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Inleldlag
BASIC is een van ale meeat gebruikte progranneertalen. llet aan-
leren van BASIC is niet moeilijker alan het lelen van een aantal
wooralen in een vreemde taal. Toch biedt deze prograruuneertaal
veelziJdige toepass i nEatnoge 1i j kheden . ST BASIC" komt in vele
opzichten overeen net de voornaarnste BASIC-ai alecten, naa! ltlaakt
al,aarnaast gebruik van de vooldelen van ale cEM' Deaktop, zoals
veosters, nellui s en ikonen. BovenAien benut tleze veraie van
BAsrc ae voolalelen van ale sneLheiit en ale grafische nogelijkheaen
van het 520 ST' Corputer gysteen.

De ST BASIC Referentiehandleiding is zotlanig opgezet dat aIIe
beDotligtle informatie snel kan ,oralen opgezocht. Als u voor het
eerst rnet BASIC werkt, neem tlan ale voorbeelden in DeeI I van
deze handleiding tlool. In dit deel kolEn tle bijzondere eigen-
schappen van ST BASIC en van ale Desktop uitvoerig aan ale orale.

Deel 2 krn woralen beschouwal ala een referentiehandboek, net een
aantal appendices iraarin e1k aspect van tle taal uitgebreitl wordt
behantleld. u vinalt er onaler meer een beschrijviag van alLe cottr-
nEnalots, ae logische operatoren en tle volgorde naarin deze rlo!-
den velwerkt, alsroeale een Lijst met foutmeltlingen en een aantal
voo!beelalprogramrE I s.
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DBBL I
rAN DB SI.AG IIBI ST BASIC

Het eerste deel van deze handleiding geeft een algenene inlei-
ding op ST BASIC. waarin wordt uiteengezet hoe u BASIC gebruikt
bin.nen de dlesktop van het gT Computer systeem,

Dit hoofdstuk bestaat uil drie ontleralelen:

- fadeo van ST BASIC

- De sT BASIC desktop nader bekeken

- Schrijven van een BAslc-progranuna

N.B.a Al,vorens u begiDt te progranmeren in ST BASIC. velalient
hel aanbeveling een backup !e maken van ale. progranna-di skette.
l,locht u de ST Language diBkette per ongeluk wisaen of bescha-
digen, dan beschikt u altijd nog over een kopie van het program-
ma. Eoe u een backup maakt, lrordt nader beschreven in de Gebrui-
ker6handleiding bij de ATARI ST CoDq)uter.

BASIC kunt gaan werken, moet u eelst het sT-
coq)uter laalen. AIs u net 66n disk drive
ale instructies onaler "llet 6€n disk drive".
disk drives, lees alan velaler onaler illet trree

Laale! vrn ST BASIC

Alvorens u net St
prograrula in ale
nerkt, volg alan
Werkt u net t!,ree
di sk aiives" -

Met 6dn di6k drive

1.

2-

3-

Zorg dat de conpute! i5 ingeschakelal en dlat de GEu-Desktop
op het schern staat. ceef vervolgens een dubbele klik op de
ikoon Ploppy Disk B.

In een dialoogpaneel iaordt u gevraagd diskette B io drive A
te laden. PLaats de gT Language tliskette in drive A en tlruk
op de toets <Retu!n>.

A1s het Floppy Disk-venster is vergchenen, geef alan eeo
dubbele klik op ale ikoon BASIC.PRG. Op het scherm verschijnt
nu de BASIC Desktop.

Met teee disk dri ves

L. zorg alat de computer is iogeschakeld en dat de cEtrt-Desktop
op het scherrn staat. Plaats de'ST Language diskette in alrive
B en geef een alubbele kfik op de ikoon Floppy Disk B.
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Als het ven6ter van Floppy Disk B is verschenen, geef alan
een dubbele klik op de ikoor! BASIC.PRG. Op het scherlr
verschijnt nu de BASIC Desktop.

De BASIC Desktop is de basis voor het iverken met ST BASIC. Io de
rest van ait hoofdstuk rrolalt besproken hoe u een eenvoudig pro-
gradna in ST BASIC schrijft en hoe de BASIC Desktop nEt ale pro-
graruteertaal werkt.

De ST BASIC Desktop aatler bekeken

SA BASIC maakt gebruik van alle nogeLijkheden van ale cEll-Desk-
top. Eet gebruik van menu's, het kiezen van opties, het werken
ilEt ven*,tera en het laalen van toepassingaprogranna I s rloralt uit-
voelig besproken in tle ATARI sT Geblui kelshandle idi ng .

Vensters

Bij het werken met ST BASIC heeft u de beschikking over vier
veDsters. Deze hebben de opschriften Commanal, Output, List en
Etli.t. Na het laden van het ST BASIC progranna en het verachijnen
van ale BASIC Desktop op het scherm is het conuBnal-venste! geacti-
veeral en kunt u beschikken ove! aIle vier genoende venaters.(ook het edit-veoBter is beschikbaar, maar dit wordt ten ilele
bedekt tloor de Iist- en output -venE tels . )

Bij het werken rnet vensters ( vergroten/verklei nen, verplaataelr,
openen, sluiten. scrollen, enz.) gaat u op alezelfde nanier te
werk als bij de GE!'t-Desktop. Raadpleeg hoofdstuk 4 van ale ATARI
520ST Gebru i kershandle id i n9 voor verdere bijzonderheden.

,
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Eet output-venster

In het output-venster laat ST BASIC het resultaat van ale coIman_do's of van een progra[una verschijneD. AlIe invoer via fret toet_senDord en alle uitvoer naar het scherm verschijnt in dit ven-ster.
rik in:

INPUT A

Druk nu op IReturn]. In het _output-venste! verachijnt een vraag-teken. Tit tlet cijfer 2 in. Dit verschijnt in- het output_venster. Drul< vervofgens op IReturn]. Daalnl verschiint de_Ok_prompt weer in het conmand-vengter.

Tik in:

,

IO PRINT "HaIIo"

U heeft zojuist een
schleven. Tik in:

RUN IReturn ]

In het output-venster

lReturn l

progranuna van 66n regel in ST BASIC ge-

verschijnt nu het ,oord Eallo.

Het list-venster
Tik in:

LIST IReturn ]

Het programma verschijnt nu in het
laat het proglanma zien dat op dit
van de computer is opgeslagen. A1s ukunt u een listing van uw progranuna
i ntikken van " LLI ST" .

Het edi t-venster
Tik in:

EDlT IReturn]

Het programna verschijnt nu in het edi!-venster. Via dit vensEerkunt u. rdijzigingen in ul, prograftta aanbrengen. Io het hoofdstuk-schrrlven van een BAS IC -progranma n wordt het ealit_venster ver_der besproken. Druk op de toeas IFIO) on ale edito! te verLaten.

list-venster. Dit ven6ter
moment in het werkgeheugen
over een printer beschikt,
laten afalrukken aloor hetatarimuseum.nl



Het conDand-venater

Dit venster gebruikt u voor het invoeren van ST BASIC commando'6
en groglar[lEregels. De Ok-prorq)t geeft aan dat u een cofiutanalo
kunt intikken. Tlk in:

PRIN EaIIo'

et! alruk op tle toets IReturnl. In het output-venster verschijnt
het uoord Ba11o. Tik uw naam in en alruk op lReturn].

x.a.! BiJ sT BAsrc kunoen conmanalo's zoeel in hoofdletters a1s
ln kleia; Ietters sordeo ingetsik!. voor de overzichtelijkheia
var ate voorbeelilPrograutla | !t eolden in deze handleiding de coninan-
ilota ln hoofalletters afgeb€eld €n tekst tussen aanhalingstekens
steeds in kleine letters.
Als u ieta intikt dat sT BAsIc niet beglijpt, verschijnt io het
coDnanal-venater ate foutrnelding "something i5 erong". Een karet-
teken (^) geeft aan op rrelk punt in ae instructie een fout
ataat. Een votteaig ovetzicht van de foutmeldingen in sT BAsIc
vlnilt u in Appendix D.

lbt het PRINT-conrEndo kunt u tle cornputer ook als een reken-
hachine gebruiken. Iik in:

PRINT 2+2 lReturn ]

In het output-vengtel velschijnt nu het antwoolal: 4.
Tlk na het noorat PRINT altijd eerst een spatie.

Br bestaat ook een verkorte vorm van het PRlNI-cotnmando. Tik in:

? 2+2 lReturn ]

Voot berekeningen kunt u ook het nunerieke toetsenblok gebrui-
keE. Tlk in:

? [spatiebalk I

en tik via het nuEerieke toetsenblok dle volgende belekening in:
( 5+3 ) r(6+2)/4+2 IEnter I

llet regultaat van de belekening. 18, ver8chijnt in het output-
venater. ST BASIC hanteert ale voorgeschreven regels voor ale vo19-
olale vaD rekenkundige bewerkingen. Die volgorde is machtaverhef-
felr, vernenigvultligen en alelen, sorteltrekken, optel'1en en af-
trekkeo. Denk aatr "Meneer Vao Dalen Hacht OP Antroord.

x.B.: A15 in een progrannreervoorbeeld een iroold als lRetutn]
of lEscl aloor vierkatrte haakjea wordt oolsloten, dan uordt eer-
gezen naar de betreffenale toeta op het toetsenboral. Dit geeft
aan dat u op de verrnelde toets noet drukken.
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flenu r 6

Aan Ae bovenrana van tle sf Desktop ziet u een nenu-balk net tle
opschriften: DeEk. Pile, Run, Eilit en Debug. Bij elk opgchrift
hoort een Denu, U laat zo'n tneDu verschijnen door het getenste
opschrift net ite nuisrrijzer aan te sijzen- AI3 u geen keuze uit
elfr nenu wilt naken, klikt u op een willekeurige p1aat6 van ale
sT Deaktop, gaarna het ,nenu verdwiint,

Dialooqpanelen en f outmeltlinqen

A1s het progradDa informatie noalig heeft tlie in het proglalEra
ootbreekt; dan verschijDt in het nialalea van ate BASIC De5ktop een
tlialoogpaneel. De diatoogpanelen aienen ook voor het afbeeltlen
vaa fo-uimelttingen. Deze v-rechijnen altijal Eahen uet infornatie
over het BAslc:fortrat of tle procealule waarop ale fout betrekking
heeft. Een volleilig overzicht van de foutDeltlingen iD sT BAsrc
vindt u in Appendix D.

ti verlaat een dialoogpaneel' door op een vaD ale hokjea binnen al'at
venster te klikkeo. s zo'n hokje lret een dlkke ranal ,oralt af-
gebeelal, kunt u, in plaata van op tle lioker nuigknop, ook op
lReturnl tlrukken.

speciale voorziininqen

sT BAsrc biedt enkele speciale voorzieningeD die het inbreDgen
en leze[ van progranna t a vergenakkelij ken: AUTOeati6cbe regel_
nudnering, de functie RENUM en labels.

AUTorDati sche regelounmering

Tik in:
AUTo [Return I

rn het connanal-veoster verachijnen tuee sterretjes en het cijfer
10. De 10 ia het eerste regelnurmner tLat iloor deze fuDctie wordlt
gegenereelal. De sterretjes geven aaD alat reeda een regel met
iegetnumrner 10 iD het geheugen is opgeslagen.

Druk op IReturnl. u kunt nu regef 20 gaan lntlkkeD. ohilat u
regel 20 niet eerile! hebt ingevoerd. t,oralt aleze nlet aloor Bterre-
tjes voorafgegaan.
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Tik in:

PRINT 'Ik ben uv ttouwe Atari colputer" [ReturD]

Eet prograronE in het geheugen bestaat ou uit txee iegels. U
stopt de autdtratische regelnunmering tloor gelijktiJdig op
lcontrol] en [G] te alrukken.

In het command-venster verachijnt nu weer de Ok-prompt. Roep de
listing van het proglaluna op. U ziet tlat legel 20 buiten het
Iiat-venster valt. Klik op de size-box rechtgonder in het li.st-
venster en verbreeal het veister tot de gehele progranna -l i sti ng
zichtbaar is.

De functie RENUII

ST BASIC beschikt over,een RENUT{-coI[Itranalo waarnee u de regeL-
nummer5 valr uw programna autonatisch opnieuw kunt nummeleo. Bij
RENUM wordt gebruik gemaakt van ale alisk atrive, zorg daarom alat
de drive een diskette bevat-

X.B.: Bij gebluik van aleze functie mag de diskette niet tegen
overschlijven zijD beschelnd. Odl de bescherning op te heffen,
nDet u het nokje in ile hoek van de diskette zodanig verschuiventtat de openiag is afgesloten. De aliskette is darr alet eeer
beschelDat tegen overschrij ven.

Tik in:
RENUtrt 30,I0,5 [Return ]

U hoort tle disk drive, waarna de Ok-proq,t ireer verschijnt. Roepde listlng van het progrrhpa op. U ziet dat de oude reiel 10 D;als regel 30 is genumerd. De legelnuftners wordlen nu telkens [Et
5 opgehoogd, dua het volgende regelnurEer is 35. Itet RBt{U[-coro-
Danalo wolalt vertler besproken iD Appendix C.

LabeIa

BiJ ST BASIC kunt u gebluik &aken van labels on programnalegels
te identiflceren, In plaats vao een atatelrent als GOTO 3OO iunt
u tlan een stateEent a1s GOIO GEREED gebruiken. Daardoor r,ordt ae
listing leeaba.rder en kunt u makkelijker zien ,at de functie
van een regel is binoen uE prograD!|a.

Schriiven van een BAslc-proqraena

Dit onilelileel laat zien hoe u eenvoualige progranheertechnieken
binnen Ae GEu-Desktop kunt gebluiken. Vo19 de iDatructieE zorg-
vulilig op. De belangrijkste eigenschappen van ST BASIC wordlen u
alaD itutdeli j k.
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rntikker van een DtoqraEntt

Haak het list-ve[ater schoon aloor het iDtikken van:

CLEARYI 1

Tik vervolgens in:
NEvl IRetura I

tiet boueastaana corfioinalo Daakt u het geheugen vaD fle cotnpute!
1ee9. Tik vervolgeDa irr 3

LIST lReturn ]

Het liEt-venater is nu leeg. fik in:

AuTo [ReturD I

Tik alaaraa bet volgentle progEdnnra in. U tiet dat ST BASIC auto-
lEtigch ale regelnunmerint varzorgt. U hoeft ae regelnurmer3 aua
nlet in te tikken.

IO REU TEL. BA5
20 c=0
30 rBL:r EOOG DE VARIABBLE C oP
{0 C-C+I
50 PRINI C
50 rP C=5 rBEN PRINT "opnieusl':GoTo 20
70 GOTO TEL

Het progranna TEL, BAs bevinalt zich nu in het geheugen.

Druk op lcoDtroll IGI oo ile aut@atlache regelDumering uit te
schakelen.

Dit eeavoualige progtauEa tle&onstreert enkele eigenachapPen van
ST BASIC.

Regel IO ia een REu-statenent. Een RBttl-statelent la een regeL
rei een oprrerki Dg over het PrograruE of een bepaal-il deel tlaar-
van. REiF;tateDerite lrortlen aoor Sf BASIC genegeerd. In plaat3

"""- uli gasii-r"orat REx kunt u ook eeo apoltrof (') gebruiken.
zoals ln regel 30.

Reoel 30 wortlt qeldentif iceeral aloor ale 1abel TEL, regel 70
oa6iuiri aezelftle- label in eeo Goro-atatetnent. Een label eoet
iorden cevolqd door een dubbele punt (3). voor een label kunt u
aeen BA5lc-n6oltl qebruiken. verder Doet een label altijat net een
ieiiei u"grnnen eri uogen er geen apatiea in woraen gebruikt.
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Io regel 60 ziet u hoe rEt een alubbele punt lEeldere ccnnmanalo, sin 66D regel kunt opnemen. U kunt per regel een onbeperkt
aaotal cdulanalo I s opnernen, zolang ze maar gescheiden woralen door
een dubbele punt en zolang de regel niet rneer dan 249 kalakters
Iang is.

Runnen van een ol.ool:alluna

Kies bet Run-nenu van ale nenu-baLk en klik vervolgens op ale
RUN-optie. In het output-venster ziet u doorlopend

1
2
3
4
5

Opnieuw!

verschijnen. U onderbreekt het programna door op de Break-optie
van het Run-menu te kli.kken. De melding -- Break -- at line..geeft aan op welke regef het programma werd onderbroken. Tik
STOP in en druk op lReturn] om de Break-mode te verLaten. Tij-
dens de Break-moale kunt u ook andere commanalo I s gebruiken.
U kunt uw programrna ook regel voor regel laten uitvoelen. Daar-voor kiest u de Step-optie van het Run-menu. Telkens wanneer u
dan op lReturn] drukt, wordt 66n leget vao het progranna uitge-voeld. Itlelk op dat de progratunaregels in het cornftanal-venster
verschijnen als ze worden uj.tgevoerd. Tik inl

END lReturn ]

on de Step-optie te onderbreken.
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Editen van een Droqranna

ST BASIC beschikt over een gebruiksvriendelijke editor waarmee u
wijzigingen in uw ptograrn[E kuot aanbrengen, zonale! telkens een
gehele progranDareget opnieux te hoeven intikken. U k'Jnt uw pro-
gramna editen doo! naar het Ealit-menu te gaan en op de optie
Start Edit te klikken (of ED in te tikken)i

Bij het editen gaat u met ale cursor naar ale plaats op bet scherm
waar u een karakter uiLt invoegen of wissen of waar u ruimte
eilt toevoegen of ireghalen. U verplaatst ale cursor net behulp
van de cursorbesturingstoetsen op het ST-toetsenboral.

zet de cursor op de letter O van "Opnieui.!" in regel 50. Tik nu
het wooral Meer in. U ziet dat deze regel Iichter wordt afge-
beeld. Dit geeft aan dat die !ege1 is ge'rijzigd, naar nog niet
in het werkgeheugen is opgeslagen. Druk op lReturn]. De regeL
woralt weer noltnaaI afgebeeld. Nu moeten we nog rreuwr van
"Ileereuw! " weghalen.

Functietoetsen

Alvorens veraler te gaan, kiest u de optie gelp Edit uit het
Edi t -menu -

Op het schelm verschijnt het dialoogpaneel EELP EDIT, net een
overzicht van ale verschillentle functietoetsen. Per toets is
aangegeven lrelke bewerkiog ermee kan worden uitgevoerd. Xlik op
ok om verdel te gaan.

