt
onderstreept
orntrek-tekening

(

van

te
De

een

hier niet mogelijk)

geschadui,rd (kan Atari-cEM niet

)

Indien u bijvoorbeeld wilt dat de tekst in vetjes
onderstreept wordt afgedrukt, dan telt u gewoon
waarden van bit 1 en bit 4 bij elkaar op :
TEXT STYLE = l+8: TEXT 10,10,.Omikron,

en
de

I,ET OP
De instellingen

die u uitvoert rnet TEXT STYLE=, TEXT
=, gelden enkel voor het commando
TEXT en niet voor PRINT I
HEIGHT=

T}XT

en

TEXT COLOR

EEIGET

Syntax: TEXT HEIGHT: <hoogte in pixels>

Met dit colunando bepaalt u de hoogte van de letters,

die het

corrunando ?AX?

TEXT IIEIGHT

- 32:

TEXT

afdrukt. Een voorbeeld

I0r10,

:

,,Omikron,l

TEXT COI,OR=
Syntax: TEXT COLOR = <kleurnummer>

Dit bepaalt in welke kleur de tekst net ?EX?
afgedrukt. Voor de kleuren, zie "LINE COLOR " . wordt

156
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zo, aLTe definities zijn vastgelegd. Nu kunnen we ons
weer bezighouden net datgene, waarvoor we ze eigenlijk
nodig hebben, naneTijk de gratische comnando's.
BOX

Syntax 1 : BOX <X>,<Y> TO <X2>,<Y:>
Syotax 2 : BOX <X>,<Y>,<breedte>,<hoogte>

Met dit conmando tekent u een rechthoek. Ofnel (syntax
L) geeft u th,ee diagonaal tegenover elkaar liggende
hoekpunten op (zoals bij de GEM-VDI), bv. het hoekpunt
links boven en dat rechts onder. ofwel geeft u (syntax
2) het hoekpunt l.inks boven op, samen met de breedte en
de hoogte van de rechthoek, zoals bij de AES.
De getekende rechthoek wordt niet opgevuld. De kleur
wordt bepaald door een voorafgaand LINE coloR en het
uitzicht van de Iijnen door een voorafgaand LINE STYLE.
t,

I
I
i
;

t

I

PBOX
Syntax 1 : PBOX <X>,<Y> TO <X2>,<Y2>
SyDtax 2 : PBOX <X>,<Y>,<breedte>,<hoogte>

Met dit commando tekent u een opgevulde rechthoek.
ofhrel (syntax 1) geeft u twee diagonaal tegenover
elkaar liggende hoekpunten op. bv. het hoekpunt links
boven en dat rechts onder. ofwel geeft u (syntax 2) het
hoekpunt links boven op, samen met de breedte en de
hoogte van de rechthoek. De kleur wordt bepaald door
een voorafgaand LINE coloR en het uitzicht van de
Iijnen door een voorafgaand LINE STYLE.
RBOX
Syntax 1 : RBOX <X>,<Y> TO <X2>,<Y2>
Syntax 2 : RBOX <X>,<Y>,<breedte>,<hoogte>

I

i
;
I

Tekent een rechthoek met afgeronde hoeken. voor de
verklaring van de syntax : zie Box.
De getekende rechthoek wordt niet opgevuld. De kleur
wordt bepaald door een voorafgaand LINE COLOR en het
uitzicht van de lijnen door een voorafgaand LINE STYLE.

I
t

L
I
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I

PREOX

Svlta\ I : PRBOI <X>,<Y> TO <X2>.<Y2>
Sttrta\

]

: PRBOX <X>,<Y>,<breedte>,<hoogte>

Tekent een opgevulde rechthoek met afgeronde hoeken .
Voor de verklaring van de syntax : zie BOX. De kleur
wordt bepaald door een voorafgaand LINE COLOR en het
uitzicht van de lijnen door een voorafgaand ,fNE STYLE .
CIRCLE
Syntax : CIRCLE <X>,<Y>,<straal> I,Istarthoek]l,eindhoekll

Dit cornmando tekent een cirkel, met a1s middelpunt
(X,Y). U kunt ook de start- en eindhoek bepalen, in
tienden van graden. Het getal 900 bijvoorbeeld.
betekent een hoek van 90 graden.
De cirkel wordt niet opgevuld. De kleur wordt bepaatd
door een voorafgaand LINE COLOR en het uitzicht van de
lijnen door een voorafgaand LINE STYLE.
LET

OP

In het vierkl-euren-scherm ( 640r.200 punten ) is de
Y-straal altijd
slechts de helft
zo lang, in
beeldpunten. aLs de X-straal. Toch (of beter gezegd :
precies daarom) kunt u ook op dit scherm een echte
cirkel tekenen.

PCIRCLE
Syntax : PCIRCLE <X>,<Y>,<straab I,IstarthoeU[.ei dhoek]l

Dit conulando tekent een opgevulde cirkel, net als
middelpunt (X,Y). U kunt ook de start- en eindhoek
bepalen, in tienden van graden. Het getal 3600
bijvoorbeeld, betekent een hoek van 360 graden, dus een
volledige cirkel. De kleur wordt bepaald door een
voorafgaand LINE COLOR en het uitzich! van de lijnen
door een voorafgaand LINE STYLE.

I
I
I

atarimuseum.nl
I

I,BT

OP

In het vierkleuren-scherm (640*200 punten ) is de
Y-straal altijd
slechts de helft
zo lang. in
beeldpunten. als de X-straal. Toch (of beter geieqd. I
precies daarom) kunt u ook op dit scherm e;n echte
cirkel tekenen.
ELLIPSE
Syntax: ELLIPSE <X>,

<Y>,

<x-

straal>,<y, straal>[,

Shoe k]1. Eboe

kll

Dit conunando tekent een ellips, met a1s niddelpunt
(X,Y) en de stralen x-straal en y-straaL. U kunt ook de
start- en eindhoek bepalen, in t,/l0de graden. Het getal
900 bijvoorbeeld. betekent een hoek van 90 graden.
De eLlips wordt niet opgevuld. De kleur wordt bepaald
door een voorafgaand LINE COLOR en het uitzicht van de
Iijnen door een voorafgaa\d LINE STrLE.
PELLIPSE
Syntax: PELLIPSE <X>,<Y>,

<x - straal>, <y

- st

raal>[. Shoe kl(, Ehoe

kl]

Dit conmando tekent een opgevulde ellips, met als
middelpunt (X,Y) en de stral.en x-straal en y-straal. U
kunt ook de start- en eindhoek bepalen, in tienden van
graden. Het getal 900 bijvoorbeeld, betekent een hoek
van 90 graden. De kleur wordt bepaald door een
voorafgaand LINE COLOR en het uitzicht van de lijnen
door een voorafgaand LINE STYLE,
FILL
Syntax : FILL <I>,<Y>,<grenskleur>

Dit commando vult een oppervlak op net een voorheen
d.oor FILL COIOR bepaalde kleur, en net een voorheen
door FILL S?YIE vastgesteld patroon. U kunt zich dat
voorstellen alsof u een pot verf op de positie X,Y op
het scherm uitgiet. en die verf uitloopt tot ze een
bepaalde grens bereikt. Die grens bepaalt u met de
derde paraneter : die geeft de kleur aan, die FILI als
begrenzing aanneemt. Indien PILL bij ille kleuren moet
stoppen (behalve de kleur van het punt xrY) dan geeft u
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als grenskleur gewoon -1 op. Omdat GEM VDI bij andere
waarden dan -1 niet altijd correct reageert, raden wij
u af om andere waarden te gebruiken.
TBXT
Sytrtaxr

TEXT <X>,<Y>,<'Tekst'>,[<lengte>1.[<plaai6 tussen
iroorden>l,l<plaats tusseo de letterPl

de

Met dit cornmando zet u "Tekst" op positie X.Y.
TEYT 1OO,l8O,"XiLroy lras heren

zet de tekst "Kilroy h'as heren op het schern op de
co6rdinaten 100,180 (dit zijn de co6rdinaten van de
linker bovenhoek van de tekst). liaar dit precies is op
het scherm. hangt van de gekozen resolutie af. op een
zwart /wit-scherm met 640*400 punten is dit links en
ongeveer halverwege van het scherm. Bij het veelkleurenschern met 320*200 punten is het bijna onderaan
het scherm, op ongeveer 66nderde van de breedte.
De paraneters <plaats tussen de woorden> en <plaaLs
tussen de Letters> zijn aan/uit-schakelaars (0 = uit, I
= aan). In samenhang met de opgegeven <lengte>
betekenen ze het volgende : de tekst ra,ordt op de
aangegeven lengte gebracht. door ofwel tussen de
woorden, ofwel tussen de letters ruimte te maken.
afhankelijk van de waarde van beide parameters. Beide
samen aan kan ook. Een voorbeeld :
"Xilroy was here", 200, 7,O
De tekst "Kilroy was here" wordt op de positie X=100,
Y=180 gezet. De lengte ervan wordt op 2O0 pixels
gebracht, door ruimte te laten tussen de woorden. De
kleur van de tekst wordt bepaald door een voorafgaand
TEXT COLOR I de grootte van de tekst evenals bepaalde
effecten (vetjes, onderatreept. ...) door. TEXT STYLE.
TEXT 1OO, 180,

Nu komt nog een interessante functie, vooral voor wie
met windows \derkt.

160
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CLIP
Syotax 1 : CLIP <X>,<Y> TO <X2>,<Y2>
SYntax 2 : CLIP <x>,<Y>,<breedte>,<hoogte>
Syntax 3: CLIP

Dit conmando schakelt de "clipping rectangle" (het
afsnij-kader) op de aangegeven grootte. CLIP alleen
gebruikt. schakelt de clipping rectangle uit. Het is
misschien handig, aLs u eerst weet wat een clipping
rectangle is. Het is het gebied, waarbinnen grafische
corunando's nog worden uitgevoerd. AIIes wat buiten dat
gebied valt. wordt niet getekend. Omdat het gebied
normaal gezien het heLe scherm omspant, nerkt u er
meestal niets van. Maar probeer eens het volgende :
FILL STYLE = 1
PCTRCLE

125,125,35

en nog een keer hetzelfde, maar net clipping (wis eerst
het scherm met ICTRLI-[CLR/Home] ) :
99,99 TO 151 , 151
cLrP 1oo, 1oo TO 15O,15O

BOX

PCTRCLE

125,125,31

U ziet het 3 in plaats van een cirkel,
z|et u alleen
een rechthoek (of een vierkant, afhankelijk van de
resolutie), rnet cirkelbogen in de hoeken. Vier bogen
van de cirkel werden door de clipping rectangle gewoon
afgesneden, omdat ze niet binnen het vooraf bepaalde
gebied 1agen. Dit werkt voor zo goed als alle grafische
corunando's. Uitzonderingen zijn : software- sprites en

het

conmando BfTBLT.

Wat is hiervan nu de bedoeling ? I{anneer u onder cEM
een windov, opent. is het de bedoeling dat er niets
buiten dat window uitsteekt. omdat u nu niet bij elk
grafisch conmando zou moeten berekenen hoe groot de
gebruiker van uw prograrnma het window heeft gemaakt,
stelt u gewoon na elke wijziging in formaat van het
window. de clipping rectangle op die nieuL,e afmetingen
in. U hoeft zich dan verder niet meer om die grootte te
bekornmeren

.

Schakel nu weer de clipping uit,
zodat u zich later
niet hoeft af te vragen waarom geen enkel voorbeeld
meer werkt :
CLIP I Return ]
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interessant punt voor wie heL onderste uit de
kan wil : alle teken-colunando ' s werken ook, wanneer de
co6rdinaten buiten de clipping rectangle vallen, of
zelfs buiten het beeldscherm. U kunt zo bijvoorbeeld
zonder probleem een cirkel tekenen met als middelpunt
700,100. Indien u de straal maar groot genoeg maakt,
kunt u een deel ervan op hel scherm zien. Eet is ook
mogelijk om Iijnen bijvoorbeeld buiten het scherm te
doen beginnen of eindigen.
Nog een

BITBLT
Syntax 1 : BITBL'I <NI> TO <Lt:>. COLOR <N>
Syntax .2 : BITBL'I <Nl> TO X.Y.W.ll [.<IUODE>]

Sy,rtax.l : BITBLT <X>.<Y>.<W>..:tl> TO <X2>.<Y2>.<\f:>.<lll> [.<l\.lODE.]
Syntax 4 | BITBLT <X>.<l'>.<II> TO <ltt>

lf="width" r breedtei H="heighL", hoogte
Dit commando voert een BITBLokTrans fert
uit
(uitgesproken "biLblit" ) . Een BITBLT is in principe
niets anders dan het kopi6ren van een rechthoekig stuk
van het scherm, en wel :

-

van het scherm naar het scherrn, op een andere plaats
van het scherm naar het geheugen
van het geheugen naar het scherm
van het geheugen (1 kleur) naar het geheugen
(veelkleurig )

Laten we met het eenvoudigste beginnen, het is al
ingewikkeld genoeg : de overdracht van het scherm naar

het scherm.
De co6rdinaten X,Y bepalen een punt op het scherm : dit
vormt het hoekpunt links boven van een rechthoek
waarvan W de breedte en H de hoogte is (W van "width",
H van "height" ) . Het conunando Bf?BL? x, Y,w, h TO
xl,y1 ,wl ,hi kopieert dus de rechthoek met de parameters
x,y.w,h in de rechthoek met de parameters x1,y1,w1,hI.
De gebruiker ziet dus een rechthoekig stuk van het
scherm plots op een andere plaats nog een keer staan.
Indien breedte en hoogte van de besteruning niet qelijk
zijn aan breedte en hoogte van de oorsprong, zal BITBLT
een rechthoek kopidren, waarvan de breedte gelijk .is
aan de kleinste van beide breedtes, en de hoogte gelijk
aan de kleinste van beide hoogtes. Een voorbeeld :
762
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BITBLT 100, 100,20,20 To 2oo,2oo, 1o, lo

kopieert een rechthoek van 10 bij 10, van lOO,lOO naar
200 ,20o .

Bovendien is het ook mogeJ.ijk
om co,ijrdinaten buiten het
te geven. U kunt -bijvoorbeeld de oorsprong
i"!g.rl_-"p
definiaren als : -10,-10r30;20. cekopieerd wordt
evenwel alleen het gebied dat binnen het scherm ligtl
dus een rechthoek van 20 breed en 10 hoog. Maar BfTBLT

heeft onthouden dat er eigenlijk een veel grotere
rechthoek gekopieerd noest worden (natnelijk 30 bij 20),
en zet de oorspronkelijke rechthoek als een geheal in
het bestemmings -gebied (maar natuurlijk alleen wanneer
het bes tenmings-gebied niet
kleintr
is dan de
oorspronkelijke rechthoek i dan worden immers de
afmetingen van het gekopieerde gebied bepaald door de
besteruning). Een voorbeeld :
BITBLT -10, - I0,30,20 TO I00,I00,50,50

In dit geval wordt de rechthoek O,O,2O,lO gekopieerd.
Niet naar positie 100.100 , naar naar 110,110 : BITBLT
gedraagt zich alsof inderdaad de hele rechthoek van 30
bij 20 werd gekopieerd. AIIeen L,ordt het deel dat
buiten het scherm valt, niet meegenomen.
Met een andere syntax kunt u delen van het scherm naar
het geheugen overhevelen. De ruirnte dient u vooraf net
EIARY te reserveren. De syntax is eenvoudig :
Geheugen_Vr

1J =MEITORY ( 5OO ) !

B

ITBLT 10O,IOO,30,20 TO Ceheugen_Vrij

De rechthoek 100.100,30.20 (denk er aan dat 30,20 de
breedte en hoogte aangeven I In co6rdinaten uitgedrukt,
rs de rechthoek 100.f00,130,120) wordt naar het
geheugen gekopieerd, vanaf het adres Geheugen_vrij, dat

met- MEIQRY

werd gereserveerd.

Een bitblok heeft aan geheugenruimte nodig
(breedte+ls)SHR4 * hoogter2 + 6 bytes.

:

Met BITBIT kunt u ook delen van het schern die in het
geheugen werden opgeslagen. weer op het scherm brengen.
fn ons voorbeeld doet u dit eenvoudig met :
EITBLT Geheugen_Vrtj TO 100, 10O,30,20

Voor profs: wanneer u

een

aantal stukken van
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scherm in het geheugen L,iIt bewaren, moet u dat in een
bepaalde vorm doen. Laten we even aannenen dat MELARY
ons een ceheugen_vrij op S70000 gaf. Te beginnen bij

dit adres moeten er zich 3 words bevinden die
informatie bevatten :
S70000 .w aantal kleurvlakken*2 (2 voor zvarL/wi-L, 4
voor 4 kleuren, 8 voor 16 kleuren)
570002 .ll x-grootte in pixels
S70004 . !,I y-grootte in pixels
S70006 hier beginnen de eigenlijke data
Wanneer u zelfgenaakte data uit het geheugen op het
scherm wilt brengen, dan moel u die drie paraneters
"met de hand" invullen. Door net BfTBLT van het scherm
naar het geheugen te kopi6ren, worden 2e ingevuld,
zodat u in dat geval zelf niets meer hoef! te doen.

Met BITBLT kunt u ook delen van het geheugen in hel
geheugen zelf kopi6ren. Het leuke daarbij is, dat de
kopie z5 wordt gemaakt, dat u ze naar een kleurenscherm
toe kunt BITBLT-ten. De zin van BITBLT van geheugen
naar geheugen is dus : de overdracht van delen van een
zwart /wit-scherm

of definilies die in zwartlh'it

werden

opgemaakt, naar een kleurenscherm. Ook hier hoeft u de
3 words van de bestenning niet in te vulLen, naar wel
die van de oorsprong (indien u die niet met behulp van
BITBLT hebt geproduceerd

).

De kleur die u bij deze bewerking kunt opgeven, is

de

kleur die de "aan"-pixels zullen krijgen in de
betrokken rechthoek op het scherm. De kleur-resolutie
blijft altijd zoals ze dat ogenblik op de kleurenmonitor staat ingesteld. Als kleur-parameter kunt u
zoweL voor het zwart /wit-scherm als voor het vierkleurenscherm en het 16-kLeurenscherm, een getal van 0 tot
15 opgeven.

BIJ BITBLT
Ilanneer u net BITBLT in het schern kopieert en niet in
het geheugen. kunt u ook een MODE opgeven. Daarmee
bepaalt u op lrelke manier er L'ordt gekopieerd. Behalve
de bestemming tot een exacte kopie van de oorsprong
maken. kunt u ook nog de bestenming wissen of ze met de
oorsprong cornbineren. Samen beschikt u over niet ninder
dan 16 verschillende mogelijkheden om de pixels van
oorsprong en bestemming met elkaar te combineren. In de
DE rcDE
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volgende tabel ataat S voor oorsprong ("aource.),
d.w.z. een punt in de te kopieren rechthoek, en D voor
besteruning ( "destination" ), d.w.z. een punt in de
rechthoek waarin gekopj,eerd moet worden. lloe het punt
er nadien uitziet, wordt berekend aan de hand van het
te kopi6ren punt en het punt in de rechthoek waarin
gekopieerd wordt.

MODE RESULTAAT BEREKEND
0
1

2
3

4
5
6
7

I
9

10

LI
t2

l3
l4
15

DOOR

=0

SANDD
S AND (NOT

D)

S (replace, standaard manier
( NOT S} AND D

)

D

SXORD
SORD
NoT (S OR D)

NOT (S XOR D)
NOT D
s oR ( NoT D)
NOT S
( NOT S) OR D
NOT (S OR D)

=l
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SOFIIIARB SPRITES

Lees ook de folder "SPRITEED" op de OMIKRON. diskette.
gezien, dat zo vlijtig
Hebt u al het bijtje
zoent
telkens wanneer u de diskdrive aanspreekt ? Dan kunt u
zich ook een voorstelling vormen van software-sprites :

dat zijn kleine vierkante figuurtjes. die zich over een
achtergrond kunnen bewegen zonder die te vernietigen.
Het bijtje heeft Atari gerealiseerd met behulp van
BITBLT. De in OMIXRON.BASIC ingeboulde speciale
speci
software-sprites zijn iets sneller van werki.ng en
bovendien
bovendien kunnen ze 32*32
2*32 pixels
Dixels groot
oroot ztjn.
ztin. voor de
manipulatie van sprites
ites kunt u de volgende
vo
lvree
connando's gebruiken.
DER SPRITE
Syntax: DEF SPRITE <nummer>,<type>[,[save-pointer],[save-type]]

Met dit commando definieert u een sprite, zonder hem
vooralsnog te laten zien. Eerst komt hel nurnmer van de
sprite : er zijn er acht, nuluners l tot 8. Het type z i,L
iets ingewikkelder in elkaar en wordt bepaald door

type = resolutie*2 + grootte.
Daarbij is resolutie =0 voor 320*20O mode, 1 voor
640*200 mode en 2 voor 640*400 mode. crootte = 1 voor
klein, 2 voor groot. Klein en groot hangen van de
resolutie af :
MODE

KLEIN

GROOT

320*200
640*200
640*400

8*8
16*8
16*16

16*16
32),76
32,.32

wanneer u dus bijvoorbeeld een software-sprLte van
32*32 pixels in 640*400 mode wilt defini6ren, dan

berekent u het type als . 2*2 (nodus 640*400) +
(groot) = 6. Type 0 schakelt de sprite uit.

2

De save-pointer geeft de plaats in het geheugen aan,
waar OMIKRON. BASIC de achtergrond waarop uw sprite op
dat ogenbLik staat, tijdeLijk
moet opslaan. Daardoor
vreet OMIKRON.BASIC, wat er getekend moet worden wanneer
u de sprite doet bewegen. Laat u deze paraneter weg.
dan wordt er gewoon ronmel op het schern gezet.

166
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Het save-type laat u maar weg.
Voor wie het interesseert : het save-type geeft het
momentele type van de data aan, --raaih"en de
save-pointer wijst. Door het nul te maken, kunt u
ervoor zorgen dat de sprite continu op zijn huidiqe

plaats wordt afgebeeld. De achtergrond wordt ni;t
opnieuw getekend, de sprite wordt als het ware op die
plaats "gestempeld " .
De save-pointer
320*2OO
320*2OO

640*200
640*200
640*400
640*400

klein
groot
klein
groot
klein
qroot

:
:
:
:
:
:

heeft een aantal byles nodig

:

128 bytes
384 bytes
64 bytes
192 bytes
54 bytes
192 bytes

SPRITE
Syntax : SPRITE <nummer>.[<X>),{<Y>1,[<defpoitrrer>][.<achtergrondkleur>,
<voorgrondkleur>]

Dit commando zet de sprite met het opgegeven nuruner, op
de positie X.Y. wanneer u dit commando voor het eerst
geeft, voor een bepaalde sprite, dan moet u ook het
adres van het definitie-blok geven. Dit blok is een
geheugengebied. waar het uitzicht van de sprite
beschreven staat.
De informatie die elke sprite-regel bevat. bestaat uit
twee delen r het uitzicht van de sprite en het masker.
Het definitieblok is zeer eenvoudig van structuur : na
elkaar staan telkens het nasker en de data voor elke

regel van de sprite.
Deze pixel-regels
zrjo,
afhankelijk van de resolutie en de grootte van de
sprite (groot/klein) l, 2 of 4 bytes lang. Dat wil
zeggen dat de definitie voor een sprite-regel 2 | 4 of 8
bytes lang is. Een sprite wordt punt voor punt
gedefinieerd, waarbij een punt overeenkomt met een bit.
Het meest significante bit staat voor het punt helemaal
Iinks van de sprite. Ook hel nasker speelt daarbij een
rol. U kunt het masker als een tvreede sprite
beschouwen, dat u samen met de eerste ontwerpt. Nornaal
lijken ze heel erg op elkaar.
Een voorbeeld. Bit 15 van het eerste woord. bij een
pixel van 16 bits breed. komt overeen met het punt
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helemaal links boven in de sprite. Bit 15 van het
threede woord kont ook overeen met het punt helemaal
Iinks boven in het sprite-masker. U zLeL dus, dat

voor het ene punt links boven in de sprite (en
natuurlijk ook voor e1k ander punt in de sprite), twee
bits gedefinieerd noeten worden : 66n in het masker en
66n in de data. Doordat voor elk punt in de sprite 2
bits gebruikt worden. kan de sprite in verschillende
kleuren worden getekend. De volgende tabel toont de
overeenkomst tussen bit-combinaties en kleuren.
MASKER DATA RESULTERENDE KLEUR
plaatselijke achtergrondkleur
0
0
achtergrondkleur van sprite
1
0
niet toegestaan
0
1
voorqrondkleur van sprite
1
I
Sprites kunnen nooit neer dan twee kleuren hebben : een
voorgrondkleur en een achtergrondkleur. Beide kleuren
kunt u bepalen. Punten die in de definitie niet
staan (masker = 0 en data = 0). zijn doorzichtig, dat
wi1 zeggen 3 nemen de kleur van de achtergrond aan.
POINT
Syntax : A=POINT(<X>,<Y>)

PoINT berekent de kleur van het punt met de co6rdinaten
x.Y. In het zwart /wit-scherm kan de kleur alleen maar 0

of L zijn ("uit" of "aan").
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DE GEII-IIBRARY

GEM operating system, dat in de Atari ST ingebouwd
is, maakt het erg eenvoudig om prograruna's te
schrijven. Het lijkt alsof je aan een bureau zit 3 dat
maakt het ook voor een beginner genakkelijk. Met
OMIKRON.BASIC kunt u, door middel van de GEM-Iibrary,
over alle cEM-commando's beschikken. Wat u in C kunt
doen, kunt u ook in OMINRON.BASIC doen !
GEll is evenwel zo uitgebreid, dat dit boek zo'n 400
bladzijden dikker zou worden, indien we aIles zouden
gaan verklaren. I{e beperken ons daarom tot een korte
inleiding, en verwijzen u verder naar de vakliteratuur
terzake.

Het

VDI &

AES

bestaat uit twee delen l
vDI of virtual Device Interface. Dit is het fundament
van AES. Hij steLt grafische comnando's (Iijnen,
cirkels) en input-commando ' s ter beschikking. en
geeft u de controle over de muis. U gebruikt de VDI
aI met conmando's zoals CIRCLE. Daaron zuLt u de
cEM-library ook alleen nodig hebben om special-e
effecten te bereiken.
AES of Application Environment Services. Dit
deel
beheert windows, menu-regels, dialoogboxen enz. Het
is dus dit deel, dat GEM tot cElt maakt. De AES
spreekt u aan d.n.v. de cEM-Iibrary.
GEM

De GEl{-Library

Op u!, OMfKRON. BASIC-diskette staat een file
die
een groot aantal
"GEMLIB.BAS" heet. ze bestaat uit
definities van procedures. ze staat in ASCII-formaat op
de schijf, en kan dus met MERGE aan een bestaand
progranma lrrorden toegevoegd l

- uw progranma staat in het geheugen
- MERGE "GEMLIB. BAS " ,
ofwel via de editor net IF7] [SHIFT]-[F8]
- op de schijf met SAVE "naam"
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U kunt natuurlijk ook eerst de cEM-Iibrary laden en dan
pas ur,, programma gaan schrijven. GEMLIB moet in elk
geval in het prograruna opgenomen zijn, wanneer u het
wil-t runnen. Hoe u er alleen die procedures uithaalt,
die u nodig hebt. wordt verder in dit hoofdstuk
duidelijk genaakt.
De eerate couaando's van GEILIB
Laad eerst GEI,ILIB net I LOAD .,cEMLIB.BAS"
U kunt nu alle conmando, s uit de
zoals gewone comando's. Typ nu :

library

typen, net

AppT_Init
U ziet het hele scherm (op de bovenste regel na) grijs
worden. Op de bovenste regel staat "OMIKRON.BASIC,'; op
de tweede regel staat "OK" en daaronder staat de cursor
te knipperen. Ook de muis is ingeschakeld.

Appl_rnit komt van "Applicatie IniLialiseren", ofh,el :
alles klaar maken voor een toepas s ingsprogramma. U noet
zich altijd met dit comnando bij cEM ,'aanmelden,',
voordat u andere GEM-comnando's kunt gebruiken. cE[.f
reserveert zich dan een stuk geheugen en gaat bepaalde
zaken initialiseren.
Appl Exit
Met dit

co[unando moet u zich "afmelden" bij cEM.
vergeet dit in geen geval,
anders verliest
u
geheugenruimte en wellicht crasht de computer plots,
zonder enige aanwijsbare reden.
U kunt Appl_Exit ook in directe mode gebruiken : het
beeldscherm-wordt gewist en de muis \.reidwi i.,t.
Probeer nu eens een imposant, naar toch eenvoudig

GEll-cornmando :
Graf_Growbox

( 10

|

10,10,10,50,50,25O,1OO )

U ziet een kleine grijze rechthoek snel van links boven
naar schuin rechts onderen bewegen, en plots groter
worden. Dit bekende effect krijgt u ook wanneer u een
wj.ndow opent in de desktop.
170
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I

A1le conunando's uit de cEM-Iibrary kunt u in directe
mode gebruiken. U kunt dus een tijdje
experimenteren.
vergeet op het einde niet het commando Appl Exit te
geven, wanneer u naderhand een progranma wilt gaan
schrijven I Een overzicht van de GEM-commando's vindt u
achterin dit boek.
Een GEll-progranEE

Uiteraard kunt u de conmando's ook in een progralluna
gebruiken, en niet aLleen in directe mode :
10 AppT_Init
20 Gref _Growbox ( lO,lO,10,10,50,50,250,100 )
30 Appl_Exit
64000 ' hlet staet de GEM-TibEery

Dit lukt natuurlijk

ook

worden die weggelaten.

zonder regelnunmers. Hierna

windowa

windows kunt u openen, verplaatsen, vergroten,
verkleinen. Het is niet nogelijk om dit allemaal in het
kort te verklaren. Daarom tonen we u hier al-leen hoe u
een window opent. l.leer infornatie kunt u vinden in het
progranma GEl,fDEUo. BAS (op de OMIKRON. Diskette ) en in de
vakliteratuur terzake.
wind_Create

organiseert een window en reserveert geheugenruinte.
Dit commando 6pent het venster nog niet.
Syntar : Wind_Create(<compoDenteo>.<)a>.<y>,<max- breedte>,
<max.hoogte>,<Irr.vao witrdow>)

Het nununer van het window krijgt
niet zelf bepalen.

u van

GEM,

dat kunt

u

wind_open

Dit comrando opent

een window

dat u met wind create

had

gemaakt .

Sytrtax : Wind-Open(<nr.vatr window>,<x>,<y>,<breedte>,<hoogte>)
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wind_close

Dit cormando sluit een window.
Syatax : Wiod_Close(Nr. vao window)

Het "nunmer van vrindohr" dat de drie conmando's
gebruiken, is een intern gebruikt kengetal, waardoor
GEM weel vrelk window wordt bedoeld. Er kunnen maximum
acht windows tegelijk geopend zijn. U kunt zelf bepalen
waar op het scherrn u de vrindohrs plaatst. Windows kunnen
elkaar ook overlappen (of zelfs helemaal bedekken),
maar dan wordt het beheer ervan vrij ingewikkeJ-d. voor
meer details verwijzen we naar de vakliteratuur of naar
het programma GEMDEMO.BAS op de OMIXRON. Diskette.
Een zeer eenvoudig voorbeeldprograruna met windows
AppT_Inlt ' aanmelden bij

GEM

ttlnd _create ( $FFF, 0, 0, 320, 200,wind
Wind _Open

( W7nd

_Nr,

1

:

N

rl^'

rr",

i:i.r, U_ii.olil""n"..

