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WELKOM BIJ DE UITGEBREIOE ST BASIC

!92-e nlegwe en uitgebreide versie van ST BASIC vervangt de oorspronkelijke
ST BASIC die bij alle ST Computers is geleverd. De oude en de nieuwe versre
komen in vele opzichten overeen met de voornaamsle BASIC-dialecten, maar
maken daarnaast gebruik van de voordelen van de GEM,. DesKop, zoals
vensters, menu's, ikonen en graphicsJaciliteiten. Bovendien benut deze versie
van BASIC de voordelen van de snelheid en de grafische mogelilkheden van
de ST'" Computer.

Deze uitgebreide versie van ST BASIC is ongeveer drie maal sneller dan zijn
voorganger en is nog functionele( mel 33 nieuwe gereserveerde woorden,
een groter geldig integer-bereik en een efficidntere syntax. De lrjst met
foutmeldingen werd uitgebreid en de foutmeldingen geven heldere,
eenduidige uitleg.

De uitgebreide versie van ST BASIC is compatibel met de oorspronkelijke
versie van deze taal, zodat ST BASIC programma's van vroegere versies ook
met deze nieuwe versie kunnen worden gebruikt. De afwijkingen tussen beide
versies worden gedetailleerd beschreven in de paragraaf "programma's
aanpassen voor ST BASlC".

Hei gebruik van deze Quick Relerence Guide
Deze Ouick Relerence Guide is bestemd voor gevorderde programmeurs, dle
vertrouwd zijn mel de programmeertaal BASIC en die de
standaardprocedures van de GE[,,4 Desktop beheersen. De Guide is zodanig
opgezet dat de verschillen tussen de oorspronkelijke versie en de nieuwe
versie van ST BASIC snel duidelijk worden. Daarnaast worden de unieke
eigenschappen van de ST Computer behandeld, aangevuld met voorbeelden
die aangeven hoe programma's die in een ander BASIC-dialect zijn geschre-
ven, ook met ST BASIC kunnen worden geladen en uitgevoerd.

lnhoud van ST Language disketle
De ST Language diskette die bij de ST Computer wordt geleverd, bevat
bestanden die noodzakelijk zijn voor het functioneren van ST BASIC:

BASIC.PBG is het BASIC-programma
BASIC.RSC is de resource file voor de programmeertaal.

N.B.: Aleen beide zojuist genoemde tiles zijn absoluut noodzakelijk voor het
programmeren met ST BASIC. Op de ST Language diskette staan wellicht
nog andere files, waarin desk-hulpmiddelen of toepassingsprogramma's zijn
opgeslagen.
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ST BASIC Handleiding en werkboek
"ST BASIC Handleiding en werkbaek" is een compleet handboek voor de
nieuwe versie van ST BASIC Het le]t 323 pagrna's en biedt overzichtelijke
rnformatie over a le aspecten van het gebruik van deze programmeertaal.
Voor de beginnende programmeur is dit document een uitstekend uilgebreid
werkboek met vele voorbeelden en oefenmogelijkheden. De gevorderde
programmeur vindt er tevens alle gewenste technische gegevens.

Als u van plan te programmeren met ST BASIC, neem dan contact op met
uw Atari dealer en vraag naar deze uitstekende handleiding.

AAiI DE SLAG
Alvorens u ST BASIC gaat gebruiken, verdient het aanbeveling een backup te
maken van de ST Language-disketle. Als u deze diskette per ongeluk zou
wissen of beschadigen, dan hebt u nog een kopie. Raadpleeg de
gebruikershandleiding b j uw ATABI ST Computer.

Laden van ST BASIC
Als u de backup hebt gemaakl, kunt u met ST BASIC aan de slag. Daarloe
laadt u eerst hel ST-programma in de computer Volg de hieronder gegeven
inslructies op:

1. Zorg dat de computer is ingeschakeld en dal de GEN/-Desktop op hel
scherm staat. Geef vervolgens een dubbele klik op de ikoon Floppy Disk A.

Als de directory van de disketle is verschenen, geef dan een dubbele klik
op BASIC.PRG. Op het scherm verschijnt de BASIC Desktop.

Deze desktop is het werkvlak voor programmeren met ST BASIC.

N.B.: ST BASIC maakt gebruik van de standaardprocedures van GEM
Desklop voor het kiezen uil menu's, laden van files en werken met vensters.
Deze worden nader beschreven in de gebruikershandleiding bij uw ATARI ST

Computer
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PRIIGRAMMA'S AAiIPASSEN U(ltlB ST BASIC

De volgende paragrafen geven aan hoe de nieuwe versie van ST BASIC
verbeterd is ten opzichte van de oorspronkelijke versie. Bovendien worden de
verschillen met andere BASIC-dialeclen beschreven. Met de nu volgende
informatie kunt u programma's die in een ander BASIC-dialecl zijn geschre-
ven, aanpassen aan de nieuwe ST BASIC.

lnlezen van een BASIC programma
ST BASIC kan alleen overweg met programma's die in ASCII-vorm ziln
opgeslagen. Confoleer daarom eerst ot een programma als ASC|llekst is
opgeslagen alvorens u het gaat aanpassen.
Elke programmaregel van een ST BASIC programma moet beginnen met een
regelnummer en worden algesloten met een linefeed. De regel mag (inclusiel
spaties) maximaal 255 karakters lang ziin. Een regelnummer moet in ST
BASIC altijd groter ziin dan 0 en maximaal 65529 (sommige versies van
BASIC staan ook de 0 loe, maar ST BASIC niet). ST BASIC accepteert geen
karakters die duiden op het doorlopen van een programmaregel (lineleeds in
sommige BASIC's). Als u een dergeliik karakter voor die doeleinden zou
gebruiken, gaat het resterende deel van de regel verloren.
Als u de zojuist aangegeven regels naleefl, dan zal ST BASIC uw programma
accepteren en opslaan, zelts als er andere syntaxJouten in voorkomen.
Gebruik de Edit-tuncties om ,outen te verbeteren of uw programma te
wiizigen. Een van de eenvoudigste manieren om een "vreemd" programma
om te zetten in ST BASIC is: laad het programma en wacht af welke fouten
oplreden na een RUN-commando. Verbeter vervolgens de fouten op de
regels die in de foutmeldingen worden aangegeven.

veFchillen mel anderc versies van BASIC
ln de volgende paragraten worden de verschillen besproken tussen ST
BASIC en andere versies van BASIC.

ST BASIC

De nieuwe uitgebreade versie van ST BASIC is compatibel met de eerdere
versie, zodat programma's in een oude versie ook met de nieuwe versie
draaien. Daarbrj hoett slechts met de onderstaande aanpassingen rekening te
worden gehouden.