In het nu volgende voorbeeld gaan we ale functietoetsen gebruiken
on het programma te ediLen. U kunb desgewenst de muis en de
opties uit het Ealit-menu g€bruiken.
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Delete Char/Iosert Space

Zorg dat ald cursor op de 'ei van "eurr'r staat. Druk drie maal op
1F21. U ziet tlat ateeds vanneer u op IF2l drukt, het karakter op
tle cursorpo6itie woralt gewist en de Cekst rechts van de cursor
een positie naar links schuifC.

Ga met ale cur6o! naar dle "M" van "Meer". Druk vier maal op tFIl.
Tik vervolgeDs het t ooral Nog in. De regel luidt nu:

60 IF C=5 THBN PRINT "Nog Meerl":cOTO 20

New Buffer

AIs u op lReturn] drukt, norden ale progratunaregels uit het edit-
venster in het buffergeheugen opgeslagen. U kunt de inhoud van
het werkgeheugen op het scherm laten verschijnen iloor op IF9l(Nel, Buffer) te alrukken. De computer faat dan ale inhoud van het
eerkgeheugen in het edit-venster verschijnen, Als u nog niet op
lReturnl hebt gedrukt, ziet u het oorspronkelijke prograhea in
het edit-venster afgebeeld,

Insert Lioe/Delete Line

ca met tle cursor naar regel 30. Druk op [P41. Regel 30 eordt uit
het eerkgeheugen gewist, hetgeen u kunt zien aan tte lichter
afgebeelate rege1. De rege1 blijft echter in het ealit-veoster
afgebeeltl tot u op IA9l, Nevr Duffer, drukt. Zo kunt u eerst nog
eventuele fouten corrigeren. Zet de cursor op regel 30 en druk
op IReturnl. A1s u New Buffer indrukt, rroralt ale gewiste regel
uit het werkgeheugen en uit de edit-buffer verpijderal. Druk op
Ner. Buffer. Regel 30 is nu gewist,

Ga net de curEor naar regel 50 en druk op [F3], Insert Line. E!
i.s nu ruimte voor eeD nieuwe regel vrijgernaakt. Tik in:

45 PRINT "Tel "i lReturn]

U kunt nu op New Buffer drukken om te controleren of de nieuwe
legel in het werkgeheugen is opgenomen.

De regefnumner6 beginnen i{at ongeordenal te worden, alus gaan ee
ze opnieuw Dullmeren.

Maak ruimte vrij voor een nieuwe regel door op [F3] te drukken
en tik vervolgens RENUM [Returnl. Als de Ok-prompt verschijnt,
drukt u op New Buffer. U ziet dat het prograEna van nieuse regel-
nur[trers is voorzien.

IO
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ons plograNna bevat nu intussen wel. een fout. Fouten in een
programna rrorden ook wel "bugs" genoena. Regel 70 luidt "GOTO
TEL", maa e hebben de regel rnet de label "TEL" alaarnet gewist.

velanaler re9e1 30 zodat aleze luidt:
30 TEL I c=c+l

U kunt het progralura vanuit de ealitor runnen aloor ruimte voor
een regel vrij te maken en in te tikken:

RUN lReturn ]

Druk op lcontlol] IGI oltl het progranma te stoppen en terug te
keren naar het ealit-venater.

Load Text/Save Text

De ST BASIC ealitor slaat de inhoud van het ealit-venster op ais-
kette op. De ealitor kan echter El.echts 24 regels tekst opslaan.
AIs het programma langer is, dan $oralen tle. regels die buiten het
venster vall.en, niet opgeslagen.

N.B.3 Deze fuoctie is niet identiek aan ale functie save As van
het File-nenu. save As slaat conplete Programtrur 

I s op, 
'U'e 

later
kunnen coralen geladen eo uicgevoerd. Bij Load Te,(t/save Text
kunt u geen filL-naam opgeven, tereijl de tekst ook niet per se
een sT BAsIc prograltuna hoeft te zijn.

Druk op IF8], save Text. A18 de disk alrive stoPt' is uw tekst
opgeslagen.

Maak nu ruimte voo! een lege regel en tik NEw in, gevolgal 
'loorlReturnl. xet het comnando 

-NEW maakt u het werkgeheugen van ae
computer leeg. Druk op Net Buffer- Iiet nerkgehe-uged is.nu leeg,
eve'naIs het -edit-vensler. Dit coltuBnalo heeft dus verstrekken'le
gevolgen ! Om het prograErDa lreer in het edit-venster te la'len'
drukt-u op tF?l. D; ilogrammatekst is weer terug. BEDENK EcIlfER
WEr DAT HET i{ERKGEIIEUGEN NOG STEBDS LEm IS! Druk naar oP New

Buffer. ziet u \rel, geen programma. u brengt het Programma van
het ealit-venster over naa! het lrerkgeheugeo dool na elke proglan-
maregel oP [Returnl te alrukken.

Dtuk op [F?1, Loaal Tex!. Ga naar het einile van elke programna-
regel ln aruk op lRetutn]. Druk nu op Neu.Buffer. uw.progranma
stiat in het ed_it-ven3ter, maar bevindt zich ook in het werk-
geheugen.

Page up,/Page Down

Ilret de toetsen Paqe Up IF5l en Page Dolrn [P6] kunt u Programma's
Jlt"n al" grotef zijn dan het ealit-venster. Met Page Up IF5]
kuDt u voorgaanale programlEregels zichtbaar.naken, met Paqe Down

lF6I volgende programmaregelE .

11

atarimuseum.nl



N.B.: De llExinlaal zichtbare regellengte bedlaagt 80 karakters.AIs u voorbij de ranal van het venster tikt, verschuift ale tekst
naar links zodat u blijft zien wat u intikt. In het edit-vensterkunt u maxihaal 80 karaktels per regeL intikken. Als u een pro-
gratuna met regels van meer dan 80 karakters gaat editen, danwordt het deel van de regel voorbij het tachtigste kalakter op
de volgende regel afgebeel-d. Dit aleei wordt aLlee; dan als ondet_-deel van het programma herkend als het eerste kalakter van de
tlreede regeL een spatie is. Al,s dat niet zo is, dan moet u de
onalerdelen van de programrurregel zodanig editen dat u ze alsafzonderlijk geoutunerde programmaregels kunt opnemen.

Verlaat ale editor door op Exit Edit van het Edit-menu te klikkenof doo! op tFlol te dlukken.

Foutzoeken in een Droqlamma

Bij ST BASIC is het localiseren en oplossen van fouten in eenprogramia een betrekkelij)i eenvoudige zaak. U gebruikt daarvoorhet Debug-menu. Met tv,ee opties uit het Debug-m;nu kunt u nagaanwat een progratrma precies doet en lrat ale fout-zou kunnen zijal
Xies het Debug-nenu
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Klik op tle optie Trace.

Klik op Or in het dialoogpaneel.

RuD het progranm.. Tijalens ate uitvoefing van elke progratrDa-
regel verachijnt deze ook in het coDEantl-venater .

U verLaat ale Trace-optie aoor het Progratula te stoPpen, het
Debug-rEnu te kiezen ett op untrace te klikken- KIik vervolgen6
op OR in het ilialoog?aoeel.

Klik op ate optie Tton in het Debug-rnenu.

ldr t|.t.lt-..,

E TtEEffifl
rr-r tE

IIr Llll a llG...

E fn-Efin
trE rGr

13
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De optie Trod la;t bij uitvoering van elke progratularegel het
bl jbehorenale regelnunrle! in het cormand-veneter verschi jnen.

Klik op OX in het ali aLoogvenstet.

Run het ploglaruE opnieut. Van elke prograEEaregel die yrordt
uitgevoerd, verschijnt nu het nunmer in het conmand-venater.

U verlaat ale Tron-optie door het programna te gtoppen, het Debug-
lenu te kiezeD en op Troff te klikken. Klik vervol.geDs op OX in
het tU.aloogpaoeel.

Irace eD Tron woralen verder beaproken iD Appendix C.

opslaan van ee!! Drocramha

AI5 u un prolrrautun op diskette silt opsl.aaD, kies dan het File-
,'enu van de nenu-balk en klik op de optie Save As.

Tik TEL in in het Iten Selectol paneel. lteik op ilat ST BASIC tteexteDsie .BAS aan de flle-naan toevoegt. Daartloor "weet, ST
BASIC il.t het hie! qr een ST BASIC progr-aDna-file g.at. U slaat
de file op diskette op aloor op Of te kltkken. Ala ae Ok-proq)t
weer verachijnt, is uir file opgeslagen.

U kunt het prograrNM ook opslaan door het intikken van

SAVE rEL lReturn I

Ilet prograruna rroldl alan opgeElageD oDtler tle naan TEL. BAS.

mr $l'lcrt
tlr..ttati\r.5_

Ll..ll.lt_._

rTf
tEi]

I4
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N.B.: A1s u bij tte optie Save As een file-naan opgeeft vaD een
file die reeds bestaat, aan woralt de ouite file door tle nieurre
vervangen. Dit gebeurt niet bij gebruik van SAVE i.n het colillanal-
venster.

Laden van eeo Droqranma

aak het werkgeheugen van ale corputer leeg aloor NEW in te tikken
en op lReturnl te drukken. Als u LISI intikt, ziet u dat ale
opdracht ioderdaaal is uitgevoerd.

U laadt een di skette-programlE aloor het File-nenu te kiezen en
op de optie Load te klikken. De file TEL. BAS verachijnt nu in
het Itetn Selector Paneel. Kies TEL. BAS door 66n Daal op ale
prograr nrnaam te klikken. Klik veivolgens op OR. AIs ile Ok-
proltpt verschijnt, is het prolrrahrE in bet rrerkgeheugeD geladen.
CoDtroleer dit door LIST in te tikken. ID het liat-vengter ziet
u het opschrift "Li6t of \IEL.BAS'. Dit geeft aan tlat het pro-
gratntna onaler de naam TEL. BAS in het lrerkgeheugen van ale coD[ruter
is opgeslagen.

U kunt het prograrula ook latlen tloor het irltikken van

I,OAD TEL

SaDeavoegeD van prograuEt s

Soms is het handiger progrannal I s in de vorm van losse' rEdulea
(ondelde1en) te schrijven en ze later sattEn te voegen. Dit is
mogelijk via de l.tERGE- funct ie .

Tik het onalerstaande progla[uE in en sla het op onaler de naarn
DEEL2. BAS :

20 PRINT "dat langer i.e!d genaakt via de l,ierge-futrctie'
30 END

Maak met NEw het geheugen leeg en tik de volgende t ee regela
in:

10 PRINT 'Dit is een kort progrannE'
20 END

Run het prograluna.

Kies de Merge-optie uit het File-uenu, kies DEBL2. BAS uit het
Item Selecto! paneel en klik op OK.

15
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List het progralma. zoals u kunt zlen, zi.in ale twee prograNna-
onalerdelen nu samengevoegal. Xi.jk eat er is gebeurd met regel 20.
In het oorspronkelijke programna luidde deze: "20 END". Deze
regel is nu vervangen door regel 20 uit het toegevoegale
proglatirE-deel . Bij het samenvoegen van programna-onaerdelen
nEet u alus goeal opletten lrelke regelnufimers u gebruikt.

lfigsea van een ploqrapDa

U vist een prograrun door op de oplie Delete FiIe uit het File-
trenu te klikken. KLik bij voorbeeld op DEEL2.BAS. K1j.k daarna op
OK. Als tle Ok-pronpt verschijnt is de file geeist.

Verlaten van ST BASIC

U vellaat ST BASIC door op de optie Ouit uit het File-menu te
klikken.

Toetaenbord-comaaalo. s

A16 u ale voorkeur geeft aan het intikken van cornma[do I s via het
toetsenbord en geen gebruik will maken vaa de nuis, alan kunt u
ur comnainalo r 6 in het connanal-venater intikken. Deze conrlEnalo's
luitlen3

AUTO
lcontroll tcl (Om het prograluna te onderbreken of om de

autotnatieche regelnurnnEring op te heffen)
lcontrol] [C] (Orn het progranna te onderbreken en te ver-

laten zonaler de lrogelijkheid de uitvoering
l,ee! te hervatten )

CON! of lReturn ]
DELBTB <1i jst regelnumners>
EDIT of fiD (On naar ale edito! over te gaan)
mA <file-naan> (Om een file te Bissen)
I,oAD <fi le-naan>
UBRGE <file-naan>
NEVI
QUIT
RUN <file-naan>
SAVE <fi le-naan>
STEP
TRACE
TROFP
rRON
UNTRACE

Een vo1letlig overzicht van tte ST BASIC commando'6 vindt u in
Appendix A van deze handleiding.

t
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Gebufferale q!aphics

Voor het gebruik van gebuffertle graphics rnet ST BASIC ttroet ge-
heugenruimte iroralen vli j genaakt.

U'kunt 30.000 geheugen-byte8 vrijmaken door de file DESK.ACC uit
te schakelen. Ben aantal hulpmidalelen van cEM-DeBktop zijn alan
niet rEer te gebluikeD. U kunt DESx.Acc op ttee manielen uit-
6chakeleo:

1. u kunt deze file van ale sT Language backup-AiEkette wissen.
Daartoe opent u het veDster vaD de sT Language diskette en
sleept u de file DESK.ACC ttaar ale prullenmand. De file staat
nog steeds op Ae oorspronkelijke ST Language digkette, ilus u
kuDt de hulpniddelen Iater altijal opoieuw activeren.

2. Geef de file DESK.ACC een analele naam. Kiea de file
DESX.ACC. Ga naar File uit de nenubalk en kiea de optie
Sho}J Info. Op het scherm verschijnt het Shov Info alialoog-
paneel. De cursor staat aan he! eind van de fiLe-naan. wis
ret [Backspace] de naam DESN.ACC. Tik een anaele naam in.
Gebruik niet ale extensie ACC.

N.B., Het sisaen en herbenoemen van files rrordt uitvoerig
besproken in ale ATARI 520 ST Gebruikershanttl,eitli n9.

uitbreiden van het seheuoen

Nadat u het TOS operating systeerh vanaf de systeemali skette hebt
qeladen en Sl BASIC vanaf ale ST Language diskette, is een deel
van het geheugen niet ltEer voor gebruikersprogranna I s beschik-
baar.

U kuDt op twee manieren meer geheugenruinte vrijmaken:

1. Als u Buffereal craphics uitschakelt, komen 32.000 bytes
geheugenruinte vrij. Ga naa! het Run-nenu op de trEnu-balk.
Kljk of v66r de optie Buf craphics een sytrbool staat. rs
dit het geval, kies alan deze opti.e. AI5 het dialoogpaneel
verschijnt, klik dan op OK om de optie Buf Graphics uit te
schakelen.

N.B.! Als u Buf Graphics uitschakelt, tersijl er zich in het
werkgeheugen een prograrnna bevinilt, alan gaat Ait programnE
verloren.

2. u naakt 30.000 geheugen-bytes vrij door een aantaL bulp-
iriddelen van GEll-Desktop uit te schakelen. Dit torilt
hierboven oDder'cebufferde graphics' besproken.

t7
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DBEL 2r IPPE|DIX

Appenair A3
LlJst vao ale lD sf EISIC a.leaerveerda rcoralaa

uieronder volgt een alfabetische liJst van ile ln ST BASIC aerc-
servee{tle uoortlen. AIs u een van aleue vooltlen !1! varlabela-tDar
opgeefi, krijgt u de foutoelding 'Sooethlng rEong' oI, hct
scherm.

ABS
ALL
AND
AS
ASC
ATN
A('TO
BASE
BI.OAD
BREA(
BSAVE
CSLL
CHAIN
CIIRS
CINT
CIRCLE
CLBAR
CLEARYJ
CLOSE
cLosEfl
COLOR
cor{xoN
CONT
CONTRL
cos
cvD
cvr
cvs
DATA
DEF
DEF FN
DEF SEG
DEFDBL
DEFINI
DEFSNG

DEFSfR
DELETE
DIII
DIR
EDIT
EI,I,IPSE
ELSE
END
EOE
E0v
ERA
ERASB
ERL
ERR
ERROR
EXP
PIELD
PIELDI
FILL
PIX
FIPAI
FOLIOW
FOR
FRE
FULLTI
GB
GEI,ISYS
GEtr
GRTI
@
@SUB
@ro
@roxY
HEXS
IF

ilP
IN(SYS
INP
INPUI
INPUTI
INPUES
IIISTR
INT
INTIN
INTOUT
(ILL
IAFT9
I,EN
I,Bf
LINB INPUT
LINE INPUIS
LINBP
LISII
I,I,I ST
IDN)
roc
IOF
I'G
IOGIO
tPos
I,PBINT
IIIBI
I,IERCE
I{IDS
t{xD$
rfirs
uxs s
i@D
NATA
NEII

t
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NE'II
f,ot
octs
q.D
ON
(PEU
oPtur
ertof,
(n
qlr
PCIRCLE
PIBX
PBILIPSB
POf,B
DOS
PNINT
PRIXI'
PRITT USIf,G
PIgIf,
PTAOUI
PUI
QOII
RNDO}IIZB
READ

RE1I
REUI'II
REPLACE
RESBI
RESTORE
RES{,Ua
RBIURT
RIGETS
R}ID
RSBT
RUN
SAVB
sGl{
SIN
sclrf,D
SPACB$
sPc
80R
STEP
sroP
STR9
SIR,INGS
SIIAP
SISDBG

SYSTAB
SYSTEIT
TAB
TAN
ITBN
m
1RACE
TEOPF
lRON
UNBREAX
T'NFOI,LOI|
UNTRACE
USING
1'AI,
I,eRPIN,
VDISYS
NAIT
mvE
IIEND
EILB
rIDfE
I'RITE
t{RITBI
)ioR

t
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Appenitir B:
Logiache opelatoien, volgorale van ultyoerlDg e! ST BISIC fuDc-
t ies

Logische operatoren

De logiscbe operatoren binnen ST BAsrc zijn No'I, AND, oR, xoR eD
IMP en EQv. Deze logische operatoren werken op de vlaggen alie
het resultaat zijn van logische explessiea. Een TRUE-vlag kont
overeen met -li een FALSE-v1ag met 0. liet statenent 'A=I: B =2r
PRINT A=Bn geeft ats resultaat tle waalde 0, terwijl het atate-
r€nt nA=l: B =2: PRINT A<>B' a1s reaultaat ale waartle -l geeft.