00, 1 0O, 200, 200 )

de afneLingen van het werkgebied. De
inforrnatie komt terug in de variabeIen X0,Y0 (positie) en B. H (breedte
en hoogte
CLIP Xo,Yo,B,E ' stelt de clipping rectangle in op de
afmetingen van het werkgebied. Indien
u dit corunando weglaat, zal de cirkel
het window "lregk1euren". proberen I
PCIRCLE X0+10,y0+10,50 ' tekent een opgevulde cirkel,
AIIeen het deel binnen het window is
zichtbaar.
A$-INPW$( t) ' wacht op een toets
)

' sluit window
' geheugenruimte weer vrijgeven
AppT_Extc ' afmelden bij cEM (Belangrijk lt)
' hter konE de CEM-7{breEy

VLnd_C7ose

(Wtnd_Nt,
(vlnd_ r)

wlnd_DeTete
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Ienu-regels

Voor de nenu-regel hebben de goden de Resource-file
geschapen. Een Resource-fiIe bevat een aantal objectdefinities. Een object kan zijn : een regel tekst op een
menu, een titel van een menu, enz. U kunt een Resourcefile naken rnet behulp van een Resource construction set,
hierna Rcs genoemd.
Elk object krijgt automatisch een nunmer. U kunt elk object
een naam geven, zodat u ze ook apart in uw Progralnma kunt
gebruiken. De RCS produceert daarenboven ook een zogenaande
header-file. Dit is niets anders dan een procedure, waarin
konstanten worden gedefinieerd. U kunt deze file in uw
proqranma opnemen met

MERGE.

De procedure "Resourcedefs" in het onderstaande demoprogramma, was oorspronkelijk zo een header-file.
Resource-files hebben de extension .Rsc en header-files :
. RSB

Me behulp van onze rneegeleverde RCS kunt
resource-files voor menu-regels maken.

u zeer gemakkelijk

U kunt ook een andere RCS gebruiken (bv. Meqamax-Rcs,
K-Resource, of de RCS van Digital Research, die u via de
PD-Service van de ST-computera kunt verkrijqen). De headerfiles (.H), die normaal voor C werden ontwikkeld, worden

door de Resource-Translator ("RTRANSL.BAS" ) die op de
oMIKRON. Diskette staat, omgezet in programnaregels die u in
OMIKRON.BASIC kunt MERGEn.
Resource-files kunnen overigens behalve menu-regels nog
veel meer informatie bevatten : dialoogboxen, iconen, enz.
tti j gaan hier enkel in op de menu-regels. voor het overige,
verwijzen we weer naar de vakliteratuur.
De bediening van de oMIxRoN.RcS is doodsirnpel en behoeft
verder geen uitleg. Vergeet niet on d.m.v. IHELP] de
objecten een naam te geven.
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Een zeer eenvoudig voorbeeldprogranma net menu,s

Ja-,'konstante, is overz ichtel i j ker
Xesourcedefs' definieer konstanten
AppT_Inic ' aannelden bij cEM
Rsrc_Loed ( nDEIfr, RSC",dl.tes Ok) ' laad resourcefile voor
menuregel
IF NTes_Ok <> Ja TEEN
FORM_tLERT( 1,r I3l IIk kan de l77el ' DEltO. RSC' lniet vinden. l
IStop ]tt)
AppT_ExlE ' afmelden bij cEM
ENDIF

r)

: Gt

af

Evnc_Nesag(Xg)
FOR I-0 TO T,lbesage(I)- CVI( l[IDg ( XS, I*2+ I
IF l,€ssaie ( 0) =lrn_SeTecred THEN , et werd

,2)

) : NEXT

r

Rs r c _Cedd

( O, Me

LINE STYLE

-1:

nu, IG nu _Ad
MODE

-l

t ) : tle nu Bet ( Menu

Ad

l,lous e

(

O

)

REPEAT

IF

Messe9e ( 4)

-Info

iets geselecteerd
op het nenu I

TIIEN

FORM_LLERT(l,ttll IEt-er

toxl " )

ENDIF

|AUSfuFF

IF
IF
IF
IF
IF
If

staet iafolover

uw protranne]

' zodat grafische colunando, s zich niet met
de muis inlaten

Ncssage(4)- CitkeT TEEN PCIRCLE tOO,tO,,50
I'Icsse8.'(4)- Reelrioek TEEN PBOX 50,50 TO 250,150
Nessage(41- Zwart TEEN FILL STrLE=2,8
Message(4)- Wic TEEN FILL STYLE =0,1
Nessa6e(4)- Cttls TEEN FILL STYLE = 2,4
lbssege(4)- Quit TEEN Klaar=Ja ,voor REPEAT-Ius

Uenu_Tno

nel(Desk,f) ,aIIe nenu-regels weer zwart op wit

_Too rnaT ( Flguur, I )
l{e nu _Tnot ne7 ( Pe t rooa, I )
lrenu _Tnotnel ( Einde , 1)
Me nu

I'OUSEON

ENDIF

WTIL KTeer
AppT_Erit ' afmelden bij
END

DEF PROC

De,o=0

cEMt NIET VERGETEN M

Resourceilefs . voorheen header-fiIe

Desk-j
Figuur - 4
Pattoon-5
Einde-6

Info-9
Ctrkel-18

Rechthoek-19

L14
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(.RSB)

Zrrert=21

Itit=22
Quit=25
REfURIT

'Eier kont de CEI4LIB
cEltSEL

: een selectie Eaken uit de

GE LIB

zeer waarschiinlijk zult u niet alle GEM-corunando's in
u dan de hele GEMLIB
meesleuren ?f Met GEMSEL kunt u al-Ie procedures die u
niet qebruikt, uit GEMLIB doen verwijderen.
uw prograflrma gebruiken. vlaaron zou

- Verwijder GEMLIB uit uw proqralnma
- zet het programma met SAVE,A op de schijf waarop ook
een niet-bewerkte versie van GEMLIB staat
- Start nu GEMSEL
- Kies op het nenu : "GEMLIB - selecteren en linken"
- GEMSEI laadt nu GEMLIB en uw progratnma. en voert uli
selectie door
- Ur,r progranna wordt, samen met het deel van GEMLIB dat
u nodig had. als ASCII-fiIe op de schijf gezet
- Laad nu uw "nieuwe" programma en zet het op de schijf

met een gewone SAVE (zonder .A).
INGEBOI'IIDE GEI'-COI,TANDO' S
FOR.}i_AI,ERT

Syntax 1 : FORM_ALERT(<default>,<tekst>)
Syntax 2 : FORM_ALERT(<def aulF,<teks>,<button>)

Met dit corurando kunt u een zg. "Alert box" op het
scherm laten verschijnen, die een mededeling voor de
gebruiker bevat en hen om een besJ.issing vraagt.
<Default> slaat op het aantal <buttons> die ook met een
druk op [Return] geselecteerd kunnen vrorden (l-3). Een
waarde 0 wil zeggen dat geen enkele <button> door
IReturn] kan worden geactiveerd.
<Tekst> is een string, die als volgt wordt geconstrueerd
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"tIltRetel llRegel 2lRegel 3llBurron IllBurton 2ltButron 31,,
[1] iE het nunurer van het symbool :
0 = geen symbool
1 = symbool "Let op" (l )
2 = vraagteken (? )
3 = SfoP-teken
De vierkante haken horen bij de string, en moeten
dus 66k worden getypt.
IRegel I lRegel 2lRegel 3]
is de tekst die in de alert box moet verschijnen.
Het teken 'l'
(rechts van IReturn] dient als
scheidingsteken tussen de regels,
lButton l lButton 2lButton 3l
zijn de Buttons die in de alert box moeten
verschijnen. Het " l"-teken dient als scheidingsteken tussen de diverse Buttons.
<Button> iE een variabele, aan de hand waarvan het
programna kan lreten welke van de knoppen de
gebruiker heeft geselecteerd.
Een eenvoudig voorbeeld :
[ls Nederland leen koninkrlJ k I IJa lNeenl )"
Dit conmando brengt een alert box op het scherm met een
vraagteken ( symbool nuluner 2) en twee regels tekst :
late regel : "Is Nederland"
2de regel : "een koninkrijk"
Onderaan in de box verscijnen twee antwoord-buttons, de
ene met "Ja" en de andere met "Neen" erop.
Voorbeeld 2 :
rOBIr_ALERT (

I, " [2]

Otr .8nnOR GOTO

loutroutlne

5O0OOFoutroutlne

500rO Tekst$-"Er ls een fout gebeuril:,'
50020 Tekst$-Teksc$+" lfour ,r. "+SI8S(ERXr+,t
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op rcaejr+STRi(ERL)
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5 00 3

0

Teks t $=Tekscg+

50040 MousEoN
50050 PaRM_ALERT ( 2,

n

i

|(

i+LEffS

[2] [

(ERR$,

28

) =" )

"

"+Tekst$+" ] [ scoppen|Vertleisaar.l't, Button)

5OO6O IIOUSEOFF

50070

IE Butcon=l fllEl',

.Fou

I:ERR: RTSUME NEXT ELSE RESUAE

FILESEI,ECT
Syntax : FILESELECT(<pathnaam>,<f ilenaam>,<flag>)

Met het conmando FILESELECT laat u een zq. file
selector box op het scherm verschijnen, waarmee de
gebruiker een filenaan kan selecteren.
<Pathnaan> is een stringvariabele, die de pathnaam
bevat. Dat moet absoluut een correcte pathnaam zL)n
(bv. "a:\'t.*";.
<Filenaam> is een stringvariabeLe die de naam van de
file bevat. Die nag bij de start nog leeg zijn.
<Flag> is een variabeLe die aan het programna laat
weten welke button de gebruiker heeft geselecteerd :
0 = stoppen (of een andere fout), I = OK.
Een eenvoudig voorbeeld i
Ped$='i A: l*, *n
110 FILESELECT ( Pad$, Bestandsnaan$,Okee )

100
120

IE

Okee

130 THEN PRINT "Aekozen :
14O ELSE PRINT "Gestopt l "

";BesrrrdsaaaD'

150 ENDIF

Voorbeeld 2
l'

t

I
I
I

:

100 cEttDos(DtLve,$19) 'zoek u7E vet de huidite dtLve is
110 Pad$=" "r,64: Adr=LPEEK( SEGPTR+28 ) +LPEEK(VARPTR( Pad$ ) )

)'

te

(, $4 7, EICE ( Ad r ), LOW ( Ad r ) r 0
pathna ad
ba a7 hu 7d t
cIR$(0))-t)
Padg=LEFT$ ( Pedt, rflsrR (PadS+CIIR$ (0 )
t4o Ped$-cERS( 65+Drive ) +n: n+Ped$+ " I *.84s"
150 llousEou: FILESELECT (Pad$, Neen$,okee ) : lroUSEoPF
1

20

CEUDOS

130

,

160 BestendS-LEFT$ (peds, LEN(pads)- rfsrR (ffIRRoRt (Pad$) + " 1", "1,,)
|

, +lrseD$

170

lE okee AI,,D Eesterd$<>"n

TEEN OPEN

I,Bestand$ ELSE END
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}IOUSBOll
S].-nlnr : NIOUSEON

Het corunando MOUSEON schakelt de muis in. llanneer u in
uw prograrrma de muis meerdere keren hebt UlTgeschakeld,
dan moet u ze ook lreer meerdere keren INscha[elen. Dii
heeft zin, bij subroutines die het scherm wijzigen, en
op hun beurt vreer andere subroutines aanro"p6n :
:

100 PRINT CERg(27)ttn.
ll0 Cirkel ( 100,100,95,5 ) :Vu7 ( r90,1013 )

:

500Oo DEF PROC CirkeT(X,Y,P,K)

50010 WUSwEF! CIRCLE X,y,R: Vu7(X,Y,K): CIRCLE X,y,R+r
50020 MOUSEON: RETURN
50030 DEF PROC Vu7(X,YtS)

50040 ItuUSEOFF, FILL STYLE=2,S, FILL X,y:I'TOUSEON:

RETILRN

Indien het cornmando MOUSEON op regel 50040 de rnuis weer
helemaal zou inschakelen. dan kon het corunando CIRCLE
op regel 50010 de muis overschrijven.
BBI,ANGRIJX

!{anneer u de muis inschakelt. kan ze de cursor vernietigen. U moet die dus vooraf uitschakelen (regel IOO).
IIOUSEOPF
Sytrtax : MOUSEOFF

MOUSEOFF

178

schakelt de muis uit.
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:
<

EI'I,P

BIi'

EET PROGRAIiIIIERBN

KBY
Syntax

: KEY

"Tekst'

vaak hebt u een bepaald cornmando of een reeks tekens
dikwijls na elkaar nodig, bijvoorbeeld DATA wanneer u
een hele reeks data intypt. Opdat u niet elke keer weer
het hele comnando zou moeten typen, hebben we ervoor
gezorgd dat u de functietoetsen [Fl] tot [F10] ( numners
I tot 10) en ISHIFT]-[F1 I tot ISHIFTl-tF10] ( nunmera 11
tot 20) kunt defini6ren. Dat houdt in dat u aan een
bepaalde toets een wil-Iekeurige tekst kunt toewijzen
van rnaximaal 32 tekens lang, en zodra u die toets
indrukt, worden die tekens op het scherm gezet. Een
voorbeeld. U wilt dat [F1] de tekst "DATA" produceert :
en een druk op [F1] levert de tekst

DATA op.

Ook controlecodes. bijvoorbeeld om het scherm te
wissen. om de cursor een regel omhoog te brengen
enzovoort, vormen geen probleem. Indien u bijvoorbeeld
met [F10] de cursor telkens 5 posities naar rechts wilt
brengen, dan typt u eerst
KEY IO="

en daarna vijf
keer de conbinatie ICTRL]-[A] [>].
Vergeet niet om op het einde [Return] te drukken. Vanaf
nu zal een druk op [F10] de cursor 5 posities naar

rechts

bewegen.

op het scherm verschijnt geen "pijl naar rechts"-teken.
In plaats daarvan rrorden er bij elke druk op [>], twee
tekens naar het scherm gestuurd : een [ESC] en een [B],
ondat "Escape B" de controlecode is voor "cursor naar

rechts' .
Een aantal tekens kunt u niet rechtstreeks typen :
[Returnl bijvoorbeeld. Immers, zodra u op I Return ]
drukt. denkt ol.{IKRoN. BASIC dat de definitie van de
toets beeindigd is. fn dergelijke gevallen kunt u zich
op de volgende manier behelpen

KEY 10="RIrN'+CHR$

(

:

I3 )
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L"t 9

is hetzelfde ats IReturn]' Nu
op
kont door een druk
tF10l niet alleen de tekst RUN op
rnaar worlt-ook een druk op [Return] gesimuhet
""her.,
pat'wil zeggen dat een progranma dat in het
leerd.
geheugen staat, woidt gestart met een druk op [F10]'
De controlecode CHRS(13)

Aanhal ingstekena

(Ey

typt u als

CHRS(34)

Na het corunando

:

I5-trFtLESii+CERS( 34 )+"A: \*.BAS"+CHRS (34)+CHR$ ( t3 )

Ievert een druk oP tSHIFTI-tP5l de direclory
alle BAslc-prograluna ' s oP drive A.

op

van

KEY LIST
Syntax

Dit

: KEY LIST

commando

scherrn zien.

laat de definities van alle "KEYS" oP het

TRON
Syntax : TRON

Dit conunando schakeLt "TRACE" in. TRACE houdt in dat
v66r de uitvoering van elk colunando, het regelnuruner en
het conmando zelf worden afgedrukt' Een voorbeeld :
10 FOR I-1 TO 5
20 LET A( I )-1^2
30

NEXI

levert na

TRON

het volgende oP

:

EoRl tro Tol t20 LET] t30 NEXTI I20 LETI t30 NEXTI
t2o LETI t30 I{EXTI (20 LET) I30 NEXT] [20 L8T] [30

tlo

ltExT

1

IROFF
SyDtax : TROFF

Dit

180

corunando

schakelt

TRACE

uit.
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BBI.ANGRIJK

Wanneer de conmando's TRON en TROFF

in een progranrma
staan, en dus niet rechtstreeks worden getypt, werkt
TRACE in OMI(RON.BASIC met niveaus. Dat wil zeggen : na
drie keer TROFF, moet ook drie keer ?ROIV worden
uitgevoerd om TRACE weer in te schakelen.
Wordt ?ROFF rechtstreeks getypt, dan worden aLle
niveaus gewisti TRACE wordt hoe dan ook uitgeschakeld.
ON TION GOSUB
Syntax

:ON TRON GOSUB <bestemming>

Dit

commando geeft u 66n keer bij
het begin van een
lc-progranura. zodra daarna TRACE wordt ingeschakeld
met TROIV, springt OMIKRON.BASIC na elk uitgevoerd
BAS

commando naar de subroutine <besteruling>. De regelnuruners worden niet meer afgedrukt, zoals bij de gewone
TRON. De bedoeling hiervan is, dat u in uw subroutine
bepaalde dingen kunt in het oog houden, bijvoorbeeld
nagaan of een array-index een bepaal.de waarde bereikt,
en het progranma stoppen indien hij die overschrijdt.

die subroutine zo kort mogelijk : hoe meer
die in beslag neemt, hoe trager het gewone
BASIc-programma loopt.
Houd evenwel

tijd

DI,Ii{P
Syatax : DUMP

Dit corunando zet alle variabelen met hun waarde op het
scherm. van arrays wordt enkel de dimensionering
opgegeven. Een voorbeeld :
CLEAR

A=3,85="ONII<RON":Q!=3.3:DII4 Prin\F

( 1OOO0, 10

)

DUT4P

Ievert op het scherm een lijst

op l

A=3

B$-"ouIKRoN"

Ql-3.5
DIH PRIMZE ( IOOOO,IO

}
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ux,IlP
Syntar : LDUMP

stuurt een lijst

van de variabelen naar de printer.
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HATRr X-COXIA.!|DO ' S

In OMfKRON.BASIC komen een aantal commando's voor
waarmee u natrix-algebra kunt doen. Matrices zijn
zeer
geliefd op het vlak van de natuurwetenschappen, en
worden veel gebruikt in de fysica en de wiskunde. Het
is onrnogelijk om hier de natrix-theorie te gaan
uiteenzetten. vle beperken ons er toe, kort te verklaren
h,at er bedoel-d wordt met de t{oorden "matrix',
"inverse', "deterrninant", enzovoort.
Gegeven is, een stelsel van vergelijkingen in de vorm :

3x+4y=11
6x4
Uit de school weet u nog, hoe u dat kunt oplosaen : men
trekt het dubbele van de bovenste vergelijking af van
de onderste, en krijgt dit !
6x - 6x -y - 8y + -18, ofwel : -9y = -18.
Daaruit kennen we de waarde van Y. Nu spreekt het
vanzelf dat we, om de berekening te maken, niet steeds
de X en de Y moeten schrijven. Het probleem kan ook op
deze rnanier gesteld worden i
3 4 1l
6 -1
4
In dit schema herkent u de vergelijkingen, maar dit
keer zonder de x en de Y. l'let het getal-schema kunnen
we even goed rekenen aIa met de vergelijkingen. Op
dezelfde manier als hierboven. trekken we het dubbele
van de eerate regel af van de onderste regel, en we
krijgen dit :
3 4
11
0 -9 -lg
Nu teLLen we 4/9 van de onderste regel op bij de
bovenEte regel (doet u dat gerust met de
vergelijkingen, waarin X en Y nog staan, om het gevoel
in de vingers te krijgen), en we krijgen :
303
0 -9 -18
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Nu delen we de bovenste regel door
door -9 :

I

0

I

0

1

2

en

de onderste

grote ogenblik is aangebroken : we schrijven de x
en krijgen het volgende
stelsel :
x +0y=l
0x+ y=2
of, anders geschreven :
HeL

en de Y opnieuw na de getallen

v=2
Dat is de opJ-ossing, zoals u ziet. Om het nu weer over
matrices te hebben : het getalschema, dat ontstond door
r.reglating van de variabelen- namen, heet een rnatrix. Zo
simpel is dat. De wiskundige noemt elke voorstelling
van getallen in regels en kolornmen, een matrix. Maar
wat kunnen we nu zoal doen met die matrices ?
Strict genomen bestaat de hoger beschreven matrix uit
twee matrices. De rechterkant van de vergelijkingen
kunnen we ook op een afstandje van de overj-ge getallen
schrijven:
34
11
6 -1
4
Het linker gedeelte van o\ze matrix noent met de
"co6 f ficienten-matrix "
van
het
stelsel
van
vergelijkingen. Na enige bewerkingen brachten we de
cod f f icientennatrix tot deze vorn :
1

0

0

1

In die vorm was het erg getnakkelijk on de waarden van x
en Y af te lezen (zie hoger), In het algemeen noemt net
vierkante rnatrices waarbij alle elementen behalve de
rij van links boven naar rechts onder nul zijn (die rij

" hoofd-diagonaaJ- " ),
en de elementen op da
f."!
hoofddiagonaal allemaal I zi.jn, " eenhe ids -matrices,, .
OMIKRON.BASIC beschikt over een colunando waarmee u een
dergelijke eenhej-dsnatrix kunt produceren.

184
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AT A! (n,N)=1

zoal-s u kunt zien, slaat OMIKRON.BASIC matrices op in
arrays met twee dimensies. Voor de meeste matrixconmando's moeten die arrays vierkant gedimensioneerd
zijn en van het korte of lange float-type zijn.
Het commando MAT Al(N,N)=1 produceert in het array
Al(N,N) een eenheidsmatrix (zie hoger). Eet array moet
vooraf worden gedimensioneerd (zie DIM). Het is niet
mogelijk on arrays met twee verschillende dinensies op
het eenheidsformaat te brengen :
LlAr A! (4,2

)=l

?ILLECAL FUNCTION CALL
OK

Het volgerlde matrix-commando is gemakkelijk te
verklaren. Het produceert een nulmatrix, dat wi1 zeggen
een matrix waarvan alfe elementen nul zj-jn. In
tegenstelling tot andere matrix-bewerkingen, kan dit
corlullando ook arrays met 66n dimensie en integer en
flag-arrays wissen.
HAT CLEAR

A(. -.

)

wist een array. Tussen de haakjes moeten de
maximum dimensies worden opgegeven (waarmee geDIMd
werd). Bij arrays met 66n dinensie kunt u ook een deel
van het array wissen. Enkele voorbeelden l
MAT CLEAR

DrM A(4,4,3),B(100)

rrlst het array
trrlst tot en met element nr. 50
tts fout ! een a!!ay nret meerdere
dimensies moet altiJd ln 66n keer 8en16t rrorden I

MAT CLEAR A( 4.4,3 )
MAT CLEAR B(50)
MAT CLEAR A(4,2,2')

t

ALle nu volgende matrix-conmando' s werken alleen met
vierkante arrays met float-getallen (enkele of dubbele
precisie). Daarbij moet niet per se de hele
gedimensioneerde ruimte van het array als een matrix
worden beschouwd. Het is ook mogelijk on slechts een
deel van een groot array met een matrix-conmando te
wijzigen. Een voorbeeld :
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DrM At

(8,8)

MAT At

(4.4)*3

In dit voorbeeld wordt alleen het vetd A(0-4,0-4) als
een 5*5 matrix beschouwd en gewijzigd.
Het ia ook rnogelijk om een natrix met een getal te
vermenigvuldigen. Dit gebeurt. door gewoon elk
afzonderlijk element met het getal te vermenigvu Idigen.
Een voorbeeLd

5*

I 2
30

:

geeft:

5
15

10
0

llAT At (N,N)rX

Dit conmando vermenigvuldigt de matrix Al(N,N) net het
getal X, volgens de hoger beschreven regel.
De mathematici hebben ook de vermenigvu ldiging van twee
matrices gedefinieerd. Op het eerste gezicht Iijkt
die
definitie erg ingeh,ikkeld en moeilijk, naar ze kont uit
de praktijk voort en heeft haar deugdeli jkheid be\dezen.
De definitie is al.s volgt

L25
346

72
20
34

stel-dat dit de twee ( niet-vierkante ) matrices zijn die
willen vermenigvuldigen. We maken eerst de producten
van regels van de eerste natrix, met kololtunen van de
tr.reede. Dat doen we door het eerste element van de
regel in matrix 1 vermenigvuldigen met het eerste
element van de kolom van tnatrix 2, daarna het tweede
elenent van de regel van matrix 1 met het tvreede
element van de kolom van matrix 2, en vervolgens de som
te maken van aI die resultaten. Het resultaat dat we
daaruit krijgen, plaatsen we op een positie van de zo
ontstaande matrix, die overeenkomt met de regel in
matrix I en de kolom in matrix 2. In ons vo;rbeeld
wordt de nieuwe matrix dus :
we

r86
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1*

3*

1+2*2+5*3 l* 2+2* 0+5't 4
1+4*2+6*3 3* 2+4* 0+6* 4

of uitgerekend
20 22
29 30

:

Nog een voorbeeld !

t'73
42*2

=

1,"3+1*2
4* 3+2*2

17
16

U ziet dus dat volgens deze definitie,
het aantal
regels van de tweede matrix gelijk moet zi,jt aan het
aantal kolommen van de eerste natrix. De vermenigvuldiging van twee matriceg leverL dus een derde matrix op.
Deze vermenigvuldiging is niet omkeerbaar : matrixl *
matrix2 is niet gelijk aan natrix2 * matrixl.

In

OMIKRON.BASIC

rrAT Al

(N,n]=ll

gebeurt matrix-vermenigvuldiging met

:

(N,Q) *ct (Q,x]

voor matrix-vermenigvuldiging hoeven de matrices niet
vierkant te zijn. In het hoger geqeven voorbeefd worden
de matrices Bl(N, Q) en Cl(0.M) met elkaar vermenigvuldigd, en het resultaat wordt in het array Al(N.M)
ondergebracht

.

Nu gaan h'e een heet speciale vernenigvuldiging
uitvoeren. We willen de beide matrices

34x
2-leny
verrnenigvuldigen. AIs resultaat krijgen we

:

3x+4y

2\-y
In het voorbeeld werken we de eerste keer met
(N.1)-matrix. Een dergelijke natrix wordt soms
"kolomvector"

een
ook

genoemd.

zoals u ziet, hebben we een deel van een stelsel
vergelijkingen verkregen. Indien we afspreken dat
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A genoemd wordt

-1
en

x

B genoemd wordt

v
en

1I

0c

genoemd wordt,

dan kunnen we schrijven:

A*B=C
waarnee we bedoelen
3x+4 Y=

:

1 1

2x-Y=g

hier toe hebben vre alleen een erq eenvoudige nan.Ler
afgesproken om stelsels van vergelijkingen op te
schrijven. Hier koml evenwef de wiskunde on het hoekje
kijkei. LaLen we aannemen dat we een matrix x hebben,
,.i.roor 9eldt dat ze, bij vernenigvu ldig ing met A,
precies de eenheidsmatrix opleverL. Dan kunnen we beide
lijd"., ra., de bovenstaande vergelijking net de matrix x
veimenigvu ldigen. zodat we krijgen :
x*A*B=X*C
(in het rechter deel mag u overigens niet:. c * x
schrijven, omdat de vermenigvu ldiging van matrices niet
ToL

omkeerbaar is

).

Maar A*x is precies de eenheidsmatrix
verrnenigvu ldigd net onze B geeft :
1

0

0

I

En

die.

x
v

x
v

deel
In het rechter
vernenigvu ldigen we onze ficlieve
een rnatrix van de vorm :

vergelijkj-ng
de
matrix met C. C is

11
0

volgens de regel-s van
188

de

matrix-vermeniqvuldiging
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IS

het resultaat opnieuw een matrix, met een breedte van 1
en een hoogte. qelijk aan die van matrix x. Nu is het
gemakkelijk te begrijpen dat de matrix X, als die
bestaatr precies dezelfde grootte als A moet hebben
(andera kon de vermenigvuldiging van beide niet een
matrix van de grootte van A opleveren). Bet product van
x en C is dus een matrix van de vorm
3

a
b

waarbij a en b twee ons onbekende getallen zL)o.
lfanneer we dus onze vergelijking
matrixmet
vermenigvuldigingen

:

A*X*B = X*C

anders schrijven, krijgen we
x

;

a

v
van
lie hoeven de oplossing van ons stelsel
vergelijkingen maar af te lezen. U hoeft zich
natuurlijk niet te beperken tot twee vergelijkingen met
twee onbekenden. Bij drie vergelijkingen met drie
onbekenden wordt de natrix A een 3*3-matrix (de matrix
x ook), B en C worden 3*1-natrices. op die manier kunt
u doorgaan tot 100*loo-matrices en nog meer.
Nu hebben we geleerd dat het oplossen van stelsels van
vergelijkingen van een willekeurige grootte, heel
simpel is : we schrijven eerst het systeem van vergeIijkingen in de vorrn van twee matrices (een natrix met
de coilfficienten en een matrix net de resuftaten),
vervolgens zoeken we een matrix X die. vermenigvuldigd
met de co6f f icienten-natrix, precies de eenheidsmatrix
oplevert, en we vermenigvuldigen die net de resultatenmatrix van ons stelsel van vergelijkingen (met een
N,1-matrix dus). Het resultaat is een N,l-matrix die
netjes van boven naar onder gesorteerd de oplossingen
xtytzt... van onze vergelijkingen bevat. Het tere punt
in ons systeem is duidelijk het uitzoeken van de natrix
X. De vraag is : bestaat ze wel voor elk systeem van
vergelijkingen en zo ja. hoe wordt ze berekend ?
: nee, die matrix x
De antwoorden zi.)n duidelijk
bestaat niet voor alle vergelijkings-systemen. wanneer
ze bestaat, dan kan OMIKRON.BASIC ze voor u vinden.
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van het stelsel

:

x+2Y=4
x+2Y=5

zien we dat het onoplosbaar is. Bij

:

x+2Y=4

2x+4y=8

zien we dat de tu,ede vergeLijking het dubbele van de
eerste is, en dus geen bijkomende inforrnaLie bevat, In
beide gevallen is het stelsel van vergelijkingen niet
( ondubbel z innig ) oplosbaar. In dergelijke
gevallen is
het niet mogelijk om een rnatrix X te vinden die, meL de
coEf f icientenmatrix vermenigvu ldigd, de eenheidsnatrix
oplevert. In alle andere gevallen bestaat die matrix X
w6I. De matrix x die, met A vermenigvu ldigd, E oplevert
(de eenheidsmatrix ) . wordt INVERSE van A genoemd, De
berekening van de inverse matrix verloopt vooral bij
een grote natrix A erg moe.izaam en traag. In
OMIKRON.BASIC doet u dat met een corunando.
Al(N,N) = INV B!(N,N)
Ook hier kunt u met arrays met dubbele precj-sj-egetallen werken. Het commando MAT INV kan bij grote
matrices een bijzonder lange uitvoeringstijd vergen,
Bij een matrix van 100*100 elernenten vin dubbele
precisie bijvoorbeeld. neemt MAT INv in totaal 12
minuten in beslag I De tijdsduur neemt toe met de derde
macht van de matrix-grootte : een 255*255-matrix
inverteren duurt dus totaal ongeveer drie en een half
uur. Voor matrices van normale grootte met bijvoorbeeld
10 onbekenden zal MAT INv evenwel met beduidend minder
MAT

dan een seconde toekomen.

Een kort demo-progranuna, orn duidelijk te maken hoe u de
invertering van een natrix kunt gebruiken :
10 INPUT \ EOEVEEL ONBEKENDEN lN HET SISTEEM
20 DIM A!(N,N): DIM C!(N,0): DIM X!(N,N)

30
40
50
50

";lr:

INVOER (N)
MAT X! (N,N)=INV

MAT v!