Het statemenl DEF SEG is vervangen door nieuwe PEEK- en PoKE-tunctaes:
PEEK-B en POKE-B voor een "Byte" (8 bits), PEEK-W en POKE-W voor
een "Woord" (16 bits), PEEK-L en POKE-L voor een "Long word" (32 bits).

Als in oude programma's DEF SEG is gebruiK, moet dit dus worden
aangepast.

PEEK- en POKE-adressen zijn integers, wat een hoge nauwkeurigheid
oplevert.
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ln de nieuwe versie van ST BASIC bestaan integers uit 32 bits. Daardoor is
het toegestane bereik voor integers sterk vergroot: het was voorheen -32769
lol +32767, maar het loopt nuvan -2147483648 tot 2147483647.

Voor GEMSYS en VDISYS is een nieuwe syntax opgezet, die veel efficienter
werkt dan de eerdere versie. Statements in de oude syntax worden echter
ook nog geaccepteerd, met 66n uitzondering: het getal tussen haakjes moet
in GEM-CONTRL(o) worden gezet voor GEt\,4SyS en in CONTRL('O) voor
VDISYS. Programma's waarin GEN/SYS en VDISYS worden gebruikt, moeten
worden aangepast.

Er is een groot aantal nieuwe gereserveerde woorden toegevoegdlABEA GEIV_ADDROUT PATTERN
ASK IVOUSE
ASK RGB
BIOS
BOX
CLEAR
DFAW
DBAWMODE
ED
ERR$
GEIV-ADDRIN

GEIV_CONTRL
GE[/_GLOBAL
GEM_INTIN
GEN/ ]NTOUT
GEN/]DOS
GSHAPE
LINEPAT

PEEK_B
PEEK-L
PEEK_W
POKE_B
POKE-L
POKE_W
RGB

MATAREA SSHAPE
MATDRAW STATUS
MAT SOUND XBIOS

Als een van deze gereserveerde woorden in programma's anders dan als
gereserveerd woord is gebruikt dan moet dit worden aangepast.

Als de syntax van een statement een lijst gepaarde gegevens voorschrijft
(<x,y>-paren, bijvoorbeeld voor schermposities), dan wordt aangegeven dat
die paren door een punt-komma van elkaar worden gescheiden. Dit verbetert
de leesbaarheid. De tot nu toe gebruikelijke syntax werK echter ook.

SYSTAB bestaat nu uit een array met integers van 2 by4es. Bij het gebruik van
gegevens uit deze arrays is de index van elk array-element gehalveerd. Een
voorbeeld: SYSTAB+6 is nu SYSTAB(3).

Als bij een |NP-functie het gelal -1 wordt gebruikt, resulteert dat niet altiid in
een negatief getal, maar wel altijd in een getal dat ongelijk is aan 0.

De nieuwe versie van ST BASIC accepteert geen punt (.) in variabelenamen
en sleutelwoorden. Vervang punten door onderstreeptekens (-).

Andere BASIC's
Variabelenamen en sleutelwoorden
Bij ST BASIC moeten vanabelenamen en sleutelwoorden beginnen met een
letter. Zij mogen zowel letters (A-Z en a-z) als cijfers (0-9) en hel
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onderstreepteken (-) bevatten. Zowel hoofdletters als kleine letters zijn
toegestaan. ln andere BASIC-versies is het gebruik van de punt (.)

toegestaan, maar is het onderstreepteken verboden. Bovendien is er soms
verschil tussen het gebruik van kleine letters en hoofdletters.

Stringconsianten
ST BASIC maakl het mogelijk binnen strings aanhalingstekens (") te
gebruiken, zolang u er maar voor zorgt dat de betekenis van alle
aanhalingstekens duidelijk blijft. Een voorbeeld:

PRlNT ""Dit smaakt voorlreflelijk", zei hij."

Het effect van deze PHINT-opdracht is:

"Dit smaakt voortreffelijk", zei hij.

In veel andere BASIC's wordt een aanhalingsteken allijd beschouwd als het
begin of het einde van een string. Omdat het niet verplicht is tussen de
afzonderlijke gegevens in een PRINT-opdracht een scheidingsteken op te
nemen, bestaat de mogeliikheid dat een statement als

PRINT ''A"'8"

bij ST BASIC bijvoorbeeld A'B op het scherm afbeeldt. Bij andere versies van
BASIC kan het resultaat AB zijn.

Gelallen
ST BASIC kent drie typen numerieke variabelen: integers (gehele getallen),

reals met enkele precisie en reals met dubbele precisie (reals zijn getallen
met decimalen).

lntegers hebben een lengte van 4 bytes. Het bereik van integers loopl van
-21 47 483648 lol 21 47 483647 . I n andere BASIC-versies worden integers vaak
in twee bles opgeslagen en loopt het bereik van -32768 tot 32767. Dit

verschil beinvloedt de functies MKI$ en CVI en ook het format van records
waarin integers worden opgeslagen.

Numerieke expressies die alleen integers bevatten, worden door ST BASIC
als integer verwerK. Bijvoorbeeld: een expressie als A0lo=80/o.C%-170000
wordt ais integer verwerkt. Dit kan ertoe leiden dat tussenuitkomsten te klein
of te groot worden.

Getallen met decimalen (reals) worden volgens het IEEE-lormat opgeslagen.
Daardoor is het bereik en de precisie soms anders dan bij andere formats. ST

BASIC herkent geen gelallen die afwiiken van het IEEE-format. Een

voorbeeld: als u een decimale komma inliK in plaats van een decimale punt,
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beschouwt ST BASIC de constructie als twee getallen. Ook erg kleine of erg
grote getallen (bijvoorbeeld als resultaat van een aantal complexe
bewerkingen) kunnen problemen opleveren. Als u bijvoorbeeld de instructie
PRINT 1 E-38 geeft, wordt 0 afgebeeld, omdat 1E-38 kleiner is dan het kleinsle
getal met enkele precisie dat in het lEEEjormat toegestaan is.

Als u in 66n bewerking verschillende typen getallen gebruikt, worden al die
getallen mel dubbele precisie verwerK omdat de precisie van integers
(31 bits plus het teken) groter is dan de precisie van reals met enkele precisie
(24 bits plus het teken).
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lnlerprelalie van BASIC-inslructies en verlaling in machinetaal
Als u programmaregels intikt of een programma laadt, vertaalt ST BASIC de
inslructies onmiddellijk in interne codes. Zodra u een programma RUNt, wordt
die interne code verwerkt. Deze procedure wiikt af van de meeste BASIC's
voor microcomputers, die het programma pas vertalen tijdens de uitvoering,
wat verschillen oplevert bij het declareren van variabelen.