AND is TRUE als beitle argunenten TRUE zijn: 2+2=4 AND 3+2=5 is
TRUE.

OR is TRUE a1s 66n of beide argumenten TRUE zijn: 2+2=4 OR

3+2=7 is !RUE.

IMP staat voor irplicatie. IMP werkt op logische expressieE eD
controleert de validiteit van de premissen en conclusies. ItilP is
aLtijd TRUE, behalve als een premiese TRUE is, telrrijl ale con-
clusie FALSE is.
Het statement 2+2=4 ll4P 3+2=6 is FALSB.

De volgende statenents zijn gelalige irplicaties'en zijn alaarolr
TRUE.

2+2=4 IMP 3+3=6
2+2=3 IMP 3+3=6
2+2=3 IM[' 3+3=7

De volgende operatoreo nerken bitgelai,js, Et integers van 66n
byte volgeos onderstaanale regel.s:

rrND geeft een resultaat uaarin eeD bit alleeD gelijk is aan I
als in beide argurEnten een I voorkomt. Dua: "AS=5: Bt=3: Ct=At
AND Bg" geeft a]s resultaat dat Ct gelijk is aaa 1.

OR geeft een resultaat waarin een bit gelijk is aan I als iD
6dn of in beide algumenten eea L voorkomt. gier beeft 'At=5:
Bg=3: Ct=At OR Bti a15 resultaat tlat Ct gelijk is aan ?.

XOR geeft een resultaat waarin een bit al1een gelijk is aan l-
a1s in 66n van ale argumenten een I voorkomt, naar niet in
beide. In dit geval heeft "At=5: Bt=3: Ct=At XOR Bt" als resul-
taat dat Ct gelijk is aan 6.

EOv geeft een tesultaat iraarin een bit alleen gelijk is aao 1
a1s in beide argumenten een l of in beide argunenten een 0 vooi-
kont. Wanneer in een argunent zorel een I als een 0 voorkont, ia
het resultaat 0. In alit geval heeft nAt-5: Bt=3: Ct=Al EQV B$i
als resultaat dat Ct qelijk is aan -?.

B-l
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LarhclAltabel loglsche operatoret!

ReLqnIuDdIgc operatoren

SyDbool f,aa[ voorbeelal

x+ y
x-Y
\/Y
XY
X I'OD Y

+

roo

qrtellen
rftrekken
verDanlgvuldlgen X r Y
delen
lDtege! aler.en
rcdul,o
DAchtaverheff,etr X _ Y

B-2
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Relationele opelatoren

SymbooL

()

MOD
+en-

<en>

NOT, AND
OR, XQR
IMP, EQV

Betekeni s

gelijk aan
ongelijk aan
kleiner tlan
groter aan
kleiner alan of
gelijk aan
groter aan of
gelijk aan

voorbeeld

X=Y
x<>y
x<Y
x>Y
x<=Y
X>=Y

Volgorde van bet erkingen

eerst beirerkingen tussen haakjes
rrachtsverbeffen
ontkenning
vernenigvuldigen
floating poiot etr iDteger alelen
nodu 1o
optelleo en aftrekke[

relationele opelatoren

logische bererkiDgen, in gegeven volgortle

Sameovatting van St BASIC functiea

Functies voeren bererkiogen uit op coDEtanten en variabelen en
slaan het resultaat op in variabelen. Eeo constante 16 een
getal (bij voorbeeld 250.4 ) of een strirg (bij voorbeelai
"ttaflo"). Een variabele is tle naan saaronaler eeo getal ia opge-
slagen (bij voorbeeld IOTAAL ) of een Etring (bij voorbeelal
NAAr,rs ) .

variabele-nemen

rn een variabele-naam mogen geen spatiea woralen opgenoDen. U
kunc een variabele-naan ro lang DakeD alg u ttilt' uaar alleen ale
eerste 3I karaktera wolalen aloo! St BASIC gelezen.

B-3
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Numerieke variabeleD

Br zijn lreelalere typen nunerieke variabelen. De onaerstaande
tabel geeft een overzicht.

Karakter Type Voorbeeld

strlng NAAIiIS
integer-geta1 cEfALg
real-getal WAARDE I

rype-definitie
DEPSIR tlefinieert eeD variabele tot string-variabele
DEFINT alefinieert een vari.bele tot iDtege!-variabele
DEPSNG definieert een variabele tot real-valiabele

Lurerieke functies

De onflerataantle tabel geeft een overzicht van ale beschikbare
nuuelieke functies iD ST BASIC.

Functie

tBs
AIN
@s
E(P
IOG
IOGlO

RND
SIN

Toelicbting

geeft de absolute waarale van een getal
geeft de arc-taagena van een getal
geeft de coginuB van een getal
geeft e, verheven tot een bepaalde macht
geeft de natuurlijke logaritne van een getal
geeft van een getal tle logaritne tEt
grondtal 10
genereert eeD reeks toevalsgetallen
geeft de sLnus vaD een in raalialen opgegeven
9etalgeeft ale vierkantauortel van een getal
geeft tle tangena van een in raaialen
opgegeven 9eta1

SQR
rAN
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Stri n9-functies

strings kunnen worden gekoppelal. Daarvoor gebruikt u het plus-
teken (+), zoals in A$ = B$ + c$. De onalerstaaDale tabel geeft
een overzicht van ale overige stling-functies in ST BASIC.

!'unct i e

INSTR

I,EFT S

LEN
ItIDs

RIGITT$
SPACE$
srR s
STRINGS

Toel ichting

zoekt in een aloel-string naa! een opqegeven
zoek-Btring en geeft aan op relke positie ilie
zoek-string b€gint
geeft de meest linkse karakters van een alritrg
geeft het aantal karakters van een strinq
geeft een aleel van ale aloel-string, te beginnen
op de door u opgegeven Positiegaeft de neest rechtse karaktera van een atring
geeft een door u opgegeven aantal spatiea
tet een getaL-string om in eeD kalakter-atling
geeft eerl string van de iloor u opgegeven lengte

Arrays

In ST BASIC kunt u numerieke en stri.ng-alrays gebruiken. Het
DlM-statement bepaalt het aantal saarilen per dimensie. Bij het
gebruik van arrays veflrljst ale eerste index naar rijen, de twee-
de naar kolommen. U kunt zelfs alriedimensionale arrays defini€-
ren. Dan verwijst ale derale index naar de derde di.men5ie. voor ale
array-inalices -ziin integers het nEeat geschikt. Bij toepaEsing
a1s array-inalex erortlt een real namelijk eerst ongezet in een
integer. U kunt rechtstreeks waaralen in een array opalaan. u
kunt een array echter ook invullen via een BAslc-prograNna,
zoals alat voor aLle variabel.en gelalt.

Trree-dimensionaal array

r0) 10.rr
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Het naxldEle aantal waarden iD een array ia afhankel'ijk van de
hoeveelheltt beschikbaar geheugeo. De vereiate hoeveelheid geheu-
gen verschilt per type variabele:

Intggel8 gereisen 2 bytes
Reals verei6en 4 bytea
strlngs verelaen 6 bytes.

structirur van een ptograluEregeL

<regelnu![er> <Iabelr > <statenEnt> <: stateDen!> <: rREM>

ID een @Io- of GosuB-Btateeent kunt u een label gebruikeo ter
rrervanglng van het regelDulEer yaarnaar u verwijst.

vuiaclegels voor f lle-naren
In sI BASIC uorat ae extenaie .BAs gebruikt on aao te geven tlat
bet eeo BAsIC-flle betreft. File-nanen nogen Inaxinaal I karak-
tela Iang zijlr en mogen wortleD gevolgtl tloor een eatensie van 3
ktrakters. Tuasen ale file-naam en ale extensie noet een Punt
staao. Voorbeeld: PILENAAIiI. DAT is een geldige file-naan.
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AIE enalir C
coEanalo'a, functle en stltelelts
In dit onalertleel $ordeD de in SI BASIC beschlkbale c@artlora,
functies en stateDents in alfabetiache, volgortle besploken. BiJ
ale syntax-formats in dit onderaleel gelalen tle volgenale notatie-
regels:

... woorilen tusBen "<' en i>' begchlljveo het aoort gegeeena
tl,at op ilie p1aat6 moet worden lngevoegd. Deze roortlen
spleken voor zlchr <varlabele> betekent blj voorbeelil irat
op die plaatg een varlabele noet rortlen ingevulal.

a,.. rtems tuEBen vierkante haakje6, tlr zijn optioneel en kun[eo
per statenent 6lechts 66n kee! voorkoDeo.

... Items tussen geuolle haakJes, (), rijo ot tioneel en kuanen
per statenent reerDaals voorkoDen.

... l{oorden in hoofallettera zijn BASIC-roorden.

c-r
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I - IAA{I)
ir

Ita,t rr I - 188 ( <nurrl.ka r:Drr!!lq>)
IOGAI!. c..ft alG rbtolut. ,lrrdq tan c.n gctrl. Ire.e ts lltijd
nEl of Do.ltl.f.
laucltlDgr
fDa g[.lt & lot g.r-rrlrala va! ilG erDrGllle. Bi, r.tl-gstrlleDIt al. grcclal. tran b.t rarultut 9.L1-Jk alD illG -r,lu a!! .xpres-rl..
Voorbaaldr

ot I0 ll r tDa(-9)
ot 20 Dnlrt Ir
Ot 30 It . IBA(32355.2aa,
OT 

'O 
DBIIT It

ot 50 trD
OL l!'I

9
t2556

OL
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ASC It = ASC(AS )

syDtax: It = AsC ( <st!ing-eipressie> )

FUNCUB: Geeft ale ,ISCII-vaarde van het eerEte kalakter ln aie
string.
Toelichting:

Asc aeeft eeD lnteger tussen O en 255. De string rcet Dlninaal
66n karakter bevatten. AIa de strlng-er.pressle een nul-atllDg
is, velachijnt foutnelaling 5.

De functie cER$ i9 het oogekeerale van Asc. In Appenatlx E vlndt u
een overzlcht van ae Ascll-karaktera en ale bljbehorende nu[e-
rieke ,aartlen.

voorbeelal:

ok I0 AS -'Mlchels, Johan'
OK 20 PRINT ASC(A$ )

OK RUN
77

ok
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I - AtN( Nt )

Syatars Xl - ATN ( <nuclieke expressie> )

nNCIlB! ceeft ale arctaDgeDs van eet! getal..
lellchtlnE!
D€ At-ti-functLe geeft eenlcn, lopenal ern -pi,/2 tot
AIN,

real-getal. Dit iE een hoek iD raalla-pi/2. De functie TAN ia de iDverse vaa

Voorbeelal:

ot l0 RN)IAL I - AIN(0.99999)
Ok 20 PRINI .De hoek in raali.len bedraagt .;RN)IAL!
Oh 30 PRINT
Ok {0 PI - 3.14159
Ot 50 GRADEN - RADIAL I r I8O,/PI
Ok 50 PRINI .De hoek in graden bealraagt. rCINI(GRADEN )
OK RUN
De hoek iD ratlialen beatra.gt .285393

De hoek ln gladen bedraagt 45
ok

l
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AUTO AUTO
AUTO 50,25
AUTO,20
AUTO 50

syntax: AUTo [<begiDregel>l I,<ophoging>l

mMIiANDO: Geneleert een regelDuDmer ala u op lRetuinl drukt. }let
lcontroll tGl schakett u ae AuIo-functie Yeer uit. De hoogate
*ia.a" "ooi len regelnurnmer is 55529. Eet AoTo-co@analo u.g niet
vanuit ale ealitor worden gegeven.

loelichting:
U geeft hec eerate regellruluEr op alat &oet r,olileo gegenereeial.
Daalna het interval ,aarnee de regelnudlera @eten eorileo oP-
gehoogal. AIs u geen nurnne! voor de ophoginq oPgeeft, kle8t AUTO

de walrae lO, o'f de uaarde aie bij- he1 Iaa.ate AuTo-co@anflo
seltl gebruikts.

Als een regelnunner al bestaat, laat AUTO voor het betreffenale
regelnunmei twee Eterretjea verEchijnen (rr10). Als u eeD nleu*e
programaregel invoert. vervangt tlete na het inalrukken van
tReturnl d6 reeils bestaanale progranDalegel. A16 u aIleen op
lReturnl tlrukt, bliJft de oude prograDrElegel behoualen.

rret tcontroll tcl stopt u de AuTo-functie. Dit heeft echter niet
alezelfde uitrerkiog als [ReturDl. I'iet lcontrol] [Gl voert u geeD
programllaregel in; ook kunt u er een beEtaanile regel niet trEe
ei j zigen.

voor bee l, al :

OK AUTO
1o
20
30

ok AuTo 50, 25
50
75
100

ok AUro , 20
10
3o
50
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ok AUTO 50
50
70

:,
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BLOAD BLOAD TESTFILE. DAT, 250

Syntax: BLOAD <f ilespec>[, <adre8> l

STATEIi{ENT: Laaalt een file in het geheugen.

Toelicbting:

BLOAD gebruikt u voor het laaleo van Eachinetaal-prograiu[a r 8,
alsmeale voor het laalen van a!!aya. r.Gt BLOAD kunt u tevena op-
geslagen graphics laten verschi j nen.

BLoAD laadt een file in het geheugen op het adre6 (lat u opgeeft.
f,ie filespec is de volledige naam van tle file, incluslef tle exteD-
sie. Bij <adres> geeft u het eerate atlreB op aliat Doet uoralen
geladen.

Als u geen aalres opgeeft, laorat autoratisch het aclres gen@eo
dat bij BSAVE ueril opgegeven. De file vordt aan gelaaten in ate
atlresseD raar hij Heril opgeslagen.

Bij BLOAD rrolalen ale aalressen niet gecontrol,eertt. U kunt BLOAD
voor elk aAre6 gebruiken, trlrar het vertllent aanbeveling bij dit
stateEent'geen adres op te geven raar u net BASIC aegevens of
progranEa t s hebt opgeslagen. Doet u alat rre1, alan bestaat er
griote kans alat u uw prograDlE beEqhadigt.

ll.B.: BLOAD welkt in cdrbinatie Et het conrando BSAVE.

voorbeeldl

Ok II0 BLOAD "Arrayr ,23
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BRBAT EREAX - {0
DRAAI 10 - {O
BREAf, 

'0, 
I25

BRBAI
BRBAX 

'O

Synttr.! EREAx [<lljst regelnu@rs> I
@g[AXDO! Stopt ultvoerlng van het programa.

Ioellcbtlng:
Ecn op rlchzelf staatd BREAtr-co@rnalo kan ale prograDDa-uitvoe-
rhE na elke regel onalerbreken. Zoeel ale prograioaregel ala de
otput .uoraletr afgebeelil. Door het lndrukken van [Returnl of het
lotlkka! yan CONI rordt tle uitvoering vaD het prograDrE vanaf ale
tolgende !.9e1 hervat. Dlt heeft tlezelftle uitrerkirg ala het
SIEP-couanaio .

Alr u regelnu@la opgeef t. stopt ale prograllDa-uitvoeriog alleen
blJ al€ oEgegeven regelnu@rs.
Het oNB&.BAf, stolrt u EREM.

U verlaat de BREIX-rcde aloor het intikken van SIOP of END.

voorbeelal !

Okl0N=5
Ok20FORx=lm5
ok30N-r{-1
OK 

'O 
PRINT N

ok 50 Eaxr x
OK BREAX 50
OX RUX
I

b
Br

50 NEXI X
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BSAVE BSAVE TBSTFILE. DAI. 250, 5OO

syntax: BSAVE <fllespec>, <ailrea>, <lengte>

STArEMBNT: slaat een ateel van het geheugdn op ln 66n flle.

Toetichtlng:

BsAvE kan irorden gebluikt voo! het opslaan van Dachlnetaal-pro-
graltutlata' data of opgeslagetr graPhlcs. De fllelDec la- ale naa!
rran ur file en het ailres ia eetr DuErieke erprealle. Bij 1engte
geeft u het aantal adressen op itat noet rcrden oltgealagen.

voorbeeltl:

ok 110 BSAVE 'Array' , 23.550
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CALL C-ALL DRAI{(X, Y, Z)

Syotax: CALL <nurnerieke variabele> [ (<paraneterlijst>)l
SIATEITENT: Draagt de besturing over aan een machinetaaL-subrou-
tine.
Toelichting I

De nuDerieke variabele is het eelste geheugenaalres van de nachi-
netaal-subrout i ne. De routine kan met behulp van BLOAD in het
geheugen rroralen geladen.

De optionel.e parameterlijst bestaat uit expressies die a1s argu- "rtEnten dienen voor het uitwisselen van alata tussen het hoofd-proqranrE en ale aasenbler-routine. De pararneterlijst moet aloor
haakjes woralen omsloten. De afzonderlijke paramete;s moeten aloor
kontna I s worden gescheiden.

Voorbeelal:

t

ok
ok
ok

500 BLOAD iAshler",185000
550 CHART =.185666
5OO CALL CHART(I', A$, X)

N.B.: De rlet. het CALL-contrEndo aangeroepen assembler-routinevindt tsee parameters op de user stacli (A7i. De eerste parameter
ra een rnteger van twee bytes, die aangeeft hoeveel folmele para-
lEters ult het gebruikersprogramnra in ale routine worde; ge-
bluikt. (In het bovenstaande voorbeeLd zijn dat er drie, ;ieregel 600. ) De tweede parametet op de stack is een pointer van
vier bytes die verwijst Daar eeo array net de huidige waarale van
Ae formeLe pararneters. EIk van deze $aaralen neent I bytes in het
array iD beslag, onafbankelijk van het type formele parameter(b-,v.. intege!). ID elk der gevaLlelr tvoralt een string-variabelegebruikt als formele parameter. De 8-byte waardle in het array
bevat een pointer die veririjst naar ale geheugenlocatie rraar diestring is opgeslagen.

c-r0
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CHAIN CIIAIN NEI{PROG, 1OO, AI,L
CIiAIN IIERGE NEWPROG, 1OO, DELEEE 500-600

syntax: CHAIN <f i lespec> [, <reEelnuluer> I [, ALL ]
CHAIN I{ERGE <filespec> [ , <regelnunner> I
[ , DELETE<regelnumnerl ij st> I

S?AIEMEN!: Draagt de besturing over en bleagt variabelen over
naar een ander prograruE. Het plograma gaat uit van ile extenale
.BAS, teozij u een analere extensie opgeeft.