A!(N,N)
(N,0)-X! (N,N)*C! (N,0)

UITVOER (N )
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IV=N-I

,
I

r
r

t

i
l-

i

70

END

IOOO DEF PROC INVOER( A)
1010 LOCAL t,K
1020 FOR l=0 TO A FOR K-O TO A

1030

:

PRINT "ELEAENT

1040
1050

NEXT K,I
FOR r=0 TO A

1065

NEXT

1060

tt;I;tt ttiK;:

PRINT iRESWTAAT VAN REGEL

I

IN?UT A!

ttl, :

(t,K)

tNpUT

C!(t,0)

1O7O RETURN
2OOO DEF PROC UITyOER( A)

2010
2020
2030

FoR

I=0

TO A

PRINT Yr

(I,O)

NEXT

2O4O RETURN

fn dit voorbeeld nemen de procedures voor in- en
uitvoer meer ruimte in beslag dan de eigenlijke
berekening op regel 40 en 50.
OMIKRON. BASIC berekent ook de determinant van een
matrix. De verklaring van het begrip .determinant" en
wat u er mee kunt doen, zou dit boek veel te dik maken.
We verwijzen daarvoor naar de vakliteratuur terzake.
x=DET(Al (NrN)

)

De functie DET berekent de determinant van een
vierkante natrix. Ook deze functie kan een lange tijd
in beslag nemen, wanneer het om een grote matrix gaat.
De functies MAT INV en DET( ) hebben erg veel
geheugenruimte nodig. Wanneer u de foutmeld ing ?OUf OF
flEIORY krijgt op een regel die een van beide functies
bevat, dan hebt u waarschijnlijk nog zeer veel geheugen
vrij voor gewone toepassingen, maar niet voldoende voor
een van die functies.
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PROGRAIiIIiTEREN

OP

I{ACB INETAAL-N IVEAU

oMIKRoN.BAslc beschikt over een aantal krachtige
conmando's, waardoor u de functies van het operating
syslem en de 68000-processor volledig kunt gebruiken.
In dit hoofdstukje worden die conunando's besproken.

POKE
Syntaxr POKE <adr es>,<waarde>

schrijfL het getal <waarde> op heL adres <adres>'
Daarbij tnoet <waarde> een byte zijn, dus tussen 0 en
255 liggen. Een voorbeeld :

POKE

POKE 400000,255

zet de waarde 255 op adres

400000.

IIPOKE
Syntax: wPOKE <adres>,<waarde>

lijkt op POKE, maar werkt met getallen van 16
bits. dus tussen -32768 en 32767. wPoKE is de afkorting

wPoKE

van woRD POKE. Enkele voorbeelden

:

wPoKE 400000,4780

schrijft

de waarde 4780 op adres 400000

wPoKE $56000, s2A00

schrijft

de waarde $2A00 op adres

556000

LPOXE
Synlax: LPOKE <adres>,<waarde>

ook LPoKE gegevens in het
Net zoals POKE schrijft
geheugen. Maar LPOKE (LoNG POKE) schrijft
4 byLes
tegelijk, een long integer. zowel bij wPoKE aIs bij
LPOKE rnoet heL adres <adres> even zijn. d,w.z. deelbaar
door 2.
t92
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'l
Ook de overeenkonstige

lees-functies bestaan

:

PBEK
Syntax : PEEK (<adree)

PEEK

leest

1 byte op het opgeqeven adres in

geheugen. Een voorbeeld

het

:

PRINT PEER( 4OO000 )

zet de inhoud van geheugenplaats 400000 op het scherm.
WPEEK

Syntax : WPEEK(<adres>)

leest een woord op het aangegeven adres. Ook hier
moet het adres even zijn. WPEEK( 123) is bijvoorbeeld
niet toegestaan.
WPEEN

LPEER
Syntax : LPEEK (<adres>)

Ieest een long geta.l (32 bits) op het aangegeven
adres. Het adres moet even zijn. LPEEK(123) is niet

LPEEK

toegestaan.
IPL

Syntax : IPL <waarde>

Met het corunando IPL kunt u het Interrupt

Pri-ority
Level bepalen (het voorrangsniveau van interrupts).
Door signal-en van randapparatuur (bv. timers ) wordt de
68000-processor geregeld onderbroken in zLjr' normale
werkzaamheden. Dan voert hij een prograruna uit dat
hoort bij dat bepaalde interrupt-s ignaal (bv. de klok
bijstellen) en vervolgens gaat hij weer verder met wat
hij bezig was te doen, alsof er niets gebeurd was. Over
het algemeen merkt u niet van zijn "zijsprongen'.
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Met het commando IPL bepaalt u door welke signalen de
procegsor zich zal laten "storen" en door welke niet :

IPL l laat "horizontal blank" interrupts toe
IPL 3 is standaard
IPL 4 schakelt de vertical blank interrupts uit. De
sprites werken niet meer, de muis beweegt niet
meer en de cursor wordt niet meer afgebeeld. Dit
alles maakt het progranuna ongeveer 2 I sneller.
IPL 5 toetsenbord wordt niet meer afgetast, de toetsen
"klikken" niet meer, er worden geen gegevens meer
over de RS232 ontvangen, het corunando WAIT wacht
voor eeuwig, en ON TIMER GOSUB werkt niet meer.
Bovendien kunt u met IPL bepalen of OMIKRON. BASIC het
programma rnoet afbreken wanneer op [CTRL]-[C] wordt
gedrukt. Door het hoogste bit op 1 te zetten, maakt u
OMIKRON. BASIC "ongevoelig" voor ICTRL]-[C] :
IPL 3+(1 SHL 3l) schakeLt IPI, 3 in en voorkomt dat het
prograrnma wordt gestopt.
WVBL
Syntax : WVBL

Het conmando WVBL (Wait for Vertical Bl,ank) wacht tot
de video- processor het tv-beeld heeft getekend (alle
l/70ste reap. 1/50ste seconde ) .
Voor profa : !fVBL wacht niet

op de VBL-interrupt,

maar stelt de "status VBL" vroeger vast. Dat spaart
waardevolle tijd voor het tekenen van de sprites. I;tet
IPL 4 wordt de VBl-interrupt door het corunando IIVBL
oPgeroePen.

194
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MACEINETAAL

BASIC is erg sne1. Maar het werkt nog sneller
in machinetaal : een prograrnma in machinetaal kan door
de 68000-processor direct worden uitgevoerd, en hoeft
niet eerst door een interpreter of een compiler te
worden "vertaaLd'. Wanneer u echt in machinetaal wilt
leren werken, dan raden wij u aan om een boek over
6 8 00 0-nachinetaal aan te achaffen.
Bovendien hebt u dan na een tijdje een assembler (rnet
editor) nodig, en een debugger. Het ',IDEAI"-pakket
bevat alles in 66n. ( IDEAL komt van Integrale
Debugger/Editor/Assembler/Linker), U kunt het bij
dezelfde uitgever verkrijgen.
Het volgende commando dient om een programma in
machinetaal te doen uitvoeren I
OMIXRON.

CAIJ
Sytrtax : CALL <variabele>[(parameter,parameter ...)]

Dit colunando start een prograrnma in machinetaal, op het
adres dat door de variabele rarordt aangelJeven. Dit
prograrnma moet eindigen op R?S. Fouten die in dat
progranma voorkomen, krijgen het conunentaar : ?Address
ertor in <regeTnuruner van CALL> of een andere
foutmelding.

De lijst met parameters kan worden weggelaten. Wanneer
u parameters opgeeft, worden die in een vorm zoals C
gewoon is, woord voor woord op de stack gezet, de

eerste bovenaan, de laatste onderaan. De eerste
parameter wordt door uw programma dus opgehaald met
MOVE.W 4(A7),D0; de tweede met 6(A7) enz.
wanneer u longs wilt doorgeven, moet u die eerst in
\.rords splitsen, rnet behulp van de functies HIGH en LOW.
Een voorbeeld r
10 H7L7,:MEIORY( 20 ) : REM reserveer 20 bytes
20 FOR I=Ea77o TO Ea77o+18 STEP 2
30 READ A:VPOKE I,A
40 NEXT I

50 2ALL E777,(3,EICE( LPEER( $44E)),Lou( LPEEK( $448)))
60 REM beeTdsehern-edres 7n adres S44E wordt
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70 REM tn twee wotds op9espTTtst
90 END
lOO DATA

...

110 DATA $4E75: REM cotuenilo

RTS

U kunt het adres all66n aLs een variabele opgeven,

niet als een getal.
voor profa : het adres van de SEGPTR (zie aldaar) wordt
Uw programm-a's in
in register A0 doorgegeven.
machinetaal r{rorden in supervisor mode opgeroepen, en
kunnen met alle registers rderken, behalve de ssP,
DEF USR
Syntax : DEF USR = <waarde>

Dit

definieert het adres van een machinetaaldat met USR opgeroepen wordt.

commando

programma

USR
Sytrtax : USR (<waarde>)

De functie USR roept een programma in machinetaal aan,
op het adres dat met DEP USR vrerd vastgeLegd. Daarbij
rrordt de waarde tussen haakjes doorgegeven (kan ook een

hele terrn zijn) in het register D0 (long). De waarde
die op het einde van het machinetaal-prograrnma in D0
staat, wordt aLs functiewaarde meegebracht.

De hierna volgende conmando's hebt u niet a1leen nodig
om met machinetaal-progranna ' s te kunnen vrerken.
Eenieder die de nogelijkheden van OMIKRON.BASIC nog wil
uitbreiden, heeft er behoefte aan. On bijvoorbeeld
stringa aan een machinetaal-prograrNna door te kunnen
geven (cfr. CAIL ) hebt u nog een aantal. bijkornende
pointers en adressen nodig.
Maar voorzichtigheid is geboden : dergelijke trucs zijn
meer bedoeld voor de gevorderde gebruiker, die speciale
effecten wil of moet bereiken. Hier kunnen we helaas
niet a1les in detail beschrijven.

196
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SEGPTR
Syntax : SEGPTR

De functie SEGPTR berekent het adres t aar de tabeL van
de SEcment-PoinTeRs staat. Dit zijn pointers naar
geheugengebieden, die OMIKRON.BASIC op een dynamische
manier beheert. Om de volgende tabel Le kunnei lezen,
nog dit : het adres waar het geheugenblok op een
gegeven ogenblik staat, kunt u berekenen met :
Adres =

Offset
0
4

I
12
16

20
24
32
36

40
44

48

LPEEK( SEGPTR+offser

)

cebj-ed in geheugen
tabel met regelnuruners
1 word = regelnummer.

l long = relatieve pointer naar regel
start van BAsIc-programagebied
tabel met variabelen-pointers
tabel met variabelen
gereserveerd
arrays

filebuffer
strings
vrij

progranmapointer naar nu uitgevoerd commando
"Garbage Top"
"Garbage Botton"
"carbage High"
maxirnale waarde van stack (daaronder nog lK

voor het operating system
stack bottom
hoogste geheugenbereik voor BASIC (instelbaar
met het commando CLEAR )
Hier volgt een voorbeeld hoe u met de functie SEGPTR
kunt "spelen'. Dit programma definieert een procedure
met de naam "Renumber". die in tegenstelling tot de
ingebouwde Renumber een voor- en een nadeel heeft. Het
nadeel is dat GOTO. GOSUB enz. niet mee hernummerd
worden. Dat is niet zo erq, wanneer u enkel met
procedures en GOTO Label werkt. Het voordeel is, dat u
zelf speciale voorzieningen kunt inbouwen. ALs
demonstratie. bevat regel 150 een controle op
regelnummers die een veelvoud van 1000 zL)D : zodra
het nunrmer
"Renumber' zo een regel tegenkomt, blijft
van die regel behouden.
56
50
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6-1000 DEF PROC Renunber: Stp=10: G0T0 Renl DEF PRoC RenuDber (Stp)
6jtttlt_Ren:Adr= L?EEK( SEcpTR+0 ) : ReEeT=0

6i020 VHILE l,tPEEK( Adr)<64000:
einale ven prograMa (=65535)

630i0
63040
63050
5io6o
63070
63080

Rege-l=Regel+SiP

IF

REM

stoP bii regeTs >=54000 of

,tPEEK(Adr) IAD 1000=0 THEN

IF

wPEEK(Adr)<Regel

oP

THEN

RegeT=WPEEK( Adr )

VPOKE Adr, Rege 1

Adr=Adr+6

WEND

RETURN

VARPTR

Sy tax : vARPTR(<variabele>)

voor profs : De variabele <variabel-e> staat op het
adres dat u met VARPTR laal berekenen. Daarbii kunt u
de naam van de variabele vanaf dit adres naar beneden
de waarde van de
toe vinden (eindigend op een nul),
variabete naar boven toe. Bij integers staat het getal

in 2 of 4 bytes. Bij korte floats

vindt

u eerst

een

word voor de exponent, dan een long met de mantisse.
Bij double floats zijn dat trree longs met de nantisse.
De exponent bevat in het laagsle bit hel leken van de
mantisse.
Iong met de
Strings zijn als volgt opgebouwd :
pointer (relatief m.b.t. String-SEcment (LPEEK( VARPTR
+ 28l,l,, cfr, SEGPTR) naar de eigenlijke slring-inhoud,
1 word met de lengte van de string. De stringinhoud
eindigt niet op een nul en bevat in de 4 byLes v66r de
string bovendien nog een pointer, relatief m.b,t. het
variabelen SEGnenL. die 'rijst naar het definitieblok
dat met VARPTR geadresseerd wordt.
IilEl,toRY
SvDtax 1 : A=MEIUORY(-1)
Svntax 2: A MEMORY(<aintal>)

Syrtax

3:

A=MEN[ORY(<SI'i g>)

Met behulp van de functie MEMORY kunt u, bijvoorbeeld
voor een progranrna in machinetaal of voor schermen,
geheugen reserveren. MEIDRY(-1) berekent over hoeveel
bytes in heL geheugen het GEMDoS nog kan beschikken.
MEMORy(aantal) reserveert het gernenste aantal- byles,
boven de BASIC-grens (indien te weinig geheugen , ?Out
r98
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gebied
?f
lternary ) en geeft ook,het adres waarop het
begint.MEMORY(string) doet quasi hetzettie : -er worat
een stuk]e geheugen gereserveerd, de string
op
dre plaats gezet, met op het einde een nut, wordt
en
het
adres wordt berekend. Een voorbeeld:
Adre s-llElORY ( ,,Hallo

allemaal,') : pRINT Adies

Stukken geheugen die u rnet MEMORY reserveerde, worden
na een CLEAR, RUN of een wijziging aan het progranma.
weer vrijgegeven.
BIOS
Syntax : BIOS([<terugkeer - waarde>1,<functienummer>{,<parameterlij st>l)

Met het corunando EIOS roept u het BIOS (Basic Input
Output System) van de Atari ST op. Achterin dit boek
vindt u de bespreking van alle functies van het BIOS.
Een voorbeeld !
1

0

0

Bu

f f e r = MEllORy

ll0

BIOS

(

130

FOR

I=Buffer

l

(5

2

)

: Ae n

t

a

T-

1

:

Nunt ne

r

= O : Dr

tv e - O

Fout,4,0, EICE( BuffeE ) ,LOW( Buf fer ) , AantaT,Nutur.r, Dtlve )
120 IF Fout<o TEEN ERROR 57+256rt(-Fout)

I4O
150

TO

Buffer+5ll
),

PRINT ITEX$( PEEK(I)
NEXT

I

Met Blos-functie nuruner 4 leest u de boot-sector oP
drive A\:. Indien er een fout optreedt, geeft BIOS een
negatieve foutcode.
XBIOS
Synlax : XBIOS([<lerugkeer - waarde>],<functienummer>[, para,ueterlij st>l)

het coNnando XBIOS roept u het XBIOS (extended
Basic Input Output System) van de Atari Sf op. Achterin
dit boek worden aLle XBlos-functies besproken.
MeL

Een voorbeeld

3

IOO REPEAT

tto
l2O
130
140

r=1 To 2
XBIOS(,37):

FoR

PALETTE

NOT

REM

wecht op tetugloop van het bee)-dpunt

(HPEEK( $FF8240) )

NEXI I
150 UNTIL LEN( INKEY$

)

:

REA

neBeert achtergrondkleur

OR IIOUSEBUT
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GEI,IDOS

Syrltax : GEM DOS{l<te rugLeer - waarde>1. < fu nct ie nurn nrer>[,

pa ranl

eterlijst>l)

Met het commando GEMDoS roept u het GBMDoS (Graphics
Environment Manager - Disk operating System) van de
Atari ST op. Achterin dil boek worden alle functies van
hel GEMDOS besproken.
Een voorbeeld

:

100 CLEAR: pjaats-_FRE(0)+

tt0

PTaars-4096:

CLEAR

120

Enviton=MEN1

)40
1 5 0

GEWOS

MEM,RY ( -

REM

1)

no,efijk opsTa4ruinte vrijteven

CIIRS(0)+"A:1,,+CHRS(0)+CHR$(255)

130 Cotunand=W4ORY ("" )
Naam=MEMORY (

zoveel"

"A, ILoGO.

PRG"

)

)

(, $48, 0' HIGH( N a an), Loll ( N a an)'
LOW(Environ) )
EIGH( Environ)

IGH

(

Coi

nand

),

LOw

(

Connand

'
160 CLEAR 65536

Dit programma laadt
het meteen.

LOGO.PROG

van drive

A:\

en start

VDI
Syntax : vDt(Opcode, CONTRL'array. INTIN-array. PTSIN-array.
INTOUT'array. PTSOUT-array)

Met het corunando vDI
Environment Manager Atari ST op. Achterin
van alle functies van

roept u de GEM VDI (Graphics
virtual Device Interface) van de
dit boek vindt u de bespreking
de

GEM vDI .

AES
Syntax : AES(Opcode, GLOBAL-array. INTIN-array, ADDRIN-array,

INTOUT-array, ADDROUT'array)

Met het corrunando AES roepL u de GEM AES (Graphics
Environment Manager - Application Environmant Services)
van de Atari ST op. Achterin dit boek vindt u de
bespreking van alle functies van de GEM AES.

voor vDI- en AEs-commando's is het eenvoudiger om de
GEM-Library te gebruiken.
Aangezien bij aIIe oproepen van BIoS, XBIOS en GEMDoS
200
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),

ille parameters a1s words opgegeven worden, moesten in
de hoger . gegeven voorbeelden alle
Iongs worden
opgedeeld in een hoog en een laag deel.
EIGE
Syntax I A=HIGH(B)

Deze functie berekent het hoge word van B.
row
Syrtax : A=LOW(B)

Deze functie berekent het lage woord van B. Ze is
hetzelfde als A-B AND $FFFF I

I

niet

eroAD
Syntax : BLOAD<'f ilenaam'>[,<adres>]

'
,
,
,
'
!

BLOAD Iaadt de genoemde file op het aangegeven adres;
wordt geen adres gegeven, dan wordt ze in het
beeldscherm geladen. Met BIOAD kunt u dus niet alleen
eigen machinetaal. -progralu'na ' s laden,
maar ook
afgewerkte grafiek, die met BSAVE op de schijf werd
gezet of die u maakte met DOODLE.

t
:
BSAVB
Syntax : BSAVE <"filenaam">[,<adree,<lengte>l

BSAVE zeL ofwel het opgegeven aantal bytes vanaf
<adres> op de schijf, ofwel. indien u enkel de filenaam
opgeeft, het volledige beeldscherm.
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SAVE SYSTEM

(enkel voor de module-versie!

)

Syntax : SAVE SYSTEII, <adres>

Het commando SAVE SYSTEM reserveert zich een stuk
geheugen van het GEMDOS en kopieert heL werkgeheugen
van het operating system (van 0 lot hel opgegeven
adres) in dit blok. Door een druk op RESET (de toets
achterop de nachine) wordt dit blok automatisch Lerug
op zijn-plaaLs gezet. Dit houdt in dat RESET ook bij de
cbuoos-routine Evnt Multi nog meerdere keren kan

werken, en dat eilen nac h inetaa l-programma ' s
fouten ?) minder grondig crashen.
Een voorbeeld :
100 SAVE SYSTEM $A1OO: REM Soed voor a77e Ateris ne. T0S in
110 Pacrnan=MElioRY ( 9 84 ) : REM zo lang is nijn eiSen Pecnan

(met

ROM

7

120 BLOAD "PACIIAN.SSK",Pacnan:

REM

laad

Proqremna

Iiq CALL Pacnen

!{anneer er nu een crash voorkomt. drukt u gewoon op
RESET-toets.

202
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de

DIVERSEN

ECOPY
Syntax : HCOPY

HCOPY stuurt de inhoud van het beeldscherm naar de
printer. Dat kunt u ook laten gebeuren door op
IALTI-[HELP] te drukken. Spuwt uw printer btadzijden
vo1 rommel, dan kan het volgende helpen :
- zet de computer opnieuw aan. Laad de accessories van
uw system disk mee en stel het type van uw printer in
met de selectie "Type printer"
of ook :

- pas het volgende progranma aan voor uw printer
10

ON EELP GOSUB

:

llardcopy

20000-Earclcopy

2O0lO OPEN "P",l5,Linefeed(2)
20020 Scradr-LPEEK( $44e ) ' heal scheta-ealres op
20030 FOR X-Scradr TO scredr+7g
20040 PRINTIl5, CIIRS(27) ;"K" ;MIRRoRS(MxI$(400) ) t
20050 ' op 20040 hoort uw comaando voor "grafisch printenn
20060 EOR Y-X+80*399 TO X STEP -80
20070

PRINT'

15,

CER$(PEEK(Y)

),

20080 NEX? Y
20090 LPRINr CtlR$( 13);: Llnefeed(l)
20100 NEXT X
2ol I0 Linefeed(l): CLOSE 15
20120 RETIJRN
20130 DEF PROC Ltnefeed ( L)
2o14o FOR I=l TO L

20150 PRINT* t5, cER$ ( 27 ) t t'J" i C$R$ ( 24) ;
20160 'op 20150 hoott uw conunando voot 7!ae feed
20170 NEXT I
20180

RETURN
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ECOPY TEXT
Syntax : HCOPY TEXT

Dit commando stuurt de inhoud van het beeldschern als
tekst naar de printer. Daardoor kunt u ook op een
niet-grafische printer (bv. margrietwiel ) de inhoud van
het scherm laten afdrukken. Dit corunando functioneert
a1leen bij SCREEN 0.
I.IODE LPRINT

Syntax: MODE LPRINT <kentekeD van land>

Dit commando is vergelijkbaar net MODE (zLe aldaar).
MODE LPRINT "D' worden bijvoorbeeld de A, 6, ij,
e,
i5, ii en B aan Epson (en -conpatibles ) aangepast. Deze
aanpassing gebeurt all-66n bij LPRINT, en niet bij OPEN
"P",1... PRINT #1,...
Met

RENI]II
Syntax : RENUM [<rieu1{e regel>ll,<oude regel>][,<stapgrooile>l

Het gebeurt vaak, vooral na ettelijke
wijzigingen in
het progranna, dat de regelnumrners ordeloos op elkaar
voLgen, in plaats van in stappen van 10. Dat is vooral
storend, wanneer u tussen twee regels een regel wilt
invoegen, en die twee regels nurneriek d.irect op elkaar
volgen. In dergelijke gevallen helpt RENUM : met dit
corurando hernummert u het progranwa. AlIe GOTO, GOSUB
enz. die naar een regelnurnrner verwijzen. worden door
RENUM opnieuw berekend en in het prograrnma aangepast. U
kunt bij RENUM bepalen met welk regelnurnmer het
hernummerde programma moet beginnen. vanaf welk
regelnurnmer moet t orden hernunmerd, en met hoeveel de
nutluners moeten oplopen. Een voorbeeld
3

REtlUlt

1000'I00,I0 ' heraumelt het protrama vanaf retel lOO,
, zo dat re8e1 100, regel 1000 vordt en de

'

daaropvolgende

retefs 1010, IO2O

enz.

u de tr.ireede parameter weglaat, dan geven de
andere twee het nummer van de startregel en de stapgrootte aan, Het he).e programma wordt hernummerd. Dit

Wanneer

204
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wordt het meeste gebruikt. Een voorbeeld

:

RENUM 150, ,8
hernunmert het hel-e progranma. De eerste regel- krijgt
nummer 150, en daarop volgen 158. L66, 1'7 4 elrz.

RENUM net maar 66n parameter hernummert het hele
prograJnma in stappen van 10. De parameter geeft het
eerste regelnummer in het hernummerde prograluna aan.

zonder parameters hernurunert het hele programma
in stappen van 10, waarbij het nieuoe programma op
regel 100 begint. Na het commando RENUIi, hebt u dus een
prograrnma dat begint op regel 100, en in stappen van 10

RENUM

verdergaat.
cLs
Syntax : CLS

CLS

lrist het beel-dscherm of het beeldscherm-window.

WAIf
Sytrtax : WAIT <aantal secondeD>

WAIT wacht

precies het opgegeven aantal seconden,

een nauwkeurigheid van 1/400ste seconde.

met

REI,I

Sytrtax 1 : REM <iomnrentaar>
Sytrtax 2 r ' <kommentaar>

Een half jaar na de ontwikkeling wordt een programma
zonder bijbehorend conmentaar r een gesloten boek. wilt
u uw prograflma's ook later nog kunnen begrijpen (bv. om
ze uit te breiden), dan kunt u er het beste corunentaar
aan toevoegen. Daartoe beschikt BASrC over het conmando
REM (van htt nnge).s "Remark"' opmerking). De syntax is
even eenvoudig als het conmando belangrijk ! wanneer
een progranmaregel een REM bevat, wordt a1les wat
daarna votgt als conunentaar gei.nterpreteerd. Enkele

voorbeelden:
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IOO Aanta!-150: REll vethogen indien nodiB

100 IF Aasee2!<lE-7 COTO 500: REA

vcrweetToosd

kan

kan ook alleen op een regel staan :
100 REN hler dcflalE.lcs van ile stanilaaril procedutes

REM

REM kan afgekort lrorden tot een apostrof (
Gebruik
van de apostrof heeft nog een voordeel ! u'].. kunt het
overal gebruiken, en er hoeft geen dubbele punt voor te
staan . Bovendien is het minder typrrerk.
100

IF l{assa2!<18-7

TEEN COTO 5OO

Maak uw comnentaren zo

,

verweerloosbaar

duidelijk mogelijk

Nietszeggend comnentaar :
100 LINE STYLE-3 'echakel lUn-rype 3 in

Duidelijker commentaar :
100 LINE STYLE-3 'alle lLjnen

206

worden

srlppellijnen
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3

GELUID OP DE COI{PUTER

sT is de YM-2149 geluidsprocessor
ingebouwd. Een kort overzicht van zijn mogelijkheden :
In de Atari

- 3 onafhankelijke geluidskanalen ("stemmen"' "voices")
- 1 ruisgenerator
- 1 omhul lenden-generator voor de 3 kanalen ("envelope
generator

"

)

bevat drie conmando's, warmee u de
luids-capaciteiten van uw ST volledig kunt benutten.

oMIKRoN.BASIC
ge

TT'NE

Syrtax : TUNE <kauaab,<toouhoogte>I.:kaoaal>,<tooDhoogte>...1

Dit cornrnando bepaalt de hoogte van een toon, Het getal
dat u daarbij opgeeft, is niet de frekwentie, maar
veel-eer een waarde die direct in de toepasselijke
registers van de geluids-chip worden geschreven.
Daarbij geldt : hoe kleiner het getaf, des te hoger de
toon. Een halvering van het getal verhoogt de toon met
een octaaf. Bij waarden rond I en kleiner hoort u niets
meer, en maakt u hoogstens uw poes gek. De grootste
toegelaten waarde is 4095. Daarnee produceert u de
Iaagst rnogelijke toon.
Bij etk connando ?UNE schakelt oMIKRON,BASIC de toon
voor het gekozen kanaal in. wanneer u een frekwentie 0
opgeeft, wordt het kanaal uitgeschakeld.

NOlSE
Syntax : NOISE <bitmasker>.<ruisfrekwentie>

Dit conunando stuurt de ruisgenerator. De ruisfrekwentie
is natuurlijk geen vaste frekwentie : ruis is niets
anders dan een mengsel van verschillende, willekeurige
freklrentiea. U kunt met een getal van 0 tot 31
instellen, welk frekwentiebereik die willekeurige
frekwenties hebben. ook hier is 0 de hoogste en 31 de
laagste frekwentie.
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Het bitmasker bepaalt, naar welk kanaal de

ruis

gestuurd moet worden. De ruis heeft hetzelfde volume of
dezelfde envelope a1s het gekozen kanaal.
l: kanaal 1
2: kanaal 2
4: kanaal 3

Indien u de ruis naar meerdere kanalen wilt sturen, dan
tel-t u gewoon de bovengenoemde cijfers
van de
afzonderlijke kanalen bij elkaar op. Voor kanaal I en 3
samen, moet u bijvoorbeeld 1+4=5 als bitnasker opgeven.
Een voorbeeld :
100 PoKE 5484,10

ll0

'toets-k7ik en be7

uitgeschakeTd

1,15 ' hoogste voTune
120 TUNE I,XXX 'kenertoon A (7a)
130 A$=INPWS(I) ' wacht op een coets
VOLUME

199 PORE

$484,15 'toets-k7ik en be7 weer

Of. iets omslachtiger
l0
20

PRINT "SEop

let

ingeschake)"d

:

progtetnne

net

ON HELP GOSUB Einde

IHELPI"

i0 IPL3+(1

SEL 31) ' bTokkeer TCTRLJ-lcl
100 PORE $484,14 'schakeT toers-k.lik uit
110 VOLUNE 1,0,5OOO 'eDvelopei experinentereo !
120 VOLUME 3,0,5OOO 'kanaal 3 steunt kanaaT I
130 VOLUME 2,0,5000 'ruis - enveTope

140 NOISE 2,4
I5O REPEAT

truis op kenaal 21 zeer hoge frekwentie

160 RESTORE
I70 REPEAT
180 READ Toon
190 TUNE 1,Toon,2,0,3,Toon: VOLUME 1,0,5000
200 UAIT 3116 ' wacht 3116 seconde
210 TUNE 1,0,2,0,3,0:VOLUME 2, o, 1000
22O WAIT 1116 ' wacht 1116 seconde
23O UNTIL Toon=o
24O UNTIL 1=0 'd,w.z. oneindig
500-Einde
510 POKE 8484,15

520 IPL

'toets-k7ik weer ingeschakeTd
3 ' ICTRLI-tcl weet toeqestaan

530 PRINT CIIR$(7) 'geTuidsgeneratot weer op standaard54O '
inste77Lnq, door de BELL-coon
55O END
1000 DATA 51,61,70,81,81t70,61

, reeks

conen

IOIO DATA O

208
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VOLIrlilE
Syntax
Syatax

I

: Volume <kaoaaF,<volume>

2:

Volume <kanaab,<nr. van envelope>,<envelope

-

interval>

Met het conmando VOLUUE volgens syntax 1, regelt u het
volume van een kanaal. Elk kanaal kan een eigen volume
hebben. Op die manier kunt u bijvoorbeeld bij een
muziekstuk de begeleiding zachter doen klinken dan de
melodie. De toon heeft een konstant volume, en wordt
dus niet geleidelijk luider of stil-Ier.
Volgens syntax 2 vrerkt het anders : dan bepaalt u
namelijk een envelope, een omhullende curve, voor het
geluid. De envelope bepaalt op welke manier het volume
net de tijd verandert.
U hebt de keuze uit de volgende envelopes

8

r

t,lt,ltr

ltr ltt ltt

3

lt,ltt ltr ltt

9: \
10: \

\/

/\

\/

/\

\/

/\

\/

/\

\/

/\

\/

/\

\/

/\

\

11: \

722 /

,'l

/

l,'1,'1,' l,'1,' l,'l

/

|

13: /
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14l

\/

/\

\/

/\

\/

/\

\/

15:

interval> bepaalt de tijd
llanneer u
twee
tussen
"zaagtanden" '' - llanneer
verioopt
interv-al van ongeveer een seconde wj-lt, moet u
parameter een wiarde lreven van ongeveer 8000'
De parameter <enve lope-

2ro
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die
een
deze

VARIASELEN-STRUCTUUR

A1s voorbeeld : srraarS(0,0)

R

5

- tt.a

D.4 vARttll Dijr @l

'A' : rcl.ti.@ Fi.l.r; i.l .r.rt .lr..

vr t.l t.!!.rt rrtm... d. !oi!L.
*ij.l. Dct .r bij opt r.ld ro.a...
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OMZETTING VDI-XLEUR

VDI-kIeur

->

IIARDWARE-KLEUR
ll

l6kleuren

0

I

ardware- k I err r
4 kl eu ren

0

0

15

3

2

1

I

3
4

2

2

4
6

6

3
5

1

9

l0

1
8
9

11

10

t2

12

13
14

t4

15

13

B

11

FILL INTERIOR STYLES
De tlreede parameter bij FILL STYLE= bepaalt de keuze
uit 56n van de volgende opvuipatronen :

FILL STYLE =

2

[:::::l liiiiiil

ffi ffi

L23456'7

l.ffi

tlfi t:tl f,,j l: ffi ffi [,:,] [tJ H Hii:l
ffil'1
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2t 22
:

9
FILL

STYLE

I

ffi ffi

=

1

3

aawil ilEffi()t4Kll10lHffi
11
12

2t2
t
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TYPES VAN

FILBS

(OPEN }

Het type dat

u bij het cornmando oPEN opgeeft,
indicatie van het soort van fiLe dat u wilt.
kiezen uit de volgende type-aanduidingen

rs een
U kunt

3

enkel te
Sekwenti€Le (disk- )file;
lezen.
Bv. : OPEN "r ",1, "A3 \DESKTOP. TNF".
kunt u gegevens
Met INPUT{+1
lezen. EOF(l) geeft aan of het einde
van de file bereikt is
"O" "Output'

"A" "Append"
"R'"Random"

"F" "Fi1es'

enkel te
Sekwentiele (disk- )file;
OPEN
schrijven.
Voorbeeld r
"O",1, "ADRESSEN.DAT". u schrijft net
behulp van PRINT}l of llRI?Ell1.
Zoals "Output", maar voegt gegevens
aan een bestaande file toe.
Bijv, : OPEN "A",1. "ADRESSEN. DAT'
Bijv. :
Random Aqcess (disk-)fiIe.
OPEN "R" . 1, "Stam. DAT" . 142: FIELD 1...
Het getal 142 geeft de lengte van
een record aan. De cijfers na FIELD
bepalen de inhoud van het record.
cET en PUT lezen en schrijven
gegevens, LOF berekent de Iengte van
de fiLe.
ta
Leest de directory. voorbeeld : oPEN
iFtr,1,trA,\*.*'.63. De 63 is een
bitmasker dat aangeeft wat voor
worden
attributen van de file
toegelaten. De 63 wordt als volgt
berekend

:

I voor "write protected" files
voor verborgen files
voor systeem-files
voor de naam van de diskette
voor folders ( sub-directorieE )
+32 voor files
die onder een
multi-user- operating system werden
gesloten (worden onder ToS niet
+2
+4
+8
+16

gebruikt

)
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2t3

l
Met cET 1,0 wordt de volgende file
gehaald. met EOF(1) komt u te h,eten
of het een geldige naam was (cfr.
programna FILES . BAS )

"P"'Printer"

opent een sekwentiele file naar de
printer. Voorbeeld : OPEN ,,p.,1.
Daarna kunt u net PRINTI|I de printer
.Iaten werken.
Opent een sekwentidle file

naar de
-interface. Bijv. : OPEN "V",1.
PRINT*I schrijft
gegevens over de
RS232 r INPUTiII leest ze.
Opent een sekwenti6le fite
naar de
MIDI-interface. Voorbeeld : OPEN
RS2

3 2

"M",1

"K"

"

Keyboard "

Staat toe dat colunando, s naar de
keyboard-processor worden gestuurd.
Bv.: OPEN "X",1: PRINTi+1,CBRS( 10);

CHRS(8) ;CHR$( 16) ;

3 CLosE

1

LBT OP :
Na OPEN "K"r1 kunnen alle

gegevens

die de keyboard-processor stuurt
(a1le bewegingen van de muis, elke
druk op een knop of het loslaLen
ervan) net INXEYS of INPUTS ( 1)
worden gelezen. CLOSE 1 (of CLEAR.
END, enz. ) herstelt deze toestand.
A. Het is dus niet neer mogelijk om
iets in te voeren via heL keyboard,
nadat u OPEN "K",1 in de directe
mode hebt getypt en vergat om CLOSE
1 te typen. Hulp in nood :
RESET-knop .