DEF-statements (om systeemgekozen variabeletypen te def inidren)
beinvloeden het vertaalproces. Zij hebben al effect wanneer ze worden
opgegeven, ongeacht hun plaats in het programma. Daarom is het volgende
in ST BASIC niet toegestaan:

100 INPUT "Welk type ";Aolo

1 10 lF Aolo=1 THEN GOSUB 2000: GOTO 500
130 A=5.0: GOTO 600
500 A="ia"
600 PBINT A
7OO END
2OOO DEFSTR A
201 O BETURN

DEF FN definieert een door de gebruiker opgestelde bewerking. Ook als het
statement DEF FN nog niet is uitgevoerd, is het al effeclief. Het is niet

toegeslaan lwee DEF FN-statements op te geven voor het definidren van

dezelfde bewerking. Daarom is het onderstaande programmavoorbeeld in ST
BASIC niet toegestaan:

1 00 INPLIT "Welke def. ":Ao/o

1 10 lF Ao/o=1 THEN GOSUB 2000 ELSE GOSUB 2100
120 PR|NT FNR(1,2)
1 30 END
2000 DEF FNR(XY)=X/Y
201 O BETURN
2100 DEF FNR(X,Y)=Y/X
21 1 O RETUFN
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Beperkingen bil FOR... NEXT- en WH|LE.. .WEND-tussen
Elk FOB-slatement moet gekoppetd zijn aan 66n NExT-statement en etk
WHILE-slatement aan e6n WEND-statement. ST BASIC controleert dit al
voorafgaand aan de uitvoering van een programma. ln veel andere versies
van BASIC gebeurt dit pas tildens de uitvoering van het programma, zodat
constructies als hteronder aangegeven mogelijk zijn:

1 00 FOR lolo=1 TO '100

300 lF lolo)49 THEN NEXT

5OO NEXT

Bli-ST BASIC is dit niet loegestaan. ST BASIC geefl een foutmetding op
regel 300, omdat voorafgaand aan de uitvoering van het programma niet
vaststaat of NEXT op regel 300 dan wel NEXT op regel 500 zat worden
gekoppeld aan FOR op regel 100. De vereiste koppeling van 66n FOR aan
66n NEXT is dus atwezig.

ST BASIC accepteert ook geen sprong vanuit een posltje buiten een
FOR...NEXT-lus naar een statement binnen de lus. Dit geldt ook voor
WHILE...WEND-lussen. Een conslructie als hieronder is opgestetd, is dus niet
toegestaan.

10 GOTO 200
I00 FOR lolo=1 TO 1000

200 PRINT "De waarde van tusteller lolo is":lolo

boo ruexr

Als u probeert een programma met een dergelijke opzet uit te voeren, geeft
ST BASIC een foutmelding. ln andere versies van BASIC wordt het
programma veelal wel uitgevoerd, maar verschijnt een foutmelding in de trant
van "NEXT wilhout FOR" (NEXT zonder FOR) zodra het programma regel 300
uitvoert
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Directe commando's
Brl ST BASIC bestaat een onderschejd lussen statements en commando,s.
Statements kunnen deel uitmaken van een programma, maar veranderen dat
programma niet (bijvoorbeeld PRINT). Commando,s kunnen geen deel van
een programma zijn, maar veranderen ol teslen het prooramma (biivoorbeeld
EDIT). ln andere versies van BASIC kunnen die comma;dos wel ,i,oroen
oqggllgrlglll prosrammaregets, maar in ST BASTC is dil niet toegestaan. Ats
u blj ST BASIC in een programmaregel (een reget voozien van ejn
regelnummer) een commando gebruikt, dan veischijnt een foutmelding. Zie
pagina 16 voor een ovezicht van de commando's.

I
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FtlUTCtlDES EiI FOUTMELllIl'IGEl'I

Onderstaande foutmeldingen worden gebruikt met ERL, ERR, ERFOR en
ERR$. (Raadpleeg "Commando's, statements, functies en systeemvariabelen"
voor meer informatie over deze gereserveerde woorden.)

Code Foutmelding
0-1 Undefined enor

Niet gedelinieerde lout
2 Synlax error

Fout in syntax
3 RETURN wthout GOSUB

RETURN zonder GOSUB
4 Out of data

Te weinig gegevens
5 lllegal lunction call

Onjuiste inslructie
6 Overf low

Getal te groot of te klein
7 Out ol memory

Te weinrg geheugenruimle
8 Undelined line number

Regelnummer bestaat niet
I Subscripl out of range

lndex-nummer groter dan
array-dimensie

10 Duplicate def inition
Functie tweemaal gedef inieerd

1 
'1 Division by zero

Delen door 0 is niet
toegestaan

12 lllegal in rmmediate mode
Niet toegestaan in directe
mode

1 3 Type mismatch
TiKout in een instructie

14 Niet gedefinieerde tout
15 String too long

Stringexpressie te lang
16 Expression too complex

Expressie te complex
17 CONT valid only in BREAK

mode
CONT alleen tijdens Break-
mode

10

'19

20

21

22

23

18 Undef ined user lunction
Niet gedefinieerd als speciale
bewerking
Niet gedef inieerde fout
RESU[,4E without error
RESUIVIE zonder dat fout is
opgetreden
Niet gedetinieerde fout
l\4issing operand
Variabele ontbreeK
Program line too long
Programmaregei te lang (max.
255 kar.)

24-49 Niet gedefinieerde fout
50 Field overflow

Veld te klein
lnvalid record length
Record-lengte onjuist
lnvalid file number
File-nummer onjuist
File not lound
File naet gevonden
lnvalid f ile mode
File-mode onjuist
File already open
File is al geopend
Niet gedef inieerde fout
Device l/O error
Foul tiidens l/O procedure
File exists
File bestaat al
Unable to create a file
File aanmaken onmogeliik
Niet gedetinieerde fout
Disk full
Diskette vol
End of file
Einde van file bereiK

51

53

54

55

56
57

58

EO

60
bt

62
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63 lnvalid record number
Record-nummer onjuist

64 lnvalid file name
File-naam onjuist

65 lnvalid character in program
Iiie
Onjuist karakter in programma

66 Drrect statement in f ile
Direct mode statement in een
file

67 KILL failed
KlLL,bewerking mislukt

68 Device unavailable
Apparaat niet (correct)
aangesloten

69-92 Niet gedefinieerde fout
93 Undefined segmenl

Segment niet gedef inieerd
94 Protected file

File beschermd tegen over-
schrijven
Not a BASIC program
Geen BASIC programma
Niet gedef inieerde fout
--Break--
Break-mode geactiveerd
Niet gedef inieerde fout
Program too large
Programma te omvangrijk
Niet gedef inieerde fout
Invalid line number
Regelnummer onjuisl
Missing line number
Regelnummer ontbreekt
Niet gedefinieerde fout
Statement not found
Statement ontbreekt
lnleger overflow
lnteger te groot of te klein
Redo from start
Begin opnieuw
Stop