To€Iichting.

Het progranma dat u bij CITAIN opgeeft. vervangt het oolgpronke-
lijke progranna in het geheugen. Ilet bij CHAIN opgegeven plograD-
ma ,ordt ook wel. een "overlay" genoend, ordat het oorspronkelij-
ke progranna geheel of gedeeltelijk Aoor dit progrannE t orilt
overschreven. De fiLespec .is ale naan van het nieuwe progratuE.
Dit kan elke geldige fite-naam zijn.
Met de MERGE-optie kunc u tiree progranna I s sanenvoegen, in
plaats van het ene door het aDalere te velvangen. Bij CTAIN ti{ERGE
Dordeo a1le variabelen, type-definities, statetoentE en optiea
opgeslagen. AIs u ale ItERGE-optie niet gebruikt, moeten in elk
rnet CIIAIN gekoppeltl progralnlla alle DEF-staterents opnieuD woralen
opgenomen. Bij de MERGE-optie worden de statenenta in het oor-
spronkelijke ploglanna overachreven door ilie vaD het nieurre
prograrrna. Als het ouale en het nieuwe proglallllla regels bevatten
nEt hetzelfde regelnumner, worden ale regels uit het oude progtan-.
ma vervangen door dle corre6ponalerende regeLs van het aieuve
pr ogranma.

u kunt na de filespec een regelnuluner opgeven, waardree u aao-
geeft waar ale uitvoering van het nieure progranna noet beqinDen.
specificeert u geen regelnuluEr. dan begint tte uitvoering bij
het eerste statement alat uitvoerbaar ia.
Met ale AI.I.-optie geeft u aan dat al.le variabelea van het oor-
spronkelijke prografina naar het nieuwe proglarnsa moeteo worden
overgebracht. ALL serkt niet bij CITAIN MERGE.

Ats u de Al,I,-optie niet gebruikt. alan moet [@t het CCIN{xON-state-
II€ot eoralen aangegeveo relke variabe].en tloor het oorsplonkelijke
progranna en het nieure plogialnlla gemeenschappeli I k kunnen
worden gebruikt.

Z ie: COUI.ION

cebruik de DELETE-optie aLleen bil cHArN I'ERGE. uet de DELETE-
optie kunt u alelen van het oude progradna uit het geheugen ver-
wijdereo om pr.aats te maken voo! het nieuwe prograrua. Bij tte
DELETE-optie ,orden regels uit het huidige prograrma gewist.
aLvorenE te lrordea samengevoegd met het door <filespec> opge-
geven prograrnrna. Geef de te wissen regelnutrmers in na het DBLETE-
statement.
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Voorbeeltlr

Eet volgenale staterent naakt een koppellng met het progranrM met
tle na.n CAI,CS. BAS.

. ok 400 csArN .cArc6"

Eet volgenile Btatenent nEakt een koppeling net het CALCS. BAS-
progr.ea waalblj ate ultvoerlng begint bij regel 1200. Alle
prograea-variabeleD kuDDen tloor de tiree gekoppelde progratmE I s
getanenli jk woralen gebruikt.

ok {00 csAIN "crlcs'. 1200. ALL

Bet volgenale atateDent voegt ale regels uit een ovellay met de
oarD TOTAL. OVR aaEn Et het prograluna aat zlch in het geheugen
bevtnatt. De uitvoering begiat bij regel 900. Alvorens ale samen-
gevoegate flle te latten, y,iat het Etatenent tle regelnun&ers 900
t/tr 2000.

OK 7IO CBAIN IIERGB 'TOTAL.OVR", 9OO, DELETE 9OO-2OOO

t
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CHRS AS = cHR$ ( 97 )

syntax: A$ = ctlR$ ( <nunelieke expresaie> )

FUNCTTE: ceeft het Ascll-karakter tliat oveleeokont ret de oPge-
geven alecimale ASCII-saarde.

toelichting:
cHR$ geeft een string van 66D karakter.

De uitkomst van ale Dunerieke expresaie rbet een integer zijn.

De ASCII-waarde van het uit CgR$ reEulterenil karakter iE <e:.Prea-
sie> l.tOD 256. Dit boudt iD ilat de erpreEsie rortlt @gezet ln eeD
getal tussen O en 256. Als de uitkomat van ale expteasie groteE
is aan 256, dan rroralc aeze behanaelal als dle restraarale van een
deling door 256.

CIRS zet real-getallen om in integers.

u gebruikt Ae functie ctlR$ on Epeciale karakter-s. zoal8 lLne-
feets of lragenteruglopen, naar een ui tvoer -eenheial te 6tureo. De
functie CgR$ is het omgekeerde vaD ASC.

voorbeeld!

OK IO PRINT CHR$ ( 83 )
ok 20 PRrNT CItRs ( 100 )

ok 30 PRrNT CgR$ ( 356 )

OK RUN
s
d
d
ok
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CINI It - CINI( N )

syntax! It - CINT (<nuElleke gxpresale> )

roICTI!: Ronil een getal af naar het allchtstblJzljnde gehelegetal (lnteger).

ToelichtiDg:

De ultkoD8t van ale nunelleke qapreagle lloet llggen tussen -32768q 32767, Is illt tllet het geval,'dan verschljnt 6eo foutnel<linq.
zie: FIX. IBf
Voorbeeld I

ok 10 PRrNT CrNt( 5.2 )
ok 20 PRrNr CrnT( 62.89t
ot 30 PRrNT CINr( -a56.61)
olr Rot{

5
53

-157
ok
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crRcLE CIRCLE 50,80,50
crRcLB 50, 80,50, 900,I800

Syntax: CIRCLE <hori.zontaal middelpuot, verticaal niddelpunt'
radi us> [ <, beginhoek, eindhoek> ]

STATBMENTT CIRCLE tekent cirkels en kromnen.

Toelichting !

CIRCLE tekent een cirket Paarvan het miadelpunt sordt bePaalal
tloor het punt dat aloor ae eerste teee para&eters ,ordt getlefi-
nieerd: h6rizontaal middetpunt en velticaal miatitelpunt' De posi-
ties worden uitgedrukt in pixels' geteltl vanuit ale linkeiboven-
hoek van het output-venster.

De alerde parameter, raalius, wordt ook in pixelB uitgedrukt. De

horizonlaie en vertical pixel-tetling is afhankelijk van de
gekoz€n resolutie en ale gloolte van het output-venster- De

airkel wordt getekenal in Ae door u gekozen kleur (alerale para-
meter van het cor,oR-stateirent ) .

De laatste twee paraneters, beqin- en eindhoek, zijn optioneel'
A1s tleze niet $o;den opgegeven,- tekent cIRcLE een cirkel. Maakt
u eel gebruik van begini an eindhoek, alalr sordt alLeen alat aleel
van Ae cirkel getekend alat tu56en alie tnee punten ligt. In dat
gevaL tekent CiRCLE een kromtne. CIRCLE naakt nooit ingekleur'le
faart- aegmenten , maar a11een kromtren. Hoeken t,oralen uitgedrukt
in gratlen maal 10. U specificeert 45 graden dus als 450, 180
grad?n als 1800, enz. O gladen is rechgs in het venster, 90

lraden is boven, I8O graden is links en 270 graden is onder'
crncfe tOO,:0,:O,O,3600 tekent een volledige cirkel in tle kLeu!
ztlart.
Zie: PCIRCLE, ELLIPSE. PELLIPSE

Voorbeeldl

Ok l0 COLOR 1,0.Ir CLEARW 2
ok 20 crRcLE 100,50, 40
ok 30 coLoR 1,0.2
ok 40 crRcLE 100, 50 ,40 ,300, 900
OK RUN
lIn het output-venster verschijltt eeo zwarte cirkel en oP
de positie iO graden een rde kronme van 60 gradenl
ok
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CLEAR CLEIR

slrDtaxs CLEAR

STATEIIBIT: hrkt het geheugen vrtj aiat eoor prograrEEgegevensuoldt gebruitt, zonder alat het programma in he1 g'eheugen wordtgerl st.
Ioellchting,
CLE"AR zet alle DuErleke variabelen op nul en rEakt aLle string- :tarlabelen Leeg. Het cLaAR-comanalo hett tevens ;ii; ;;;;y, 

"p.
Voorbeelal i

Eqt- gnalersttanale eoorbeeld rriat alle gegevens uit het geheugeDtonale! iiat het ootapronkelijke progranma ;oralt gervlst.

OK CLEAR
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CLEARYI CIJEART' 2

Syntax: CLEABW <nu@rieke o.preasie>

STATBITEIIT. lret CLEITRW Eaakt u (le verg'chilleDalo BABIC-venst6ra
Ieeg.

CLETTRW- naakt alleen het opgegeven venster 1e69. De vengter5 rlJnals volgt ge[ultuEtal:

0 - EDlt-venster
1= LlsT-venater
2 - OulPuf-venster
3 = COlll'IAND-ven gte!

Voorbeelal!

OK IO CLEARW 2
Ok 20 PRINT 'E.llon
OK RUN
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CLOSE CLOSE
CLOSE 

'IcLosE 1, 3. 4

Synt.x: CLOSEI I ] <fi1e-nummer>

STATEIENT: Sluit geopenale aliskette-files en sluit a1le invoer of
uitvoer rf.
Toellchtlng:
Het CLOSE-statement sluit geopende files, rEakt de file-nummers
vrij en naakt de door de filea gebluikte bufferruimte vrij. De
fileE Doeten Et OPEN zijn aangefiaakt.

Eet file-nu@! is het itlentificatienumner alat u aan de file gaf
in het OPEN-statement. Bij CLOSE kunt u een onbeperkt aantal
file-nuDDeis opgeven, De file-nunnrers tnoeten in dat geval Aoor
komna'a vorden gescbeiden,

Het eyDbool I voor het file-nuelrer is optioneel.

Voor een file-numer kunt eeD getal opgeven tuEsen 1 en 15, het
DarinaLe aantal toegestaae files. ceeft u een ander nunner op,
dan verachijnt tle foutneldiog .Bad File Nunberi. ALs u voor de
file-ouuDels lea1-getalLen gebruikt, dan woralen deze atoor CLOSE
oDgezet in integers.

Ala u na CLOSE geen'fl1e-nummers opgeeft, dan sluit CLOSE alle
geopenale files.
E.B.: NE$, END, RUN. LOAD, OLD, QUIT en SYSTE sluiten au!o.
oatlsch aIIe geopenale files. STOP sluit geen disketle-files.
voorbeelal:

Het volgerrde atatement aluit a1le geopeoale diEkette-fi1es.
ok 310 cLosE

Eet volgentle statement sluit
nu&rcrg 3 en 7.

ok 600 cl,osB 13, 17

ale geopende diskette-files net de
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cl,osElf, cLoaEfl 1

SyDtax: CLOSEW < ven I lernurDme r >

SIAIEUENI! Sluit een BASIC-venater.

Ioelichting3
wortlt geblulkt om eetr BASIC-vonater te alulten. Ect Etateoeatrnoet eoor elk afzoDalerlijk ven.ter roraletr helhaalal. De v6nsterazrln als \rolgt genumerd:

0. EDlT-venater
I = LlsI-venater
2 = OuTpuT-venater
3 - COIflTAND-venE te r

f,.B.: Bij .CLGSB$ yorden in ale BAslc-interpreter tep.alate futrc_Eres geacElveerd ytaraloor bet systeee de gtatua tln elk van8terkan bijhoualen. O& alle realen Dag u geen BASIC-venste! slulten vLahet reehtEtleeks aanroepen vaD AES.
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COLOR coroR 1,0,I,I,1

Syntax: COLOR [<tekatkleur,illvulkleur,lijnkleurrstijI,index>]
STATEIENT: Voo! het inBtelleo van tekst-, invul-, en plot-kleu-
reD, alEmeale patronen.

Toe 1i ctrt i ng :

llet COIOR bepaalt u in Felke kl.eur tle tekat in het output-ven-
ater rrolflt afgebeeld, ale achtelgrondkleur van het output-venster
( invulkleur ) en ale kleur van tle lijnen die in het output-venster
verschijnen. Tevens bepaalt u met COLOR in welke kleur en met
uelk patroon getekeDde beelden in het output-venster eoralen eee!-
gegeven. COLOR belnvloedt later volgenile PRINT- en graphics-
kleuren, maar veraoalert niet tle kleur vao de tekst of van ale
afbeeltlingen die reeds in het output-venster worden weergegeven.

Onderstaanal overzicht toont de kleurnumrners voor ale verschillen-
de resoluties:
KLEUR

t{lT
ZWART
ROOD
GROEN
BLAUW
DONKERBLAUW
BRUIN
DONTARGROEN
GRIJS
Z WART
LI CTITBLAUII
BLAUI{-GROEN
LICITTPAARS
DONI(ERPAARS
LICETGEAL
DoNTBRGEEL

NUMMER

0
1
2
3
4
5
6
'l
I
9
IO
11
t2
I3
14
15

LAAG

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

I'ED. HOOG

x

x
x

x
x

Ilet volgende overzicht toont ale patronen die worden gekozen door
de vierde en vijfde parameter, alsmede de beschikbare invulpatro-
nen. Onaler el.ke rechthoek ziet u twee getallen, gescheiden door
eeo kotnnla. ,tet linker getal 6taat voo! de stijl: 1ee9, patroon
of gearceeral. Iitet het getal rechts van de komma kiest u da index
\ran het gekozen patroon of de arcering.
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El=flrEIIILl ?,1 ,,t 1,. r,t 2,t t,7 t,a
@WEEffiEEI,,, t,lt t,u t,lt l,!t l,ra t,tl t,!a
@ffiI@NEEIr,t, t, lf t,tt t,t t,u t,a l.a Lu?m%ffim=ffit,l r,t t,t l,l l,l t,ammmm=ffit,, l,t t,t t,tl l,u l,u

Voorbeelal I:
ok 10 coroR 1,0,1
Ok 20 PRINT "Zwart "
ok 30 coroR 2,0,1
Ok 40 PRINT 'Roodr
ok 50 coroR 1,0,I
OK RON
zr{art
Rood
ok

*r in black *rrr in red rr

voorbeeld 2!

r0 coloR L,2,3,1,L
20 FULLW 2: CLEARW 2
30 l(=(K+10 ) MOD 3600
{0 FoR I=3 TO 11
50 coloR 1,1,1, r.2
50 J=I.400
?0 pcrRcLE L50,80,80, (J+R+3600) MoD 3600,(,r+K+100) ttoD 3600
80 NEX!
90 GOTO 30
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coHnoll cotilltoN A$, TBL. N

Syntlx: CO l|ON <variabele>. <variaber.e>

SIATBIBNT! tu op te geven $elke variabelen aloor eeD prograr&r
I@Eeo voralen aloorgegeveD aan een kettlngprograrEB.

ToellchtiDg:

S? BASIC behaDtlelt alle Col.lttoN-statenenta irl een programna als
een aangesloten lijst variabelen, U kunt in elk prograrDtrE eenwlllekeurig aantal Cout{ON-atatementE opnenen.

Colll{ON-gtateDents mogen overal in eeD plograrma voorkomen. Bet
la eqhter een goeale gesoonte ze rED het beain van het proglahna
op te nenen.

Gebruik COxUON ret CHAIN

Zlei CBAIN

voorbeeld.

In het volgenale voorbeelal $ordt een koppeliDg geDaakt Et het
prograEra EIIPIOYBE, ,aarbij de variabelen WAARDE!, NAAI{$ en tle
arr.y-variabele SCBAAL () *orden aloorgegeven.

ok 350 coto{oN r{AAaDEt, NAAriig, SCIIAAL( )
OK 360 CEAIN 'EI.IPLOYEE'
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coNr coNT

Syotar: CON1

CO}IIIANDO! Helvat tle uitvoeriDg van het prograDA vanult de DRBItr-
mofle.

' roelichting:

. Een BREM, een SmP-stateEEnt ln eea progra.ma en een [Controll
lcl (tenrtj trappeal) blengen ST BISIC iD tte BRBAx-t0otle. In ilete' lEde tunt u zonder regelnu@r rechtstreeka BASIC-coDandor a
intikken oD tle raartle van bepaalile varlabelen te rljrlgen.

' cebruik CONI @ tie prograuDa-uitvoerirg voort te retter.
U kunt ook een colo-atateeent gebruiket! @ het progralEl vanaf
een bepaaLtle regel wee! veraler te laten gaan.

Voorbeelt[:

Okl0N-5
Ok20FORx=lTos
Ok30N=N-I
OK {O PRINT N
ok 50 NEXT x
OK RUN

a
3
2

ldluk op tcontrol l tclI
-- Break -- at line 30

ok coNT
.1

0
ok
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B l - COa(I)

qtatlrl I - @3 ( <LuDrl.L a:IEaslle> )

E;cttt. cxft it ccinua vlD a.o gctll.
loucttlngr
Da llrlotl. @A ga.f t & co.hua ean ile ho.I illc la ila nurrlckc
qrsaaala Lril oIryW.laa. Da uttt{lt lB ea! rsal-g.trl,
ltj dfa 8E DlSIc talgoDCtrl.ch. fuDqth! DGt u ite bo€t lorlalrL! qlgoea!.

v@rbaalat

OL l0 Pl - 3.la15t
C carDlr - 100
0t 30 RrDt& - cnADtA r (PI,/180)
C a0 [Al - CO6(nIDIIL)
O& 50 Dn ! 'D. co.lnua bGdr..gt 

" 
tllsl. ot nr

Da co.lsu. b.dErtgt -1d
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CVD, CVI en CVS
CVD(AS) AS = 8-byte string
CvI(B$) B$ = 2-byte string
CVS(C$) C$ = 4-byte string

Syntaxr CVD( <8-byte string> )
CVI ( <2-byte string> )
CVS ( <4-byte stling> )

FUNCTIE: De functies CVD, CvI eD CvS converteren by!e-strings
naar nunerieke variabelen. De fuDcties woraen gebrui.kt qn ASCII-
waarden uit willekeurig toegankelijke files te converteren.