Indien u de disk-versie van de
interpreter gebruikt. kunt u dit het
beste vernijden, ondat u in dat
geval uw prograrnma kwijt bent.

274
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ITA.I{EN VAN

PILES

Een filenaam bestaat uit drie delen

:

-de naam van de drive ! A:
\AuK)\
-de pathnaan :
ADRESSEN. DAT
-de naam van de file :
De naam van de drive is een letter (Al tot P:). wanneer
u deze naam wegfaat, \^rordt de file geacht verbonden te
zijn met de standaard-drive, d.w.z. de drive vanwaar u
de interpreter hebt geladen. (Uitzondering : wanneer u
van drive o (van omikron) hebt geladen, schakelt
oMIKRoN.BASIC zelf om op Ar of C: indien voorhanden. ) U
kunt zelf de standaard drive bepalen met het conmando
CHDIR "Br" (bijvoorbeeJ.d).
Indien het eerste teken van de pathnaam een naar links
hellende schuine streep is (die typt u met de combinatie t A].T I - t SHIFT I - t \ I ) dan wordt van de directory op
het hoogste niveau uitgegaan. In het andere geval,
wordt het standaard path genomen. ELke drive heeft een
eigen standaard pathnaam. Na de conmando's ;
CHDIR "A:"
CHDIR "A.\AUTO'': CHDIR "8,\2IVD WORD''
'
bevindt u zich (r,rat de standaard pathnaan betreft) in
de folder 'AUTO".
Een naam van een folder met een linkse schuine streep,
geeft aan dat die folder geopend moet worden. Twee
punten met een linkse schuine streep zorgen ervoor dat
hij weer wordt gesloten ;
3

"..\"
verlaat de folder "AUTO" weer.
De eigenlijke naam van de file bestaat (net zoals de
naam van een folder) uit maximum acht tekens, aI dan
niet gevolgd door een zg. "extension" (dat is een punt
gevoLgd door drie tekens). De extension is gewoonlijk
criDr-R

een van deze

voor BAS Ic-programma ' s
BAS
.PRG, .TOS of .TTP voor progranma's in nachinetaal
.

. DOC

voor teksten en informatie
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INSTELLING VAN DE

RS2 32-PARAI.IETERS

Met het volgende programrna kunt u de paraneters van
RS232-poort instellen :

de

100 819200=0:

89 600= ) | 84800=2: 83600=3:82400=4 :82000=5
81800=6:81200=7:8500=8: 830O=9:8200= 10: Bt 50= 1t
1 20 B 1 3 4= I 2 : B 1 1 0= I 3 : 87 5= 1 4 : 85 0= 15 :No IJandsiake=0;

llO

tJ0 Xon_Xoff=l:Rts_Cts=2:Beide=t:

140 Stopl=8: Stopl

-Koi,rna
145 BiES=64: Bic5=95

150

_5= 15:

Ev;n=6 : Odd=a : No ne=u

Stop2=24: BitS=o: Bit t=32

'

160 Baudrate=8300: Handshake=Rts _Cts

:

PeritfEven

170 Stopbits-Stopl : Databits=Bit8
180 '
19O Ucr=Pericy+Stopbit s+Datab it s
2 00 XBIOS ( t l 5 t Baudr a r e, Eand shake, Uc r,
210 oPEN nv24", )

CONTROLECODES VAN DE VT5

cHR$(x)
'7

8

9

10

11

t2

13

2

- 1, - 1, - 1 )

_STANDAARD

Betekenis

produceert een toon
cursor 'l kolom naar links
cursor naar rechts, op de volgende TABplaats (on de I kolommen )
cursor I regel naar beneden ("Iine feed "
als 10
zelfde a1s 10 (???????)
cursor aan linkermarge ( "carriage return,,)
)

Hieronder betekent ESC X : CHRS(27)+"X". De volgende
conbinaties van controlecodes zi)l
de zogenaamde
"

ESCape-groepen " .

ESC A
ESC B
ESC C
ESC D
ESC E

276

cursor l rege1 hoger
cursor 1 regel lager
cursor 1 kolom naar rechts
cursor 1 kolom naar links
t4'ist het schern
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cursor in linker bovenhoek van scherm
cursor 1 regel hoger; indien nodig,schern
scrollen
ESC J
wis rest van beeldscherm
ESC K
wis rest van regel
ESC I
voeg regel tussen
ESC M
haal regel weg
ESC Y nl n2
bepaal positie van cprsor;
n1 is CHRS(reqeI + 32)
n2 is CHRS(kolon + 32)
ESCbn
bepaal voorgrondkleurl n is CHR$(kleur)
ESCcn
bepaal achtergrondkleur; n is CHRS(kleur)
ESC d
wis scherrn tot aan cursorpositie
ESC e
schakel cursor "aan"
schakel cursor "uit"
ESC f
Esc j
onthoud cursorpositie
ESC K
haal cursorpositie terug op
ESC I
wis regel
ESC o
wis rege)- tot aan cursorpositie
ESC p
schakel "INVERSE" in
ESC q
schakel "INVERSE" uit
ESC v
schakel autonatisch doorlopen "in" : de
cursor gaat na het schrijven in de 80ste
kolorn, naar de volgende regel
ESC w
schakel autonatisch doorlopen "uit" : de
cursor blijft in de 79ste kolom staan
De laatste twee Esc-groepen zijn niet bruikbaar in
SCREEN 0 (het EDlT-scherm. cfr.
conmando SCREEN). In
dat scherm zijn evenvrel de volgende extra colunando's
beschikbaar:
ESC
ESC

H

I

CHRS (

1)

cHRs(2)
cHRs(3)
cHRs(4)

cHRs(s)

Het daaropvolgende teken
r.rordt niet
aLs een controlecode
geinterpreteerd, maar naar het scherm
gestuurd. Probeer dit eens r [CTRL]-[A]
of ESC )
I ESC I . Het teken 27 (CHRS ( 27 )
wordt zichtbaar op het scherm.
voegt een teken tussen
wist een teken
bepaalt gelijktijdig de linkerrand en de
bovenkant van hel output-window
bepaalt gelijktijdig de rechterrand en de
onderkant van het output window. Alle
controlecodes werken nadien alleen binnen
het vrindow.
ASCII-node.
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cHRS (8

)

f \!-

cursor l kol orn naar
gewist

Iinks,

teken links

de cursor blijft
staan; indien er nu een
Ietter $rordt getypt, die ook bestaat in
combinatie net het accent, dan wordt die
in de combinat ie l etter omgezet.

DE TOS-FOUTTIELDINGEN

Foutcode
1

2
3
4

5
6
"t

8
9

10
11

t2
13

l4

15

16
L1

33
34
35
36
31
39

40
46
49

218

Betekenis
algemene fout

drive niet klaar
onbekend conmando
checksom fout
niet uitvoerbaar
track niet gevonden
bootsector niet in orde
sector niet gevonden
geen paprer meer
schri j f- fout
Iees-fout
algemene fout
disk beveiligd tegen overschri jven
disk werd verwisseld
onbekend apparaat
sectoren fout geschreven ( "verify error,')
geen disk.in drive
ongeldig f unctienummer
prograrnma of file niet gevonden
pathnaam niet gevonden
teveel files open : kan geen nieuwe meer openen
toegang nieL mogel i j k
file-handle is ongeldig
niet voldoende geheugen meer vrij
Eeen geheugenblok op dit adres
drivenaam ongeldig
geen verdere files neer ter beschikking
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OVERZICET VAN DE FOUTI.IELDI

NGEN

I Structure too long
Er bevinden zich meer dan 64 K progralunatekst tussen
twee structuur-woorden (zoals FOR. .NEXT. WHILE. .!{END,
REPEAT..UNTIL).

2 Syntax error

without cosuB
Het progranuna vindt een RETURN, terwijl het niet in een
subroutine zit die met een GOSUB werd aangeroepen. Dit
komt vooral voor, wanneer u de subroutines na het
hoofdprogranma plaatst en dit niet met een END of iets
dergelijks afsluit. Een voorbeeld :
3

RETURI{

100

ll0

500-

COSUB

PRINT

Invoer

Invoer

"Drie keer"iAi" is"i3r,A

510 INPUT "Ceef een geteT"iA

520

RETURN

Eerst loopt dit progranma correct, maar
foutmeldinq ?RETURN without coSUB in
progranma loopt gewoon door tot in de
die fout te voorkomen moet u een regel
het programma :
499

dan duikt de
52O op : het
subroutine. om
toevoegen aan

Et{D

Een andere fout die vaak voorkomt is,

niet corect verlaat, bijvoorbeeld
500 FoR r=t To 100

dat

u

een lus

:

510 INPUT "Arrike-l "+SrR.t (I )+r: r rA$( I )
515 IF A$(I)=$(THEN COT0 530

520
530

NEXT

I

RETURN

Een lus breekt u normaal ni6t af, of enkel met EXIT.
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4 Out of

DATA

Een READ-corunando vindt geen DATA meer. Opl-ossing :
neer data ingeven of in het prograrntna een contiole
inbouwen of alle data aerden gelezen.

5 Illegal function call
U hebt geprobeerd een functie of een conmando te
gebruiken op een manj-er die niet toegestaan is.
Oplossing: gebruik een andere functie of controleer de
INPUT-argurnenten.

6 Overflorr
Het reken-berei-k van OMIKRON-BASIC loopt tot 5.11 84931
(5.11 naal 10 toL de 493lste macht). Wanneer u daar nog
boven wilt gaan (bv. met PRINT 2^100000), krijgt u deze
foutmelding.

7 Out of nemory

Dit kan twee dingen betekenen :
1. Er is geen geheugen meer vrij.
Oplossing :
arrays kleiner, starL zonder RAMdisk, verklein

GEMDos-geheugenruimte (met

maak

de

CLEAR ) ,

2. Er is geen ruimte meer op de proces s or-stack . Die
wordt gebruikt door :
- open lus s en
- opgeroepen subroutines
- oPgeroepen procedures of functies
- bepaalde commando, s (bv. soRT )
Deze fout kont vaak voor, wanneer u met GOSUB naar een
subroutine gaat en van daar uil met GOTO ergens heen
springt, zonder dat het prograluna een RETURN-conmando
kreeg, bijvoorbeeld !
to GosuB 20

20 coTo t0

Oplossing 3 controleer of uv/ programma dergelijke
fouten bevat. Indien de fout ontstond door teveel
recurs ie-niveaus (procedures of functies die z]chzelf
aanroepen), kunt u de stack-ruimte vergroLen met CLEAR
( zie aldaar ) .
220
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8 Undefined atatement

voor een sprong opgegeven bestemming bestaat niet.
Enkele voorbeelden :
De

- reqel 100 bestaat niet
Toon Bestand(3,4) - de procedure Toon Bestand bestaat
niet; of ze bestaat wel, maar meL -een werschillend
aantal parameters
LIUST - tikfout, noest LIST zijn; de procedure LIUST
bestaat niet
GOTO 1OO

9 Subscript out of range
U gebruikt een element van een array, wiens index hoger
is dan het array h'erd gedimens ioneerd. Een voorbeeld :
t0

DIM AS( 100)

20 I-200: PRINT AS(I)

Deze fout komt vaak voor, \^ranneer u een array niet zelf
gedimensioneerd hebt. maar dit
automatisch door
OMIKRON.BASIC werd gedaan. Lees bij het conmando DIM.

10 Duplicate definition
U definieerde een procedure of een functie twee keer.
LOOO DEF PROC

A(X)

1010 PRINT CERS(27) rCER$(X):

RErURrv

2OOO DEF PROC A(X)

2020 PRINT

X;" in het kwadraat is";X^2:

Oplossing : gebruik z invol le
niet ( .,. zo gemakkelijk).

RETURN

namen, dan

gebeurt dit

1l Division by zero
U hebt geprobeerd om een getal door nul te de1en.
12 IIlegaI direct
Het

commando

dat u intypte, kan niet

worden gebruikt.

in directe
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13 Type nismatch

Het opgegeven type van
Enkele voorbeelden :

variabele kIopLe niel,

een

A=n2in - aan een numerieke variabete kan
worden toegewezen
B$=23

- aan een stringvariabele
toegerrezen

kan geen

geen teks t
getal

worden

PRIN! 3+"4" - geen getallen en teksten sarnen in
berekening gebruiken
Q=B(XS

) - u kunt geen stringvariabele
gebruiken

een

als index

sithout function
Komt overeen net ?RE?URIV without 1OSUB maar deze keer
vond het progranma geen geh,one RETURN, maar een RETURN
<waarde>, die in meerledige functies gebruikt wordt
( zie aldaar ) .
14

RETURN

15 String too long
Een string kan maxirnaal 32766 tekens lang zijn.

16 Formula too complex
Een berekening is Le ingewikkeld, en vraaqt meer dan de
beschikbare sLack-ruimte. Oplossing : veieenvoudig de
formule, deeL ze op in neerdere deel
of
reserveer meer stackruimte met CLEAR -berekeningen,
(zie aldaai;.

l7 Can't continue
Na een foutmelding
prograrruna, werkt het

of

na

een wij ziging
niet neer.

commando CONT

l8 Undefined user function
De

222

opgeroepen functie werd niet gedefinieerd.
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aan

het

19 No

RESUIi{E

In een foutroutine die met ON ERROR GOTO werd
aangeroepen, vindt het programma een END-conmando, of
gewoon het einde van het progra[una. Oplossing : voorzie
een RgSUlrE (cfr. ON ERROR GOTO).
without error
HeL prograluna vindt een RESUNE, zonder dat het met een
foutroutine bezrg is die rnet O,.RROR 1OTO rrterd
aangeroepen. Dit gebeurt voornamelijk doordat het
prograrnma gewoon "doorloopt" tot in de foutrouLine
(zoals bij RETURN without GOSUB \,rerd uitgelegd).
20

RESUT{E

2l use ExrT
In vele oude BAslc-dialecten kunt u een lus
de volgende manier verlaten (regel 120) :
100

FOR

I=1 To

al1een

op

10

110 INPUT"Naan";Naan$(l)
120 IF Naal[,$(7)="1" TEEN I=11:NEXT
13O NEXT

In OMIKRON.BASIC verlaat u lussen voortijdig
colunando EXIT (cfr. hoofdstuk over lussen).

rnet het

22 ltissing operand

Er ontbreekt een operandus. Enkele voorbeelden
IOOO DATA 1,2,3, - na de laatste komma moet
staan
PRIN? 3+ - na een rekenkundig teken moet

volgen

:

waarde
waarde

23 Line buffer overflolt
Een progranunaregel mag bj- j het invoeren ervan hoogstens
255 tekens bevatten. Oplossing ! splits de regel op in
delen. Deze fout komt ook vaak voor, rdanneer het
progranuna d.m.v. "PROTECT.BAS" (op de detno-diskette )
lrerd beveiligd, of wanneer delen ervan door lees- of
schrijf fouten werden "beschadigd".
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24

RBPE.AT

YithOUt I,NTIL

U opende een lus met REPEA?, maar het prograrnrna vindt
niet de bijbehorende Ul,r?fr.

25 ITNTIL t ithout

REPEAT

een

Het prograrrma vindt
bijbehorende REPEAT.

UNTIL maar niet

uithout NEXT
U opende een lus net foR, maar het
26

een

FOR

de bijbehorende NEx?.
27 NEXT without

Proqralnma

vindt niet

FOR

Het programma vindt een NEx?, maar niet de bijbehorende
roR .

28 IP rrithout

TEEN

or E DIF

Twee mogelijkheden :
- er wordt geen ?HEN

bij een fF gevonden
rneerledige
IF geen ENDfI' gevonden
wordt
bij
een
er
Voorbeeld:
IOO lF AanteT>Mex TEEN
ll0 PRINT "AanteT te hoog'l
120 PRII{T "(tes een kLeiner aentaT"
130 COTO Invoet
Hier ontbreekt een regel 14O ENDIF om de meerledige IF
af te Bluiten.
29 IIEII,E without

wEtlD

U opende een lus met ,rflfrE. maar het programna vindt

niet de bijbehorende
30

TIBND

UithOUt

rrElrD.

WBILE

Het prograruna vindt een

WEND,

maar niet de bijbehorende

WHILE.

I

I
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31 TEEN, EISB or EIDIF eithout IF or TEB
Bij een THEN, ELSE of gNDff ontbreekt de bijbehorende
fF, of bij een ELSE of ENDIF ontbreekt de bijbehorende
THEN .

33 Reset
U drukte op de REsET-knop achterop de rnachine. Bij
blijft uw progranma behouden, uaar er wordt een

RESE?

uitgevoerd, lraardoor de variabelen dus worden
gewist. Dit geldt alleen voor de module-versie : bij de
versie op diskette komt u na een Reset terug in de GEM
desktopi uw prograJnma bent u dan kwijt.
CIEAR

34 Bus error

In een met CALL of USR aangeroepen machinetaalis een Bus-fout opgetreden.

prograrruna

35 Adress error

In een met C,q-L.L of USR aangeroepen machinetaalis een adres-fout opgetreden.

prograflrma

36 Unknosn opcode

In een met CALL of USR aangeroepen machinetaal-

prograrrma werd een onbekend commando gevonden.

tl5 EXIT rrithout structure
Het prograona moet een EXf? uitvoeren. terwijl er geen
Ius open is, geen subroutine werd uitgevoerd of geen

foutroutine actief is.

46 Use EXIT To in functiong
MeerJ-edige

verlaten.

gebruiken.

functies kunt u niet met een gewone EXf?
In de plaats vaarvan moet u EXI? fO
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47 Not regular litatrix
De nat.rix die u met IIA? fM wilde inverteren
regulier, d.w.z. ze heeft geen inverse.

.as

niet

50 FIBLD overflow

In een FfE-LD-ins tructie werden meer gegevens opgegeven
dan de buffer bevat.
52 Bad file
Een file

nurber

kan een nuluner van 1 tot 16 hebben.

53 File not found
De gevraagde

disk.

file bestaat niet op deze diskette of hard

54 Bad file node
Deze foutmelding krijqt u, wanneer u probeert of in
rrles dre u met OPEIV,'f,, geopend hebt. Le schrijven,
in files die u rnet OPEN"O" leopend hebt, te i6."n, of
of
ook wanneer u random access files meL sekwentidle iiLes

verwisselt.
55 File already open
Een file die reeds geopend werd, kunt u niet nog een
t(eer openen, Deze fout kan bijvoorbeeld voorkomen
rdanneer u per ongeluk twee files
met hetzelfde
trlenummer opent :
100 oPEN " tn,

t1o

oPEN

t,

"In, t,

"A.DRESSEN. DAT"

"vooRRAAD. DAT"

56 Pile not open

Alvorens u in een file kunt .lezen of schrijven, moet
eerst worden qeopend.

226
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57 TOS error IXX

Het

TOS

operating system meldt dat fout nunmer

opgetreden

IS

XX

.

61 Disk futl

diskette of de hard disk is niet meer voldoende
plaats voorhanden om het programma of de file te
bevatten. Oplossing : neem een andere diskette of wis
progranura's of files (conmando Xf-Lr). HoeveeL plaats er
nog voorhanden is, komt u te weten met de functie FRE.
Op de

62 Input past end
U-hebt geprobeerd on na het einde van een (sekwenti€Ie)
fi1e, dus na het EoF-teken. nog gegevens te lezen.
Oplossing : controleer met de functie EOF, aLvorens te
Iezen.
63 Bad record number
U hebt geprobeerd om in een relatieve file
met een
record te werken dat de capaciteit van het GEMDOS te
boven zou gaan.

64 Bad fiLe

name

In een filenaan kunt u bepaalde tekens niet gebruiken
een dubbele punt, komma, konmapunt, punt, en;.

3

66 Direct stateuent in file
Een prograruna in ASCII-formaat dat u met -LOAD faadt,

bevat (een) regel(s) zonder regelnuruner. Oplossing :
EDIT. Laad met IsflfIfl-[r'8J het programma in de editor
en voeg (een) regelnununer(s) toe.
67 Too many files

directory van een diskette kan maar een bepaald
aantal namen van files bevatten. Oplossing : gebruik
een andere diskette of verwijder programma,s of files
met het commando XI-L.L .
De
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l
FUNCTIES VAN EET BIOS

i
.l

.i

Hieronder volgt een zeer korte beschrijving

van de
functies van het BIOS (Basic Input,/Ouiput Systen).
Hoewel dit deel van het operating system niets te maken
heeft met OMIKRON.BASIC, hebben we het op vraag van
vele klanten toch in het handboek opgenomen. Indien u
meer informatie wilt, raadpleeg dan de vakliteratuur.
,0, EIGE ( Pointer ) ,I,ow( Pointer ) ) - getnpb
(Dit heeft cEM zelf nodig)
BIOS(R, l,Device) - bconstat
Gaat na of het apparaat een teken heeft gestuurd. In
OMIKRON.BASIC liever niet voor het keyboard gebruiken.
Device=1voorRS232
2 voor keyboard
3 voor MI DI
BIOS (

Device ) - bconin
Leest een teken van het betreffende apparaat. In
OMIKRON.BASIC Iiever niet voor het keyboard gebruiken.
Device = 0 voor Cent ron ic s - poort
1 voor RS232
2 voor keyboard
3 voor MIDI
BIOS ( R, 2,

BIOS(, 3,Device,Teken)

- bconout
Stuurt een teken naar het betreffende apparaat. In
OMIKRON.BASIC liever niel voor het keyboard gebruiken.
Device = 0 voor centronics-poort
I voor RS2 32
2 voor keyboard
3 voor MI DI
4 voor keyboard-processor
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I

l
1
I

, rsfIag, EIGE( Buffer ) ,LOW( buffer ) ,Arrtl_Sectoren,
sectornr,Drivel - rsabs
Leest of schrijft sectoren op een lrillekeurige drive.
rwflag = 0 voor lezen & foutnelding bij andere diskette
1 voor schrijven a foutrnelding
2 voor Lezen, geen foutmelding
3 voor schrijven. geen foutmelding
Drive : 0=Ar, 1=B:, . ..
BIoS ( R, 5,vectornr, EIGB (V_Adres ), I,oW( V_adres ) ) - aetexc
vult de exception-vector-in. Indien h-ert adres -1 is,
wordt de vector niet gewijzigd maar enkel gelezen.

BIoS ( R,4

BIOS(R,6) -tickcal
Berekent het aantal milliseconden tussen twee
van de timer.

oproepen

BIos(R,7,Drive) - getbpb
Berekent het adres van het Bfos-parameterblok van de
drive. Dit blok bevat negen integer word-geta1).en :
bytes per sector, sectoren per cluster, bytes per
cluster, sectoren van de directory. sectoren per FAT,
sectornr. van de tweede FAT, nr. van startsector van de
data, aantal data-clusters (voor intern gebruik).
BIOS(R,8,Device) - bcoatat
controleert of het apparaat een teken kan ontvangen.
Device = 0 voor Centronics-poort
1 voor RS232
3 voor MIDI
4 voor keyboard-proces sor
BIOS(R,9,Drive) - mediach
Controleert of de schijf werd gewisseld.
0=ja, 1=nisschien, 2=neen

lO) -drvnap
zorgt voor de logische drives :
BIT(0,R) voor drive A:, BIT (1,R) voor B:, ...
BIOS(R,ll, Status ) - kbshift
Stelt de status van de SHIFT-toetsen in. Indien Status
= -1. wordt hij niet ingesteld maar opgevraagd.
BIT(0, R ) of BrT(0,status voor rechter SBIFT ingedrukt
BrT(1,R) of BrT( l.Status voor Iinker SHIFT ingedrukt
BIT(2,R) of BIT(2,Status voor CoNTROL ingedrukt
BIT(3,R) of BIT ( 3, Status voor ALTERNATE ingedrukt
BIT( 4, R ) of BIT(4.Status voor CAPS LOCK "aan"

BIOS ( R,
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FTINCTIBS VAII EET XBIOS

Hieronder volgt een zeer korte beschrijving van de
functies van het XBIOS (extended Basic- Input/Output
System). Ook dit deel van het operating syslem helft
niets te maken met OMII(RON.BASIC. fnaien u meer detailinforrnatie wilt, raadpleeg dan de vakliteratuur.

,0,[ode, EIGE( ParaDl ,II)H( pararl) , EIGE( Routine ) ,
Ior(Routine) ) - initnous
Initialiseert de muis.
Param is een pointer naar !
.B 0= y-as van onderen naar boven, l=andersom
.B voor muistoetsen :
bit 0 3 meLd rnuispositie bij indrukken
bit 1: meld muispositie bij Ioslaten
bit2:meldtoets-codes
bij indrukken
.B x-verdeling van de beweging ( enkel in relatieve
mode gebruikt )
.B y-verdeling van de beweging ( enkel 1N relatieve
mode gebruikt )
.B xmax (enkel in absolute mode gebruikt)
.B ymax (enkel in absolute node gebruikt)
.B xstart (enkel in absolute mode gebruikt)
.B ystart (enkel in absolute mode gebruikt)
Routine is het adres van de muis-rouiine.
XBIOS ( R, f, Geheugenruimte ) - ssbrk
Moet vrorden opgeroepen v66r de initialisering
van het
operating system.
XBIOS (

XBIOS(R,2) - physbase
Berekent het adres vanwaar de video-processor het
scherm produceert.

XBIOS(R,3) - Logbase

Berekent het adres van het scherm dat momenteel in

gebruik is.