1 12-200 Niet gedefinieerde fout

GOSUBS nested too deep
Te veel GOSUB-statements
genesl
Invalid BLOAD file
BLOAD tile onluist

lnvalid option
Optie niet mogelijk
Command nol allowed here
Commando hier niel
toegestaan
Line number required
Regelnummer onlbreeK
FOR without NEXT
FOR-statement zonder NEXT-
statement
NEXT without FOR
NExT-statement zonder FOR-
statemeni
Comma missing
Komma ontbreekt
Parenthesis missing
Haakjes ontbreken
Option Base must be 0 or 1

Option Base moet 0 of 1 zijn
Niet gedefinieerde fout
WHILE without WEND
WHILE-statement zonder
WEND-statement
WEND without WHILE
WEND statement zonder
WHILE-stalement
Niet gedef inieerde fout
Duplicate DEF FN
Tweemaal zelfde DEF FN
gebruikl
lnvalid jump into loop
Naar regel binnen lus springen
is verboden
Duplicate line number
Regelnummer twee keer
gebruikl
Duplicate label
Label twee keer gebruikt

110

205

111

201

202

203

204

206

207

208

209
210

214

215

95

96-98
99

100
101

102
103

104

105
106

107

108

109

211

212
213

216
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217-220 Niet gedefinieerde fout
221 System error lrolou

Systeemtout +P/ou

222 Program not run
Programma niet uitgevoerd

223 Too many FOH loops
Te veel FOR... NEXT-lussen

224-230 Niel gedefinieerde fout
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0urcK REFERENCE

Type-symbolen
karakler functie0/o symbool voor integer-getallen

$ symbool voor stringvariabele
I symbool voor reals met enkele precisie
# symbool voor reals met dubbele precisie

Scheidingstekens
karakter lunctie

" scheidingsteken voor opmerkingen (FENil)

' scheidingsteken voor stringexpressies
i scheidingsteken voor Prompts
. scheidingsteken voor argumenten
: scheidingsteken tussen statements op dezelfde

programmarege

Funclieloelsen voor Edit-bewerkingen
functietoets bewerking

tFl l voeg spatie in

lF2l wis karakter

tF3l voeg lege regel in

F4l wis regel
Fsl ga een pagina terug
F6l ga een pagina verder
F7l laad tekst
F8l sla tekst op
Fgl nieuwe buffer
F10l verlaalEdit-venster

EDIT IEeturn] ga naar Edit-mode

Operatoren
wiskundige
operator b€werking

* optellen, ook samenvoegen van slringexpressies
- attrekken of legengesteld makent vermenigvuldigen
/ delen
\ omzetten in integer en vervolgens delen

^ en.. machtsverhetfen

relationele betekenis
operator

= getiik aan
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logische
oPerator

AND
EQV
\4P

NOT
OH
XOR

Draw mode
getal

1

2

4

Sliil van lill-patroon
getal

0
1

2
3

Sliil van liinen
getal

1

2

4
5
6
7

kleiner dan
groter dan
kleiner dan of geliik aan
groter dan of gelijk aan
ongelijk aan

bewerking

voert logische AND uit
controleert op gelijkheid
controleert een implicatie
ontkent een expressie
voert logische OR uit
voert exclusieve OR uit

mode
vervang
transparant
exclusive OR
omg€keerd transparant

patroon
hol
egaal
patroon
lijn

stijl
doorlopende lijn
lange streep
stippels
streep-stappel
slreep
streep-stippel-stippel
door gebruiker gedetinieerd

poort
printer
modem
toetsenbord
MIDI

Poorlen
nummer

0
1

2
3

14
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lftmters
nummer

0
1

2
3

Geluid
parameter

trjd
loon
octaaf
register
volume

venster
Edir
List
Output
Command

functie
in eenheden van 1 /50 seconde
toonhoogte; positie op notenbalk
toonhoogte; octaafnummer
nummer geluidsregister (kanaal)
geluidssterkte

1-12
1-8
1-3
0 (uit) -
15 (max)

15
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(IUEBZICHT C(lMMAIIDtl'S
AUTO
BREAK
CONT
DELETE
DIR

EDIT
ERA
FOLLOW
LIST
LLIST

LOAD
IVEBGE
NEW
RENUI\,4

REPLACE

BUN
SAVE
STEP
TRACE
TROFF

TRON
UNBREAK
UNFOLLOW
UNTRACE

CHAIN (IVERGE) FILL
MAT SOUND RETURN
NAME RGB
NEXT RSET
ON SOUND
ON ERROB GOTO SSHAPE
OPEN STOP
OPENW SWAP
OPTION BASE SYSTEIV
OUT WAVE

DFAW
DRAWI\,4ODE
ELLIPSE
END
EBASE
ERROB
FIELD

LINEPAT
LPBINT
LSET
MAT AREA
IVAT DRAW
MAT LINEF

PATTERN
PCIBCLE

OUIT

RANDOMIZE
BEAD
BEM
RESET
RESTORE
RESUME

FOR
FULLW
GEMDOS
GET
GOSUB
GOTO
GOTOXY
GSHAPE
IF
TNPUTI#l

LINEF

WEND
WHILE

K|LL PBTNT[#] wRtTEt#lLET PBINT.USING XBIOS
L|NE |NPUT[#] PUT

tlUERZICHT STATEM E1'ITS

AREA
ASK MOUSE
ASK BGB
BLOAD
BOX
BSAVE
CALL

CIRCLE
CLEAB
CLEARW
CLOSE
CLOSEW
COLOR
COMIVON
DATA
DEF FN
DEFDBL
DEFINT
DEFSNG
DEFSTR
DIIV

ouERztcHT tul{CTtES
ABS
ASC
ATN
BIOS
CDBL
CHB$
CINT
COS

16

CSNG
CVD
CVI
CVS
EOF
ERB$
EXP
FIX

FLOAT LEFT$ I\,4KD$ POKE-B SPCFRE LEN MKI$ POKE-L SOR
GEMSYS LOCIVKS$ POS STB$HEX$ LOF
INP LOG
INPUT$ LOG1O PEEK-B SGN TANINSTR LPOS PEEK-L SIN27 VALi/ID$ POKE SPACE$ VARPTB

VDISYS

PELLIPSE WIDTH

OCT$ RIGHT$ STRING$
PEEK RND TAB

INT
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BESCH BIJUIl'IG C[lMMAI'IIl[l'S, STATEM ENTS,

FU 1'lCTlES EN SYSTEEMUARIABELEN

naam vorm/beschriiving

= <variabele> =
<numerieke expressie> l "string"

Kent waarde toe aan variabele (zie ook LET).

ABS ABS <numerieke exPressie)
Geeft absolute waarde van een argument.

AREA ABEA <lijst met codrdinaten>
Tekent een ngekleurde veelhoek

ASC ASC<stringexpressie>
Geett de ASCII-code van opgegeven karaKer.