Toelichting:

ST BASIC sfaat qetallen in een willekeutig toegankeLljke file op
in cle vorm van byte-strings. Deze strings vornen de exacte byte-
rreergave van tle opgeslagen getal1en. Deze kalakter-atrlngs kua-
nen niet worden afgetlrukt. Om de getallen uit ate file te kunnen
1ezen, moet€n de strings woralen geconverteeral naar het goeale
type numerieke data. De fuDcties hebben geen invloeal op de waat-
de van een getal, a11een op het data-type.

De functie cvD converteelt eeo atring vao 8 bytes Daar een real-
geta1.

De functie cvl converteert een string van 2 bytee aaat een irte-
ger.

De functie cvs converteert een string van 4 bytes naar ;en real-
geta1.

Als de gelezen string korter is dan de lengte tlie is vereist
voor de conversie, dan eordt aleze rechts aangevula net binaire
nu 11en.

MKDS, MXI$ en MxS$ zijn de tegengestelale functies van C\JD, C\[
en cvs.

Voorbeeld:

Ok I0 OPEN nRr,*l,rrcetallenn
ok 20 FrELD +1, 2 AS AS, 4 AS B$, 8 AS C$
OK 30 GET }I, RECt
Ok 40 It = CVI(A$)
Ok 50 x! = Cvs(B$)
Ok 50 Yl = CVD(C$)
ok 70 PRrNT ri, x!, Y{
ok 80 cLosE 11
OK 90 END

Als dit progranna uor.alt gerunil, uortlt een set getallen uit ale
file opgehaald en op het schern afgebeelil.
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DAIA DATA 25,15 ' 
925, rvoold

Syntaxr DATA<constante>, <constante>

STATEITBNT: Lijst constante uaarden die door een READ-statement
aan variabelen worden toegekend

Ioelichting:
In DATA-statements slaan vaste waarden die u via een READ-state-
rEnt aan variabelen kunt toekenoen. Dit gebeurt volgens de volg-
olale van ale waaralen in het DATA-statement.

Elke DAIA-constante moet een corresponderende READ-variabele
bezitten en @qekeerd. De constanten worden met variabeLen gecom_
bineerd volgens de voLgolde in het DATA-statement; de eerste
waarde in het DATA-statement wordt aan ale eerste READ-variabele
toegekend, enz.

Voor DATA-constanten kunt u integers, real-9eta1Ien of strings
gebruiken. Ook mogeo aleze woralen gecombiDeerd woraen gebruikt.
De ilata-typeo vooi ale constanten in de DATA-l.iist moeten echter
overeeDkomen net de in het READ-statement opgenomen variabelen.
Zet tle string6 in een DATA-statement nooit tussen aanhalings-
tekens,

U kunt een DATA-statement zo 1an9 nakeo als u wilt. op een regel
ttEt een DATA-Statement kunt u echter geen andere statements
opnemen.

IloeweL iedere constante een corresponderenale variabele noet
bezitten, hoeft u niet voor elke DATA-statement telkens een
afzonderlijk READ-statement te gebruiken. u kunt meerdele DAIA-
statements in een progranna opnemen en aIIe waarden fitet behulp
van 6€tr READ-statement aan een variabele toekennen. rn dat
geval woralt eerst ale volgorde van de constanten in hel progratuna
gevolgtl en tlaarna pas de iegelvolgorde.

f :.,"i:i:l:, j:nt u READ-statements naar bepaal.Ie DArA-resels 
.

Zie READ, RESTORE

voorbeeld:

OK 10 READ X
Ok 20 DAaA 33.3, 5, Geef ruimte voor groei
ok 3q PRrNT X
OK 40 READ X,Y$
OK 50 PRINT X.Y$
OK RUN

5 Geef ruimte voor groei
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DEP FN DEF FNA(A) = A* 2+5

Syntaxr DEF I'N<functienaam> [ ( <parameter , paramete! > ) ]=
<defi ni tie>

STATEMENT: Definieert een door Ae gebruiker opgestelale functie.

Toelichti ng:

l,let DEF FN kunt u zelf een ST BASIC functie definiEren voor
gebruik in een progratnna. Als naain voof alie fuDctie nag elke
geldige variabele-naam worden gekozen.

De lijst met variabeleo tussen ale haakjes is niet verplicht. U
kunt elk type variabele gebruiken, behalve arrays. Deze varia-
belen zijn gebonden aan de aloor u oEschreven functie en hebben
geen invloeal op variabelen anet aezelfde naam tlie eldlers in het
prograrrdna voorkomen. De variabelen tussen ale haakjes alieoen aLs
plaatsaanduiding voor de eaarale die die vafiabel,en krijgeo op
het mornent dat de fLrnctie woralt aangeroepen. llet aantal waaraen
en hun type moet overeenkomen met het aantal en het type alie
tussen de haakjes in ale functie seralen opgegeven.

Bij het alefini€ren van de functie anag u gebruik naken van varia-
belen die een wisselenale rraarde bezitten. Deze rroralen betlanalelal
zoals u dat in de definitie vastfegt. Als u binnen ale functi.e Ae
iraarde van aie variabelen verandert, ,ordt aeze nieure saarae
door het gehele programma gehanteerd.

De definitie is een expressie waarmee de eigenlijke functie
wordt aangegeven. De lengte van deze expreaaie is beperkt tot
66n plogratunaregel. Als tle functienaam een type_aaniluitling
omvat, bijvoorbeeld FNAS, dan moet de tlefinitie bij ilat type
passen. Ook de naaa de functie doorgestuurale parameters (tussen
haakjes) ilienen van hetzelfile type te rijo (tlus een tekst-string
bij FNAS).

voo!bee1d:

ok 10 INPUT "Breealte van het rEteriaal in @l"i MAT. BR
ok 20 INPUT "Breeilte laamkozijn in c1n"; VEN. BR
Ok 30 HOUT. NODIG = VEN.BR ,/ MAT. BR
ok 40 INPUT 'Lengte van kozijn iil Llnn; VEN.LEN
Ok 50 MET. NODIG = HOUT, NODIG r VBN. LEN
ok 60 INPUT "Prijs van mateliaal per rneter" t PR.llEI!
Ok 70 DBF FNSPEL = MET. NODIG / 15 + I.IET. NODIG
Ok 80 DEF FNKOST! = (PR.METI,/100) r FNSPEL
Ok 90 PRINT "U heeft "TFNSPELTI cm van";MAf.BRi
" cm nateriaal nodig.":PRINT "Dac kost in totaal: "
i FNI(OST !
ok 100 DEF FNMETERS = FNSPEL / I00
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Ok 1I0 PRIN! FNSPEL, ncm i8 'TFNMBTERS, 
nin [reters."

OK RUN
Breedte van het lEceriaal in cm? 10
Breedte raankozijn in cm? 20
I€ngte van korijn ln qr? 200
PrlJs van naterlaaL per roeter? 5
u heeft {26.666 cttt van 10 qn nateriaal nodlg.
Dat koat in totaal 21.3333
126.666 ctr i6 4.26665 in nEters.
ok

t
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DEF SEG DEF SBG O

DEF SEG 1

Syntax: DEP SEG [ <numerieke expressie>l

STATEIIENT: DEF SEG bepaalt bet aantal bytes en het adres bij eeD
PEEK- of PoKE-bewerking.

Toelicht.ingr

De bedrijfsmodes worden als volg! gedefinieerdl

Als DEF SEG > 0, dan wordt bij PEEK of pOxE 1 byte ge1ezen,
respectievelijk weggeachreven. De raarde van ale numerieke
e-xpressie die in DEF SEG wordt gebruikt, rordt bpgeteld bijhet in PEEK of POKE opgegeven adres.

Als DEF SEG = 0, alan worden bij PEEK of pOtrE 2 bytes
gelezen, lespectievelijk weggeEchreven. De iraarale van ale
numelieke expressie die in DEp SEG wordt gebruikt, rrordt
opgeteld bij het iD pEEtr of POKE opgegeven aalres.

AIs DEF SEG = 0 en als het adrea via DEFDBL werd qedefi-
nieerd, wordt bij pEEl( of PONE een integer van 4 6ytesgelezen, respectievelijk t{eggegchreven.

Voorbeeld 1:

Ok 10 DEFSEG = 0
Ok 20 DEFDBL S: S=SYSTAB+2o ! . GRAPHICS-BUFFER pOINTm
Ok 30 x=PEEx(S): 'X lS EEN WAARDE VAN 4 ByTEs
ok 40 RESET: rzET EUIDIGE SCHERM IN GRAPHICS-BUPFBR
Ok 50 BSAVB ',Scherm,', X, 327G7
ok 6 0 CLEARW 2: I ITAAKT SCEER.IiI LEEG
OK 70 BLOAD "Sche!m", x:ISCIIERM TERUG NAAR GRAPHICS-BUFPERok 80 oPENw 2:TINHOUD GRAPHICS-BUFPER NAAR VENSTBR

Voorbeeld 2:

Ok 10 DEF SEG = 100
OK 20 PRINT PEEK (5OO)

N.B.3 Levert een integer van I byCe vanui.t absoluut aalres 600.

Voorbeeld 3:

Ok 10 DEF SEG = 0
Ok 20 LoC{. = 1?5000
OK 30 PRINT PEEK (LOC*)

N.B.: - Levert een integer van 4 byte6 vanuit gebeugenadreg
I75000.
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DEMBIJ DEFDBL A
DEFDBL A-D

Syntax: DaFDBL <Ietter>-<l,etter>

STAIEIiE t3 nlernee Iaat u v.riabelen alie rEt een bepaalde letter
beglnnen, behrndelen .la real-getallen.
Ioelichtingr
Eet DBFDBL-atateneDt rorgt ereoor ilat tle variabelen waaEvaD ale
ltralr rEt een vln ale olrgegeven letters begiot, als leal-getallen
rcrden behanalel,d. Ala lrala[eter nag eert enkele letter rroralen
gebrutkt, Dra! ook een a;rle zoals A-b.

Ilt,e-alnalulaUageD hebben rltljd voorrang oi, DEFDBL-atateDent6.
DEFDBL-atrteDetrta Doeten aLtija op ile eerste progFhiaregels
,orden ingetlkt.
zle. DE sBG

Lt op! DBmBL-stateDeDta veranderen ale iaterpretatie van ale
progr..Daregela.

Voorbeelal!

ok l0 DBTDBL X-y
0k 20 x - 1231234123a5123{56
ok 30 I - t8333
ok l0 PRrrm x,Y
nuN
1.23123392D+017 8I9

ok
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DEFINT DEFINT A
DEFINT A-D

Syntax: <letter>-<letter>
STATEiuBNT: Eier&ee taat u variabelen alie rDet een bepaalde letter
beginnen als een integer behandelen.

Toelichtiog:

Bet DEFlNT-state.nent zotgt etvoor alat tle variabelen taaEvan de
naam net een van ale opgegeveo letters begint, als integers
worden behanaleld. A1s paraneter niag een enkele letter lrortlen
gebluikt, maar ook een serie zoaLE M-2.

rype-aanduidingen hebben altljd voorraag op DEFlNf-statelrent3.

I€t op: DEFINT-statenent3 veranalereD de interpretatie van Ae
programmaregels. A1s u net behulp van een DEFINT-stateneDt een
variabele tot een integer naakt, alaD behandelt sT BASIC deze als
een integer, ook als u het DEFINT-stateBent later sist.
voor bee l, al :

OK IO DEPINT X-Y
ok20x=?8.9
ok30Y=78.1
OK 40 PRINT X.Y
RUN
78 78

ok
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DBPSI{G

Syntaxr DBFSNG <Letter>-<lettei>

STAIEuBNT: Eiermee laat u varlabelen tlle rnet een bepaalde letter
beginnen, bhanilelen ala real-getallen.

Toelichting!'
Eet DEPsNc-statenent zorgt ervoor alat de varlabeLen waarvan ae
Daatn Det een van ale opgeleven lettera beglnt, a16 real-getallen
rcriten behanileltl. AIa piraneter mag een eDkele letter i'otilen
gebluikt, Daar ook een serle toala A-D.

BTre-aaniluidingen hebben altijal voorrang op DEFSNG- staterent6 '
r4t op. DEFsNc-stateDents verandeten ale interPietatie van 

'leprogral@are9els.

voorbeelal:

OK IO DEFSNG X-Y
ok20x=23D+16
ok30Y=45655{{5665{
OK {O PRINT X,Y
RUf,

i1.5655{B}LI

DEFSNG A
DEPSNG A-D

2.38+17
ok
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DEFSTR DEFSTR A
DEFSTR A-D

Syntax: DEFSTR <letter>-<Iett6r>

STATET{ENT: Iliemee laat u variabelen tlle Det een bePaalde letter
beginnen ala string behandelen.

toelichting.
Bet DEFSTR-statenen! zorgt ervoor alat ale varlabelen *aarvan 

'lenaam rret een vaD tle opgeieven letters beglnt, wor'len behan'leltl
a1s striogs. A1s para;eter ttlag een enkele letter i'or'[en ge-
bruikt, naa! ook een gerie zoala li-z.

TvDe-aancluidioqen hebben altijal voorrang op DEPSTR- stateDentB '
H;L default tt6e voor variabelen i6 real-getallen.

Let op: DEFSTR-statenents velantleren ae interpretatie van 
'leor oqra-uarareqels . AI3 u net behulp van een DBFsTR_atatellent vao

!""'u"iiiueie een atring uaakt. itan behaodelt sT BAsIc tleze als
een real-getal. ook als u het DEFSTR-atateDent later r,lst.

voo!beelall

OK 10 DEPSTR A-C
Ok20A='12.7.42"
ok30B="1066'
Ok40C='{.l2.XX'
OK 50 PRINI A, B,C
RUN

t2.7 . 42 1065

ok

4. 12.XX
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DELBTE DEIJBTE - ilo
DBLETB 20
DBLETB 20, 30
DEI,EIE 20 - 30

SlJntai! DELBTB [ <lljat regelnu@ElE> I

@a,o.lANDO! DBLETE t ist prograElEregela ui! het geheugen.

Toellehtiag:

llet DBLEf,E ulst u de opgegeven progranDlegel ( s ) . Als u Elechtsa6D regel . uilt 
- uiaaetr, ls het effiqi€ntef het gewenate re9e1-mr@r iD te tikken en op lReturn I te drukken.

voorbeeld.

okr0x=10
Ok20z-20
ok 30 PRrf,T X,Z
ok DELETB 20-30
ok LIS!

10x-I0
ok

t
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DIiit

Syntax: DIll<array-naartr> ( <inaler(>, <lnalex> )- (, <array-naa.n>[ <iDalex>l )

STATEUENT: DefiDieert het aantal dimensies en het aantal elenen-
ten in eeD array,

Toelichtiog:
get Dl[-stateDent reselveert luimte voo! eeD striog- of een nune-
riek array aloor het aantal alirenaies en het naximale aantal ele-
lEnten per dinensie te specificere[. Eet aantal tliDen6ies hangt
af eaD het aantal ioalicea. Edn inalex betekent 66n airenaie,
twee inalices betekent trree alinenaies, enz. Eet aantal alimenaies
en eleDellten dat u kuot opgeven, hangt af van de hoeveelheial ge_
heugen die beachikbaar is. U kunt lExinaal 15 dimetrsies opgeven.

De onalergrens van een alieensie ia 0 of 1, afhankelijk van OPrION
BASE.

via het DlM-stateDeot eolalt in eelr nuneriek array in a1le 'cellen
de waartle 0 ingevultl. Bij een string-array ,ortlen lege stringa
ingevulal.

Bij sT BASIC zijn arrayd dynamisch. u kunt een array net DrM
dirnensioneren, het Iater in het progranna iriEEen en nog later
opDieur rEt DIM aanmaken, ret alezelfde na.rm, naar ret nieut e
dimensies. Bij tlynamische alrayg kunt u ook gebruik Daken van
een ou&erieke variabele ol0 het array te ilinensioneren.

U kunt een array gebluiken zo[der dit eerat rEt een DlM-atate-
lEnt aan te &aken. In dat geval heeft het array eea systeetrge-
kozen afmeting valr 10 ele$enten per dieenBie. voorbeeltl: alE ale
eerste verwijzlng oaa! llRilAY A luitlt:

ARRAY A(7,3)

alan woralt een array aangeiEakt zoals lDet het stateDent:

Drrir A( 10,10 ) .

Ilet sygteemgekozen aantal dimensies is 4 voor integers en 3 voo!
striogs en real-getallen.

l{.8.: In sT BASIC mogen arrays naxfunaal 1,/3 deel van het vrije
geheugen in beslag nemen. Alle arrays sarrED nogen, ongeacht ale
hoeveelheial vrije geheugenruiute, oiet Eer aLll 32K in bealag
nenen.

DIM A$ (5)
DrM X( 5,I0,4 )

Dru Bs(10),c$(20)
Drr{ x ( 5,10,4 ) ,Y ( r,2,8 )
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Voorbaalal !

ok 1.0
dr 20
0lr 30*a0(Ir 50
olr 60
oL 70
ok 80
ok 90

DII EUrSE $ ( t ,I.1t
EUIIEIS ( 0,0,0 ) = rPlatteglonall'
EIrItEf,S (0,0,1) ='Platt6grolal3'
EDItEBS ( 0,1,0 ) = 'Phttegroail3'EIrIttC9 (0,1,L - 'Plat!€groDil3'
E lt8rg (1,0.0) - rPlattagroDill'
EUMf,g (1,0,r, ' 'PlattlgroDal2'
EIrlS El$ ( I,1,1) = .Plrtt.groutl2'
Ir EUIUEI9 (I,0,0.) - 'PlattegroDal2' l'EEtr GOIO 3OO

t-.
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DIR DIR
DIR A:
DIR B: BAS. PRG
DIR B: *.PRG
DIR B: BAS. *
DIR B:i.*
DIR B: BAS. PR?