XBIOS(R,4) - getrez
Berekent de ingestelde scherrn-resolutie:
0 = 320*200 punten, 16 kleuren ( kleurenmonitor )
1 = 640*200 punten, 4 kleuren ( kleurenmonitor )
2 = 640*400 punten. 2 kleuren ( zwartlwit-monitor)
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xBlos{ ,5,

EIGH

Adrl },I,ox(Adrl } ,tsrcH(Adr2

),ron(Adr2 ),
Resolutie) - setscreen
Legt de scherm-adressen en de resolutie vast. Adrl is
het adres dat XBIOS(3) berekent, Adr2 het adres dat
XBIOS(2) berekent. Indien u voor een van de waarden -1
opgeeft, wordt de overeenkomstige parameter niet
gewijzigd rnaar enkel gelezen.
(

XBIOS(,6,EIGE(Pointer),LOW(Pointer) ) - setpalette
Bepaalt kleuren (cfr. corunando PALETTE).
De pointer
wijst naar een blok in het geheugen dat de 16 lnteger
word-waarden bevat, die de kleuren omschrijven.
XBIOS ( R, 7 , Kleurnutrmer, Kleuruaarde ) - setcolor
Bepaalt een kleur. Een parameter -1 leest alleen maar.
XBIOS ( R, 8, ErcH ( Buf ) , LOW ( Buf ) . 0,0, Drive, Sector,Track,
zijde,Aantal ) - f l-oprd
Leest sectoren van drive At (0 ) of B: (1) . Buf is een
pointer naar de buffer, Sector kan 1 tot 9 of 10 zi jn.
Track kan 0 tot 79 of meer zi.)\. Zijde is0ofl
(alIeen 0 bij 360 K-drives). U kunt niet Iezen voorbij
het einde van een track.
XBIOS ( R, 9, EIGB ( Buf

), I,oll ( Buf ), 0, 0, Drive, Sector, Track,

zijde,Aantal) - flopwr
Schrijft sectoren. zelfde paraneters als "floprd,,.
XBIOS ( R, 10, tsIGE ( Buf ), I,on( Buf ), 0, 0, Drive,Aantal Sectrn,
Track, Zijde,Afstand, S-7898, 54 321,Init ) - ?lopfnt
Formatteert een track. Buf wijst naar een blok
van 10K.
AantaL Sectrn is 9 of 10. Afstand is de afstand tussen
de nunm-ers van twee sectoren (neem Afstand = 1 !!).
rnit zijn de data die in het begin van een track moeten
staan. ceen van beide bytes van Init mag liggen tussen
SFo en $FF. Voor de overige paraneters : zie "floprd".
XBIOS(R,ll) - qetdsb
De "enige" mogelijkheid on R op een betrourrbare manier
nu1 te maken.
XBIOS (, 12, Lengte, HIGH ( Pointer ), I,oW( Pointer ) ) - nidiws
Schrijft dala naar het MlDl-kanaal. Point.er wijst naar
de data in het geheugen.
XBIOS (, 13, Nuruer, HIGE (Adres ), LOW(Adres ) ) - nfpint
Installeert een interruptrout ine voor Nunmer :
0 = Centronics Busy; 1 = RS232 DcD i 2 = RS232 CTS; 4 =
Timer Di 5 = Timer Ct 6 = ACIA(S van keyboard en MIDf;
? = FDC- en Dl'lA-chips; 8= Timer B; 9 = zendfout R5232,
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10= RS232 zendbuffer leeg; 11 = ontvangfout RS232; I2 =
RS232 ontvangbuffer vol; 13 = Timer A; 14 = RS232 Ring
indicator; 15 = Monochrom nonitor detect.
XBIOS(R, 14,Device) - iorec
Berekent de pointer naar de volgende daLa :
.L adres van bu f fer
.w grootte van bu f fer
.W offset. waar nieuwe data bij komen ("head")
.W offset, $raar dala gelezen kunnen worden ("tai1")

.W Low WaLer Mark
.w High Water l,lArk
voor de volgende apparaten :
Device = 0 voor RS232; berekend wordt de inputbuffer;
de outputbuffer volgl daar op
1 voor het keyboard
2 voor de MI DI
XBIOS(, l5.Baud,CtrI,Ucr,Rsr,Tsr,Scr) - rsconf
Baud is een gelal van 0 tot 15 (of -1 om niets j-n te
stellen), dat (in dezelfde orde) overeenkornst met een
van de volgende baud rates :
19200, 9600, 4800, 3600, 2400, 2000, 180 0, 1200, 600,
300, 200. 1s0, 134, 110, 75, 50.
Ctrl = 0: geen handshake; l: XON,/XOFF; 2: RTS/CTS; 3:
beide; -1 : niet j,nstellen
Ucr, Rsr, Tsr, Scr z)-)n paraneters die in de
gelijknarnige registers van de MFP geladen worden
(behalve indien ze -1 zijn).
UCR : bit 0 : niet gebruikt
bj-t 1 : 0= odd parity; 1 = even parity
bit 2 : 0 = no parity; 1 = parity
bit 3,4 : 0 = synchroon; 1 = 1 stopbit; 2 = I.5
stopbj-l;3=2stopbits
bit 5,6 : 0 = 8 bits; 1 = 7 bits; 2 = 6 bitsi 3 =
5 bits
bil 7 : 0 = geen frekwentiedeling (enket indien
synchroon ) I 1= f rekwent iedeJ- ing )
RSR: bit 0 : 1= RS232 ontvanger "aan"; 0 = "uil"
bit 1 : ScR-teken meezenden of niet (enkel indien
synchroon
blt- 2-7 zijn enkel leesbaar. niet instelbaar
TSR: bit 0 : 1= RS232 zender "aan"; 0 = "uit"
bit 1,2 | 0 = uitqang hoogohmig; I = Hoog; 2 =
Laag; 3 = uitgang aan ingang
)
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atarimuseum.nl

bit 3 : 1 = break zenden {enkel indien synchroon;
bit 5 : 1 = ontvanger inschakelen tann"3. teken
verzonden is
biL 4,6t7 : niet instelbaar
SCR : bevat synchronisatiebyte voor synchroon gebruik.
xBlos ( R, 16, EIGE (Tab1 ) ,IOw( Tabl

) , EIGH( Tab2 )

,Ion(

Tab2 ) ,

) - keytbl
Bepaalt de keyboard-tabel len. Tab1, Tab2 en Tab3 zi)n
pointers naar tabellen voor normaal gebruik, net SHIFT
en net CAPS LOCK - of ze zLjn -1 indien er niet
ingesteld moet worden. R is een pointer naar drie
pointers, die naar de tabetlen vrijzen.
EIGE (Tab3 ) , Low ( Tab3 )

XBIOS(R,17

) -

random

Berekent een 24 bits willekeurig getal.
(, 18, EIGE ( Buf ), [Ow( Buf ], EIGE ( Serial ], IOw( Seri-al ],
Disktype,Exec ) - protobt
Produceert of wijzigt een bootsector.
Buf is het adres in het geheugen, waar de bootsector te
XBIOS

vinden is.
Serial is het nieuwe 24 bits serienummer van de schijf
(of -1 on het oude te behouden).
Disktype : 0 = ST SS; 1= ST DS; 2 = DT SS (360 K); 3 =
DT DS (720 K); of -1,
Exec : 0 = disk niet booten; 1 = disk booten; of -1
xBIOs ( R, 19, EIGE( Buf ) , LOX ( Buf

)

,0,0, Drive, Sector,Track,
zoals

zijde, Aantal ) - flopver
Controleert sectoren op leesbaarheid. Parameters
bij f loprd.
XBIOS(,20) - scrdmp
Produceert een hard copy van het scherm (cfr.

HCOPY)

2l,Functie,Snelheid l - cursconf
Bepaalt de cursor.
Functie : 0 = cursor uit; 1 = cursor aani 2 = cursor
knipperend; 3 = cursor stabiel; 4 = knipperfrekwentie
instelleni 5 = knipperf rekh'entie opvragen.
xBlos (, 22, EIcE(Ti jd ),tol'r( Ti jd ) ) - settime
Stelt de interne klok bij :
bits 0 - 4 ! seconden gedeeld door 2 (getal van 0
I = 2 aec , 2 = 4 sec. . . . )
tot29:0=0sec,
bits 5 -10 : minuten (0 tot 59)
bits 11 -15 : uren (0 tot 23)
bits 16 -20 : dag (l tot 31)
XBIOS(R,
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bils 21 -24 : maand (1 tot 12)
bits 25 -31 : jaar (0 tot 119;0 = 1980, 1=1981, "')
XBIOS(R,23) - gettime

Berekent datum en tijd
hierboven.

in hetzelfde formaat

als

XBIos(,24 ) - bioskeys
Maakt wijzig.ingen aan de keyboard- tabe I len (met keytbl)
ongedaan.

XBIOS(,25,tengte,HIGH(Pointer),LOw(Pointer) ) - ikbdws
Stuurt daLa naar de keyboard-proces sor . Pointer wijst
naar de data in het geheugen.

xBlos(,26,Numner) - jdisint

zie mfpint.

Maakt een interrupt van de MFP inactief.

xBlos(.27,Nunmer) - jenabint

Maakt een interrupt van de MFP actief.

zie mfpint.

XBIOS(R,2S,Data,Registernummer) - giaccess
l,eest/schrijft in een regisLer van de geluids-chip. Bit
7 van Registernummer = 1 : schrijven.
xBlos(, 29,Bitnumner) - of fgibit
Reset een bit in poort A van de geluids-chip.
XBIOS ( , 30, Bitnuruner ) - ongibit
Set een bit in poort A van de geluids-chip.

(, 3 l, Tinrnr, CtrI. Data, IrIGH ( Adr ) . LOri ( Adr ) ) -xbtimer
Start een MFP-timer.
Tinrnr van 0 tot 3 komt overeen meL timers A tot D.
Adr is het adres van de interrupt-routine.
Ctrl:0=timeruit
1-7 = deler, resp. door 4,10,16t50t64,I00,200
8 = "Event Count Mode" (enkel timers A en B)
9-15 = pu I s breedte-mode. deling door zelfde
getallen als hoger; enkel voor timers A en B
Voor timer C moet u de Ctrl-waarde met 16
vernenigvu ldigen .
Data l nieuwe startwaarde voor de timer, uTanneer hij
afgelopen is.
XBIOS

XBIOS(,32,EIGH(Pointer),LOw(Pointer) ) - dosound
Laat een reeks tonen horen.

Databytes : 0-15 & waarde : laad register 0-15 van
234
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de

geluids-chiP

t28 & startwaarde : geeft sLartwaarde voor
corunando 129

t29 & 0-15 & Inc : telt Inc bij startwaarde
op, Iaadt dit in een
& Eindwaarde

qeluidsreqister (0-I5 ) ,
en herhaalt dit indien
de eindwaarde noq niet
werd bereikt

255 & Delay
255 & 0

wacht Delay,/5oste sec.
einde

xBIoS(,33,Instelling) - setPrt
Legt data voor de Printer vast
0 = matrixprinter
bit 0:
0 = kleuren
bit l.:
0 = Atari-type
bit 2:
0 = "draft"
bit 3:
0 = Centronics
bit 4:
bit 5:
0 = kettingformu l ieren
3

I = rnargrietwiel
1= zwartlwit
I = Epson-type
1=NLQ
| = R5232
1= losse vel len

XBIOS(R.34) - kbdvbase

Berekent een pointer naar een tabel die

de volgende

pointers bevat :
l.lrOI in, Xeyboard-fout, MIDI-fout. IKBD Status, Muisroutines, Klok-rouLine, Joys t ick-routines
XBIoS(R,35),vertraqing. RePeteersnelheid) - kbratewaarde
neqeti de repeteer- f uncLj-e van het keyboard' De
in de lage byte,
-1 betekent : niet instell-en. R bevat
de
vertraging'
byte,
hoge
de
en
in
de snelheid
XBIOS(,36,EIGH(Pointer),LoH(Pointer) ) - prtblktiog een hard copy. Pointer wijst naar een tabel die erg
veel gegevens bevat.
XBIoS(,37 ) - vsync
blank"-signaal (vertikale
wacht op een "vertical
terugloop van het beeldpunt van het Lv-schern)'
XBIOS(.38,RIGH(Adres),Low(Adres) ) - supexec
Voert'een routine in machinetaal uit in supervisor mode

- puntaes
operating systens, die vln diskette
wi.t,'6i;'oudlre
q"i.d"" ie.d"n. de-AES (m6et opgeroepen worden van uit
de folder AUTO ) .
xBIoS ( .391

atarimuseum.nl

235

I

FT'NCTIES VAN f,ET GEMDOS

;

Hieronder volgt een zeer korte beschriivinq van de
functies van het GEMDOS (craphics enviroimeni Manager
Disk Operating Systetn). Dit deel van het operating

system heeft

de

interpreter

R, l) - cconin
Haalt een teken van het keyboard op en zet het op het
scherm. Niet gebruiken in OurxROu.iaSrc.
GET,IDOS (

GE DOS(R,2,Teken)

!:\"n
BASIC.

- cconout
op her scherm. Nier gebruiken in

GEIIDOS ( R,3 ) - cauxin
Leest een teken aan de Rs232-poort,

,4, teken ) - cauxout
Stuurt een teken naar de RS232-poort.
GEXmS (

DOS(,s,teken) - cprnout
Stuurt een teken naar de prinler.
GEHDOS(R,6,teken) - crauio
Stuurt een teken naar het scherm. Is de waarde van het
teken 255, dan rr'ordt een toets-code berekend zoals bij
INXEYS-, of.nul, indien geen toets ingedrukt was. Niet
qebrur,(en rn OMIKRON. BASIC.
GBXDOS(R,7) - crarcin
Haalt een teken van het toetsenbord op. Niet gebruiken
in OMIXRON. BASIC.
GE

R,8 ) - cnecin
Haalt een teken van het toetsenbord op. Niet gebruiken
in OMTKRON. BASIC.

GEI.IDOS (
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oo

kASIC (Ieidt
tot
katastrofale crashes ! ) maar verlaat
altijd met het corunando SYSTEM.

1:! _::"
OMIXRON.

I
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I

(, 9, EIGE ( Pointer ), IOw( Pointer ) ) - ccont s
ZorgL voor de outPut van tekens, vanaf Pointer tot een
nulbyte wordt gelezen. Niet gebruiken in OMIKRON.BASIC.
GEXDOS

( R, 10, EIGE ( Buf f er ), I,oW( Buf f er ) ) - cconrs
Maakt hei mogelijk dat de gebruiker een regel

GBIIDOS

intypt'
de
v65r
bytes
twee
adres,
een
.,iar
wijsi
euffer
De twee tekens die voor die
"ilenlijxe-input-buffer.
buifer ltaan, zi)n : maximum lengte en eigenlijke
lengte van de ingetyPte regel.
- cconis
Controieert'of een toets werd ingedrukt. Niet gebruiken
in OMIKRoN.BASIC I
cExDOS(R, 14,Drive) - dsetdrv
Maakt een andere drive tot standaard, en berekent
rneteen de vorige (0=A:, 1=B: , . .. ) .
GEI,DOS(R,11)

16) - cconos
De enige zekere methode on de
GEltlDoS(R.

variabele R van de waarde
te voorzien. (Hier wordt gecontroleerd of het
scherrn data kan ontvangen. . .
GEHDOS ( R, 17) - cprnos
caat na of de printer data kan ontvangen.
SO0OOFiFF

)

- cauxis
caat na of de Rs232 een teken bevat.
GEI,IDOS(R, 19) - cauxos
Gaat na of de RS232 een teken kan zenden.
GEMDOS(R,fB)

( R,25 ) - dgetdrv
Berekent het drive-nuruner van de standaard drive.

GEllDos

,26, EIGE (Adres ) , LOtl ( Adres ) ) - fsetdta
Bepaalt het adres van de buffer voor sfirsL en snext'
GErrDoS (

R, 32, EIGE ( waarde )' LOtl ($aarde ) ) - super
waarde = 0 : schakel-t supervisor mode in' R bevat de
vorige UsP
waarde <> O : sch;kelt supervisor mode uit. waarde rnoet
de oude USP bevatten, zoals die bij het
inschakelen van de supervisor mode werd
berekend .
GET,IDOS (

U kunt jammer genoeg de supervisor node-niet inschakeIen ondlr OMIKRoN.BASIC : hij staat aI ingeschakeld'
Gebruik dus deze functie nooit in oMII(RoN. BASIC !

atarimuseum.nl

- tgetdate
Berekent de datun.
Bits 0- 4 : dag (t rot 31)
GEI,IDOS(R.'12)

8 : maand (1 tot r2)
?it.
Bits !9-15 : jaar (O rot 119 : o=1980, t=1981. ...
GEIi{DOS(,43,Datum) - tsetdate
Stelt de datum in. Formaat : zie tgetdale.
GEIi{DOS(R,44) - tgettime
Berekent de tijd,
Bits 0- 4 t^seconden gedeeld door 2 (van 0 tot 29;0 =
0sec; 1=2sec; 2=4sec, ...)
_
5- l0 : minuten (O tot 59)
!lt=
Bits lt-I5 : uren (O tot 23)
GEr.{Dos(.45,Ti jd) - tsettime
Stelt de tijd in. Formaat : zie tgettime.
GEITTDOS(R,47) - fgetdta
Berekent het adres van de buffer voor sfirst en snext.
GEI.IDOS(R,48) - sversion
Berekent het vers.ie-nunmer van het GEMDOS. S13f2 wi1
zegge\ ; 19.23
)

HIGH ( Bytes ), Low( Bytes ) . Foutcode
!, 49,het.programma
!Ell?o:
) _ ptermres
Beeandrgt
maar laat het in het -geheugen
staan. Bytes is de J.engte van het proqraruna plus de
nodrge data-rurmte pl us 256. N iet. qebruj ken j n blltxnolt.
BASIC I

GEI.{DOS(R,54,HIGH(Buffer),LOW(Buffer },Dr ive+l
vuIL de Butter net volgende gegevens :
,L aantal vrije data-c Iu s ters

) _ dtree

.L totaal aantal data-clusters
.L bytes per sector
.L sectoren per cluster
Indien u -l als drive opgaf (+1 maakt 0), dan $/ordt
DereKentn9 uttgevoerd voor de standaard drive.

de

GEMDOS(R,57.HIGH(Folder).LOW(Folder) ) _ dcreaLe
Urganl-seert een fofder, De variabele
Folder is een
pointer naar de naan van de folder, aie mei
een nulUyte
afgesloten moet worden.

9IMPos(R,181lrcH(Folder).Low(Folder)
) _ ddelele
l,list een folder ( sub-directory I . Foijer
is
poi nLer
naar de naam van de folder, afgesloten met een
een ,,rlbyt".
218
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) - dsetpath
drive. Indien de
het standaard path
Pathnaam is een
met een nulbyte.
GEI'DOS ( R,60, EIGE (Naam) ,I,oIl(Naam) ,Attribuut ) - fcreate
Maakt een nieuwe file. Naam is een pointer naar de
filenaam, afgesloten met een nulbyte.
Attribuut bestaat uit : 1 = enkel lezer]., 2 = verborgen,
4 = SYS-fiIe, 8 = Volume (,16 = folder).
R bevat ofwer een file-handre (>=6) ofwel een foutcode'
GEHDOS ( R,59, EIGH(

Pathnaan) ,LOw( Pathnaam)

wijziqt het standaard path van een
pathnaam geen drivenaam bevat, wordt
van de standaard drive gewijzigd.
pointer naar de pathnaam, afgesloten

GET,DOS (

R,61, EIGE

(

aaml ,I,ow(Naaln) , Mode

opent een bestaande file.
Mode=0:lezen
1: schri jven
2 | lezen en schrijven
De rest is zoals bij fcreate.

) - fopen

- fclose
Handle is de filehandle die door
Sluit een file.
fcreate of fopen werd berekend. R bevat 0 of een

GEUDOS(R,62,Eandle)

foutcode.

( R, 63, Eandle, EIGH (Aantal ) ,I,on(Aantal ) , EIGE ( Buf ) ,
LOw(Buf)) - fread
Aantal is het aantal te lezen bytes. Buf is het adres
waar ze opgeslagen kunnen worden.
R bevat het aantal gelezen bytes of een foutcode.

GEMDOS

( R,64, Eandle, tsIGE(AantalIOIi(Buf )) - fwrite

GEUDOS

) , LOtl(Aantal ) , EIGE(

Buf ) ,

Aantal is het aantaf te schrijven bytes. Buf is het
adres waar ze opgehaald kunnen worden. R bevat het
aantal geschreven bytes of een foutcode.
cEl,lDos ( R,65, ErGH (Naan) , r,oH( Naan) ) - fdelete
l{ist een file. R is 0 of bevat een foutcode.
GEUDOS

(

R,66, EIGE(AantI

),

Low(Aantl

),

Eandle, odus)-fseek

SteIt de lees,/ schri j f -pointer van een file op een
bepaatde positie. Modus = 0 : relatief t.o.v. de start
,r.n ae file; 1 : relatief t.o.v. vorige pointer; 2 |
relatief t.o.v' einde van de file.
R bevat een foutcode indien u verder wilt dan het einde
van de file.
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Naa-n ), Lor{ Naan }, ode, Atrribuut _tartrib
1, 9i l
)
vult het
file-attribuut
in lmode'= ry'ot -[ereklnt
net

9EYPoP
(

mode

(

ErcE

(

(

= 0).

GEI{DOS(R,69 },Device) _ fdup
upenr. een t.1.Le
Opent
ffile naar het keyboard
ka
ldscherm
ldscher
RS232 (2) of de printer (3): R is /bee
;;-h;;;i;:

(1),

de

Device, Eandle ) _ fforce
Stuurt,de output van een apparaat
(cfr. fdup) naar
open file.

een

GEIiIDOS ( R,70,

(, 7 l, BrcB ( Buf ), r,ow( Buf ), Drive+l ) _ dgetpath
schrijfl in de buffer
van 64 bytes 1.".,{.q!r"n door
Buf), de pathnaam van de opgegeven drive.
Indien drive
-1 is, wordt de standaard iii-l.l" g"n"."":' -"--''
GEl,lDoS

GEMDOS(R,72,EIGE(Aantat),LOW(Aantal)

) _ nalloc
uoer precrea hetzelfde als de BASIC_functie
MEMORY. Het
toegekende geheugenblok wordt evenL,el
cLEAR
gewist.
"f5t- ;;;;
R bevat het adres van het geheugenblok of het aantal
nog vrije bytes.
HrcE( Adres ) ,Iow(Adres ) } _ mfree
xrrst een geheugenblok dat
door malloc was toegekend.

GEI{DOS ( R,73-,

GEIIIDOS (

R, 74, O, BIGE( Base ), I,oH( Base ), EIGE (Aanra

II
Aa ntal) ) - nshrink
Verkleint de voor een progranma gereserveerde geheugen_
ruimte. Base is het adres van de- Basepage. ljntaf is
het.aantal bytes dat het prograrnm.
piu! de gegevens
.
nodig hebben, plus 2s6. lliet
{"uruix"[-in oiixn6N.easrcr
GEIDOS ( R_,_75, ode, ErcE ( F), Low( r), f, rcE (c
), Low( c ), HrcE ( E ),
LOH(

_

I0I|(E)) pexec
Laadt (mode=3 -) of laadt en start (mode=O- )
F is. een pointer naar de tifenaam, c
!I?!:Tr".
pornter naar het door t

een
een

iaarvan .o"i in-a"-[v."-!.,33l"3..:;]*:lt l?j".t"lll:
de "environment stri-no' "pAri=;;aH;616i*;a,(;i'cn"5101
+CHRS ( 25s )
R bevat.zoals gewoonlijk nul of een foutcode.
rreJ.angrrl k
Er moet zeer veel cEMDos_geheugen vrij zijn. voorbeeld!
CLEAR3 CLEAR FRE(0) + MEMORY(_i)_10006.--'"' ---',
GEXDOS(,76,Return yaarde

) - pterm
Beeindigt het piograrnma
en berekent
vraarde. NieL gebruiken in OMIKRON.BASIC
240
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bepaalde
!

EIGE(Naam) ,I,oW( Naam) ,Attribuut ) - fgfirat
zoekt de eerste naam in een directory. Paraneters zoals
bij oPEN "F" (cfr. Types van files.bij oPEN).
GEIIDOS ( R,78,

- fsnext
zoekt de volgende naarn in een directory (na fsfirst).

GEXDOS(R,79)

cEI,lDos ( R. 86, 0, srGE

frename

(

old ), row ( old ),

Komt overeen met NAME
GEIilDos ( R, 87, BIGS ( Buf

...

ErGE ( New

), row(

New ) ) -

AS.

), LOw( Buf ), Eandle, Mode )

- f dattire

(mode=l) of leesl (mode=o) de daturn en tijd
van een geopende file. Buf wijst naar 4 bytes die de
datum en de tijd bevatten.

Schrijft

SYSTEEI,IVARIABEI,EN VAN DE

I
i
I

ATARI ST

Hieronder vindt u een korte beschrijving van enkele
systeemvariabelen van de Atari sT. Dit deel heeft
werder niets met OMIKRON.BASIC te maken. voor meer
d"t"i I - informatie over'de variabelen, verwijzen we naar
de vakliteratuur.
Om de waarde van de variabelen te lezen/in te vullen :
R= PEEK(<adres>) resp. PoKE <adres>, <waarde> (bij .B)
R=wPEEx (<adres> ) re6p. I{PoKE <adres>, <vraarde> (bij .w)
R=LPEEK i <adres > ) resp. LPoKE <adres >, <waarde> (bij .L)
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ADRES

BETEKENIS

.L

etv critic.

S404

Produceert dialoogboxen bij leesfouEen, Kan worden uitgeschakeld door Ie r.,liizigen met. : MovE.L 4(Sp),D0 I RTS.

.L 5426 resvalid. Indien hier S31415926 staat, is de
reset-vector geldig.
,L $42A resvector. Reset-vector, kan bij reset worden
aangeroepen.
.L s42E phystop. Einde van het geheugen van de ST

.L s432 _membot. Begin van geheugen dat voor progranma
ter beschikking staat.
.L s436 _nemtop, Einde van programmageheugen.
.I.I s444 _fverify. Verschillend van nu1, lri1 zeggen dat
bij aIIe sc hri j fbewerkingen op schijf, wordt
gecontroleerd of a1les in orde was.
.B s44C sshiftmd. Schermresolutie (cfr. BIOST gelrez).
.L s44E _v_bas_ad. Logisch adres van scherm (cfr. BIOS
s elscreen )
.W s452
vblsem. Laat vBL-interrupts toe (1) of niet(O)
.vr s4s4
nvbls, Aantal pointers in VBl-pointert abe 1
.L s4s6 _vblqueue. Pointer naar tabel net pointers
naar VBL-rout i nes
.I, s4sA colorptr. Laad de pointer van een kleurenpalet
hierin. Na de eerstvolgende VBl-interrupl is
de waarde weer nul en het palet ingesteld.
.L S45E screenpt. Hetzelfde aIs colorptr voor het
adres van het beeldscherm. Werkt niet correct

bij vete operating systems.

.L s462 vbclock, Te-It hoeveel VBL-routines lrerden
iitgevoerd. s452=0 stopt ook deze te1ler.
.L S466 frclock. Telt aantal VBl-interr:upts.
.L s47 2 n-av_f pf . Vector voor BIOS getbpb
.L s476 hdv rw. Vector voor BIOS rwabs
.L S47E hdv-mediach. Vector voor BIOS mediach
.B S484 conEerm. Bit 0 : t.oetsklik aan/uit
1 : toets-repeat aan/uit
t991 bij pRrNr CHRS(7
?
3 ': shift-bits bij Bros )aan/uit
bcon i n
resp.

INKEY$

aan/uit

S4A6 _nflops. AanLal aangesloten drives
.L S4BA hz 2OO. Komt overeen met TIMER
.L S4C2 drvbits. Bitvector voor Iogische drives
.w

(UitO=A:.bit2=c,...)

.L S4FE exec os. vector om cEM AES te initialiseren.

242
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GBII-ROI'TIIIES

Het is ni6t de bedoeling dat we hier gaan uitweiden
over het gebruik van cEM. we willen alleen hulp bieden
aan degenen die de weg in cEM al kennen of bereid zijn
om zich met behulp van degelijke literatuur,
in het
thema te verdiepen. Bel ons alstublieft
niet opr
wanneer u vragen over GEM hebt. U vraagt de melkboer
toch ook niet om koekjes ?
APPL INIT

MeldE een toepassing voor
APPL-READ

(

GEM aan

AP-RLENGTH, AP-RBUFE

S,

AP-RRETURN

Leest een bericht
AP RLENGTH = aantal te lezen bytes
R EP RBUFFS = !{essage buffer
R AP-RRETURN = O=OK. >O=fout

APPL WRITE(AP WID,AP WBUFFS,AP

schrijft

een Eericht-

WRETURN

)

)

= nr. van de toepassing, waarheen
geachreven moet worden
AP VIBUFF$
= message buffer
R EP_WRETURN =0=oKr >0=fout
APPL_FIND(ap fnames,ap fid )
Berekent het .identif icatienummer van de toepassing
AP-FNAMES
= filenaam van de toepassing
AP FID
= identificatie van de toepassing
AP TIID

APPL_TPLAY

(

AP_TNUI,i. AP_TPSCALE, AP_TPI.{EM )

Speelt events terug af
AP TPNUM
= aantal events
AP-TPSCALE
= sneLheid (loo=nornaal, 2O0 =2 x
zo sne I )
AP TPMEM
= adres van data in geheugen

APPL_TRECORD

(

AP-TRCOUNT, AP-TR

Maakt "opname" van events
AP

EI.T)

= aantal events
= adres van data in het geheugen

TRCOUNT

AP-TRMEM

APPL EXIT
ue1dE toepassing

af bij

GEM

atarimuseum.nl

243

EVNT_KEYBD ( EV_KRETURN

)

wacht op indrukken van toets
R EV_KRETURN = keyboard-code

, EV-BMASK, EV_BSTATE, EV_BRETURN,
BV_BMX, EV_BMY, EV_BBUTTON, EV_BKSTATE )

EVNT-BUTTON ( EV-BCLICKS

I{acht op een druk op een rnuis-knop
EV BCLICKS
= aantal te verv,/achten klikkerr
EV-BMASK
= masker voor muisknoppen
EV-BSTATE
= te verwachten status van muisknop
R Ev BRETURN = aantal gebeurde klikken
R EV-BMX
= x-rnu ispos it ie
R EV-BMY
= y-muisposj-tie
R EV BBUTTON = status van muisknop
R EV-BKSTATE = status van shift-toetsen
EVNT_MOUSE ( EV_MOFLAGS

, EV_MOX, EV-MOY,

EV-MOWIDTH,

EV I4OHEIGHT. EV MOMX, EV MOMY, EV MOBUTTON, EV MOKSTATE)
liacht tot de nuis een rech t hoek iq-gebied binneikomf dan

wel verlaat.
EV MOFLAGS
Ev_MOx
EV_MOY
Ev MOWIDTH
EV-MOHEIGHT
R EV_MOMX
R Ev_MoMY

0 = wachten toL binnenkomt, 1

wachten Lot verl aat
x-positie van rechthoek
y-positie van rechthoek
breedte van rechthoek
hoogte van rechthoek
x-posiLie van muis
y-positie van muis
R EV MOBUTTON status nuisknop
R EV-MOKSTATE status s hi ft-toetsen

EVNT-MESAG ( EV_MGBUPFS

=

)

wacht tot een bericht n.a.v. een evenL binnenkomt.
EV_MGBUFFS = Message-buffer
EVNT_TIMER

(

EV_TCOUNT

)

Wacht gedurende een bepaalde tijd.

EV_TCOUNT

= tijdsduur in milliseconden

,

EV_MBMASK ,
,
EV_MMIHEIGHT, EV_MM2FLAGS, EV_MM2X, EV MM2Y,

EVNT-MULTI

(

EV-MFLAGS

EV_I,IBCLICKS

EV_MBSTATE. EV_MMIFLAGS, EV_MM1X, EV_MMIY. EV_MM1!iTDTH,

EV MM2WIDTH, EV_MMZHEIGHT, EV-MTCOUNT, EV_MMGBUFFS,
EV_MWHICH, EV_M}4OX, EV_MMOY, EV_MMBUTTON, EV_MMOKSTATE,
EV MKRETURN, EV MBRETURN )

wacht op meerde;e events tegelijkertijd.
EV MFLAGS
= af te vrachten event-masker uit
MU_KEYBD, MU-BUTTON, MU_MI
MU-MESAG, MU_TIMER
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,

MU_M2,

aantal te verwachten klikken
masker voor nuisknoppen
af te wachten muisknop-status
0 = wacht tot binnenkomt,
1= wacht tot verlaat
x-positie rechthoek
y-positie rechthoek
breedte rechthoek
hoogte rechthoek
0 = wacht tot binnenkomt,
1= wacht tol verlaat
x-positie rechthoek
y-positie rechthoek
breedte rechthoek
hoogte rechthoek

EV MBCLICKS
EV-MBMASK

EV-MBSTATE

EV-MMlFLAGS

EV

MM1X

EV-MM 1Y

EV-MMlWIDTH
EV-MMlHEIGHT
EV-MT42

EV

FI,AGS

MM2X

EV-MT'2 Y
EV-MU2W1DTH

EV-MM2HEIGHT
EV-MTCOUNT
R E-V MI{GBUFFS
R EV-MWHICH

interval in milliseconden
fer
ontvangen bitmasker uit

Message buf

R EV MUOX
R EV-MHOY
R EV_MI,IOBUTTON
R EV-M|OKSTATE
R EV_I,TKRETURN
R EV_MBRETURN

MU_KEYBD. MU_BUTTON, MU_MI, l,lU_M2,
MU MESAG, MU TII,IER
=
=

x-Positie rnuis
y-positie muis
status uuisknop
status van shift-toetsen
toets-code
aantal keren geklikt

EVNT DCLICX(EV DGETSET, EV DSPEED)

BereEent- de snElheid wan eEn dubbele klik.
EV_EV
DGETSET
= 0 ( opvragen )
R
DSPEED
= momenteel ingestelde snelheid
EVNT DCLICK(EV DGETSET, EV

DNEW}

Wijziql de snefheid van ee; dubbele klik.
EV_DGETSET = 1 (wijziSen )
R EV_DSPEED = in te stellen snelheid
MENU BAR(ME BTREE

)

Produceert een menu-regeI op het scherm.
ME_BTREE
= adres van de menu-objectboom
MENU BAR

schaEelt de menu-regel uit.