ASK IVOUSE ASK [,4OUSE <x>,(Y),(b)
Geefl huidige positie van muis en status van
muisknoppen.

ASK BGB ASK RGB <reg>.<r),(g).(b)
Slaat kleurwaaiden vool rood groen en blauw uit het

opgegeven register op in opgegeven variabelen'

ATN ATN (<numerieke expressie>)
Geett arctangens van opgegeven waarde.

AUTO AUTOl<eersteregelnummer>]l,<interval>]
Zorgt voor automatische regelnummering.

BIOS BIOS<numeriekeexpressie>,<argumentenlijst>
Operating systeem roept BIOS aan

BLOAD BLOAD <f ilespec>,<adres>
Laadt opgegeven binaire file

BOX BOX [FILL] *1 ,Y1 ).{x2,Y2)
Tekent een rechthoek.

BREAK BREAKl<lijstregelnummers>]
Activeert Break-mode bii opgegeven regelnummers.

BSAVE BSAVE <filespec>,<adres>,<lengte>
Slaat deel van werkgeheugen op in binaire rile.

18
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CALL CALL <numerieke variabete> [(<tijst met
parameters>)l
Roept een machinelaal-routine aan.

CDBL CDBL (<numerieke expressie>)
Zet de expressie om in getal met dubbele precisie.

CHAIN CHAIN<filespec>[,<regetnummer>][.ALl]
Vervangt huidige programma door opgegeven file en
voert die uil.

CHAIN MERGE CHAIN MERGE <filespec> [,<regetnummer>]
[,DELETE (regelnummer)]
Voegt huidige programma samen met opgegeven f ile
en voert samengevoegde files uit.

CHB$ CHR$ (<numerieke expressie>)
Zet op basis van ASCI|-code een integergetal om In
66n karaker.

CINT CINT (<numerieke expressie>)
Zet opgegeven waarde om in integecgetal.

CIRCLE CIRCLE<horizontaal middelpunt>,<verticaat
middelpunt>,<straal> [,<beginhoek,eindhoek>]
Tekent cirkels en krommen.

CLEAR CLEAR
Zet alle numerieke variabelen, ook array-variabelen, op
0 en maaK stringvariabelen leeg.

CLEARW CLEARW<numeriekeexpressie)
l\4aakt venster met opgegeven vensternummer leeg.

CLOSE CLOSE [#] <fite-nummer>
Bedindigt input en output met fite en sluit de file.

CLOSEW CLOSEW(numeriekeexpressie>
Sluit venster met opgegeven vensternummer.

COLOR COLOR[<tekstkleuiachtergrondkleur,lijnkleur,index,
stiir>l
Bepaalt kleuren en stijl van tekst, achtergrond en liinen.

19
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CON/MON

CONT CONT

CONTFL

COS

CVD

CVS

DATA

DEF FN

DEFDBL

COMMON <variabele> [,<variabele> ... ]
Geefl opgegeven variabelen door aan een via CHAIN
geladen programma.

CSNG

CVI

Hervat programmauitvoering vanuit Break-mode.

CONTBL (<startwaarde>) = <numerieke expressie>
VDI-systeemvariabele die als ingebouwd array kan

fungeren.

COS (<numerieke expressie>)
Geeft cosinus van opgegeven waarde.

CSNG (<numerieke expressie>)
Zet opgegeven waarde om in getal met enkele precisie

CVD (<8-byte string>)
Zet string van 8-bytes om in getal met dubbele precisie

CVI (<4-byte string>)
Zel string van 4-bytes om in integer-getal.

CVS (<4-byte string>)
Zet string van 4-bytes om in getal met enkele precisie.

DATA <constante> [,<constante> . . .]

Bevat gegevens voor een READ-opdracht.

DEF FN <unctienaam> l(<parameterparameter>)] =
<delinitie>
Detinieert een bewerking.

DEFDBL <letter> [ <letter>]
Maakt van variabelen met opgegeven beginletters
getallen met dubbele precisie.

DEFINT <letter> [-{etter}]
N,4aaK van variabelen met opgegeven beginletters
integer-getallen.

DEFSNG <letter> [-<letter>]
l\,4aaK van variabelen met opgegeven beginletters
gelallen met enkele Precisie.

DEFINT

20
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DEFSTR DEFSTR <tette> [-<tetter>]
[,4aaK van variabelen met opgegeven beginletters
stringexpressies.

DELETE DELETE<liistregetnummers>
Wist opgegeven programmaregels.

Dll\,4 Dttvl <array-naam> (<index>,<index>) [(,<array-
naam> <index>)l
t\ilaakt array(s) aan met opgegeven naam (namen) en
index(en).

DIR DIH l<diskdrive:>] [<file-naam.filetype>]
Geeft directory van diskette in opgegeven drive.

DRAW DRAW <lijst cocirdinaten>
Tekent lijn door opgegeven codrdinaten.

DRAWIVODE DRAWMODE<mode>
Bepaalt de mode voor tekenen.

EDIT EDITl<regelnummer>l
Activeert Edit-mode; indien gewenst vanaf een
bepaalde regel.

ELLIPSE ELLIPSE<horizontaalmiddepunt>,<verticaal
middelpunt>,<horlzontale straal>,<verticale straal>
L,<beginhoek,eindhoek>l
Tekent e ips.

END END
Beeindigt programmauitvoering, sluit files en activeert
directe mode.

EOF EOF (<f ile-nummer>)
Detecteert einde van file.

ERA EFA [<disk drive:>] lfile-naam]
Wist een f ile van de diskette.

ERASE ERASE<array-naam>,<array-naam>
l\4aakt arrays leeg.

ERL ERL = (regelnummer)
Bevat regelnummer waar laalste fout optrad.
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ERROR

ERR

EFB$

EXP

FLOAT

FOLLOW

FOR

ERF = <foutcode>
Bevat de foutcode van de laalst opgetreden fout.

ERR$ (<outcode>)
Geeft foutmelding die bij opgegeven code hoort.

ERROR (numerieke expressie>
Simuleert fout die bii opgegeven foutcode hoort.

EXP (<numerieke expressie))
Verhefl de constante e tot opgegeven macht.

FIELD FIELD # <lile-nummer>, <veldbreedle> AS
<stringvariabele> [,<veldbreedte> AS
<stringvariabele>l

FILL

FIX

Reserveert in tile bufter ruimte voor waarden van
variabelen.

FILL <numerieke expressie x>,<numerieke expressae

v>
Vult vlakken op met kleuren en patronen.

FIX (<numerieke expressie>)
Verwijdert decimalen, zodat integergetal onstaat; rondt
niet at.

FLOAT (<integerexpressie>)
Zet integer om in gelal met enkele precisie.

FOLLOW <variabele> [,<variabele>]
Geett tijdens uitvoering van programma de waarden
weer van opgegeven variabelen.