Syntax: DIR [<disk drive:>l [<file-naaD, file-type>l
COIUANDO: ceeft een overzicht van tle files op een tliskette.
Toelichtingl

Het DlR-comnando laat de directory zien van de aiskette in de
huidige drive.
U kunt de drive en tle gelrenste files opgeven. Eet sterretje [*]
en het vraagteken [?l zijn "wi].d cards'.
(*l velwijst naar een "wilal caral'- Epeci f i catie voor een rille-
keurig vefd. voorbeefden: *.BAS (voo! el.ke file tEt Ae extensie
.BAS)i FIG.* ( voor elke file rEt ale naam FIG.)r BT.BAS (voor
elke .BAS-file raarvan de nram net een B begint).
t?l dient aLs een 'uild caral' voor 66t! karakter. Voorbeelalen:
?IG.BAS (voor elke file met een naan van alrie lettera tlie ein-
digt op IG.BAS, zoals FIG.BAS, PIG.BAS, BIG.BAS, enz.).
Voorbeeld:

OK DIR

OK DIR A:
Ok DIR B: BAS. PRc
Ok DIR B: *. PRG

Ok DIR B: BAS. a

Ok DIR B:r-*

Ok DIR B: BAS. PR?

Directory van aIIe files op de huiitige
di skette
Dilectory van aIIe file6 op diskette A
Zoekt de file BAS.PRG op diskette B
Dilectory van afle files met ale extensie
.PRG op diskette B
Directory van alle files met ale naan
BAS op disk€tte B, ongeacht ale extensie
Directory van alle fiLes op diskette B,
ongeacht ale naan of €xtensi.e
Dilectory van aIIe files op diskette B
rlEt de naam BAS en met een o(tensie die
nEt PR begint.
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tDt! @tr E)
IDII 30 ED :IO

Syatr:! BDIT <regelnu@!> @ <legelnumer>

@aOltIrDOr Actieeert ae SA BASIC 6dltor. i

tocllphtlng!
Eqt EDlT-qo@analo actlveert ale ST BASIC editor. Door he! ol,geven
tan aeD rcgelnuuEr b3glnt tle ealit-plocedure op alie re9e1. Als u .
gaen lsgel,nu@r opgeeft. beglnt het editen op ale eerste regel
van hat progE.@a ln.het werkgeheugen.
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ELLIPSE ELLIPSE 50.80,IOO,50
ELLTPSE 50,80,I00, 50, 900,1800

syntax: ELLTPsE <horizontaal mi ddelPunt , verti caal -. midileLpunt'
ti,iir"rt.i. ridius,verticale radius>t<;beginhoek,eindhoek>I

STATEITENT: ELLIPSE tekent elLipaen en ellipsvoflrige kronmen'

Toelichting 1

ELLIPSE tekent een ellips Y,aalvan het miAdelpunt r.o,rdt bepaala
a".i- fr.t poni a.t door de eerste tuee Paranetars worat getlefini-

"eia, t"riro"t"al midaelpunt en verticaal idddelpuat' De posi-
ties wortlen uitgedrukt in pixelF, geteld vanuit tle linkerboven-
hoek van het outPut-venater.

De atelale en vierale paraneter, horizoDtale en velticafe !a'lius,
rroralen eveneens in iixels uicgedrukt. De horizontafe- ea verti-
c;le pixel-telling ii afbankelijk van ae gekozen resolutie en 

'[egrootte van het outPut-veDster.

De ellipa worilt getekeDd in ale door u gekoien kleur (derde para-
meter van het CoLoR_statenent ) .

De laatste tsee parameters, begin- en einalhoek, zijn optioneel'
Al.s aleze niet w6rden opgegeven, tekent ELLIPSE een volledige
eiiipi-. u"iii u wel gebi-uii van begin- en eindhoek, al'an eordt
alleln dat deeL vao de e11iP6 getekend ala! tussen 

'lie 
twee

punten ligt. ELLIPSE tekent een kroMe, 966n llaasieve taart-
vornige uitsnede.

Hoeken woralen uitgedrukt in graaen maal 10. U sPecificeert 45
graalen alus a1s 450r l.8O graden als 1800, enz. 0 graden is rechts
in het venster, 90 graiten is boven, I8O graalen is links en 270
oraden is onder. ELLIPSE I00,80,40,50,0,3500 tekent een volle-
6ige elIips.
Zie: PELLIPSE, CIRCLE' PCIRCLE

voorbeeld:

Ok I0 CoIoR ],o'llcLEARw 2
ok 20 ELLTPSE I00,80,40,80
ok 30 cor,oR 1,0,2
ok {0 ELLTPSa 100,80,40,80,300,900
OK RUN
lIn het outPut-venster vetschijnt een znalte elliPs en op de
positie 30 gradeo een rode kronne van 60 graaen. l
ok
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END END

Syntax! El{D

StAIEUEI{T: Stopt de uitvoerj.[g van het prograDDa, slult allefilea en la.t u terugkeren Da.r ile cooDantlo:noae.

ToeIlchtIng 3

U kunt een END-stateeent overal in het plogra@a gebruiken. U :keert airn terug oaar ile co@antlo-Doate. Arn het eiaale vln een
Progr!@la ia END optlotreel.

END rijkt af van STOP. Bij END r.orden alle filea geBloten eo
keert u terug naar ale collDanilo-node. Bil END verachljnt ook geen
STOP-neIdiDg.

voo!bee1al.

Ok l0 PRINT .Eet progranEa.
Ok 20 PRINT .atraalr.
Ot 30 PRINT 'inaar bereikt noolt"
Ok 40 PRINT'het laatate"
Ok 50 PRINI 'iDord ven ditr
OK 60 BND
Oh 70 PRIN! 'progr.nba'
OK RUN
Eet prograDla
alraalt
Daar berelkt nooit
bet Iaatate
rcral van dlt
ok
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EOF X = EOF(I)

Syntax! X=BOF ( <file-nufirner> )

FUNCTIE: Aan het einale van een sequentieel of $illekeuri9 loegan-
kelijke file llordt de waardle van BoP -I. Dit r,il zeggen dat BOF' "rnue" is.

. Toelichti.ng:
' Bij het schrijven van een seque[tieel toegankelljke flle t oralt

het einde van de file autonatisch genarkeertl. AIa u voorbij het
, einale van een file probeert te lezen, verschijnt een foutmel-

ding. i,tet EoF kunt u naqaan of u aan het einde van een file
bent.

EoF geeft -1 als u aan het eind van een file benti een 0 aLs dat
niet het geval is.
voo!beeId:

Ok I00 INPUT 'File itF$
Ok 1I0 IF LEN(FS) = 0 TBEN END
ok 120 0N ERRoR coro 20000
ok 130 oPBN "r",1,F$
ok 140 wHrLE nor EoF(-l)
OK I5O LINB INPUT II,R$: ?R$
ok 160 WEND

Ok 200 ?:CLOSE 1: GOIO I00
Ok 20000 IP ERR = 53 TEEN ?"Fi].e "rFSt
" NieC gevonalen": RESUME 100 ELSE ON ERROR GOTO I00
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IRI ERA IIYFILB. TXf
ERA B!!|YPII,B. T)Cr

SyDtart BA l<alisk alrive! > ! <flle-n a!>

CdllltDor rist eeD file van al6 tllskette.

lcllcbtlDg:
Eat co-rrldo ERA viBt rlle files Et ae oirgegeveo file-naam. De 'glrlatq flles alJn tl,atr onherrosPollJk verloren.
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BR,ASB A$, B$, C

Syntaas EIIASE <array-otlm>, <array-naa[>

SIATEI,IEYI: Wllt ariaya.

Toellchting.

ERASB verei jdert een array ult bet gGbeugetr todat u het opnleuY
kunt allDDsioneleD of ale vrilEek(.en EeheugenruiDtq voor an(isre
doelelnaleD kunt gebrulken. Arnys rcGten woralen gerl5t alvoren.
ze opnleu, uet DIlt kunneD rclalen aanE€[aakt.

zie3 DIl{

voo!beelal:

ok l0 Drll SArnRrsLrJsr$ ( I0,10 ]
Ok 20 SALARISLLTSIS(0.0) r rBakkera. Olgar
OK 30 BRAAE SAIIRISLIiIST$
ok {0 Dru SAr,ARrsLlrsrs ( 5,5,5,
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ER],, ERR X= BRL
X=ERR

Syrtax: x = ERL
X=ERR

FUNCTIE: De variabelen ERL en BRR kunnen alleen uorden gebruikt
in foutafhanile 1i ngBrout ines.

Toelichting:
ERL geeft het regelDumtrer waarin een fout is opgetreaen, ERR
geeft ale foutcoale. EnL en ERR zijn gereBerveerale variabelen: ze
rcgeD niet Iinks van een 'is gelijk'-teken woralen gezet. U kunt
ttus nooit zelf een uaartle aao ERL of ERR toekennen, behalve in
een IP-Etatenent.

A1s het Etatement of het conulanalo waarin de fout is opgetreden
niet in een prograrlDa staat, geeft ERL dle !.aa!de nul. tlet pto-
glanlma zal altijA Btoppen als tijdens de alirecte node een fout
optreedt.

A16 het een plograutuEl-statenent betreft, dienen II'-atatementa
als volgt te rorden opgezet3

IF ERL = <regeI met fout> TBEN <uitvoerbaar statement>
IF BRR = <foutcode> TBEN <uitvoerbaar ataternent>

Zie: ERROR voor bijzonilerheden over het aletecteren van fouten en
voolbeelden net ERL en ERR in een foutafhandelingsroutine.

t
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ERROR ERROR X

syntax: ERRoR<numerieke expressie>

STATEUENT: Sitrluleert een fout tijdens het uit.voer€n varr eenBAslc-programna en allaagt de programnEbesturing daarna over aaD
een foutaf handel i. Dgsrouti ne.

Toelichting:

Met behulp van een ERROR-Etatement kunt u in uw progrannrDa I sfouten en foutmelalingen defini6ren. !,tet ERRoR wolalt ee; fout-
ccrale aan een fout toegesezen. Deze code &oet eeo integer zijn.
Telkens- ,anne_er ale_ fout optreedt, zoekt het programma de opge-geven foutcode. A1s de foutcode overeenkomt trEL een ST BASICfoutcode, dan verschijnt de foutnelding van ST BASIC. A1s naa!een door u geschreven f outaf handelingsroutine wordt verwezeD,gaat het prograrNia naa! dleze routine.
Aan het ERROR-statement zijn tt,ee geprealefi.nieerde varj.abeLeD
verbondea: ERL en EIRR -

AIs er -een fout optreedt, geeft ERR de bijbehotende foutcode.
Deze .gebruikt u bij het schrijven van de foutmelding die moetverschijnen. Voolbeeld: IF ERR = 1OO TITEN PRINT ncon*olee! hetqetal en probeer het opnieuwi.

ERL bevat het regelnumme! waarin de fout is opgetreden.
A1s- de gebruiker geen fouta fhandel i ngs rout i ne in het progranmaheeft opgenomen, stopt de programna-uitvoering en vers;hijnt ileIlplding die corresponaleert njt de waardle in- BRR. Dit g-eb€urtaltijd al.s een niet in een programma opgenornen ERRoR-statementwordt uitgevoead.

AIs u_een foutafhanalelingsroutine opneent, springt het prograEuanaar deze routine. ERR en ERL gebruikt u op dezdLfde maniar alsgewone numerieke variabelen. cebruik altija RESUME om ale afhan_del.ingsroutine te verLaten. Itet maakt daarlii geen verschil ofde routine werd aangeroepen door een ST BASI-C iout of dloor een
ERROR- statement .

A1s de foutcode overeenkomt met een foutcoale van ST BASIC, alansimuleert het prograrnma de betleffende fout en laat de bij die
code behorende foutnelding verschi j nen.

Bij het ilefiniEren van fouten verdient het aanbeveling een zohoog mogelijke waarale te nemen. Daarmee voorkomt u dat u usproglafiuna moet wijzigen aLs de ST BASIC foutcodes eventueellater woralen uitgebreid.
zie: ON ERROR, GOTO, RESUME
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u kunt fouten siDuleren binnen een BAslc-programma, Itlaat ook
rechtstreeks bulten een BAslc-progralua on.

Eletonaler volgt een voorbeeltl van het laatEte:

OK ERROR 55
You caDnot oPEN or KILL a file alleady open

Eet hiernavolgentle voorbeeld betreft het aimuleren van een fout
la een BAsIc-progrannia:

6t soo on BRRoR Go{o 550
Ok 510 INPUI "Wllt u een lenlng afaluiten?,; E$
Ok 515 IP E$ = 'Nee' TIIEN GOTO 600
Ok 520 INPUT 'Is ur iokonen op minaler dan fl. 2000,--
per Eaanil'ixs
Ok 525 IF XS = 'Nee' TBEN ERROR 200
Ok 530 IFP ERR = 200 TBEN
Ok 535 PRIN! rU kont iD aanDerking voor eeo lening..
Ok 5{0 IF ERL = 525 TEBN GOrO 600
ok 550 RBSUXE

OK RUN
WiLt u eeD lening afalulten? Ja
Is us inkoDeo op ninder ttao fl. 2000.-- per naantl? Nee
U kout in aaamerking voor eea lening.
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X = EXP(Y,

Syntrx: X - BXP ( <nurerlete expresale> )

EUi{C!IE3 ceeft ate coDstlnte e, verheven tot een beplalale Drcbt.
Ioellchtlng!

!?9. get-af e _ia een con8tante en vorut het grondtrl t,an ale Etuur-trlre togtritr. E6t getal e is ongeveer gelllk aan 2.71g2. Eetreaultaat van EXP lE 6en real-getll.-
BIJ - <nu.Erleke er.preaaie> ," 

"* waarale van DaxiDa.I a3.66E2rrorden opgegeven.

voorbeelal!

OkI0X-ExP(3.25a)
ok20Y=ExP(8.97)
ok 30 PRIr{r Xiy
OK RUN

25,893?
ok

7863. 59
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FIELD FIELD 11, I AS X$, ,l AS Y$, 2 AS SS

Syntar: FIELD l<f iLe-nu.nrEr>, <veldbreedte> AS <string-
variatrele> <, veldbreedte> AS <string-variabele>

STAIEI{BNI3 ltaakt ruimte voor variabelen vtij in buffera voor
rdllekeurig toeqaakeli jke f iles.
Toelichtiog:

O gebruikt eeo FlBLD-stateoenq bij het overbrengeD van informa-
tie tuasen willekeurig toegankelijke aiskette-files eD buffels.
Het FlElD-atatehent rnaakt alLeen ruirnte voor variabelen vrij,
FIELD brengt geen alata over.

Eet file-nunner iE het numter aat u ale aan file glf toen u Aeze
openAe. De eelalbreedte alelinieert het aantal bytes aliat voor Ae
atring-variabele hoet eorden gereaerveeld. Voorbeelal: FIELD tlo,
20 AS XS, 30 AS Z$ leEerveert de eerste 20 bytes voor X$ en ale
\rolgeoale 30 bytes voor ZS.

U kunt niet Deer ruinte toeuijzen alan weral aangemaakt bij het
openeD van tte file. De syEteelrgekozen recorcl-l.engte is 128
bytes. U kunt voor elke file een opbeperkt aantal FIELD-state-
Ents gebruiken.

Bij het opnieus toeeijzen van velalruinte woralt ale oorspronke-
lijke iDtteling niet opgeheeen. Er oDtBtaaD gelijktijdig twee
indelingeD. Voorbeeltl: aloor het ingeven van ale atateDeota

FrELD 110, 20 AS X$, {0 AS Z$, t0 AS Y$

en

FrELD 110, ?0 AS N$

i,orden 
- de_ ^eerste 20 byteg vaD NS ook-voor X$ ger-eserveera, de :volgende 40 ook voor Z$ en de Laatgte 10 ook voor YS.

Gebrulk Dooit INPUT of LET oot een waalde toe te kennen aan een
variabele tlie in een FlBLD-statement weral gedeclareerd. In alatgeval gaat de pointer van de variabele naar de string-ruirnte in
plaata van naar tle buffer.
voorbeeld:

Ok 100 OPEN "a", 15r "Belasting", {0
ok 1I0 FrELD ls. 20 AS r$, 10 AS Dg, 10 AS ES
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FtLt 150, 80

Syntar! FILL <nuGrlelc qrpratrla lroor I>, <lllrlalr a[trlraaala
voor Y>

StATEtaEct. voor het Dt tleuren of Prttooaa olwtrllao YtD YlrI-
ken.

Toellchtlngr

rGt PILL kleurt u e€o vlat iD of noortlct ll &t vlrt nD aaa
beplalal Dltroon of rllter. Dr ll.ur of bat patt@D al.flal..rt u
El een leriler oDgqDCn @I{X*-ttat*Dt. D. tr- G! v-cotrall'-
trateD ln het FILL-atttGEDt voDD dc bagllDolltla ttoor llL&,.

Zle COIOR

voorbeeldt

ot l0 coLn 1.2,1
ok 20 ctBcLE 150,80,80
ok 30 Pr[L ,.50,80
ok a0 @raR 1, 1, r, l. I
oh 50 trrr 150,80
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X - FIX(Y)

SyntaxrX=FIX(getal)
FUNCTIE: f,ort een 9eta1 af tot een getteel getaL.

Iocllchtlng:
FIX rondt het getal nlet af. lEar geeft het 9eta1 londer de ateci-
Elen. Bet ot g.geven get!1 Do.t liggen tuBsen -32758 en 32?67.

Zle ook! CIlm, II{T

voorbceltl:

Ok10X-239.77
ok 20 PRrf,t Ptx(x)
ok 30 PRrNT FrX ( -678.3 )
ok Ror{

239
-67 A
ok
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PIOAT x = FIOAT(Y )

Syntax: X = PLOAT (<intege!-er.preasie>)

ruNCTIE3 Zet een integer-getat @ ln een real-getal.

i Toelichting.

Via PLOAT r.ordt het lnteger-getal nlet anders reergeger'do. naarwordt wel Dreer ruirnte- In het geheugen gereaerveeEd. 6e ultkorra
.' van ale integer-expreaale Doct liggetr- tuaien -3276C en 12767.

Voo!beelal:

' ok 10 x = FLOA!( 9? )
OK 20 PRINT X
OK RUN

97
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FOLIOTI POI]IDI{ N
FOLLOII N, B

Syntaxs FOLIOfl <valiabele> [ , <valiabele> I

@llllAl{Dor Volgt ile vaalden vao prograrEa-variabelen.