MENU ICHECK(ME CITEM,ME CCHECK

schrijft

)

of wi;t het haEkje in het menu.
UE CITEM
= object-nunrner in menu-objectboom
ME-CCHECX
I = we1
= 0 = niet'geturfd",
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MENU-IENABLE ( ME-E ITEM. ME-EENABLE
Maakt een regel op het mei'u actiei) of inactief.
ME EITEI,T
= objectnunmer in nenu-objectboom

= 0 = inactief,

MEIENABLE

YF:NUJNORMAL ( ME-NITEM, ME NNORMAL

Schrijft

een rne-nutitel gew-oon

)

of .anvers
inv .
= objectnunmer in menu-objectboom
0 = invers, 1 normaal

ME NITEM

t.tE-NNOru,rAl,

MENU TEXT(ME TITEM,

wijziqt de takst
ME TTTEM
ME_TTEXTS

1= actie f

ME-TTEXTS

)

regel op een nenu.
objectnumner in de menu-objectboon
nieulre tekst

van een

MENU-REGISTER (ME RSTRINGS , ME-RMENUID

Maakt de menureg6l voor een accessory ) klaar.
ME-RSTRINGS
nieuwe naam op het desk-menu
R ME-RMENUID
identificator van het menu
OBJC-ADD ( OB_APARENT,

OB ACHILD, OB ATREE

)
Hangt een object aan een objectboofr'.
OB APARENT
objectnummer van voorganger
OB-AC II l LD
objectnumner rran oproiqe.
OB-ATREE
adres van objectboom

OBJC DELETE(OB DLOBJECT. OB DLTREEI

HaaIE een objedl uit een objectboom.
= objecrnuruner van \reg re halen obj.
9l_PlglgICT
OB_DLTREE = adres van de objectboom
OBJC_DRAW(OB DRSTARTOB,

OB

DRDEPTH,

OB DRXCLIP,

DRyiLrF, oB DRwcirp, oB _DRHCLIP, OB DRTREE
TekenE een obj ectEoorn.
OB DRSTARTOB
= nr. van te tekenen obiect
OB-DRDEPTH
= aantal niveaus in de 6oom, vanaf
oB-

OB DRXCLIP
OB-DRYCLIP

OBIRWCI,IP
OB-DRHCLIP
OB-DRTREE

)

het startobject. die getekend
x-positie van begrenzende rechth.
y-positie van begrenzende rechth.
moeten hrorden

breedte van begrenzende rechth.
hoogte van begrenzende rechth.
adres van objectboom

oBJC_FrND(OB_OB
FSTARTOB,

OB-FDEPTH, OB-FMX. OB FMY,
Berekdnt
ekEnt welk
trelk o6ject
o6-icr-t ar
op een bepaalde positie te zien is
OB ESTARTOB
= te tekenen objectnummer
OB-FDEPTH
= aantal niveaus in de boon, vanaf
OB- FTREE ,

FOBNUM

)

het startobject,
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die

getekend

rnoeten worden

OB

FMX

OB-FMY
OB-FTREE

R

O_B FOBNUM

oBJC_OFSET

(

= x-pointer
= y-pointer
= adres van de objectboom
= nuluner van gevonden object, of -1

OB-OPOBJECT. OB_OFTREE, OB_OFXOFF. OB_OFYOFF

BereEent de c66rdinaten van- een objecE.
OB OFOBJECT
OB-OFTREE

R dB oFxoFF
R OB-OFYOFF

= objectnummer
= adres van objectboom
= x-coiirdinaat van heL object
= y-co6rdinaat van het object

oBJC ORDER(OB OROBJECT, OB ORNEWPOS, OB ORTREE)

wijzigt de vofgorde van objecten in de Eoom,
OB_OROBJECT = objectnuNner
OB ORNET{POS = nieuwe plaats van het object (-1
is eerst, O is laatst, 1 is voorlaatst)
OB_ORTREE = adres van de objectbom
OBJC EDIT(OB EDOBJECT, OB-EDCHAR,
OB_EDTREE

OB-EDIDX,

OB-EDXIND,

)

vlijzigt de tekst van een object.
OB_EDOBJECT = objectnumner
OB_EDCHAR = keyboard code
R OB EDIDX
= cursorpositie (in en out)
oB EDKIND
= r=init, 2= display, 3 = exit
OB-EDTREE = adres van de objectboour
( OB_COBJECT, OB_CNEWSTATE ,
OB_CXCLIP,
oB_cYcLIP, OB_CWCLIP, OB_CHCLIp, OB_CTREE )
VlijziAt de objecE-status van- een objecE.
OB_COBJECT = objectnummer
OB CNEviSTATE = nieuwe status
OB CXCLIP
= x-positie van begrenzende rechth.
OB-CYCLIP
= y-positie van begrenzende rechth.
OB-CWCLIP
= breedte van begrenzende rechth.
OBTHCLIP
= hoogte van begrenzende rechth.
OB-CTREE
= adres van objectboon.

oBJC_CHANGE

FORM-DO( FO-DOSTARTOB, FO-DOTREE, DO-DORETURN)

Edit een komplete dialoogbox.
FO-DOSTARTO
= nulurer van de eerste actieve
tekst die wordt ge-ed.i-t.
FO DOTREE
= adres van de objectboom
FOIORETURN
= geselecteerde exit-object
( FO_DIFI,AG, FO-DIX, FO-DIY, FO-DIW, FO-DIH
Reserveert een gebied op het scherm.
FO DIFI,AG
= 0 = start, l=grow, 2=shrink.

FORU_DIAL
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)

3=

24't

)

stop

= x-positie van rechthoek
= y-positie van rechthoek
= breedte van rechthoek
= hoogte van rechthoek

FO DIX
FO-DIY

FOIIW
FO-DIH

FORM-ALERT( FO-ADEFBTTN, FO-ASTRINGS, FO_AEXBTTN

)

Zet een alert-box op het schern.
FO ADEFBTTN = default button (0=9een, 1=1ste
FO-ASTRINGS = def initie-string
R FO_AEXBTTN = aangeklikte exit-button
FORM-ERROR ( E O_ENUM

)

Alarm-box voor Tos-fouten.
FO ENUM
= TOS-foutcode
FORM_CENTER ( FO_CTREE,

FO_CX. FO_CY, FO_CW, FO_CH )

Cent;eert een dialoogbox.
FO CTRE
= adres van de objectboom
RFocx
= x-positie van object
R FO-CY
= y-positie van object
R FO-CW
= breedte van object
R FO-CH
= hoogte van object

( GR-RX,
GR RY,
GR-RMINWIDTH,
GR RMiNHEIGHT, GR -LASTWIDTH, GR_LASTHEIGHT )

GRAF-RUBBERBOX

-

Tekent een "ruEber" rechthoekl
GR RX
= x-positie van rubberbox
GR-RY
= y-positie van rubberbox
GR-RMINWIDTH
= mininun breedte
GR-RMINHEIGHT
= minimum hoogte
GR-RLASTWIDTH
= opgegeven breedte
GR-RLASTHEIGHT

= opqegeven hoogte

GRAF_ DRAGBOX( GR D!{IDTH,

GR DHEIGHT,
GR DSTAR-TY, GR DBOUNDX;, GR DBOUNDY,
GR-DBOUNDH, GR-DFINISHX, GF'

GR DSTARTX,
GR DBOUNDW,

DFINISiIY)

_

Tekent een-verplaatsbaie rechthoek.GR DWTDTH
= breedte van dragbox
GR-DHEIGHT
= hoogte van dragbox
GRISTARTX
= x-positie van start
GR-DSTARTY
= y-positie van start
GR-DBOUNDX
= x-positie van begrenzende rechth.
GR-DBOUNDY
= y-positie van begrenzende rechth.
GR-DBOUNbW
= breedte van begrenzende rechth.
GR-DBOUNDH
= hoogte van begrenzende rechth.
R ER DFINISHX
R GR-DFINISHY
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= opgegeven y-pos it ie
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GR-MSTARTX,
DTII,
GR_MHEIGHT,
TekenE een rechth6ek die van-sTART naar DEST beweegt.
GR MVIIDTH
= breedte van box
GR-MHEIGHT = hoogte van box
x-positie van start
GR MSTARTX
y-positie van start
GR-MSTARTY
x-positie van einde
GR-MDESTX
y-positie van einde
GR-MDESTY
GR-GSTI{IDTH,
GR-GSTY,
GRAF-GROWBOX (GR-GSTX,
GRAF-MOVEBOX

(

GR-M}iI

GR MSTARTY, GR MDESTX, GR MDESTY)

GR_GSTHEIGHT, GR-GFINX, GR-GFINY, GR-GFINIIIDTH,
GR-GFINHEIGHT )

Tekent een-vergrotende rechthoek.
GR_GSTX
= x-positie van
cR GSTy
= y-positie van
GR GSTWIDTH = startbreedte
GR-GSTHEIGHT = starthoogte
GR-GFINX
= x-positie van
GR-GFINY
= y-positie van
GR-GFINIIIDHT = eindbreedte
GR-GFINHEIGHT =eindhoogte

start
start
einde
einde

GR-SFINIIIDTH ,
( GR-SFINX, GR-SE INY,
GR-SFINHEICHT. GR-SSTX, GR_SSTY, GR-SSTHIDTH,
GR SSTHEIGHT )

GRAF-SHRINKBOX

Tekent een k;impende
GR SFINX
=
GR-SFINY
=
GR SFINTIIDTH
=
GR-SFINHEIGHT
=
GR-SSTX

GRJSTY
GR-SST!{IDTH
GR-SSTHEIGHT

rechthoek.

x-Positie
y-positie

van einde
van einde

eindbreedte
eindhoogte

= x-positie van start
= y-positie va start
= startbredte
= starthoogte

GRAF-!{ATCHBOX(GR-}IOBJECT, GR-WINSTATE, GR-WOUTSTATE,
GR WTREE. GR IIRETURN )

controleert of ean gebied Setreden of verlaten wordt.
GR WOBJECT = objectnummer
GR-WINSTATE = objectstatus muis binnen gebied
GR-IioUTSTATE = objectstatus nuis buiten gebied
GR-IITREE
= adres van objectboom
R GR IiRETURN = 0 (muis buiten). 1 (muis binnen)
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GRAF-SLIDEBOX ( GR SLPARENT, GR-SLOBJECT. GR_SLVH,

GR SLTREE, GR SLRETURN

)

Tekent een enkel-horizontaaf of vertikaal verplaatsbare
box op het acherm.
GR SLPARENT
= voorganger van object
GR-SLOBJECT
= te verschuiven object

= o=horizontaal, 1= vertikaal
= opgegeven positie (0-1000 )

GRJ!VH
R dR SLRETURN

GRAF-HANDLE ( GR-HANDLE. GR_H!iCHAR, GR HHCHAR, GR HWBOX,
GR-HHBOX

)

Berekent de ha;dle van het hrerkstation die de
gebruikt.
R GR HANDLE
VDI scherm vrerkstation handle
R GR-HWCHAR
breedte tekencel
R GR-HHCHAR
hoogte tekencel
R GR-HI{BOX
breedte teken
R GR-HHBOX
hoogte teken
GRAF MOUSE(GR

MONUMBER

AES

)

Bepa;It het uitzicht van de muis.
GR_MONUMBER = nuruner van de muis-vorn

GRAF-MOUSE(GR_MOHOTX, GR_MOHOTY, GR-MOFCOLOR,

stelt een zeLf gedefinieerde vorm-voor de muis in.
GR MOHOTX
= x-pos. van hot spot
GR-MOHOTY
= y-pos. van hot spot
GR-MOMCOLOR
= kleur masker
GR-MODCOLOR
= kleur data
GR-MOFORMt ( O )
= eergte nagker-word
GR_MOFORMT ( 16 )
= eerste data-word
GRAF-MKSTATE (GR-MKMX, GR-MKMY, GR-MKMSTATE. GR MKXSTATE

Berekent status-van muisln shiftltoetsen.
R GR_MKMX = x-pos. muis
R GR_MKMY = y-pos. muis
R GR MKI,ISTATE = status muisknoppen
R GR-MKKSTATE = status shift-tlltsen

scRP_READ( SC_RSCRAPg

)

Haalt de directory voor tijdelijke files op.
R SC_RSCRAPS = scrap directory

scRP_WRrTE

(

SC_RSCRAPS

)

Legt de direcLory voor tijdelijke files vast.
SC_RSCRAP$ = scrap directory
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-

)

FSEL INPUT(

Prod[ceert

FS IPATES.
een=

FS_ISELS, FS IEXBUTTON )

file seledtor box o! het scherm.
R F'S_TPATHS
= pathnaam voor in en out
R FS ISEL
= selectie. in en out
R FS IEXBUTTON = l=OK,2=Cancel

ltr_CRKIND, WI_CRWX, WI_CRWy,
!{I-CTWH, WI-CRRETURN)
Organiseert een- window.WI CRKIND
= masker samengesteld
WIND_CREATE

(

-

WI_CRWW.

uit

:

1 = titel. 2-= close, 4 = fuII,
8
= move, 16 = info, 32 = s:-ze, 64=
uparrow, 128 = downarrow. 256

vslide, 512 = leftarrow,
rightarrow. 2048 = hslide
= x-pos. maxirnale grootte
= y-pos. maximale grootte
= breedte maxirnale grootte
= hoogte maximale giootte

WI_CRWX
I{I_CRWY
WI CR WW
wI-CRwH

WIND_OPEN (WI_OHANDLE, WI_OWX,

t{I_OWy, Wr_OltW,
Teken-t een window op hel-scherm.WI OHANDLE = window handle

WI-OWX
wl_Owy
wI Oww
!{I-OWH

WIND_CLOSE

(

lO24

WI_OWH

)

= x-positie
= y_positie
= breedte
= hoqgte

WI_CLHANDTE )

Haalt een window van het scherm.
!{I CLHANDLE
= window handle

WIND_DELETE ( WI_DHANDLE

)

Haalt een window weg uit het geheugen.
t{I DHANDLE = window handle

WIND-GET ( !II-GHANDLE,

!{I_GFIELD. Wr_G!{l

)

Berekent parameters van een window.
WI-GFIELD
8=Hslide. 9=vs1ide, L0=Top.
15=Hslsize. 16=vs ls ize
positie en grootte van sl,iders,
R WI-GWI

plus window handle

!,IND-GET ( WI-GIIANDLE,
wr_Gw4

I

t

Wr_GFTELD. t{r_GW1, Wr_GW2, Wr_GW3,

)

Berekent parameters van een window.
window handle
WI GHANDLE
WI-GFIELD

4=wORKxYwH, s=CURRXYWH, 6=PREVXYWHT

7=FULLXYWH, 11=FIRsTxYwH,

i
)

I
I
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12=NEXTXYWH

= x-positie werkveld
= y-positie werkveld
= breedte werkveld
= hoogte werkveld

R WI GVI l
R ti r-G!{2
R !{r-Gw3
R WI-GW4
wrND_sET ( l{r_SHANDLE

)

Vult-parameEers van een window in.
!{I SHANDLE = handle van het
WIND SET(WI-SHANDLE.

!iI-SFIELD..lII

te "toppen"

SWl

v,indow

)

vult-parameEerg van een-window in.
wI SHANDLE = windor', handle
Wr-FTELD
= l=I(ind, 8= Hstide, 9=vslide,
1O=ToP, 15=Hstsize. 16=Vs ls i ze
wrND CREATE) /
ltr sl{l
= maskei (cfr.
positie en grootte van slider
VIIND SET(WI-SHANDLE. WI-SFIELD, .WI-SWLINES, III-SLINMEM)

vult-parameEers van een window in.
WI SHANDLE = window handle
WI-SFIELD
= 2 =NAl'tE, 3=INFO
III-SWLINES
= inhoud van de regel
I{I-SLINMEM = adres in geheugen voor

WI-SWLINES

IiIND_SET(Wr SHANDLE, Wr_swI,- wr_svi2, wI_sw3,
vult parameterE van een $rr ndo!,, rn.
wI SHANDLE = window handl'e

vir

sll4

)

= x-pos. huidige grootte
= y-pos. huidige grootte
= breedte huidige grootle
= hoogte huidige grootLe

wl-swl
WI-SW2
wl-Sll3
wI-Sw

!{IND-SET (WI-STREE, WI-SOBJECT

(

)

Vult-pararneEers van een window in.
vll STREE
= adres van nieuwe desktop-obj . boon
III-SOBJECT = obj.nummer van startobject
WI FMY, WI FRETURN)
BereEent weIF window-op een Eepaalde positie staat.
vil FMx
= x-positie van nuis
WI_FMY
= y-positie van muis
R !I-I FRETURN
= r,rindow handle

WIND FIND(WI FMX,

IIIND UPDATE(WI

UBEGEND

)

Berieht GEM ov6r begin/einde van opbouh' van een
WI_UBEGEND = 0=END UPDATE, I=BEG UPDATET
2=END-MCTRL, 3--BEG fr,CTRL

vrindow.

I
I
(

:
I

I

t

i
I
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t

wrND_cALC (Wr_CTYPE

r

Wr_CXrND. vlr_crNx, !.rr_crNY,

wr cINw,

t{r crNH. wr couTx, l.lr couTY, wr couTw, wr couTH)

Berekent ile afmetin-gen van e6n window.III CTYPE
= o=werkveld>border; 1=andersom
III-C K I ND
= masker (cfr. WIND_CREATE )

= input x
= input y
= input breedte
= input hoogte
= berekende x
= berekende y
= berekende breedte
= berekende hoogte

WI_CINX

WI-CINY
WI_CINW

!iI-C I NH
R W-I COUTX
R WIIOUTY
R WI_COUTW
R WI_COUTH

RSRC LOAD(RE I,NAME$, RE_LRETURN

Laadt een resource-file.
RE LNAMES
R RE LRETURN

)

= filenaan
= O=fout gebeurdi l=atles

RSRC FREE

Wistlen resource-fi1e uit het

OK

geheugen.

RSRC-GADDR ( RE-GTYPE, RE_GINDEX, RE-GADDR

)

Berekent het adres van een data-structuur.
RE GTYPE
= o=obj.boom, 1=obj. i 2=type van obj.
RE-GINDEX
= nunner van data-structuur
RE-GADDR
= adres van data-structuur
RSRC-SADDR ( RE_S

INDEX.

RE_SADDR)

Vult het adres van een data-structuur in.
RE SINDEX
= nummer van data-structuur
RE-SADDR
= adres van data-structuur
RS RC_OBF

I

X(

RE_OOBJECT

,

RE_OTREE

)

Rekent letter-coiirdinaten on in grafische co6rdinaten.

= objectnumrner
= adres van de objectboom

RE OOBJECT
RE-OTREE

, SH_TAILS
Haalt de commandoregel op,

SHEL_READ ( Sr'_RCt,lD$

)

waarmee

proqranna werd opgeroepen.
R SH RC},{DS
= conunando-s tring
R SH-RTAILS
= coruIlando- "tail'

het toepassings-

SHEL I{RrTE(SH WDOEX, SH_WrSGR, SH_WrSCR, SH_WCMDS,

Start

SH

sH_r{rArls.

een progranma.
TIDOEX

SH_WISGR

sH-wrscR

SH_viRETURN

)

= 0=TERMT I=EXEC SHELL
= o=niet grafisch; l=grafisch prg.
= 0=niet AES; 1=AEs-progranma
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SH

colunando

RCMDS

SH_RTAIL$

commando-

SHEL_GET( SH GBUEF$
SI]_GBUFFS

SHEL_PUT ( SH_PBUFFS

haalt parameters vr.

DESKTOP.INF

)

(Niet qedocunenLeerd )
SH PBUF'FS
(

"

)

(Niet gedocumenteerd )

SHEL-FIND

"tail

,

SH-FBUFFS

vult parameters vr.
SH_FRETURN

DESKTOP.INF

)

Zoekt een file en berekent pathnaam.
R SH_FBUFFS
= buffer voor de

naam (IN) en
file-gegevens (OUT )
= o=fout gebeurdi 1= alles OK

R SH FRETURN

in

de

SHEL-ENVRN( SH EPARMS, SH EVALUES)

Zoekt bepaalde parameters in de environrnent string,
SH EPARM$
R SH EVALUES

V_OPNV!{K

= bv. "PATH="
= bv. "A:\"

zonder parameters

Initialisatie

voor grafisch werk op schern.

V_CLSWK zonder parameters
Afmelding van grafisch \a,erken op scherm.

V_BAR(X.Y,X2,Y2)

Tekent een opgevulde ba1k.
X
= x-pos. l inks boven
y
= y_pos. l-inks boven
X2
= x-pos. rechts onder
a2
= y-pos rechts onder
CLRWK

zonder paraneters

V_UPDWK

zonder parameters

V

llist het beeldscherm.

(voor printer drivers : grafische output

VST_LOAD-FONTS

( NUMBER )

)

Laadt tekensets in het geheugen.
NUMBER moet bij de oproep 0 zijn. Op het einde van
de routine beval NUMBER het aantal geladen tekensets

VST_UNLoAD_FONTS ( 0

Haalt tekensets

)

h,eg

uit het

geheugen.
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VS_CIIP zonder parameters

Wist de clipping rectangle uit het
vs_cl,lP( x. Y, X2,

Y2

geheugen.

)

Bepaalt de clipping rectangle.
X. Y. en )\2, Y2 zijn de co6rdinaten van twee tegenover elkaar liggende hoekpunten die de rechthoek
bepalen.

v_PLlNE

(X)

Tekent een veelhoek.

x geeft het aantal punten aan. die door lijnstukken
wordt
aangeroepen, moeten de X/Y-paren in het array
PTSINS(1,X) gezet worden. Daarbij geldt dat
XO=PTSINt(0r0 i
Yo=PTSINC(1,0);
X7=PTSINt(0,7)i
Y7=PTSINt ( 1,7 , erlz.
verbonden moeten worden. Voordat deze functie
3

V_PMARKER ( X

)

Tekent "rnarkers "
X geeft het aantal te plaatsen markers aan. Net
zoals bij V_PLINE moet u de afzonderlijke punten in
het array PTSINS(1,X) opslaan.

Y, TEXTS )
Drukt grafische tekst af op het scherm.
X en Y zijn de co6rdinaten, TEXTS is de tekst die
het scherm moet komen.

V_GTEXT(X,

V-FILLAREA

op

(X)

Tekent een opgevulde veelhoek,
X geeft, zoals bij V_PLINE en V PIIARKER. het aantal
hoekpunten aan. De lunten rnoaten in PTSINT(0,X)
staan.

V-CELLARRAY(ROW-LENGTH, EL-USED, NUM_ROWS, !{RT_MODE,
NUM COLS. X, Y, X2, y2l
Tekent een box fret kleur-overgangen.

is het aantal kleuren. Die moeten in het
arr;y INTINT(O tot NUM COLS-I) staan. X, y en X2, y2
zijn de hoekpunten van-het rechthoekige cel-array.
v_oNTouRFrLL(X. Y, INDEX )
Vult een vlak op, te beginnen bij een bepaald punt.
INDEX bepaalt welke kleur a1s grenskleur genonen zal
worden. Indien INDEX negatief is, wordt elke kleur
die verschilt van die van het punt X,Y als grenskleur beschouwd. x,Y zijn de co6rdinaten van het
startpunt.
NUM COLS
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y, X2, y2l
Tekent een opgevulde rechthoek.
X, I en x2, y2 zijn twee hoekpunten van de rechthoek
v_cIRcLE(X, Y, RADIUS )
Tekent een cirkel-oppervlak.
V_RECFL(X,

V-ELI,ARC

(X, Y,

XRADIUSI YRADIUS' BEGANG, ENDANG)

Tekent een ellips-boog.
Voor een ellips geeft men de stralen langs de x-as
en de y-as apart op. BEGANG is de beginhoek. ENDANG
de eindhoek van het ellips-segment. De hoeken kuDnen
van 0 tot 3600 gaan, in stappen van 1,/10 graad. De
boog wordt in tegenwijzerwin getekend. NuI graden
Iigt op de x-as.
V-ELLPIE(X, Y, XRADIUS, YRADIUS,
Tekent een ellips-segment.

Cfr.

BEGANG, ENDANG

)

V_EILARC

V-ELLIPSE(

X. Y,

XRADIUS, YRADIUS)

Tekent een ellips.

Cfr.

V_EILARC

X, \, X2, Y2l
Tekent een rechthoek met afgeronde hoeken.
V_RFBOX(X,'t, X2, y2l
Tekent een opgevulde rechthoek met afgeronde hoeken.
V_RBOX(

Y,

V-JUSTIFTED(X,

TEXTS, WORD-SPACE, CHAR SPACE, LENGTH)

op het-scherm af. : flag die aangeeft of de ruimte
tussen woorden vergroot mag worden
(<>0 ) of niet (0 ) .
: flag die aangeeft of de ruimte
tussen letters
gewijzigd mag
worden (<>0) of niet (0)
: breedte van de tekst in pixels

D?ukt tek8t uitgelijnd
I{ORD_SPACE

CHAR SPACE

LENGTH
X,Y
vswR_MoDE ( MODE

:

scherm-coiirdinaten

)

Bepaalt de manier van schrijven op het scherm (cfr.
MODE =).
MODE
:1 = replace
2 = transparent
3 = XOR
4 = reverse transparent

256
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INR, RGB ING, RGB INB)
Bepaalt het uitzichE van een-kleur. INDEX
: het kleurnummer
: de rood- inrens ireit (O-IOOO)
lgl_IN!
RGB_ING
: de groen-intens iteit
RGB_INB
! de blauw-intens iteit
VS_COLOR(INDEX. RGB

VSI,_TYPE

(

LINESTYLE

)

Bepaalt het uitzicht van een lijn.
LINESTYLE
: type van lijn :
1= solid, 2=Iong dash, 3=dot,
4=dash,/dot, 5=dash, 6=dash/dot/dot,
7=user defined
VSL-UDSTY

(

PATTERN

)

Bepaalt het uitzicht van de zel f-de finieerbare lijn.
PATTERN
3 16 bits-patroon van de lijn
vsL_wrDTH ( WIDTH

)

Bepaalt de dikte van een lijn
IIIDTH
: dikte van lijn;
vsL_coLoR

(

coLoR_INDEX

oneven en >=3.

)

Bepaalt de kLeur van een lijn.
COLOR INDEX
: kleurnumrner voor
bewerkingen

POLYLINE-

VSL ENDS(BEG STYLE, END STYLEI

Bep5alt uitzicht van de-uiteinden van een lijn.
BEG STYLE
: uitzicht van beginpunt
END-STYLE
: uitzicht van eiiapunt
0=hoekig, t=pijI, 2=afgerond

vsM_TYPE

I

( SYMBOL )

Bepaalt het uitzicht van de markers.
SYMBOL
: uitzicht van de polymarker :
l=dot, 2="+", 3='*tr, 4=ion, 5={x,,
6=ruit

VSI,!_HE IGHT ( HEIGHT

)

Bepaalt de grootte van de markers.
HEIGHT
; hoogte van de polymarker
vsM_coLoR ( coLoR_INDEX

)

Bepaalt de kleur van de narkers
COLOR_INDEX : kleurnunmer voor polymarker

VST-HEIGHT ( HEIGHT

)

Bepaalt de grootte van de tekst.
HETGHT
3 hoogte in NDC/RC
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VST_HEIGHT(HEIGHT. CHAR-}IIDTHI CHAR-HEIGHT' CELL_WIDTH,

CELL HEIGHT

)

Bepaalt de groofte van de tekst.
3 hoogte in NDC/RC
HEIGHT
het
De andere variabelen hebben geen belang bij
aanroepen van deze functie. Op het einde ervan.
bevatten ze h,el bepaalde waarden.
VST-POINT

(

POINT

VST-POINT

( HE

)

Bepaalt de grootte van de tekst
: hoogte van een teken in l/'72 inch
POINT
IGHT, CHAR-WIDTH, CHAR-HEIGHT, CELL_I{IDTH.
CELL HEIGHT )

Bepaalt de groStte van de tekst.
CFR. VST-HEIGHT

VST ROTATION (ANGLE

)

BepEaIt de hellingshoek van de tekst.
i hoek van de letters in 1/10 graad
ANGLE

vsT_FoNT

( FONT

)

Bepaalt het lettertype van tekst.
: nummer van letterLype
FONT
vsT_coLoR ( coloR_rNDEx

)

Bepaalt de kleur van tekst.
COLOR_INDEX : kleurnummervoortekst-bewerkingen
VST ET'FECTS (EFFECT

)

Bep5alt uitzicht van tekst op het scherm.
: bitmasker met volgende inhoud :
EFFECT
bit 0 = vet j es
bitl=Iichtgedrukt
bit 2 = schuinschri f t
bit 3 = onderstreept
bit 4 = outlined ("ho1le" Ietters)
bit 5 = geschaduwd
VST ALIGNMENT(HOR IN, VERT IN)
van Eekst.
BepAaIt de uitliji'inq
: horizontale uit I.i- j ning :
HOR-IN
0 = 1inks, 1=gecentreerd. 2=rechts
: vertikale uiLlijning !
VERT IN
0= baseline, l=half line, 2=ascent
line, 3=botLon, 4=descent. 5=top

258
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VSF-INTERIOR ( STYLE

)

Bepaalt hoe een vLak opgevuld wordt.
STYLE
! de opvulling
: 0=Iee9, l=vol,
2=patroon, 3= gearceerd. 4=door de
gebruiker te definiEren
vsF_STYLE

(

STYLE_TNDEX )

Bepaalt de opvul-index.

vsF_coLoR ( coLoR_TNDEX

)

Bepaald in welke kleur een vlak opgevuld wordt.
COLOR_INDEX 3 kLeurnummer voor FILL

VSF PERIMETER(PER VIS )
sch;kelt de omkadE'ring van opgevulde

vlakken in of uit
3 flag: <>0=rand, o=geen rand

PER_VIS

VSF_UPDAT ( X )

Bepaalt het zel f-de f inieerbare patroon voor FfLL.
X is het aantal 'planes' (kleurvlakken) die tegelijk
ingeschakeld moeten worden. De data voor elk- vl;k
noeten in het array INTINT(n) gezet worden. Voor elk
vlak moeten 16 \rords (fill Btyle) opgegeven worden.
vs rN_MoDE ( DEV_TYPE. MODE)

Bepaalt de input

mode.

: nururer van Iogisch input apparaat
: l=wacht op antwoord, 2= niet

DEV TYPE

MODE

VRQ-LOCATOR(

X, Y.

TERM, XRETURN, YRETURN )

vsM_LocAToR(

x, y.

STATUS, TERM. XOUT, YOUT)

Berekent de nuispositie
x,Y
: beginco6rdinaten van de Iocator
TERM( inator )
: de "locator terminator"
XRETURN,YRETURN : eindco6rdinaten van de locator
BerEkent de muispositie
x,Y
: begincoirrdinaten van de locator
STATUS
: bepaalt hoe de invoer be6indigd w.

: zoals VRQ LOCATOR
: eindco6rdinaten van de locator

TERM

XOUT, YOUT

VRQ-VALUATOR(VALUATOR_IN,

VALUATOR_OUT, TERM)

Berekent het nunner van een cursor-toets.
VSI{_VALUATOR

(

Berekent het

vAr.

IN.

STATUS, VAL_OUT, TERM)

van een cursor-toets.
STATUS, VAI_OUT, TERM zijn return-parameters
numtner
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VRQ CHOICE(CH IN, CH OUT)
een
Ber6kent het n-urnmer

functietoets.
:'an
het oorspronkelijke keuzenurnmer
I het nieuwe keuzenummer

IN
CH-OUT

CH

VSM CHOICE (STATUS, CHOICE OUT)

BerEkent het nununer van eEn functieloets.
: I indien be'rerking sucsesvol
STATUS
: output van de functie
CHOICE OUT
De funAtie heeft geen input-pararneters .

was

VRQ STRING(MAX LENGTH,ECHO MODE,ECHO X,ECHO Y,TEXTS)

VerTorgt een INPUT-regeI
TEXTS

MAX LENGTH

ECH6 MODE
ECHO_X, ECHO

Y

:
:
:
:

ret

r
lengte van de string
0=geen echo, 1=we1 echo
co6rdinaten van het echo-gebied
u

rn - pa rarne te

maxirnum

IN

NDC/RC
VSM-STRING (MAX-LENGTH, ECHO-MODE, ECHO_X, ECHO_Y, TEXTS

Verzorgt een INPUT-regeI
Cfr, VRQ_STRING

vsc_FoRM(x, Y, 1, MASKCOL, DATCOL,
Bepaalt het uitzicht van de rnuis.