FOR <lusteller> - <start> TO
<end> ISTEP <ir]crement>l
Bepaalt grenswaarden voor FOR... NEXI-lus.

FBE [(<dummy-argument>)]
Geeft aantal bytes vrije geheugenruimte.

FULLW <venster nummer>
lvlaakt venster met opgegeven vensternummer
schermvullend.

FBE

22
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GEt\,4-ADDRIN

GEM-ADDROUT

GEIV]-CONTBL

GEM-GtOBAL

GEN,4-INTIN

GEM-INTOUT

GEIV-ADDRIN (<startwaarde>) = <expressie>
GEN/ systeemvariabele die als ingebouwd array kan
fungeren.

GEM-ADDROUT (<startwaarde>) = <expressie>
GEM systeemvariabele die als ingebouwd array kan
fungeren.

GEIV-CONTRL (<startwaarde>)
GEIV-CONTRL (<startwaarde>) = <expressie>
GEI\,4 systeemvariabele die als ingebouwd array kan
fungeren.

GEI/-GLOBAL (<startwaarde>) = <expressie>
GEIVl systeemvariabele die als ingebouwd array kan
fungeren.

GEM-lNTlN (<startwaarde>) = <expressie>
GEM systeemvariabele die als ingebouwd array kan
fungeren.

GEIV-INTOUT (<startvvaarde>) = <expressae>
GEN/ systeemvariabele die als ingebouwd array kan
Iungeren.

GEMDOS <numerieke expressie>, l<argl'is>]
Operating systeem roept GENIDOS aan.

GEMSYS <AES Op Code>
Activeert AES-interface van operating systeem.

GET [#] <tile-nummer> [,<record-nummer>]
Leest record uit willekeurig toegankeliike ltle en slaat dat
op in bufler.

GOSUB (regelnummer)
GOSUB <label>
Stuurt programma naar een subroutine die begint bij

opgegeven regelnummer of label.

GOTO <regelnummer>
GOTO <label>
Stuurt programma naar opgegeven regel-nummer of
label.

GEMDOS

G EN/SYS

GET

GOSUB

GOTO
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GOTOXY

GSHAPE

HEX$

GOTOXY (kolom),(rij)
Stuurl cursor naar opgegeven schermpositie.

GSHAPE (x1 ),(y1 >,<array>
Beeldt vanaf opgegeven codrdinaten het raster af dat in
opgegeven array s opgeslagen.

HEX$ (<numerieke expressie>)
Geeft hexadecimale code van opgegeven getal.

lF lF <logische expressie> THEN <regelnummer>
lF <logische expressie> THEN <label>
lF <logische expressie> GOTO <regelnummer>
lF <logische expressie) GOTO (label)
lF <logische expressle> THEN <regelnummer>
IELSE (regelnummer)]
lF <logische expressie> THEN <stalement>
IELSE <statement>]
Controleert of gestelde voorwaarde waar is en bepaalt
op basis van resultaat waar uitvoering van programma
moet worden hervat.

INP INPl<poortnummer>]
Geeft waarde van byte dat aan opgegeven poort
aanwezig is.

INPUT INPUT n [<prompt string> <il,>]
<variabele> [,<variabele>] . . .

Wacht op invoer van gegevens via toetsenbord.

INPUT# INPUT#<file-nummer>, <variabele>
[,<variabele>] . . .

Slaat gegevens uit sequentiIatr]ele file op in opgegeven
variabele(n).

INPUT$ (<aantal karakters> [,[#] <ile-nummer>l)
Geeft uit file ot van toetsenbord afkomstige string met
opgegeven lengte.

INSTB ([<beginpositie>,] <doelstring>,<zoekstring>)
Zoekt opgegeven string in andere string en geefl aan
op welke positie gezochte slring begint.

INT (<numerieke expressie))
Rondt opgegeven getal naar beneden af tot een anteger.

INPUTS
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INTIN INTIN (<slartwaarde)) = q"*Or".r'",
VDI systeemvariabele die als ingebouwd array kan
fungeren.

INTOUT INTOUT (<startwaarde>) = <expressie>
VDI systeemvariabele die als ingebouwd array kan
fungeren.

KILL KILL<stringexpressie>
Wist tile met opgegeven file-naam.

LEFT$ LEFT$((doelslring>,<aantatkaraKers>)
Geett opgegeven aantat karaklers, beginnend links in
doelsking.

LEN LEN(<stringexpressie>)
Geefl lengte van opgegeven string.

LET LET (variabele) = <expressie> | "string"
Kent aan opgegeven variabele waarde toe of slaat
aantal karakters op.

LINE INPUT LINE INPUT [[J "prompl string",
l[;] "prompt string",l <string variabete>
Wacht op invoer van karakterstring via toetsenbord en
slaat die op in opgegeven variabele.

LINE INPUT# LINE INPUT# <lile-nummer>,<string variabete)
Leest regel uit datajile en slaat die op in een
stringvariabele,

LINEF LINEF<coordinatenpaar>
Tekent een lijn tussen opgegeven coordinaten.

LINEPAT LINEPAT<stijl)[,(patroon>]
Bepaalt met welk patroon liinen worden getekend.

LIST LIST [(lijst regelnummers>]
Geeft opgegeven programmaregels weer in Listvenster

LLIST LLIST[<lijstregelnummers>]
Drukt opgegeven programmaregels af via printer.

LOAD LOAD <file-naam>
Laadt opgegeven file in werkgeheugen.
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]

LOC LOC((file-nummer))
LOC (<record-nummer>)
Geeft record-nummer of aantal-karaKers dat werd
ingelezen of weggeschreven.

LOF LOF (<ile-nummer>)
Geeft lengte van opgegeven file.

LOG LOG (<numerieke expressie>)
Geeft de natuurlijke logaritme van de opgegeven
waarde.

LOG1 0 LOG'I0 (<numerieke expressie))
Geeft van opgegeven waarde de logaritme met grondtal
10.

LPOS LPOS[((dummy-argument>)]
Geefl positie van printkop.

LPBINT LPRINTl<lijstexpressies>]
Stuurt opgegeven expressies naar printer

LPRINT USING <format stringexpressie);(ijst
expressies>
Stuurt opgegeven expressies naar printer, samen met
expressie voor vorm waarin zij moelen worden
afgedrukt.

LSET LSET<stringvariabele>=<stringexpressie>
Slaat gegevens in string op en zorgt voor links uitlijnen.

MAT AREA N/AT AREA <aanta>,<array>
Tekent ingekleurde veelhoek, waarvan hoekpunten zijn
opgeslagen in opgegeven array.

MAT DRAW [/AT DRAW <aantal),(anay)
Tekent een lijn tussen punten die in opgegeven array
zijn opgeslagen.