Tellchting:
Eet coDrndo POLLOr ls een nuttlg hulp[laldel bij het verhelpen
!,l! fouten lt,l s€n plogra@a. Vl. 8OL.LOW rordt ite uaarde van elketarlab.le blJg.houalen. De naae en de yaaltle van ale variabelesoralt afgebeelai en teveoa eoralt aaogegeveD op eelke plogianrla-
regel ale rrarde veranalertte. Uet het qo@aotlo UNROLLOW ,orilt
For.t(n oirgeheven.

Voo!lrealdlr

Ok 10 POR X-l rO 3
Ok20tr-N+1
Ok30B-B+1
OK IO PRINI N
OK 50 PRIBI B
ok 60 NE)!T X
OIr RT,N

1
I
2
2
3
3

OK FOLI,oW N. B
Ok Run
Nl - I at LiD. 20
Br - l,at ltne 30
I
1

Nl - 2 at llne 20
Bt - 2 !t llne 30

2
2

Nl - 3 st llne 20
Bt - 3 rt line 30

3
3

OK UNFOLLOIi
ok
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FoRI=1TO5STEP1

syntax: FOR <teller> = <numerieke expressie> m
<nume!ieke expressie> [STEP<nu[€rieke expressie> ]

STATEMENTT creEert een lus die een aantal keren wordt aloor-
lopen.

Toelichting:

Ilet FoR-statement bepaalt de begih- en eindiraarde vao eeo tellel
en de waarde waarmee deze moet woralen opgehoogil als ile FOR..,
NExT-Ius voralt doorlopen.

De waarde waarnee ile teller woralc opgehoogd i5 1, tenzij dit
anders r,ordt gespecificeerA bij STEP. Bij SIEP kan een positieve
of een negatieve gaarde rrorden opgegeven.

NEIXT laat ale instructies alie tussen POR en NEXT liggen opnieu$
uitvoeren als de waarde van ale teller niet groter is alan eiatl-
waaitle alie aloor TO eordt gespecificeerd. Als de absolute waalde
van ale teller groter is alan ale absolute eintlsaarale, atran gaat tle
programma-uitvoering veralel op de regel die op NEXT volgt.

u kunt FOR/NExT-lussen neaten. Uet analere woolalen, u kunt een
lus binnen een Lus cleeren. In tlat geval Eoet het NEXT-state-
ttPnt van de binnenste 1u5 voorafgaatt aan ttrat van ale buitenate
Ius.

z ie: NEXT

voorbeelden:

ok10FORx=LTO5
OK 20 PRINT X
ok 30 NExr
ok {0 PRINT "De vraalde van de telLer is nu'X
OK RUN

1
2
3
4
5

De waarale van ale teller is nu 6
ok

okl0FORx=2To1STEP-1
Ok20FORY=1TO5
OK 30 PRINT X
OK 40 PRINT Y
OK 50 NEXT Y
ok 60 NExr x
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OK RUN
ur

2
I
2
2
2
3

4
2
5
I
t
I
2
I
3
1
1
1
5

ok
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X = FRE( 0 )

Syntax: X = FRE (<dumy-arguDeDt>)

PUNCIIE: ceeft aan hoeveel geheugen-bytes nog vrij zljn.
. ToeLichtlng:

Bij PRE moet een alullny-argurEDt ,oralen opgegeven. U kunt iLar_
.. 

voor elk gesenst karakter inti.kken.
Voorbeelal:

. OK PRINT FRE( O )
it3000

N.B.-: De gmveng van BASIC-arrays bealraagt !.xirnaal 32X, ongeachtile .hoeveelheid vrije geheugeniuinte. B6venilien Dogen ale array5niet [Eer alan een derde deel van de vrije geheigenruinte inbeslag nenen.
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PULLT FULLW 2

SyDtax: Ful,r,w <ourErieke expreaaie>

Sf,AfEl,tENT: l{et FULLI{ uaakt u een BASIC-venEter schernvulLenal.

Toellchting:

ust Pd[Lw rnarkt u het gespecificeerAe venster schernvullentl. De
rrensters zijn als volgt genumnertl.

0 - BDIT-ve[ate!
1= Llst-venater
2 = OUIPUI-verate.
3 = COU AND-venEter

voo!beelal:

Ok 10 FULLW 2: CLEARIi 2
Ok 20 PRINT 'Eallo'
OK 30 RUN

t
c-5 5

atarimuseum.nl



GEIiISYS GEIiISYS ( X)

Syntax: GEMSYS( <AES op Code> )

FUNCTIE: GEUSYS velach.ft Ae gebrulke! toeEanE tot het ABS-inte!-
face van het operatiog ayateer.

Toelichting:

IrEs-b€sturlrga-arlays zljn vla ale GB-structuur toegankellJk. D!ar-
voor gebluikt u het PBEtr-co@anilo.

Voorbeelal:

ok 10 REt{ PRINT X,Y POSITIE VAN UUIS EN STATUS i(,ISXNOppBf,
Ok 20 AI-GB
Ok 30 CONTROIFPEET ( Al )
Ok {0 GLOBAL=PBEK (Af+{ )
Ok 50 GINUN=PEEr (Al+8 )
ok 60 GINTO0T-PEEI (Af+12 )
Ok 70 ADDRIN=PEEX ( Al+16 )
Ok 80 ADDROUI'PEEr(A|+20 )
ok 90 cExsYs ( 79 )
OK IOO PRINT PEER ( GINTOUT+2 )
OK IIO PRINT PEE((GINTOUI+4 )
OK 120 PRINT PEER(GINTOUT+6)
OK 130 PRINT PEEX ( GINTOUT+O )
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GBT II, 5

SYntaxr cBT Ill<file-nu@r> [, <recoral-numer> I

S|!ATEUE|I3 Plaatst een record vaD een rillekeulig toegankelijke
aiskette-file ln een file-buffer.
To€llqhtln9!

Hst flle-nq@er is het ou@ler alat u aan tle file gaf toen u deze
oDende. Hot recold-rlunner le olrtioneel. Als u geen recoral-nunner
o[rEe6ft, rroltlt het lecortl drt volgt op ile eelate cET of pUT in(le buffer ingelezen. Het hoogst DogeliJke lecorat-nuttrnEr ia
32767.

Sla OPBI voo! cBf Ir een voolbeelalprografina.

Voorb€e1A t

Ok 100 IF x$ = 'sr TESN GET|5. TYPET: GOIO 2OO
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GOSUB GOSUB 250
GOSUB ENTRY

Syntax: GOSUB <regelnut[Der> of GOSUB <Iabelnaao>

STATEMENT I Laat het progranma naar een subroutine apringen,
Toelichting I

Het GoguB-statenent rrordt .ranen met REITRN gebluikt. RETURN laat
het--_prog-ranma teruggaan naar het BtatemenC dat onDiatdelijk op
GOSUB volgt.
Bet regelnutErer of ale label. verwijst naar ale tegel waarop ilesubroutine begint.

U kunt een subroutine aanro€pen vanult een analere subroutine. Ukunt naxinaal 15 subroutiDes neaten,

Binnen een subroutine mogen meeldere RETURN-stateneDta voo!-komen, bij voorbeeltl bij het gebruik van IF-state[ents orD alevoortgang van het progranDa te latea afhangen van bepaaLde condi-ties -

N.B.: ID GOSUB-statements ia het raaalzaam labels te gebruiken,in plaats van regelnurmera.

voorbeelt[:

ok 10 cosuB too
OK 20 RBU IERUGKEERPUNI NA EERSTE SUBROUTINA
OK 30 PRINT A
OK 40 END
OK 1OO REU BBGIN VAN SUBROUTINE
ok 11.0 GosuB BoE
Ok 120 A-5r5
OK I3O RETI'RN
OK I4O BOE: PRINT .Boe!!.
OK I5O RETURN
OK RUN

Boe ! !
25

ok
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@ro @ro 50
GOTO ENTRT

Synt.x: GOrc <regelnu.mer> of cOfO <labelnaan>

SIAfEllBNfs Laat bet progra@a oneooriraardel i J k naat het opge-
EeveD Eegeltru.Der 5plingen.

locllchtlngt
Ect @lD-atateDeot laat bet pr'oglarDa na.r het opgegeven regel-
trurer aprlngen. raarna tle proglaea-uitvoer j.ng vanaf il,at punt
lreraier gaat. Als u uet GCIIO naar eeD onultvoerbaar gtateuert
Iaat- lprlsgen, beglnt ite progrr.uua-uitvoeriDg bij het eerste uit-
ttoerlrtre stat.Dent aLt volgt op het gespecifiqeerale st.tehent.
I.8.r In @Io-strteDents la het raaatzaan labela te geblulken,
lD plaats vaD regelDut[lers.

Voorb€eld !

I 
I0 IOP: INPUI .Eoe luldt uw naa!. iNAAt{S

OL l,00 INPUE .rllt u Det atit prograriDA atoppeD?. i ANTI{OORD$
Oh 120 IP ANm@RDS - 'Ja' TEEN G(rIO 200
ok 130 coDo $oP
ok 200 ErD
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coaoxr d)Toxc x,Y

6ynt!r3 @FOIY <tola>, <rIJ >

StAtltlEm. tet ite curlgr ql aL frolltta vra. ale qrgGgava! Iolc a!
!lJ.
To.llchtings

@!OxI .tuurt aie surlor naar dc otBagavcB lrolltla h hat 4tDirt-
vgnater.

Voorbeelal t

ok I0 Golroxr 2,3
Oh 20 PnINI 'xol@ 2, rr,J 3'
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EEx$ x=HEX$ (Y)

Syntax: X = tiEX$ (numerieke expressie)

FUNCTIE: ceeft de hexadecimale notatie van het opgegeven getal.

Toelichting:

Een hexaalecimaal 9eta1 is een integer, die bestaat uit nachten
vao 16. Bij ale heiadecimale notacie worden de getallen 0 t/n 15
rreergegeven lEt de cijfers O t,/m 9 en ale letters A t,/m F.

De functie HEXS plaatst geen EH voor het hexadecimale getal. Als
een progralNna een getal als hexadecimaal getaf moet verwerken,
moet u zelf &H voor het getaL zetten on aan te geven dat het on
een hexaalecimale waarde gaat.

Een real-geta1 woldt eerst afgerond. Daarna wordc ale hexadeci-
lrale ,aarde bepaald.

De opgegeven i nteger-9e tal Ien moeten normaal gesP!oken tussen
-32768 en 32?67 Liggen.

Al.s u plobeert een aalres-expressie toe te kenneo aan een integer-
raariabele' verschijnt een toutrnelding. oll tleze fout te vermij-
den, lloet u bij het toekennen van alie waarale de functie VAL
gebruiken, zoals in het oDalerstaande voorbeeld.

VoorbeeLcl:

Ok l0 At = VAL("&H" + HBX$(FRE(0)))
OK 20 PRINT At
OK RUN
-22536
ok
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IF IF X=Y rEEN PRINT A: GOTO 250 ELSE GOTO 30

Syntax: IF <logiEche expressie> TEEN <stateuent> <'stateuent>
IELSE <atate[ent> <3 atate&ent> I

STATETaENT: Bepaalt conalities die het prograun'verloop beaturen'

Toelichtirrg:

Bii IF uordt nagegaao of een expressie 'true" (niet- nul) of
;iirJ r"rii is.- ile de expressie waar (true) i6, ror'lt het oP

TItirl- ""rili"a statenent uica:evoerd. A16 
'le 

expreasie niet raar
ii"i""r i", uortlt het op ELSB volgenil Btatenent uitge-vo€r'l' AIa
.i sL." el,is vootkomt, taat bet P!ogr'r&t!a vertler vanaf 

'le 
eerat-

volgentle uitvoerbare regel.

u kunt I8-statenentE binnen andere lF-stateDents gebruiken' Daar-
iii-ii"i- sr -sAilt ervan ult ttat elke BLSE hoolt bij de ttichtst-
;ijrij.d. TllEN. TEEN en ELSB werken alleen in conbinatie Et een
IP-statenent.

Binnen Ae THEN- of ElsB-clausule van een lF-atatenent Dag u een
iOil of vmrr,p-fus opnenen. Eet FOR- of tfiIlLE-statenent '!oet 

vol-
rJii g 

-bl rr.. -a. -ixnir- or ELsB-ctauEule xordlen opgenooent 
'le 

biJ-
GUoienae NEXT lloet binneo tlezelftle clausule als het PoR-atate-
*"i "ti"n. 

De bijbehorenate I{END noet in ttetelfae ctauaul'e aLg
rrit -wgr-iE-;t.t."enf staan. zie het eerste voorbeeld hierontler'

AlE u een IF-stateneat binnen een FOR- of viEll,E-statenent 9e-
oi":.rl f"f," onaetaleel van dezelfde Etate$ent-regel ) . il'an sortlt
a""i a. ii"fJitentle NExt of nEND ook ale rP-clausule afgesloten'
zie het tueede voorbeeld.

voorbeeld 1:

Ok5At=5
ok 10 IF At > 3 THBN POR (c = I To 5:
PRINT A$ r Kt: NE:XT ELSE FOR Ki = 1 TO 5:
PRINI At / f3: NE:(I
OK RUN

5
IO
I5
20
25

ok

voorbeeld 2:

Ok IO FOR x = 1 TO 5: IF X < 3 I'HEN PRINT X r X'
NEXT : PRINT 'Klaarr
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ok Rult
I
{
Klaar

(De NEXI Yordt altijd uitgevoeld)
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INP X . INP( -3 )

Syntax, X - ItlP ( <poortnurer> )

FUNCTIB: ceeft ale raarale van een byte op ale gekoten lDDut-Poort.

Toelichting:
Eet poortnu@er [oGt tuaaen 0 en 55535 llggen. De If,P-futlctle la
het tegeDovergeatelde van ale ouT-fulrctle.

6 ile atatua vrn ale pooEt te leren, rcet rroor ale poort eln aega-
tleve e.arale rortlen opgeEeven, blj voorbeeld -3. Ectl 0 gecft lan
tat er geen klrakter beachikbaa! la, -1 geeft aan aiat er rel eca
kalakter beschlkbaar ia.
Voor ile AflIBI ST Coqruter gelder ile volgen.le lrooltDu&era!

0 = PRINIER (parallel-poort )
1 - Nrx (R5-232 )
2 = CoNsoLE (beelalacherD)
3 - I.IDI (tlu8lcrl Instlurnt Diglt.l IDterflce)
I - TOBESENBORD

voorbeelal!

Ok200Y=INP(-3)
ok 210 rP rNP(-3) > x IEBU GOSO 200
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INPUl INPUT AS
INPUT NNaam: ", A$
INPUI 'Naan' i A$
INPUT X, Y, Z

INPUI "Lengte, gevricht, leeftijal", x, Y, z

syntax: INPTT [;l [ <vraag-string>< t of,>l <variabele>
, <var iabele>

SIAIEITENT: Bieat de nogelijkheid tijdens de proglamEa-ui tvoer i ng
gegevena in te voeren en kent alie ingevoerale gegevens toe aan
eeD P! o9 rarunava r i abe 1e .

Toelichting:

t,et INPUT vraagt ae cornputer on een invoer vanaf het toetsenbord
en wacht aan t6t die in-voer wortlt ingegeven. Na het intikken van
het antrtoortl hoec RErURN ,orden ingetlrukt.

De vraag-string is een string-constante en moet tussen aanha-
lingstek-ens worten geplaatst. -U kunt string- of nunerieke varia_
bel;n gebruiken. Het type van de ingetikte gegevens moet overeen-
koen -ret het type vin tte variabele. st r i ng-an twoorden worden
niet tussen aanhalinggtekens geplaatst.

INPUr laat een vraag-string als een aloor de comPuter gestelde
vraag op het scherm verachijnen.

A1s u acbter ale vraag-stliog een konuna zet, verschijlt ale vraag
zonaler vraagteken op -het Ech;rrn. Ook woralt na het laatste karak-
ter van ale vraag geen spatie opgenonen. Het anteoord woralt op
atezelfde regel als de vralg ingetikt. vantlaar aat u na het laat-
Bte kataktel van ale vraag een spatie moet opnemen, als u uiLt
alat er tussen ale vraag en het ancsoolal een dPatie open bLijft'
Gebruikt u echter een puDt-komma, dan verschijnt wel een vraag_
teken en wotdt aan he_t einde van ile vraag-string een spatie
toegevoegal.

Ala u geeD vraag-string gebruikt of gebruik maakt van een lege
stling. itan laat INPUT 1en vraagteken en een 6patie verschijnen'
eaarna op het aotwoora eordt gerlacht.

INPUT laat voor iedere variabele eeo vraag verschijnen' Elk
antiroord correaponaleert met een INPul-variabele. A1s het aantal
variabelen en hLt aantal antsoordlen niet gelijk zijn, treedt een
fout op.

Afzontlerlijke aat oorden moeten door komma's van elkaar itorden
gescheiden. AIa u de antwooral-string tussen aanhalingstekens
plaatst. kunt u ook in het antwoord koruna'5 oPnetnen.
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Per If,PUI kunt u .eD aatrootal lDtlllsa l,ln nlhlrl 255 l!!lrt-
tera. Druk a! aco antrooral ot, [RcturDl.

Voorbe6Ids

Ok l0 nlPUI 'ccsf ahtuD lnr . rltS
Oh 20 INPUI'c€€f ur ldqntlf lcatlq.uDr ln! ',rg
ok 30 Il ,$ -'359152'tEBx cOrFO 100
ONr l0 PRIf,I rtoegang gerelgeral'r EXD
Ok 100 PRI I 'Lelto h bet prograDa. ! !trD
ok Rof,
Geef tLtu! tDt 9 JuIt 1985
ceef ur laientlf lcatlCnu4r ln! 359152
relk@ ln het progr.4a
ok
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INPUTI INPUTII, A$, X

Syntax: INPUTI<f ile_nunner>, <valiabele>, <variabele>

STATEIIEN!: voo! het inlezen van gegevens vaouit een sequenti6le
tttEkes.te-f i le iD prograrunavariabelen.

Toelichting:

Eet file-nuDlEr i3 het nuDner dat !.r aan de fil€ gaf toen u dleze
opeoale, De gegevena in ale fil€ sijst u toe aan variabelen' llet
tipe variabelen en aie van ale toegenezen gegevens moeten overeen_
konen.