X,Y
MASKCOL
DATCOL
DATAS

r
:
:
:

DATAS

)

)

coordinaten van het hot spot
kleurindex van masker, normaal 0
kLeurindex van data, normaal 1
string van 64 tekens; in de eerste
32 tekens staan de 16 words met
het masker van de cursor, in de
volgende 32 de 16 r,rords met de
data van de curs or

VEX_TIMV(ADRES, MILLISECONDS

wisselt

)

de timer-vector om.
ADRES
: 32 bits adres van de nieuwe timerMILLISECONDS

routine. Ook return-parameter :
bevat startadres van oude routine.
: return-parameter; bevat aantal
msec per tiner Lick

v_sHor{_c ( ELAG )

Maakt de muis zi-chtbaar.

FLAG = 0 betekent dat de oproepen van V HIDE C
\rorden genegeerd : de cursor wordt hoe dan ook op
het scherm gezet.
FLAG <> 0 betekenl dat de cursor pas zichtbaar wordt
nadat een gelijk aantal keren V SHOW C en V HIDE C
werd aangeroepen.
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t
I
!

I

v gtor

c

Healt iie muis van het scherrn weg.
vQ_l{ousE (BUTSTATE, X, Y)
Berekent status van de muis.
BUTSTATE,X.Y I enkel return-parameters
x.Y
: coiirdinaten van de muis
BUTSTATE
: bit 0 bevat de status van
linker muisknop
vEx_BUTv ( ADRES

de

)

t{isselt muisknop-vector om.
ADRES
: adres van de nieuwe muisroutinel
ook return-parameter : bevat het
adres van de vorige muisroutine.
VEX MOTV(ADRES )
wisselt bewegings

Cfr.

VEX_BUrV

-vector van de muis

om.

vEx_cuRv ( ADRES )

Wisselt opbouw-vector van de muis
Cfr. VEX_BUTV
Vo_KEY_S ( PSTATUS

om.

)

Berekent de stand van de shif-bits.
PSTATUS
: return-parameter, bevat status van
het toetsenbord
vRT

CPYFr..t (

P_SRC_1.{FDB, P_DES_MFDB, WR_MODE, COLOR1,

col,oRo, xsouRCE, ysouRCE, x2souRcE, y2souRcE, xDEsT,
YDEST, X2DEST. Y2DEST

)

llaakt van een 66nkleuren-bitblok een veelkleurig bLok.
P_SCR_MFDB : pointer naar de MFDB (Memory Form
Definition Block) van de "source"
rechthoek
P_DES_MFDB : pointer naar de MFDB van de
bestemmings -rechthoek
t{R MODE
: nuruner van uit te voeren logische
bewerking
: kleur van de l-bits.NIET GEBRUIKTI
COLOR1
CO,,ORo
: kleur van de o-bits
XSOURCE, YSOURCE, X2SOURCE. Y2SOURCE bepalen teqenover elkaar Iiggende hoekpunten
van de "source" rechthoek
voor
XDEST, YDEST, X2DEST, Y2DEST idem
de
bestenmings-rechthoek
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VRO CPYFM( P_SRC-MFDB, P-DES-MFDB, WR_MODE, XSOURCE.
YSOURCE, X2SOURCE. Y2SOURCE, XDEST, YDEST,

X2DEST. Y2DEST

)

Kopieert een bitblok.
P_SCR_MFDB : pointer naar de MFDB (Memory Form
Definition Block) van de "source"
rechthoek
: pointer naar de MFDB van de
P-DES-MFDB

i

WR MODE

bestenmings-rechLhoek
numrner

van uit te voeren logische

bewerking

bepalen tegenover elkaar liggende hoekpunten
van de "source" rechthoek
voor
de
X2DEST, Y2DEST iden

XSOURCE, YSOURCE, X2SOURCE, Y2SOURCE

XDEST, YDEST,

bestemmings-rechthoek

VR-TRNFM ( P_SRC_MFDB, P_DES_MFDB

)

Wisselt bitblock- fornaten om.
Cfr. VRO_CPYFM
V_GET_PIXEL(X, Y, PEI/ INDEX )
Berekent de kleurwaarde van een punt op het scherm.
: co6rdinaten van het punt
X,Y
: pixel-waarde
R PEL
R INDEX
: kleurindex van de pixel
VQ EXTND (FLAG

)

Uitgebreide vraag naar de mogelijkheden van de vDI.
: 0= geeft de waarden van "OPEN
FLAG
WORKSTATION "
1= geeft de \,raarden van de eigenIijke "EXTENDED ENQUIRY"
De 57 return-paranelers vindt u in
de arrays INTOUTB ( 0-44 ) en
PTSOUTS (0, 0-1, 6 )
G, RGB B)
Beiekent het uitzicht van- een kleur.
COLOR INDEX
: nuruner van de opgevraagde kleur
SET-F-LAG
: 0=geeft de ingestelde kleurwaarden
l=geeft de kleurwaarden die op het
apparaat werden gerealiseerd
R INDEX
: hoort altijd met COLOR INDEX
overeen te konen
R RGB R, R RGB_G, R RGB B zijn de intensiteiten van
rood, groen en blauw (in 1000sten)

VQ COLOR(COLOR INDEX.SET FLAG,INDEX,RGB R,RGB

262
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VQL-ATTRIBUTES

(

LINE-TYPE, COLOR INDEX, WRITE MODE,
BEG STYLE, END-SFYLE, LINE-WI-MB, VOID)

Berekent de attrib[ten van eei' Iijn.
ALle parameters zi)n return-paraneters . De namen
spreken voor z ichzel f.
BEG STYLE bevat het uitzicht van het beginpunt van
de polyLine
END STYLE bevat het uitzicht van het eindpunt van de

-

polyline,
altijd 0.

VOID bevat

VQM_ATTRIBUTES

(

POLYMARKER-TYPE, COLOR_INDEX.

WRITE_MODE,

TIIDTH, POLYMARKER HEIGHT
van- een marker.

POLYMARKER

BerekenL de attributen

)

EnkeI return-parameters.

VQF ATTRIBUTES( INTERIOR STYLE, COLOR ]NDEX. STYLE INDEX,
WRITE MO5E, PERIMETERJTATUS )
Berekent FILL-att r ibften.

Enkel return-parameters.

( TEXT-FACE I COLOR_INDEX, ROT-ANGLE
'
HOR-ALIGNMENT, VERT-ALIGNMENT, !,IRITE_MODE, CHAR-WIDTH,
CHAR HEIGHT, CELL_WIDTH, CELL_IIEIGHT )
Berekent teks t - at t r ibuten

VQT_ATTRIBUTES

Enkel return-parameters.

VQT_EXTENT ( TEXTS . DX1 , DY 1, DX2 ,DYz ,DX3 IDY 3 DX4 DY4
'
Berekent de diverse maten van een tekst. '

)

is de input-string van deze functie
Return-parameters : DX1-DX4, DY1-DY4
DX en DY staan voor : DELTA X en DELTA Y.
TEXTS

VQT_WIDTH ( CHARACTER,

RIGHT-DELTA

ADE. CELL-WIDTH, LEFT-DELTA,
)

Berekent de grootte van een teken.
CHARACTER
: het bedoelde teken
: bewat de ADE-waarde van het teken
R ADE
VQT

NAME ( ELEMENT_NUM,

INDEX,

NAMES

)

Berekent de omschrijving van een tekenset.
ELEMENT NUM is het nuruner van de bedoelde "font"
R INDEX-iS de "face ID"
NAMES bevat de naam van de font voluit.

VQ_CELLARRAY ( X,Y ,X2 ,Y2 IROW_LENGIH. NUM_ROWS, EL_USED,
ROWS USED. STATUS )

Haalt de definiti6
x,Y
x2,y2

I

voor CELLARRAY op.
: hoek links onder van pixel-array
l hoek rechts boven van pixel-array
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ROW LENGTH, NUM ROWS

R Ei_USED, R

INToUTSO

ROWS_USED.

R

STATUS

: bevat de kleur-indices

VQIN MODE(DEV_TYPE, INPUT_MODE

Berekent de input-mode

: Iogisch input-apparaat
: 1=request, 2= sample

DEV TYPE

R INPUT

)

MODE

VQT FONTINFO(MIN ADE, MAX-l]ekensel.
ADE)

Haaft informatie-over de
R MIN ADE
: lsLe Leken in de font
R MAX-ADE
: laatste teken in font
De ovSrige informatie staat in PTSOUTS( 1.4)
ook hj-er geldl daL :
PTSOUT ( 0 ) = PTSoUTS(0,0
PTSOUT ( 1
= PTSoUT* ( 11 0
PTSOUT ( 2
= PTSOUTT (0. 1
PTSOUT ( 3
= PTSoUT* ( 11 1
PTSOUT ( 4
= PTSoUTt(0r2
e\z

.

VQ-CHCELLS (ROWS, COI-UMNS

)

Berekent aantal regels en kolonmen op het scherm.
3 aantal regels
R ROWS
R COLUMNS
: aantal kololunen
V_EXIT_CUR

zonder parameters

schakelt cursor uit

V_ENTER_CUR

zonder parameters

Schakelt cursor in

V_CURUP zonder
Cursor omhoog

parameters

zonder parameters
Cursor omlaag
V_CURDOWN

zonder paraneters
Cursor naar rechts
V_CURRIGHT

zonder pararneters
Cursor naar links
V_CURLEFT

zonder parameters
Cursor naar links boven op het scherm
V_CURHOME

V

EEOS

zonder parameters

Wist rest van het scherm.
264

atarimuseum.nl

v EEOL zonder parameters
!{ist rest van de regel.
V_CURADDRESS(Y,X)

Bepaalt de positie van de cursor.
x,Y zi)n de co6rdinaten van de cursor.

v

cuRTEx" (TExTs

V

RVON

)

SEuurt tekst naar het scherm.
: af te drukken tekst
TEXTS
zonder parameters

sdhakelt "inverse video" in.
v RVOFF zonder pararneters
Schakelt "inverse video" uit.
VQ_CURADDRESS(Y,X)

Berekenl de positie van de cursor.
xrY zijn return-parameters

VQ-TABSTATUS (STATUS

)

controleert of er een tekentablet o.i.d voorhanden is.
STATUS is een return-parameter
V_HARDCOPY

zonder parameters

Stuurt de scherm-inhoud naar de printer

V_DSPCUR( X, Y )

zet een grafische cursor op het scherm.
X,Y zijn de coijrdinaten van de cursor

V_RMCUR

zonder parameters

Haalt de grafische cursor van het scherm.
V_FORM_ADV

zonder parameters

Stuurt een "forn feed".

V_oUTPUT_I{INDOW

(X,Y, X2,Y2

|

SEuurt de inhoud van een deel van het scherm naar de

printer.
X, Y

x2,v2

V

CLEAR DISP

: een hoek van het schermdeel
: de tegenover I iggende hoek
LIST zonder parameters

voor printerE : drukt niets meer af van wat hij
hier toe had ontvangen.
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V-BIT_IMAGE ( FILENAMES.ASPECT, SCALING, NUM PTS, X, Y,

x2,Y2)

Zorgt voor de output van een bit image file.
ASPECT is een flag
:
0=directe output, 1=c i rke 1
blijft cirket, 2=uitzicht van blad behouden
SCALING : input-arqument INTIN(1), cfr. cEM VDI
geeft het aantal geldig" i,u y_par"., ..n-10, t
Iyr_YTS
ot 2l
of1
X,Y,is het,eerste X/y-paar. Afhankelijk van NUM pTS
is de waarde van X/y overbodig.
X2/Y2 Ls het tL,eede X,/y-paar. Bij NUM_PTS=0 zLln
deze waarden overbodiq.
x,Y,X2tY2 moeten in elk geval worden opgeqeven I
VS_PALETTE

(

PALETTE

)

Kiest de kleuren op een IBM.
PALETTE
: 0= rood, groen, bruin
1= cyaan, magenta, wit
(FILM

VQP-FILMS

NAMES

)

Vraagt het filn-type van de driver op.
FILM_NAME$ is een return-parametei van
1an9; die 5 strings na e.Iiaar bevat.

125 tekens

VQP STATE

Berekent de status van de palette-driver.
In INTOUT?(0-20) vindt u de berekende

waarden_

VSP STYLE

VutE de waarden van de palette-driver in.
De waarden moeten vooraf in het array INTIN?(O_20)
worden ingevuld,
VSP_SAVE

zonder parameters

Zet de status van de palelte-driver

VSP_MESSAGE

weg.

zonder parameters

Schakelt de berichten vanvrege de palette_driver uit.

VQP-ERROR ( ERRNUM

)

Leest de foutcodes van de palette-driver.
ERRNUM bevat de foutcode.
V-META_EXTENTS (MIN

X, MIN Y,

MAX

X,

Bepaalt de grenzen voor edn metaEile.MAX Y)
MIN-X, MIN-Y
: minimale x/y-waarden van
rechthoek
MAX X, MAX Y
: maximale x / y-!raarden van
rechthoek

266
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de
de

V

WRITE UETA(NUM

TNTIN, INTIN.

NUM PTSIN)

sdhrijfE een gub--olrcode in een met5file.
NUM INTIN
3 aantal data in INTINB(X)
: sub-opcode
INTI-N
: aantal X/Y-paren in PTSINE(1,y)
NUU_PTSIN
VM FILENAME ( FILENAMES

)

wijzigt de filenaam voor een metafile.
FILBNAI{ES
: nieuwe filenaam van metafile,
74 tekens lang
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NASInG- INFORI,IATIE

Ire hebben de instructies in drie groepen verdeeld

:

staan apart of aIs eerste woord bij het
begin van een regel of na een dubbele
punt Voorbeeld : PRINT SIN(A MOD 90)
kunnen niet apart voorkomen, maar moeten
- FUNCTIES :
altijd
in een berekening worden
gebruikt; ze berekenen een functiewaarde
Voorbeeld : PRINT SIN(A MOD 90)
- REKENFUNCTIES : staan tussen trree waarden in
berekening
voorbeeld : PRINT SIN(A MOD 90)
-

COMI,'ANDO'S

:

Prioriteit van operatoren
Dit zijn de operatoren in OMIKRON.BASIC, in volgorde
van prioriteit
:
NOT. - (Leken v getal)

SHL,

hoogste priori te it

SHR

\, MOD
1, =, ), <=, <>,

>=

AND
OR

XOR taagste prioriteit
De cotrlntando's in alfabetische volgorde
De synLax-beschrijvingen bevatten een aantal tekens,
die nadere uiLleq verqen :
EQV, IMP. NAND, NOR,

<Aantal>

ISTEP

{;

|,

268

}

Wat tussen puntige haken staat,
moet u n-iet letterlijk
overnemen
maar is een omschrijving wan wat
daar moet staan. In het voorbeeld kan dit bv. 3 zi)n.

<stapgrootte>]

vierkante haken staat
kan weggelaten worden.
wat tussen accolades staat, is
een opsomming van keu z ernoge 1i j k_
waL tussen
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heden. U kunt maar 66n van de
door een " l" gescheiden elenenten gebruiken.
Deze schrijfwijze geeft aan dat
u meerdere A's kunt opgeven, met
een konma ertusaen.
Tekst die niet tussen haken van
een of andere vorm staatr moet u
overnemen zoals hij er staat.

A[,A... ]
TEKST
afkorting...
<Parameterli j st>
<Rechthoek>
<output>
De

betekent

:

<Parameter> [ , <Parameter>. . . ]
{<x>,<Y> To <x2>, <Y2> l<x>, <Y>,
<Breedte>, <Hoogte>)

[<String of getat>] [{;1.}
[<string of getal>l .. . ]

brz'

51

oPerator

blz.

72

operator
Maakt de som van twee getallen.

blz.

51

+

blz.

72

, <waatdei>* <wa..d"2toP"t"tor
Maakt het product van twee getallen.
lyrt"*
*

synxax : <str ing>* <aantaT>
vermenigvuldigt een string <aantal> keer.

+
Syntax, <waardel> +

<waarde2>

Syntax : <str inqT>+<str ing2>
voegt beide strings sanen.

operator

blz.
oPerator
syntax : <waardel> - <waarde2>
Berekent het verschi{. tussen twee getallen.
bLz.
aPerator
I
syntax : <waardeT> / <waarde2>
Berekent het quotient van twee getallen.
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<
operator
blz.
Syntax : <waardel> < <waarde2>
Is "waar" (-1) indien <waardel> kleiner
is

51

dan

<waarde2>.

Syntax : <waardel> <= <waarde2>
Is "waar" (-1) indien <waardel> kleiner
gelijk aan <!vaarde2>.
Syntax : <rnaardel> <> <waarde2>
Is "\raar" (-1) indien <waardel> verschilt

is

dan of

van <waarde2>.

:
operator
blz. 51
Syntax : <waardel> = <waarde2>
1s "waar" ( -1) indien <waardel> en <!vaarde2> qeli ik
zijn aan e lkaar.
>
operator
Syntax : <waardel> > <waarde2>
Is "!{aar" (-1 ) indien <waardel>
<waarde2>.

blz.
groter

51

is

dan

Syntax : <waardeT> >= <waarde2>
Is "waar" (-1) indien <waardel> groter is dan of gelijk
aan <waarde2 > ?

Syntax: ? <output>
Afkorting van PRINT.

commando

b.Iz.

85

\
operator
blz.
5I
Syntax , <waardeT> \ <waarde2>
Berekent het quotient van twee getallen,
maar zonder
cijfers na de konma. KomL overeen met f,Ii(<!rrdl>/<wrd2>.
operator
Syntax: <waardel> " <waarde2>
Verheft <t aarde l> tot de nacht <waarde2>_

2'7 0
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b]z.

51

€

functie

blz.

95,

functie

b7z.

55

Syntax : €(<rege7>,<ko7on>)
87
Produceert een string die de cursorpositie bepaa-lt.
.tteesta-I gebruikt in de vorm : PRII',? e(<rege7>,

<kofon>); "Tekst';
ABS

Syntax : ABS (<waarde> )
Berekent de absolute waarde van een getal
AES

Syntax : AES(ofEode,

GLOBAL,

ADDROUT )

Stelt cotnmando' s van
services in werking.

de

functie
b1z. 200
INTIN, ADDRIN, INTOUT.
Application Environment

b].z. 53
AND
rekenfunctie
Syntax : <waardeT> AND <waarde2>
Voert een bitgewijze AND u.it met de beide waarden.
Is "waar" indien beide <waarden> "h'aar" zijn.
functie

ARCCOS

Syntax : ARCCOS (<waarde>)
Berekent de arcuscosinus van een getal
van COS.

functie

ARCCOf

bLz.

58

onkeerfunctie

blz,

58

Syntax t ARCCOT ( <waarde> )
Berekent de arcuscotangens van een getal. omkeerfunctie
van COT,
b1z . 58
functie
Berekent de area cotangens hyperbolicus van een getal.

ARCOTE

SynXax :

ARCCOTH

(<waarde> )

bIz. 58
functie
Berekent de arcussinus van een getal. omkeerfunctie van

ARCSIN
Syntax :

ARCSIN (<waarde> )

sIN.

l'
I

I
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functie

ARCTAN

Syntax : ARCTAN ( <waarde> )
Berekent de arcusLangens van een getal.

VAN TAN.

bl,z.

58

Omkeerfuncti-e

functie
blz.
Syntax , ARSINH (<waarde> )
Berekent de area sinus hyperbolicus van een getaI.
ARSINH

58

functie
blz. 58
Syntax t ARTANH ( <waarde> )
Berekent de area tangens hyperbol ic u s van een geta1.

ARTANH

Syntax , ASC (<string> )
Berekent de ASCII-code van

functie
b),2 . 18
het eers te teken van

ATN

f unc

ASC

string.

t_

blz.
celijk

ie

Syntax : A?N ( <waarde> )
Berekent de arcustangens van eeD getal.

ARCTAN

BACKUP
commando
BACKUP <,'f ilenaan,,>
Maakt een ve i I ighej-ds -kopie van de
kri jgt de extension .BAK
Syntax :

58

aan

blz. 134
f .i1e. De kopie

BrNS
func L ie
Syntax : BIN$ (<waarde> )
Zet een getal om in een binair getal.

blz.

BIOS

blz. l9g

Syntax :

BIOS ( [ return-waarde

commando
)

BIT
functie
blz.
Syntax : BIT (<bitnurnmeI>,<getal> )
Is "\^/aar" (-1) indien het aangegeven bit geset is.

272

66

],<functienu,?u[er>

[,paraneter]ijst>l
Zet een BIOs-commando in werking.

de
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60

BIT =
colunando
Syntax : BIT ( <bitnumner>, l<integer variabeTe> |
( <geheugenadres> ) )) = <waarde>
Set of reset een bit in een variabele of op een bepaald
adres in het geheugen.
BITBLT

collullando

blz.

L62

BIOAD

corNnando

b\2.

20L

BOX

commando

blz.

157

BsAvE

commando

blz.

20L

blz.
cornmando
CAIL
syntax : 1ALL <variabel"e> [ <paraneter l ij st> ) ]
start een subroutine in nachinetaal.

195

Syntax I : BITBLT <Adresl> TO <adres2>,coLoR <k-leur>
Syntax 2 3 BITBLT <adres> TO X,Y,<Brdt>,<Hgt> [.<I,oDE>]
Syntax 3 : BITBLT <x>, <Y>, <Brdt>, <Hgt> TO <X2>,
<Y2>, <Brdt2>, <Hgt2> [,<IODE>]
syntax 4 . BITBLT <X>,<y>,<Brdt>,<H9rt> TO <adres>
Kopieert een rechthoekig deel van het scherm.

Syntax : BLOAD" <fifenaam>" , [<adres> ]
Laadt een blok code of de inhoud van een beeldscherm.
Syntax 7 : Box <rechthoek>
Tekent een rechthoek.

Syntax : BsAvE " <f i Tenaam>" , [ <adres>. <]-engte> l
zlt een stuk van het geheugen of een beeldscherm of de

6chijf.

blz. 60
functie
Rekent een getal on in doubLe float-formaat (19 cijfers)
CDBL

Swtax :

CDBL<waarde>

blz. l3L
corunando
CEAIN
Syntax : CHAIN IMERGE] " <prograrunanaam>" [,<startregel>]
Liadt een progranma bij in het geheugen en geeft
eventueel variabelen door
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CIIDIR
Syntax : CHDIR " <pathnaan>"
van directory veranderen.

corunando

func t ie
CIIRS
Syntax : CHRS (<waarde> )
Geeft het ASCIl-teken dat met <waarde>
CINTL

Syntax,

CI NTL (<waarde> )

CINT

functie

conmando
CIRCLE <X>,<Y>,<straal,>[, Isthoek]

Tekent een cirkel.
CI,EAR

c oluna

blz.

19

blz.

61

blz.

61

(32 bits)

Syntax . CINT (<waarde> )
Rekent <waarde> om in integer word (16 bits)

CIRCLE
Syntax :

134

overeenkomt-.

functie

Rekent <iraarde> om in long inteqer

blz.

ndo

blz. 158
[,eindhk]l
blz.

105

Syntax : CLEAR [ <GEMDOS-ru jmt e> J [,<stack-ruimte>]
tli-st variabel-en en structuren en reserveert ruimte voor
GEMDOS en de stack.

CLIP
comrnando
Syntax 1 : CLIP <rechthoek>
Bepaalt de "clipping rectangle" (actief
een window/scherm

blz. 161
gedeelte van

)

CLOSE
corunando
blz. 138
Syntax : CLOSE [<fifenununer>] [,<filenunmer>] enz.
S]uit f iles.
CLS

Syntax: CLS
Wi-st het beeldscherm.

commando

CUD
conmando
Syntax : CMD <f ifenummer>
Leidt output naar de opgegeven fi1e,
274

atarimuseum.nl

bLz.205

blz.

92

COlll{ON
corunando
blz.
Syntax : COM]4ON <7ijst van variabelen>
Bepaalt welke variabelen niet door CHAIN gewist

irorden.

comnando
CONT
Syntax : CON? [<rege7>] ITO <rege7>]
Laat het progranma verder werken.

blz.

l.3L
mogen

104

blz. 133
coPY
commando
Syntax : COPY '<path & naam>n TO "<path2 [& naar2 ]>"
Kopieert diskette-f iles.
cos

Syntax : COS (<hoek> )
Berekent de cosinus van

functie

51

blz

58

de hoek.

functie

cosEc

b].z .

Syntax : COSEC (<hoek> )
gerekent de cosecans van
het getal.

COSECE
functie
blz.
Syntax : COSECH(<hoek>)
Berekent de cosecans hyperbolicus van het getal.

58

COSE

functie

blz.

58

functie

blz.

57

cotfE

functie

bLz .

58

CSNG

functie

blz.

6L

Syntax : cos (<hoek> )
Berekent de cosinus hyperbolicus van de hoek.

cof
syntax

:

coT(<hoek>)
Berekent de cotangens van de hoek.

Syntax : COrH (<hoek> )
Berekent de cotangens hyperbolicus van de hoek.

Stmtax : CSNG (<waarde> )
Rekent <waarde> on in een single float (9 cijfers ).
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CSRLIN
Syntax ;

functie
Berekent de huidige cursor-regel (1 tot

blz.

CSRITIV

functie

cvD

Syntax ; CvD (<string> )
Zet een gecomprimeerde string om in

een

83

25)

bLz. 63
double float.

cvr
functie
blz. 64
Syntax : CvI (<string> )
Zet een gecomprirneerde string om in een integer word.

functie

CVIL

Syntax , CVIL (<string> )
Zet een gecomprimeerde string om in

Syntax : CVS (<string>)
zet een gecomprimeerde string om i-n

Syntax : DATA <lijst
Gaat vooraf aan een
DATES

Syntax , DATE$
Berekent de datum.

een

bl.z. 63
single f1oat.

functie

cvs

DATA

een

bLz. 64
long integer.

comnando
van data>

lijst van gegevens voor
functie

DATES=
commando
Syntax : DA?E$=(-<datun>' )
Stelt de datum in op "datum".

blz.

109

READ.

blz.

83

bLz

83

DEP PII
corunando
bLz. 123
Syntaxl:DEFFN <funct ienaam> [ <parameterT i j st> ]
= <berekening>
Syntax2:DEFFN <functienaam> [<paraneterlijst>] :
<comtando' s> : RE?URI,, <berekening>
Gaat vooraf aan de definitie van een functie.

276
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DEP

commando

PROC

blz,

Syntax : DEF PROC <procedurenaam> [ <paraneter 1 ij
Gaat vooraf aan de definitie van een procedure.

l2O
st>

]

commando

blz.

166

commando

blz.

196

conmando

blz.

2A

conunando

blz.

28

DBFI TL
colrunando
bLz.
Syntax ; DEFINTL <-letter> [-<letter>] [.<Tetter>[
-<fetter> 1 . . .1
Definieert variabelen als integer 1on9 (32 bits).

28

blz.
DEFSNG
corunando
Syntax : DEFSIVG <-letter> [-<fetter>] [,<letter>[
-<letter>l . , .l
Definieert variabelen als single float (9 cijfers)

2A

blz.
DEFSTR
commando
Syntax : DEFSTR <letter> [ -<Tetter> ] [ . <letter> [
-<Tetter> I . ..l
Definieert variabelen als strings.

29

blz
conmando
DBG
Syntax : DEG
Doet de computer in 360-delige graden rekenen.

56

DEF

SPRITE

Syntax t DEF SPRITE <nu,Idmer>, <type> [,Isavepointer]
[,savetYw] l
Bepaalt parameters voor software-sprites .
DEF USR

Syntax : DEF USR = <adres>
Legt het startadres van een USR-functie vast.
DEFDBL

<letter> [ -<].etter> I [ , <Tetter> [
-<Tetter> I . ..l
Definieert variabelen als double floats (19 cijfers)
Syntax

DEPINT

;

DEFDBL

Syntax , DEFINT <fetter> [-<Tetter>] [.<Tetter>l
-<Tetter>1 . . .1
Definieert variabelen aLs integer lrord (f6 bits).
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27't

DET

functie

DIM

c oluna nd

DRAI|

colluna ndo

Syntax : DET (Matrix)
Berekent de determinant van een rnatrix.
o

Syntax : DIM <array> [,<array>.,.]
Reserveert geheugenruimte voor arrays
Syntax : DRAW [ <x>, <y> ] [To<x2>, <y2> [To<xj>,
Tekent punten en Iijnen.

blz. I91

bIz

b1z
<y

115

.

3>..

153
.]

l

cotnnando
bI z . 18 1
Syntax : DUMP
Geeft een li jst va aIle vari-abelen met hun waarde.
DUMP

EDIT

c oruna

Syntax : EDIT [<rege 1> ]
Brengt u in de full screen editor.

ndo

bIz

commando
b1z.
t<Y>,<x-straal>,<y-straal>
[ ,Beginhoek] [ ,Eindhoek]l
Tekent een ellips of een deel ervan.

ELLIPSE

Syntax : ELLIPSE

END

Syntax :

159

<X>

END

Be6indigt het prograluna

en

commando
bIz.
sluit a1le fites.

104

ENDIF
conunando
blz. 1I1
Syntax : ENDI F
Bedindigt een meerledige IF..THEN..ELSE-structuur.
functie
bIz. 139
Syntax : EOF ( <f j fenuraner> )
Geeft 0 wanneer er nog w6l, en -1 .wanneer er geen
gegevens in de file meer woorhanden zt)n.
EOF

278
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EQV

rekenfunctie

ERL

functie

bLz.

53

Syntax : <waarde> EQV <waarde2>
Voert op beide waarden de logische equivalent-bewerking
uit.-Is "ivaar" 1-1) indien ofwel beide .waar, z;,j;
ofweL geen van beide "waar" is.

blz. 83,
147
ON ERROR
verwerkte regel bij oN TRoN

Syntax : ERL
Geeft de regel aan waar een foul optrad, bij
GOTO,

of de

GOSUB.

ERR

momenteel

functie

Syntax , ERR
Geeft geldende foutcode bij

ON ERRoR GOTO.

BRRS

functie

blz.

83,
747

Syntax .. ERRS
ceeft de geldende foutnelding bij
momenteel verwerkte commando bij

bLz. 93.
74j
ON ERROR GOTO, of het

ON TRoN GOSUB.

ERRoR
commando
bfz. l4g
Syntax , ERROR <foutcode>
Produceert "kunstmatig" de overeenkomstige fout.
EXIT
commando
blz.
Syntax : EXIT [<aantaT structuren>, [?O <regej>]
Verlaat lussen of subroutines.
EXP

functie

Syntax : EXP ( <waarde> )
Berekent het getal van Euler (2 .71828L8
macht <waarde>. Ornkeerfunctie van LN.

blz.
...

114

59

I tot

FACT

functie

blz

.

59

EIELD

corunando

blz.

142

Syntax : FACT (<waarde> )
Berekent de faculteit van <waarde>.

de

Syntax : FIELD [*] <fiTenutaner> t<aanXaf> IAS
<buffer>1, [<aanta).> AS <buffer> enz.]
Bepaalt de opbouw van een record bij een relatieve file.
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219

blz.
commando
FILES
Syntax : FILES ["pathnaam & fifekeuze"]
Zet de directory van de schijf op het scherm.
commando
FILESELECT
Syntax : FILESELEC'I (<patbnaam>, <fifenaan>,
Produceert een file selector box.

133

b),2. l7'1
flag> )

<OK-

commando
blz .
FILL
Syntax : FILL <x>,<Y>,<qrens-kleur>
Vult willekeurige oppervlakken met een k1eur.

159

conmando
FILL COLOR =
Syntax : FILL COLOR = <kleurnu,nrner>
Bepaald de kleur voor FILL.

155

b1z.

blz.
corNnando
FILL STYLE =
Syntax : FILL STYLE = <opvul-patroon>,<index>
Bepaald het patroon voor FILL.

155

blz.