MAT LINEF L4AT LINEF <aantal>,<array>
Tekenl een lijn tussen punten die in opgegeven array
zijn opgeslagen,

[/AT SOUND MAT SOUND (anay)
Koppelt opgegeven array aan geluidsgenerator.
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I/ERGE t\,,lERGE<file-naam>
Voegt opgegeven programma samen met programma
in het werkgeheugen.

N/lD$ MID$ ((stringexpressie>,<beginpositie> [,<aantal
kar)l)
Geett aantal karakters uit stringexpressie.

lVlD$ [/]lD$ (<stringvariabete>,<beginpositie> [,<aantat
kar>11="511nn"
Vervangl aantal karakters in bestaande string door
nieuwe string.

IVKD$ MKD$((numeriekeexpressie))
Zet getal met dubbele precisie om in string.

lVKl$ [/Kl$(<integergetal>)
Zet integergetal om in string.

[/KS$ MKS$(<numeriekeexpressie))
Zet getal met enkele precisie om in string.

NAN/E NAME <huidige naam> AS <nieuwe naam>
Verandert tile-naam.

NEW NEW <naam>
N,4aaK werkgeheugen leeg voor nieuwe programma. Als
een naam wordt opgegeven, krijgt nieuwe programma
die naam.

NEXT

OCT$

ON

NEXT [<lusteller> , [<lusteller>]l .

Geett einde van FOR.. . NEXT-lus;an.

OCT$ ((numerieke expressie>)
Geett string met octale notatie van opgegeven waarde.

ON <numerieke expressie) GOTO <regelnummer>
[,(regelnummer)] . . .

ON <numerieke expressie> GOTO <label>
[,(label) ][,(regelnummer)].. .

ON <numerieke expressie> GOSUB <regelnummer>
[,<regelnummer>] . . .

ON <numerieke expressie> GOSUB <label>
[,(abel] ll,(regelnummer>]. . .

Afhankelilk van waarde van (numerieke expressie>
wordl programma bij bepaalde regel of label hervat.
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ON ERROR
GOTO

OPEN

OPENW

OPTION BASE

ON ERROR GOTO (regelnummer)
Als fout optreedt, wordt programma naar de eerste regel
van routine voor loutafhandeling gestuurd.

OPEN "mode", [#] (f ile-nummer], "file-naam"

[,<record-lengte>]
Opent opgegeven data{ile vooI input ol output.

OPENW <numerieke expressie>
Openl venster met opgegeven vensternummer.

oPTroN BASE <011>
Bepaalt laagste index van elke array-dimensie.

OUT <poortnummer>, <byte>
Sluurt opgegeven byte naar opgegeven poorl.

PATTERN <vlak>, <array>
Bepaalt het patroon bij inkleuren.

PCIRCLE <horizontaal middelpunt, verticaal middelpunt,
straal> [,<beginhoek, eindhoek>]
Tekent ingekleurde cirkels en krommen.

PEEK-B (<adres>)
Geeft inhoud van geheugenadres in 8-bits woord.
PEEK (<adres>)
Geeft inhoud van geheugenadres in 16-bits woord.
PEEK-L (<adres>)
Geett inhoud van geheugenadres in 32-blts woord.

PELLIPSE <horizontaal middelpunt, verticaal
middelpunt, horizontale straal, verticale straal>
[,<beginhoek, ein lhoek>]
Tekent ingekleurde ellips of elliptische kromme.

Pl = <variabele>
Slaat conslante waarde van pi op in opgegeven
variabele.

POKE-B (<adres>, <data>
Slaat 8-bits woord op in opgegeven geheugenadres.
POKE (<adres>, <data>
Slaat 1 6-bits woord op in opgegeven geheugenadres.

OUT

PATTERN

PCIRCLE

PEEK

PELLIPSE

POKE
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POS

POKE-L (<adres>, <data>
Slaat 32-bits woord op in opgegeven geheugenadres.

POS (<file-nummer>)
Geefl aantal karakters dat sinds begin van de regel
naar opgegeven file is geschreven, of cursorpositie op
het scherm of tijdens afdrukken.

PRINT [<expressie>] <il,>
l<expressie> [<;1,>]. . . ll
?[(expressie)l (:1.) [(expressre)
t<,1,>l ll
Geefl opgegeven expressie(s) weer op beeldscherm.

PRINT USING <"vormstring">; <lijst expressies>
Geeft expressies in opgegeven vorm weer op beeld-
scherm.
PRINT# (f ile-nummer), USING <"vormstring">i
<lilst expressies> [,<expressie>. . . ]
Stuurt expressies in opgegeven vorm naar file.

PRINT# <f ile-nummer>,<expressie>,<expressie>
Stuurt expressies naar opgegeven file.

PTSIN (<startwaarde>) = <expressie>
VDI systeemvariabele die als ingebouwd array kan
fungeren.

PTSOUT (<startwaarde>) = <expressie> .

VDI systeemvariabele die als ingebouwd array kan
fungeren.

PUT [#] <f ile-nummer> [,<record-nummer>]
Schriifl record naar willekeurig toegankeliike file.

QUIT
Verlaat ST BASIC; terug naar GEM Desktop.

RANDOMIZE f(numerieke expressie>l
Voorziet toevalsgenerator van nieuwe startwaarde.

READ <variabele>,<variabele>.. .

Kent waarden uit DATA-slatement(s) toe aan
opgegeven variabele(n).

PRINT

PRINT USING

PBINT#

PTSIN

PTSOUT

PUT

QUIT

RANDOIVIZE

READ
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BEM REtvl <opmerking>
' <opmerking>
Karakters achter REI\/I of ' worden beschouwd als niet
uitvoerbaar statement, dat alleen dient als opmerking
voor programmeur

FENUTM RENUM [(eerste nieuwe regelnummer)]
[,<increment>]
Hernummert alle of alleen opgegeven
programmaregels.

REPLACE REPLACE[<file-naam>][,<liislregelnummers>]
Vervangt op diskette oude versie van lile door nieuwe
versie.

RESET BESET
Plaatst inhoud van Outpul-venster in graphicsbuffer.

RESTORE BESTOREl<regelnummer>]
Stuurt eerstvolgende READ-statement naar
DATAstatement op opgegeven regel.

RESUME RESUMEINEXTI0I<regelnummer>l
Bepaalt waar programma wordt hervat na afhandeling
van lout.

RETURN RETURN
Geeft einde van subroutine aan.

RGB BGB <reg>, <r>, <g>, <b>
Stelt register in op opgegeven kleurwaarden.

RIGHT$ RIGHT$(<doelstring>,<aantalkarakters))
Geeft aantal karakters uit doelstring, beginnend aan
einde van die doelstring.

RND BND [((numerieke expressie))]
Geeft een toevalsgetal, gegenereerd door
toevalsgeneralor.

BSET RSET<stringvariabele>=<stringexpressie>
Slaat gegevens in string op en zorgt voor rechts
uitlijnen.