55

functie
FIx
Syntax : FIX (<waarde> )
Haalt cijfers na de kolruna weg.

functie
blz. 123
FN
meL parameters>) ]
Syntax : FN <functienaan>[ (<lijst
Roept een mel DEF FN gedefinieerde funcLie aan.
commando
b1z. 113
FOR. . TO. . STEP. . NEXT
Syntax , FOR <variabefe>=<start> TO <eiDde> [STEP
<stapgrootte>l : <conmando's> , NEXT [<varjabefe>]
vormt een lus met -ingebouwde telLer.
corunando
blz . l'7 5
FOR"tl AIERT
Syntax : FORI4_ALERT (<defauft>, <tekst> [,<button> ] )
ProduceerL een "alert box".
FRAC
Syntax : FRAC <waarde>
Berekent de cijfers na de

280

funct ie
komma

blz.

van een getal.
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55

'!
functie

FRE

b}z.

61

Syntax 1 : FRB("drivenaan" )
Berekent de vrije ruimte in het geheugen resp. op de

drive,

Syntax 2 : FRE (<string> )
voert een "Garbage collection" uit en berekent daarna
hoeveel- geheugen nog vrij is.
Syntax 3 : FRE (O )

bLz.

20O

cET
conunando
Syntax: GET <f iTenunrner>, <record-nunne-r>
Leest een record van een relatieve file.

blz.

1,44

GOSUB
conmando
Syntax : GOSUB <bestenming>
springt naar een subroutine die begint bij

bLz.

107

cBt{Dos
Syntax :

commando

SEMDOS ( [ return-waarde
[ <paraneterTij st> ] )

Roept een

] , <funct ienulwter>

GEMDos-cotrnnando aan.

<bestemming>.

GOTO
Syntax , GOTO <bestenming>
Springt naar <bestemming>.

commando

blz.

106

BCOPY

connando

blz.

2O3

Syntax : HCOPY
Stuurt de inhoud van het beeldscherm als grafische data
naar de printer.

TEXT
commando
blz.
HCOPY TEX!
Stuurt het beeldscherm als teks! naar de printer.
ECOPY

Syntax t

EEx$

functie

blz.

EIGE

conunando

b1z.

Syntax : HEXS (<waarde> )
Rekent <waarde> om in hexadecimale notatie.

2OL

66

201

Syntax : HIGH (<waarde> )
Berekent hoge word (16 bits) van een 32 bits-geta1.
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lIT. .TEBII. .ELSE. . ENDTF
Syntax t IF <voornaarde>

collunando
THEN <conmando, s>

bIz.
I

111

ELSE

<cofiinando' s> I IENDIF]
Laat progra[una-delen voorwaardelijk uitvoeren.

Il,lP
rekenfunctie
blz. 54
Syntax : <waardel> IMP <waarde2>
voert op de twee waarden de logische inplicatie uit.
Is "waar" indien <waardel> "onwaar" is of <waarde2>
"waar".
INKEYS

functie

b1z.

corunando

blz.

Syntax : INKEY$
Haalt de laatst ingedrukte toets op.
IIIPUT

Syntax :

100

94

[<tekst>; [<tekst>; ... ] l <7ij st van
variabeTen>
Laat toe dat de gebruiker van een progranma waarden van
INPUT

variabelen invoert.
INPIITI

c olunando
blz.
Syntax : INPUTI <fiTenunmer> , <variabeTenT ij st>
Leest gegevens van disk.

INPIIT USING
: INPUT

Syntax

138

co[unando
blz. 96
Ie(y,x); ] ["tekst :"; ] <input -varj abe-l e>

[ <controTe-str ing> ] , [<return-variabeTe> ] ,
[<lengte>] , [<code opvufteken>] [.<startpositie van
cutsor> l
INPUT met veel meer nogelijkheden.

USING

INPtmS
functie
blz. 100,
Syntax ; INPUT$ (<aantal tekens> [ . <f i Tenuruner> ] ) 1.4 |
Wacht op invoer van tekens via het toetsenbord of ].eest
tekens in een file.
functie

INSTR

blz.

79

Syntax : rNS?R(I<startpositie>. I <moederstring>,
<zoekstring> )
Berekent de positie van de zoekstring in de moederstring.
Komt

282

die niet voor,

dan

is het resultaat 0.
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Ilm

Syntax : INT

(

<waarde> )

functie

btz.

55

lHaalt cijfers na de komma weg. Trappenfunctie van Gauss.
, / rPL
commando
blz. 1g3
Syntax : IPL <waarde>
Stelt het Interrupt priority Level op de waarde <waarde>.

I

KEY
colunando
blz.
Syntax : I(EY (<nurwner> ) = <tekst>
Definieert functietoetsen IF1] tot tSHIFTI-tF1Ol.
f,EY

LIST

179

connando

Syntax : XEY LIST
ceeft een lijst van de definities
KII,L

Syntax : I<ILL "<f ilenaatu'.
lfist files van de schijf.

LDIrllP

Syntax : LDUW
Stuurt een lijst van alle
naar de printer.

blz. lB2
van de functietoetsen.

commando

bLz.

132

commando
bLz. 782
variabelen met hun waarde

LEFTS
functie
blz.
Syntax : LEFT$ ( <str ing>, <aantaL tekens>)
Haalt <aantal tekens> uit de string <string>.

73

LBN

functie

b1z.

76

LET

cornmando

blz-

42

b),2.

L54

Syntax : LEN (<string> )
Berekent de lengte van een string.

Syntax : ILET] <variabele> = <waarde>
!{ijst een rraarde toe aan een variabeLe,
LINE COIoR
Syntax : LINE

omnando
= <kTeurnunner>
Bepaalt de kleur van lijnen.
COLOR
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2A3

LINE INPUT
Syntax : LINE

INPUT

ZoaLs INPUT,

scheidingsteken

maar
.

blz. 96
colunando
{I<tekst>,'J | [# ]<f ilenunJr:l,er>, ]
<stringvar iabe 7e (nlij st )>
een ingevoerde komma is n".+
blz.

154

conmando
LIST
Syntax : LIST [<start>] [-[<einde>] l
Zet progranmaregels op het scherm.

blz.

702

conunando
LLIST
Syntax : LLIsT [<start>] [ -[<einde>] l
stuurt programmaregels naar de printer.

blz.

102

functie

blz.

59

comrnando

bLz.

129

LINE STYI,E =
Syntax . LINE

comnando

= <tYpenul1].lner>
Bepaalt het uitzicht van een li jn.

LN

Syntax ,

STYLE

LN (<waarde> )

Natuurlijke logaritme.
L,oAD

Syntax , LOAD " <progranmanaam>
Laadt een programma van disk.

"

functie
roc
syntax : LoC ( <f iTenunmer> )
Geeft het recordnuruner van het laatst
gelezen record bij relatieve files.
IOCAL

commando

blz. 140
geschreven of
blz.

l2O

Syntax : LocAL <variabeTe> [=<waarde>] [,<variabeTe>
[ =<waarde> ] . . ,1
Definieert variabelen in procedures of meerledige
functies als enkel daar geldig.
conmando
I,oCATE
Syntax t LocATE <regel>,<ko7om>
stelt de cursor op <regel> (l-25]. , <kolom> (1-80),

2A4
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IOF

functie
Syntax: LOF (<fiTenuruner> )
Berekent de Iengte van een f i1e.

blz.

140

functie
blz. 59
Berekent de logaritne, met een willekeurig grondtal.
IOG

Syntax:

LOG (<grondtaL>, <waarde> )

row

conunando

blz.

207

rowERs

functie

bIz.

8l

LPEEX

functie

blz.

193

commando

bLz.

792

Syntax : LOw (<waarde> )
Berekent laagste word (16 bits) van een 32-bits getal.
Syntax t LOWER$ (<string> )
Zet een string om in kleine letters.
Syntax : LPEEK (<adres> )
Leest een long getal op <adres>,
LPOKE

Syntax :

Schrijft

<adres>, <waarde>
een long getal naar <adres>.

LPOKE

LPOS

Syntax : LPOS (O)
Berekent de kolom waar

de

functie
blz. 70
printerkop momenteel staat.

LPRINT

commando

blz.

90

I,SET

cottlmando

bLz.

L42

corunando

bIz.

186

Syntax , lP-Rf M <output>
Stuurt <output> naar de printer.

Syntax : LSET <buf fer-var iabe-le> = <string>
Zet <string> links uitgelijnd in <buf fer-variabele>.

IIAT T

<array> * <vaarde>
vernenigvuldigt de matrix met een konstante <waarde>.
Syntax :

I.IAT
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245

blz . 187
corNrando
ATT
syntax ; l,lAT <arrayl> = <array2>* <array3>
vZrnenigvuldigt <matrix2> met <matrix3> en zet het
resu-l t aat in <matrix 1>.
blz.

185

blz.
corunando
CLE,AR
MAT CLEAR <arraY>
tlist het array tot aan de opgegeven dimensies.

185

blz.

190

Ar=

7

connando

Syntax : l4AT <arrar> =l
Pioduceert een eenheids-matrix.
UAT

Syntax ,

IIAT IITV

conmando

Syntax : MAI <arraYT> = INv <array2>
Produceert de inverse matrix van <array2> en zet die in
<arrayT>.

b7z.
functie
syntax , t[IJ< ( <waardel> , <waarde2> )
Blrekent welke v3n beide <waarden> de grootste is.

EAX

I{BiTORY

functie

blz

71

198

Syntax 7 : t{ElnRY (<aantal brtes>)
Syntax 2 . MEI,oRY (<string> )
Reaerveert ruimte in het GEMDoS-gebied Ien zet <string>
daarin I .
Syntax 3 : lrEl4ORY(-1)
Berekent hoeveel geheugen er nog vrij is in het
GEMDOS-gebied.

bIz. 130
cornmando
IIBRGB
Syntax : ERGE '<progranmanaam>r
voegt een programma op schijf toe aan trat er al in het
geheugen staat.
blz. 15
functie
XIDS
Syntax : I,EDS (<string> , <pos it ie> [ , <aanta]. tekens>l )
Hlalt een deelstrinq uit <string>.

286
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HIDS =

blz.

cornmando

116

<str inqvar iabe 7e> , <pos it ie> [ , <aantal
tekens> I ) = <string>
Wijzigt delen van een string-variabele.
Syntax :

tfiDS

functie

IN

Syntax:

(

(<waardeT>, <waarde2> )
Berekent welk van beide <waarden> de
MIN

blz.
kleinste is.

XIRRORS
functie
blz.
Syntax : I4IRROR$ (<string> )
Spiegelt een string ("hallo" lrordt "ollah").

1O

80

functie

bLz.

61

IiIXDIR

commando

blz.

134

lfirs

functie

bIz.

64

UKDS

Syntax:

(<waarde>)
Maakt van <$raarde> een string van 10 bytes lang.
KD$

Syntax t MNDIR " <directory-naar>"
Maakt een subdirectory.

Syntax : MKI$ (<waarde>)
Maakt van <waarde> een string van

IilxILS

2

bytes lang.

functie

Syntax : ttXILS (<waarde> )
Maakt van <waarde> een string van

4

blz.

64

bytes lang.

rfiss
functie
blz .
Syntax : MxS$ (<waarde> )
Maakt van <t aarde> een string van 6 byteg Iang .

63

rekenfunctie
bIz. 51
Syntax , <waardel> I,IOD <waarde2>
Berekent de rest van de deling <waarde l>/<waarde2 >.
}IOD

bLz. 84
commando
syntax : MODE <kenletters van land>
schakelt de mode in, die met een bepaaLd land
overeenkomt (voor bv. UPPERS, DATES enz.)
IIODE

atarimuseum.nl
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commando
blz. 153
=
-s),Dtax.. MODE = <teken-mode>
Bepaalt de rnanier waarop grafische commando,s zul l en
worden uitgevoerd (transparent, replace. ... ).
l,tODE

MODE

LPRINT

conmando

blz.

ie

blz

Syntax : MODE LPRINT <ken-letters van fand>
Schakelt de printer on tussen Epson en IBM.

204

MOUSEBUT

fu nct

UOUSEOFF

cornmando

blz.

lB0

Ii{oUSEON

commando

bIz.

180

llousEx

functie

blz

HOUSEY

functie

blz

Syntax : MOUSEBUT
Gaat status van muisknoppen na.
Syntax , IiOUSEOFF
Schakelt de nuis uit
Syntax : MOUSEON
Schakelt de muis in.

Syntax : I.IOUSEX
Berekent horizontale positie van muispointer.
Syntax : MOUSEY
Berekent vert.ika Ie
NAlitE

. . . AS

pos

itie van

mu

i s poi nte

r.
blz.

commando

Syntax : NAI4E "<filenaam>" AS "<nieuwe f ilenaam>"
Geeft files een andere naam-

132

rekenfunctie
b\z- 54
Syntax : <waardel> NAND <waarde2>
VoerL op de twee waarden de logische bewerking NAND uit
Is "waar" indien een van beide waarden "onwaar" is.
NAND

comfiando

NEIf,

Syntax ,

llist het
2AA

[<" progranmanaan"> ]
prograrnma en de variabelen
NEW

b1z

uit het

atarimuseum.nl

.

104

geheugen.

blz. 113
NEXT
conmando
Syntax : NErT [<lijsx net variabeTen>]
ceeft het einde aan van een of meer FOR/NExT-luasen.
NOISE
blz. 207
commando
Syntax : NOfSE <bi trllas ker> , <ru is frekwent ie>
Bepaalt de frekwentie en de in /uitschakeling van de ruis.
blz.

54

NOT
rekenfunctie
blz.
Syntax , NOT <waarde>
voert op <waarde> de Iogische bewerking NOT uit.
Is "waar" indien de waarde "onwaar" is.

53

functie
zet <waarde> om in het octaal stelsel.

bLz .

66

ON ERROR GOI'O

blz, 146
foutroutine

rekenfunctie

NOR

Syntax : <waardel> l,rOR <waarde2>
voert op beide waarden de logische bewerking NOR uit.
Is "\raar" indien beide lraarden "onwaar" zi jn.

ocTs

Syntax :

OCT$ ( <waarde> )

commando

Syntax : olv ERRoR GoTo {<bestenninq> | O}
Bij een fout springt het prograruna naar

die begint bij

<besternming>.

ON

... GOSUB

ON

... GOIO

de

blz. 109
[,<best2> ,
voert, afhankelijk van <waarde>, de subroutine op
<bestemmingl>, <bestenning2> enzoverder uit.
Syntax :

Syntax :

conmando

ON <waarde> GOSUB <beste/f,uningl>
<best3> . . .,

corunando
ON <waarde> GOTO <bestenmingl> [

<best3>

enz

l

blz,

108

,<best2>

,

Springt. afhankel.ijk van <waarde>, naar <bestemmingl>,
<bestemming2> enzoverder.

blz.
colunando
Syntax r ON HELP GoSUB { <best e nning> lO'S
Controleert of de IHELPI-toets wordt gedrukt.
ON EELP @SUB

atarimuseum.nl

150

289

GOSUB
corunando
blz. 149
ON KEY GOSUB {<bestenning> | O }
Controleert algemeen of een toets wordt inqedrukt.
ON XEY

Syntax :

ON I.{OUSEBUT

@SUB

corunando

Syntax : ON MOUSEBUT GOSUB {<besten.ning>lO}
Houdt de nuisknoppen in de gaten.
ON

... RESTORE

b1z.

150

b1z . 109
<bestern.ningl> [,<best2>
zAac+ ?\
Stelt, afhankelijk van <\raarde>, de DATA-pointer op
<besteruningl>, <besteruning2> enzoverder.

Syntax : ON <waarde>

ON TII,IER GOSUB

cornmando

RAS?ORE

c

oluna ndo

b1z

.

150

Syntax : ON TINER <aantaf sec.> GOSIJB {<best enni ng> O }
Voert om de <aanLa1 seconden> de subroutine | op
<besterunlng> uit.

GOSUB
commando
bIz. 181
Syntax , ON ?RON GOSUB <besterolning>
Voert na e1k commando de subroutine op <besternrning> uiL
ON TRON

c o[una nd o
blz 135
Syntax: "<filetype>", <fi lenummer> [, "<naam>. t,
<recordfenqte> I l
Opent een file of een input- of outputkanaal.

OPEN

rekenfunctie
blz - 53
Syntax : <waardeT> OR <waarde2>
Voert op beide vraarden de logische bewerkinq OR uit.
Is "waar" wanneer een van beide waarden "wair', is.
OR

PAIETTE
conmando
blz.
Syntax : PALEITE Ikleur] [, Ik]eurl,... l
Bepaalt het paleL van de beschikbare kleuren.
PBOX

cornnando

Syntax : PBOX <rechthoek>
Tekent een opgevulde rechthoek.

290
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bIz.

154

157

blz.

158

PEEX
functie
Syntax , PEEI< (<adres> )
Leest de rraarde in <adres>.

bIz.

193

PELLIPSE

colrunando

b]z.

159

PI
Syntax , PI
Berekent het getal pi.

functie

blz.

83

POrNT ( )

functie

blz.

168

bLz.

L92

functie

b]-z.

70

commando

blz.

158

conmando

blz.

85

PCIRCI,E

Syntax :

co[unando

<X>, <Y>, <straa-l> [ , starthoek]
l.eindhoekl J
Tekent een opgevulde cirkel of cirkelsegment.
PCIRCLE

Syntax : PELLIPSE <X>, 1Y>, <xstraaL>, <ystraaL>
[, IStarthoek] [,Eindhoek] l
Tekent een opgevulde ellips of een ellips-segment.

Syntax : POINT (<X>, <Y> )
Berekent de kleurwaarde van het punt op positie x,y.

POXE
cornmando
Syntax : PoKE <adres>, <waarde>
Schrijft <waarde> op adres <adres>.
POS

Syntax : POS (O )
Berekent de kolom waar de cursor op het scherm staat.

PRBOX
Syntax :

<rechthoek>
Tekent een opgevulde rechthoek met afgeronde hoeken.

PRINT

PRBOX

Syntax : PRfl',? <output>
Stuurt <output> naar het scherm.
ZiC OOK : ?, PRINT E, PRINT USING,
IIRITET. TAB

PRINT

atarimuseum.nl

*,

commando
PRINTI
Syntax : PRINT*<f ilenummer>. <oDtpuL>
Schrijft <output> naar een fife.

PRINT

conmando

€

blz.

90,
116

blz.

90

Syntax : PRINT 0 (<rege1>,<kolon> ); <output>
Schrijft <output> op de aangegeven plaats op het schern.

comnando
PRIN] USING
b),2.
Syntax t PRINT USING <fornaat-string>,<output>
PRINT met gebruik van het bepaalde getal-formaat.

81

PROC

commando

blz.

l2O

PUT

comnando

blz.

144

RAD

commando

blz.

57

RBOX

commando

b),2.

Syntax : IPROC] <procedure-naan [ (paraneterlijst) ]>
Roept de overeenkomstige procedure aan.
Syntax : PUT < f i fenunune r> , <record - numme r>
Schrijft een record in een relatieve file.
Syntax , RAD
Doet de computer rekenen in radialen.

Syntax : RBOX <rechthoek>
TekenL een rechthoek rnet afgeronde hoeken.

157

READ
coflrmando
blz. 109
Syntax : READ <lijsL net variabefen>
Leest gegevens uit een DATA-tijst in de variabelen.
REU

Syntax : REM <cottunentaar>
Zorgt ervoor dat de rest
verv/erkt, zodat hij allerlei

RENUM

Syntax :

commando

blz. 205

van de regel niet irordt
conmentaar kan bevatten.

commando

blz.

[<nieune regef>] [,<oude reqe]>l
[ , <stapgrootte> ]
Hernulunert de programmarege 1s ,
RENUM

atarimuseum.nl

204

REPE,AT.

blz.

commando

.I'NTIL

112

SynLax : REPEAT <conrnando's> UNTIL <voorwaarde>
Hlrhaa1t de colunando's tussen REPEAT en UNTIL
zolang, tot aan de <voorwaarde> voldaan is.

blz.

collunando

RBSToRE

net

109

Stelt de oATA-pointer op de eerste DATA-regeI, ofwel

oP

de aangeduide besteruring.

conunando
RESU;B
RESUI'IE I {NEXT l<besteruning>},l
zet het progranrma weer in gang. na een

Syntax :

RETT'RII

bLz. !47
ON ERROR GOTO.

blz .

conmando

Syntax 7: RE?URiv
Sluit een subroutine af.
Syntax 2 .' RETURT'I <waarde>
Keert terug uit een meerledige
bepaalde <rraarde>.

LO'?

L23

functie,

,

met

bLz. '14
functie
<aantaT
tekens>)
(<string>
,
RIGHT$
Stmtax
,
Haalt een deel van de <string>. en wel <aantal tekens>,
geteld vanaf de rechterkant van de string.

RIGETS

conmando
RI{DIR
Syntax : RI,DIR <" d irectory-naam" >
veru'ijdert een sub-directorY.

blz.

134

bl.z. 56
functie
RND
Syntax 1 , RND(I)
Blrekent een willekeurig getal tussen 0 en 0,99999999'
Syntax 2 : RND (<waarde>)
BLrekent willekeurige gehete getallen.
RSET

commando

syntax t RSET <buf fer-variabeLe> = <string>
rechts uitgelijnd,
Plaatst de string,
buffer-string.

atarimuseum.nl

blz,

143

ln

de

293

RUN

Syntax :

bIz,

commando

RUN [<reqe1> ]

Start het progranma [op

de aangegeven regel. I

RtN 'Naam"
commando
Synt-ax , RUN ,,<prog rammanaam.> [<regef>]
Laadt-een programma en start het- 1op

regel

I

.

SAVE

sAvE. A

c

omlnando

Syntax: SAVE [ " <progran]nanaam>,, L A
Zet het progranma in het geheugen, als
schijf.

de

103,
130

aangegeven

blz.
schijf.

commando

Syntax: SAVE [" <prog rammanaan, > ]
Zet het programma .in het geheugen, op

.

blz.
de

103

127

blz. I29
ASCI I-file
op

de

SAVE SYSTEM
cornnando
blz. 202
Syntax : SAVE SYSTEM <adres)
Stelt het werkgeheugen van het operating system veilig.
SCREEN

Syntax t

blz. I52

comrnando

<nr>1, Igeheugen6ll se] [ ,aantal
schakelt het
heL aangedu
aanqeduide beel
dschpr m in.
in
beeldscherm
SCRE.SN

sEc

functie

kieDren] l

bLz

Syntax t SEC (<waarde> )
Berekent de secans van een getal.

functie
btz
Syntax : SECH (<waarde> )
Berekent de secans hyperbolicus van het geta I .
SECH

functie

SEGPTR

Syntax , SEcPTR
Berekent het adres van

de

294

egment

-pointer

.

functie

SGN

Syntax : SGN (<waarde> )
Berekent het teken van

s

bl,z.

een

geta1.
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bIz

797

SHL

rekenfunctie

bLz.

54

SER

rekenfunctie

blz.

54

srN

functie

blz.

57

srNE

functie

bLz.

58

Syntax : <waarde> SHL <aantaf>
Schuift de bits van <waarde>. een <aantal> plaatsen
naar links,
Syntax : <waarde> SllR <aanta_l>
Schuift de bits van <waarde>, een <aantal> plaatsen
naar rechts.
Syntax : SIN ( <waarde> )
Berekent de sinus van het getal

Syntax : SINH ( <waarde> )
Berekenl de sinus hyperbolicus van een geta],.

SORT
cornmando
btz. 118
Syntax : SORT IASC] <arrayl) [TO <array2>]
Sorteert array 1 [en array2 in dezelfde volgorde].
SPACES

functie

bl.z.

80

SPC

functie

blz.

80

Syntax : SPACES (<aanta-l spaties>,
Produceert een string met het aangeduj-de aantal spaties.
Syntax t SPC (<aantaT spaties>)
Produceert een string rnet het aangeduide aantal spaties.

SPRITE
corunando
blz. 767
Syntax , SPRITE <nr>, [<X>], [<Y>], [<Defpointer>]
[ . <achterg rond- k Teur> , <voorgrondk].eur> l
zet de sprite op het scherm,
SQR

functie

Syntax : SQR (<vaarde> )
Berekent de vierkantswortel van <waarde>.

atarimuseum.nl
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59
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Syntax:

blz.

commando

STOP

103

STOP

Onderbreekt de uitvoering van een prograrnma.
sTR$

functie

Syntax :
zeL <waarde>, met inachtneming van
USINc-nasker, om in een string.
STR$ <waarde> )

blz . .

'78

(

het

ge

ldende

f unct.ie
blz. B0
STRINGS
Syntax : STRINGS (<aanta-l>, {<"teken"> l<ASCII-code>} )
Maakt een string die <aantal> keer het teken "teken"

bewat.

commando
SWAP
SWAP <variabele 1>,<variabefe 2>
Verwisselt de waarde van de tlvee variabelen.
Syntax :

commando

SYSTEI{

Syntax :

Verlaat
TAB

SYSTEM
OMI KRON . BAS I C

b1z

bLz.

en keert terug naar de

commando

. 1I5

GEM

blz.

Syntax 1 .' PRIN? TAB (<kolon>); <output>
Syntax 2 : LPRINT TAB (<kolon>); <output>
Plaatst de cursor/de printerkop op de aangegeven
en drukt daar <output> af.

24

desktop.
87

kolom

TAN

functie

bIz.

51

TANE

f unct

ie

blz.

58

Syntax : TAN (<vaarde> )
Berekent de tangens van het getaL.

Syntax : TANH (<rraarde> )
Berekent de tangens hyperbolicus van

een

TEXT

getal,

commando
blz. 160
Syntax : TEXT <X>,<Y>,< "tekst">, [<lengte>], [<rulmte
tussen de woorden>1, [<ruimte tussen de ]etters>l
Drukt tekst op de aangegeven manier op het scherm af.

296
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TEXI COLOR

orunando

Syntax : TEXT COLOR = <kleurnunmer>
Bepaalt de tekstkleur voor het conmando
TEXT EEIGET =
Syntax : TEXT HEIGHT
TEXT

blz.
TEXT.

conunando
= <hoogte in pixeTs>

blz.

156

blz.

156

functie

blz,

A2

conunando

blz.

83

STYLE

ommando

Syntax : TEXT STYLE = <effect>
Bepaalt de effecten die TEXT zal gebruiken.
TIIiIES

Syntax : TIME$
Haalt de huidige tijd

op.

TII,TES =

Syntax : TII4ES=" <t ij d>"
Zet de klok qelijk.

TIl,lER
Syntax : TII{ER
Berekent de tijd

156

blz.
unctie
20oste seconden ) sinds
f

(

in

A2

aanzetten van de computer.

cornmando

blz.

180

corunando

blz.

180

TLNE

commando

blz.

207

NTIL

commando

blz,

7L2

TROFF

Syntax : TROFF
Schakett 'IIIACE uit.

TRON

Syntax :
Schakelt

TRON

TRACE

in.

Syntax : luNE <kanaal>, <toonhoogte> [,<kanaaT>,
<toonhoogte>,..1
Bepaalt de frekwentie van een toon of klank.
T

het

Syntax : IJNTIL <voorwaarde>
Be6indigt een REPEAT. . UNTIL-IuS.

atarimuseum.nl
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UPPERS
functie
blz. 81
Syntax : UPPER$ (<string> )
Iqaakt van aIle kleine letters in de string, hoofdletters.
USING
commando
Syntax : USING [<fornaat-strjng> ]
Bepaalt hoe getallen er uit zullen
LPRINT, PRINT# en STRS.
USR (

)

blz.
zien bii

Syntax : VAL ( <str ing> )
Zet een string in een getal

PRINT,

functie

blz.

196

funct ie

bIz.

'76

Syntax : USR ( <waarde> )
Roept een nachinetaa I - funct ie aan.

VAL

90

om.

VARPTR
functie
Syntax , VARPTR (<variabele> )
Berekent het adres waar <variabele> staat

blz.79B
opges l agen.

vDr

commando b]-zSyntax, VDI(opcodet CONTRL-array, INTIN-arrayl

2oo

PTSIN-array. INTOUT-array, pTSOUT_array)
Roept VDl-commando,s aan.
VOLUUE

Syntax 1 :
Syntax 2 :

commando

blz.2O9

commando

blz.205

corunando

blz.

<kanaal>,<volume>
<kanaal>,<nr. van omhullende>,
<intervaf voor onhuf lende>
Bepaalt het volune of het uitzicht van de omhullende
van een kanaal.
VOLUME
VOLUME

wArT

Syntax : WAIT <aantaf seconden>
Produceert een pauze van het aangeduide aantal seconden.
I{END

Syntax :

WEND

Be6indigt

294

een WHILE , , WEND- Ius

.

atarimuseum.nl

173

IIEILE.

.WEND

conmando

blz.

113

functie

blz.

193

<voorwaarde> <conmando' s> : WEND
De cotnmando's tussen !{HILE <voorwaarde> en WEND worden
slechts zolang herhaald, als de voorr,raarde vervuld

Syntax :

WHILE

blijft.

T|PEEX

Syntax : WPEEK ( <adres> )
Leest een word (16 bits)

op

<adres> en <adres+1>

bLz. 192
IiPOKE
commando
Syntax : WPOXE <adres> , <waarde>
adres <adres>
Schrijft een word (16 bits)

en

<adres+1>.

TiRITE

commando

b1z

91

WRITE+

commando

blz.

92,

IIVBL

conmando

blz.

194

conmando
blz,
: XBIOS ( [ return-waarde ] . <functienummer>

L99

Syntax : WRITE <output>
Schrijft <output> op het scherm. Strings sorden tussen
aanha l ingstekens gezet, konuna's komen op het scherrn en
worden niet in tabu lator- functies omgevormd.
Syntax : WRITE* <fiTenunner>, <output>
L37
schrijft <output> in een file. strings worden tussen
aanha l ingstekens qezet. komma's worden ook geschreven
en niet in tabul-ator- functies orngevormd.

Syntax , wvBL
wacht tot het beeld op het tv-scherm geschreven is
XBIOS

Syntax

[,Paraneter,...]

)

Roept een xBIOS-commando aan.
xoR

rekenfunctie

bLz.

53

Syntax : <waardeT> xoR <waarde2>
voert op beide waarden de logische bewerking xoR uit.
Is "waar" wanneer 66n van beide waarden "waar" is (niet
beide tegelijk).
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o+[eolsolrrz tr"l,..l,uol,ru[,n,
o
t
2
3
1
5

6
-t
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48S.........,...
Accessory (editor) .,,....
A8S.............
Afkortlnten ven comendo'

s

Afrondlnt6fouten

AND.............
Appl_Init.......
Appl_Exit.......

56
39
169,2OO
40

50
53
170
170

58
58
58
58
58
58

58
7A

58

I34
132
66
198

224
60
273
162

54,60, t62
162

201
33
157

201

195

60

l3l

I5

134
79
61

6l

158

t05
I6L
15 , 138

205
92

atarimuseum.nl

Cooando's (edltor, referentlelij st ) ........

Coopatlblliretr Det
COHPILE ( edttor)
Constenten......
co[T.
cottT

4l

l3l

HBASIC.

I4
38
48
104

...........

To..,.,....

I04
t33
57
58
58

58
57
58

5I
83

14,6 3
64
64

cvs.

14,63

t4,

109
83
83

t23

t20
t66
I96
t4
).4

t4
L4

t5
56

19r

l9l

I I6
37
153
DI'UP

l8L

EDrT. . . . . . . . . . . .

Edttor.

20

....,.,.,

Editor (lefelentlelljst
EenheidoDatrLx.

v. comendo'6) .,....

.

t6

4l
l8s

file.......,
ELLIPSE,........
8LS8............

III

END. . , . . . , . . . . . .

104

ELnde van een

atarimuseum.nl

139
159

III

ENDrF...........
EOF.............
EQv.............
8RAS8.........
ERL...........

I39
53

I5

a3,la7
83,147

ERR. . . . . . . . . . . . .
ERROR. . . . . . . . . . .

ERRS............
EXEC *.PRG (edlto!) .......
EXrT..........,,
EXP...........
FACT......
FIELD. . .
FILES. . .

145 ,

I48

83, r47
39

II4

59

59

It

2

132

.

FILESELECT.

).11

Fil€s,namen.

2t5

fllesrRandom Access....
Piles, relatieve.

I35

Files,sekwenti61e............
files types .
Files ' op schijf.........
FILL......
FILL Styles..,.,
FILL COLOR=
FILL STYLE.
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