BUN RUN[<file-naam>][,<regelnummer>]
Voert huidige opgegeven programma uit, evenlueel
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-:=------

vanaf een bepaalde programmaregel.

SAVE SAVE [(file-naam)] , l<lrlst regelnummers>]
Slaat huidige programma op onder opgegeven naam,
eventueel alleen opgegeven regels.

SGN SGN [(<numerieke expressie>)]
Geeft hel teken (plus of minus) van getat.

SIN SIN (<numerieke expressie>)
Geett sinus van opgegeven waarde.

SOUND SOUND
<register>,<volume>,<noot>,<octaaf >,<tijd>
Genereert geluid met opgegeven kenmerken.

SPACE$ SPACE$(<numeriekeexpressie>)
Geefl een stringexpressie, bestaande uit opgegeven
aantal spaties.

SPC SPC (<numerieke expressie))
Voegt opgegeven aantal spaties in binnen
stringexpressie.

SQR SQR (<numerieke expressie>)
Geett vierkantswortel van opgegeven waarde.

SSHAPE SSHAPE {1 ,yl) ; {x2,y2) , {array)
Slaat raster met opgegeven codrdinaten op in array.

STATUS STATUS = (variabele)
Geeft waarde van STATUS na aanroepen van TOS,
GEN/, VDI of AES.

STEP STEP[(file-naam)][,<regelnummer>]
Voert programma regel voor regel uit.

STOP STOP
Breekl programma-uitvoering af .

STR$ STB$ (<numerieke expressie>)
zet numerieke expressie om in stringexpressie

STRING$ STRING$(<numeriekeexpressie>,
<numerieke expressie) | <slnng expressie>)
Geelt string van opgegeven lengte, bestaande uit ka{ak-
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ter waarvan ASCII-code gelijk is aan uitkomst van
numerieke expressie, ol uit eerste karakter van
stringexpressie.

SWAP SWAP <eerste variabele> , <tweede variabele>
Verwisselt waarden van beide variabelen.

SYSTAB SYSTAB (<startwaarde>) = <expressie>
Bevat het eerste geheugenadres van een tabel met
sysleemvariabelen en pointers.

Verlaat ST BASIC; terug naar GEI\,4 Desktop.

TAB PRINT TAB (<tab-positie>)

TAN

ln PRINT-statement gaat cursor naar opgegeven
tabpositie.

TAN (<hoek in graden>)
Geeft tangens van opgegeven waarde.

TRACE l<regelnummer> - <regelnummer>]
Geeft tiidens programma-uitvoering elke uitgevoerde
programmaregel op beeldscherm weer.

TBOFF [(regelnummer) - (regelnummer)]
Schakelt TRON-commando uit, eventueel alleen voor
opgegeven regelnummers.

TRON [<regelnummer> - <regelnummer>]
Geefl tijdens programma-uitvoering elke uitgevoerde
programmaregel op beeldscherm weer, inclusiet
waarden van op de regel verwerKe variabelen.

UNBREAK l<regelnummer> - <regelnummer>]
Hett BREAK-commando op, evenlueel alleen voor
opgegeven regelnummers.

UNFOLLOW l<variabele>] [,<variabele>] . . .l
Hefl FOLlow-commando op, eventueel alleen voor
opgegeven variabelen.

UNTRACE [<regelnummer> - <regelnummer>]
Hett TRACE-commando op, eventueel alleen voor
opgegeven regelnummers.

TRACE

TRON

UNBREAK

UNFOLLOW

SYSTEIVSYSTEN/

TROFF
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VAL VAL(<stringexpressie>)
. Geeft numerieke waarde van cijfers in stringexpressie,

tot eerste karakter dat geen deel kan uitmaken van een
getal.

VARPTR VARPTR (<variabete> | #<fite-nummer>)
Geeft beginadres van opgegeven variabele of van de
input/outpul-buffer van opgegeven f ile.

VDISYS VDISYS[(<dummy-argument>)]
Biedt toegang tot VDI-interface van operating systeem.

WAVE WAVE
<mengregister>,<omhullende>,<vorm>,<periode>,<ijd>
Stelt kenmerken in van geluidsweergave via
SOUNDstatements.

WEND WEND
Geeft einde van WHILE...WEND-lus aan.

WHILE WHILE <logische expressie>
Stelt voorwaarde voor beslissing bewerkingen binnen
WHILE...WEND-lus al dan niet opnieuw uit te voeren.

WIDTH WIDTH ILPRINT] <breedte>
Stelt regellengte in voor afdrukken met printer.

WIDTH L# <f ile-nummer>,1 <breedte>
Stelt regellengte ln voor weergave op beeldscherm.

WRITE WRITE[<expressie)][,(expressie)]
Geett gegevens weer op het beeldscherm.

WRITE# WBITE# (file-nummer>,<expressie>,[<expressie>].
Stuurt gegevens naar opgegeven file.

XBIOS XBIOS <unctie> [,<lijst argumenten>]
Operating systeem roept BIOS aan

N.B.: ln deze appendix komt de term <logische expressie> voor. Daarmee

wordt een numerieke expressie bedoeld, die een bepaalde voorwaard-e aan-

geeft, in de vorm van een vergelijking. Een voorbeeld: lF A>B THEN GOTO

500. nt. n giot", is dan B, dan is aan de gestelde voorwaarde voldaan' Het

resultaat va"n de vergelijking luidt: "waar'. be numerieke expressie kriigt in dit

geval een integer-geial'ats"uitkomst Als A nret groler is dan.B,gan r:,!".ret re-

Iultaat: "onwail'. De uitkomst van de numeriek-e expressie is dan gelijk aan 0'
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KtAl'lTEllSEBl,lCE
'ra

Mocht u vragen hebben over uw ATARI-computei dan kunt u altijd contact
opnemen met ATARI Benelux

Schrijl naar:

Atari (Benelux) b.v.
Postbus 70
4130 EB Vianen

Schriif het onderwerp mn uw brief achter op de envelop.
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Gelnteresseerd in programmeren met de nieuwste versie van
ST BASIC? Dan is 'ST 8AS/C Handleiding en werkboek" de
iuiste informatiebron.

Deze handleiding van 323 pagina's omVat een compleel
werkboek voor de beginnende programmeur en uitgebreide
nasiagmogelijkheden voor de ervaren BASIC-programmeur.
Als u deze nieuwe handleiding bezit, kunt u alle voordelen en
mogelilkheden van de nieuwe versie van ST BASIC volledig
benutlen.

Neem contact op met uw ATARI-dealer en vraag naar
"ST BASIC Handleiding en werkboek".

,II.ATARI
Copynghr o r987 Atan Corporat'on

Alle rechlen voorbehouden
c 100536006
c033007.0A7

1947 1r C C
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