De werking van het INPI T I- statement lijkt veel op d-ie van rNPUT'
BiJ INPUTI vergchijnt echter geen vraag. voordat het prograrnma
inievoertle data aan- de variabeie toekent, slaat TNPUTf eventuele

"ai Ae a"ta voorafgaande spaties, tabs' sagentetugloPen en line-
feeds over. Het e;rste niet tot die reeks behorende karakter
,o!dt ala eerste karakter van de alata beschouwal. Een spatie,
gagenterugLoop, Iine-feed, konna of eeo totaal van 255 karakters
roralt beschouwd als afsluiting van tle data.

INPuTI kent ilrie soortea gegevens: getallen (in elk nurneriek
format), strings tussen aanhalingstekens en strings zonaler aan-
halingatekenE.

Indien u een gegeven toesijat aan eeD nulnerieke variabele, dan
irorat het ata ean getaL behandeltl. In andere gevallen soralt het
als een string behandelil. get einde van een getal wordt aange-
geven aloor e6n eod-of-file, door een totaal van 255 karakters,
of door een line-feed, ,agenterugloop, koltula, of aloor elk ander
karakter dat geen geltlig onaerdeel van een getal vornt.

tlet ploglaanma beschouwt strings aIs str i ngs_tus sen-aanhal i ngs-
tekena indien het eerste karakter dat geen spatie is, eeD aan-
haling6tekeD is. Bij Etrings tussen aanhalingstekens xtordt alles
wat tuasen de aanhalingstekens staat, beachouwd als behorend tot
alie string, Dit houdt in aat u binnen zo'o 6trin9 geen aanha-
lingsteken als karakter iEg opnemen. ondat het tt eede aanhalings-
teken het einde van de string markeert. Het einde van strings
tussen aanhalingstekens wordt ook gemarkeerd door het bereiken
van end-of-file of een totaal van 255 karakters.

Blnnen strings alie niet cussen aanhalingstekens slaan, nogen uel
aanhalingstekens wotden opgenomen. Dergelijke strings norden
be€inaligd door een pagenterugloop, Line-feeal, konuna, het berei-
ken van end-of-file of door een cotaal van 255 karakters. Spa-
tiea achter in ale string worden genegeerd.

voorbeeldl

Ok 10 OPEN "I', 11, "Facturering"
OK 20 INPUTII, XLANTS, FACTUURI, DATUM$
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INPUr$ x$ = INPUIS ( 6 )
xS - INPUI$(6),lI

syntax: xS = INPUT$ ( <aantal karaktels> t , i I I <file-numer> I )

PUNCTIET Geeft het opgegeven aaDtal katakters reer dat vanaf bet
toetsenboral of uit een data-fiIe koEt.

Toelichting:

INPUTS leeat het opgegeven aantal karaktera vanaf het toetsenbord
of vaDuit eea file en geeft atie karakterE laeer iD een atring.
Alle karakters woraen exact algebeeltl toals ze r,olalen ingetiht.
Als alus op het toetsenbord Icontloll IGl wordt ingetikt, of in
een file [Cootroll [Zl worttt gelezen, irordt aiat precj.eB 2o in ale
string ueergegeven.

AIs de string afkonatig is uit een file @et u het numer qtgeven
van een geopenale file. Probeert u voorbij het eiDtle van een file
te lezen, aan tleedt een fout op.

Zie ook! EOF

voorbeeld:

ok I0 INPUT$ 'PaaEword? ',x$
ok 20 x$ = rNPUI$(6)
Ok 30 IF xS = 'Pieter' THBN 1000 ELSE PRINT "Fout" END
ok 1000 PRrNT .or.
OK RUN
.,AN
Pout
ok
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INSTS X = INSIR( 3, A$,.alo' )

x = INSTR( 3, AS, BS )

syntax, r - rtlsliR( I <kginpuDt>, I<doe1-atring>, <gezochte atring> )

FUNCIIB: Zoekt binnen een gtring naar een analere string en geeft
aan op ,elke positle tlie ataat.

Toelichtiog:
INSIR geeft aan oP eelke positie binnen ale tloel-Etring 

'[e 
gezoch-

te string voor het eerst voorkotnt.

U kunt aangeven op welke positie van de ttoel-striog het zoeken
Det begtnn;o. ceef itaarvooi een saarale op tussen I en 255'

De aloel-string en ale gezochte atring kunnen bestaan uit string-
congtanted. eapreasies of v.tiabelen.

In ale volgende gevallen leidt ae functie INSTR tot ale raertle 0r
a16 de qe;chte itrinq lanqer ia dan de doel-6tring, ala de doel-
iiit"g ;,i ai g.r""h# -tring reeg is en als de s;zochte string
nlet binnen ate aloel-atring voorkomt.

voorbeelal!

Ok l0 x$ = 'Hot ao you ilo?'
ok 20 x= INSTR(3;x$'"tlo')
OK 30 PRINT X
OK RUN

5
ok
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INT X-INIY

Syrtaxr X = INT(nuErieke expresai,e)

FUNCTIET zet ee! getal of een expreasle o ln een irteger.
' toelichtingr

, INI geeft het lntege!-aleel van het opgegeven getal reer.
' voorbeelal,

okI0x=INr(2.999)
' ok 20 PRrNr x

OK RUN
2

ok
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I

XILI. f,IL[ 'PIIE. DAT'

SI'Dtar! XtL!<string-6xpresEie>

8IATBIIBNT3 rlst een dlsketta-flle.
ToGllchtlng:

Dq sttlng-er.preasle verslJst naar een flle-n.ar. trILL rlat ale
ftle itte-btj- ille DaaD beh-oort. voorbeelalr KILL Al rriat ale file
illc aloor AS rcEalt rangealultt. llet KIr.L kunt u iealer soort dls-
kette-ftle ylsaen. Eet-ls echt;r nlet Dgeltjk eeD geopenile file
te rlaaeni 1n aht geval treedt een fout op.

In hst lroorbeelal soralt een f ile Et de Daa[ cAL. BAs aangemaakt.
Daartr! rorilt aue flle rt xILL gerlst.
In tggenstelllng tot ERASB kunt u trILL bionen een ST BaSIC pro-
g!a@a gebrulken (blj voorbeelal 10 KIr,L 'DAIA.I').
voo!b€elal:

OK NE]r
Ok l0 r.{5: B-56
OT 20 PRINT A+B
OT 30 END
ok sAvE ctLc
Ok B$-'CAL. BAS'
OK XII,L B$
ok
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LEFTS xS = LEPTS (AS,5 )

Syntax: X$ = LEPT S ( <doe}- string> <aantal karakters> )

FIINCTIE: Geeft een stling met het. eersCe <aantal kalakter6> vatt
de <doel-6tring>.

Toelichting I

LEFT$ begint met het eerste kaEakter van ale doel-string en geeft
vanaf tlie positie het aantal navolgende karakters alat u heeft
opgegeven. U kunt tussen 1 en 255 karakters opgevetr. AIs u een
real-geta1 opgeeft, word! dat eerst ongezet in een integer.

De doeL-string kao bestaan uit een stri ng-constaDte. een valia-
bele of een expressie.

A1s het aantal opgegeven karakters groter is alan ale lengte van
de doel-stling, rrolalt via LEFT$ de gehele aloel-string eeerge-
geven. Als het aantal opgegeven karakters 0 is, leidt LEFTg tot
een lege stling.
voorbeelal:

Ok 10 INPUT 'Radius" rR
ok 20 PRrNT 3.1416rR-2
Ok 30 INPU! "Aoder gebieal";CS
Ok 10 IF LEFTS(CS,l)='J' TEEN 10
OK 50 END

:* 
"'*

naaius Z3
24.27 35
Ander gebied ?Ja
Raalius ?
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IJEN z - LEN (A$)

Syntaxt Z = I.BN (<string-expressie>)

FUNeIIB. ceeft tle lengte van een bepaaltle string.
Toellchting:

LEX Eeeft in een integer-raarde de lengte van een string atn.Als ale erpreasie bestaat uit een lege atring, leidt LEN lot de
xarrale 0.

Voorbeeld l!
Ok IO ADRESS = 'Stationsstraa!- 24, L234 Zz Ataristad,
Ok 20 FOR x = I To L,BN (ADRESS)
ok 30 PRrNI CER$(42 );
ok 40 NEXT X
OK RUNtttrr arattarrrr*:lr*rrr* r t tttt t tar r I r
ok

voorbeeld 2:

Ok I0 AS-'De!e string telt 30 karakLers.'
OK 20 PRINI AS
OK 30 PRINT LEN (AS )
OK RUN
Deze strinE telt 30 karaktera,

30
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LET I,El X=Y
LET X(l) = Y

Syncax: LET <variabele>=<expressle>

STATEIENT: Fent een waarde toe aaa een valiabele of een arny-
. valiabele.

Toelichting:
l' -' Het gebluirr van LET voor het toekelnen vaD uaaraen lan valla-

belen ia optioneel, LET X - Y en X - Y hebbeo bij voorbeeld
alezelfde betekenis. voor de varlabel.e eo ale expresale Dogett

, stringB of getallen rolalen gebruikt. Bij ourrerieke varlabelen en
expressies wordt het type van ae expresaie autonatiach aaogepaat
aan het type van ae variabele.

voorbeeld: 
e

Ok 10 l,EI NAAI'IS . 'Janaeni
Ok 20 (AARTVBRKOOP $ ='Utrecht, Nealerland'
Ok 30 LET BESTEI|IIINGS = 'Ipnalenr
Ok {0 DAIUM. VERTRBX = {.1
Ok 50 DATOM.AANKOMST = 4.2
Ok 60 REISDUUR r DATUM.AANROUSI - DATUtit. VERIREK
OK 7O PRINT NAA}IS
OK 80 PRINT RAARTVERKOOP S
Ok 90 PRINT 'Beatemningr 'BESTEIOIINGS
OK IOO PRINT 'Reis.IuuT: " REISDUUR
OK RUN
Jansen
Utrecht, Neaerland
Beatetutring! Londen. Reisduur:.1
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IIINE INPUT LINE INPUT "Naan? '', A$
LINE INPUT; "Naam? "; A$

Syntaxr LINE INPUTtTl [<vraag>[,of , ] I <string-varj.abele>

STATEUENr: Vraagt invoer ean tekst via het toetsenbord en kent
aleze toe aan een string-variabele.
Toelichting:

LINE INPUT Ltjkt in zoverre 6p het INPuT-statement dat u ge-
vraagal rrordt gegevens via het toetEenbord in te geven. Bij LINE
INPUT kunt u echter een regel van maxitnaal 255 karakters a16
antuooral iovoeren. Dit antpoord wordt dan aan een string-varia-
bele toegekend. Een eagenterugloop of een tine-feett beEindigt
de invoer -

Optioneet kunt u een vlaag opneme{l waarin om de invoer l'oldt
verzocht. LINE PRINT Laat deze dan in het output-venster ver-schijnen en sa.cht op het antxroord. Er rrordt niet, zoafs bij
INPOT, eeD vraagteken of een spatie afgebeeld; aleze kunt u even-sel in ale vlaag-string opnemen. Eet is raadzaarn aan het einale
van de vraag een apatie of, te nemen, omdat anders het antwoorddirect achter de vraag eordt afgebeeld.

Voorbeeltl:

Ok 10 LINE INPOT .Hoe luidt uw klacht? "rRg
Ok 20 PRINT rDaak u. Ul, kLacht xordt behandeld.,,
OK RUN
Hoe luitlt uw klacht?
Verkeerale riaat. verkeerde kleur, ouderwetE lroaeL.
Dank u. tv klacht soralt behanateld.
ok
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LINE INPUTI LINE INPUTII. A$

syntax: LINE INP[ Tf <f ile-nu@r>, <string-variabele>

STATEMENT: Vraagt invoer vanult een seqentltle aliskette-file en
kent alie gegevens toe aan een atring-variabele.

Toelichting:

Net bij LrNE rNPUT wortlt bij LrNB TNPUTI eeD regel van D.x. 255
karakt6rs aan eerr stlittg-variabele toegekentl. Bil LINE IIJPUTI
ziin de gegevens echter afkoostlg van een aequentleel toeEanke-
lijke tliskette-file. Eet file-nu@r ia het nu@er ilat u ran tle
file gaf toen u aleze opende.

LINB INPUTI leest aIIe karakters ln een aequentlEle flle tot
een wagentelugloop uordlt gevonalen. Deze karakter6 wor(len abn lln
tte strlng-varlabete toegekenal. Bet volEenile LrNE rtlPuTl-8tate-
trEnt gaat veraler vanaf het puat ,aa! het eerste waa geatopt. Dan
worat de volgenale regel, tot eeo rrgeDterugloop, aan ale volgerltle
str i ng-va r iabele toegekenai.

Als een wagenterugloop onDiditellijk torilt voorafgegaan aloor een
Iine-feeat, tlan ttoralen beiate aLa norD.le karaktela b€achourd en
rordt de regEl alus niet be€intligd.

voorbeeltl:

ok I0 oPEN 'o', l{, 'UitslageD'
Ok 20 LINE INPUT rceef teaDa, wlnnaara en uitalagqo In.', US

ok 30 PRrNTl4. Us
ok {0 cl,osa l{
Ok 50 OPEN '1', 14. 'Ultalagen'
OK 60 LINE INPUTI4. U$
OK 70 PRINT U$
ok 80 cr,osE 14
OK RUN
ceef teaos, wiDnaara en uitalagen in.
A]AX - PSV! PSV. l-0, FC II{ENIE - NBC3 FC. IIIENTE 3-2
A,AX - PSV: PSV. {-0, FC TnENTE - NEC3 FC. TWENIE 3-2
ok
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LrNBF 30,50.90.100

Syntars LINEI [ <puntenpaar, puntenp.ar>l

SIAIEIIENT: IJINBP tehent een llJn op het scherD.

To€llchtinE.

LIUEP tekent een llJn tussen twee opgegeven co6rdl nateoparen.Dere punten tljn pkelposities alie -rorien betekend vanlf deIlnkcrbovqnhoek van het output-venater (0,0). Eet aaDtal puntenairt horlrontral en veltlcaiL beachlkbaar' ie, tringt-'ii van aeg.koreD resolutle.
voorbeeld!

olr I0 @rrR I.o.I.CLEARW 2
ok 20 LII{EP 50,50.80,80
ok RUrl
lln het output-venster verachljnt een IlJo tuasen ale teeeopgeg.veD co6rall natenparen I -
ok
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LIST
LIST I.O-50
Lrsr 10, 30, 50
Lrsr 10-30. 70-90
LIST - 30

Syntax: LIST [<een of nEer regelnumners> ]

COUI,IANDO: Beeldt programmalegelg af in het liat-venste!.
Toelichting:

LISI beelat in het LiBt-veoater de opgegeven regels vErn het
huidige programlla af.
LIST beelat het gehele prograrula af, v.n begin tot eiDil.

LIST 10 beelatt alleen regel 10 van het progranna af.
LIST 10-50 beelat de regeLB I0 t/n 50 af.
LIST 10, 30, 50 beeldt ale reEels 10. 30 en 50 af.
LIST 10-30, ?0-90 beeldt ale regels I0 t/n 30 en 70 t/m 90 af.
LIST - 30 beelilt alle regels t/m regel 30 af.
Doo! op [Cootroll tcl te drukkeD eoralt LIST gestopt en keert u
terug naa! het connantl-venater.
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IJ,I8! ITIST
I.IJIAT IO-50
LLtSr 10. 30, 50rrrsl 10-30, 70-90
t&tsT - 30

Syntart I,tr,IS! l<een of Eer Eegeloueera> I

@0llt DO! Stuurt ale llstlng van het prograua n!A! tte prlDter.
Iocllchtlng!
Lllal heeft dcrelfala fuoctle .la LIST. BtJ LLIST r.oraten ile opge-
gEveD lqEela qchter door aie prlnter afgealrukt.
lGt bct coEanalg fImE LPRIf,t geeft u ale regellengte voor deprlnter o!r. Standrsr.i kieat 6T BTSIC een reletienlte vao ?2trrakteE!. Geef t u blj voorbaelal het comlnalo -WIDTE -LPRINA {0.
airD kl6st u een regell6Dgte vltr lO karaltera.
llt u het LLlsT-couanalo ge6ft tsrriJl er geen prloter op ale
ooqrutar l! aaDgealoten, tEeealt een fout op.
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LOAD LOAD I{YPROG

Syntax3 IOAD <flle-naau>

CDII,IANDO: Laatlt een progra-uDa- f i Ie.

' ToelichtiDg !

via LOAD Laatlt u ST BASIC progra@a-flles in het ,erkgcheugeo
' van tle cohlruter. BIJ I,oAD rrolalt er autdEtisch van ultgegaan aLt
' tte opgegeveD file-naaD de extenale .BAS berit. tenriJ u een

analere exteosie opgeeft. AIs u eetr proglaEla lalalt. rcrilt het
huiatige progradra en ale bijbehorende variabelen ult het geheugea

' geei st.
KoDt overeen ret: OLD
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I,oC X = IOC(I)

Syntax, X = IOC( <f I le-numer> )

SUHCTIB! Geeft een recoral-nuruler of het aantal bytea dat vanuit
e€n flle voralt gelereo of naar een file rrordt wegg;Echreven.

IoellcbtlDgl
AI8 LOC rcralt gebruiht na eetr cEI- of een puT-functie met eenrlllekeurlg toeganteliJke diakette-flle, daD geeft LOC het nuD-Er van het record alat het laatat neral gebrulkt bij een cEf,- ofPlrl-atateuetrt. Eet voorbeeld

GET 11
PUr ll,LOC(I)

t ervrttgt recoral 11 ttr ale flle ,aaruit het rordt ge1ezen.

41. u LOC Det aequenti€r.e fileE gebruikt, geeft Loc aan hoeveelbytea welalen geleren of r.eggeachreven siDala ate fil,e eerd ge-
opeDal.

Voorbeeltt 3

ok l0 oPEN .R., 18, .Fire.
oh 20 PrBLD t8, 20 AS ZS, 3 AS V$
ok 30 cBT 18. Ct
ok a0 IP LOC(8) > 25 TSBN GOrrO 90
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LOF X = IOP(I)

Syatax: X = I,oF( <file-nut@e!> )

PUNCIIE: ceeft het aantal bytea iD ale file.
. ToelichtiDg I

Ats een file zojuist reril geopenal voor output, dan betlraagt het I
.. aantal bytes nul.

voorbeeld:

ok100x=LoF(15)
Ok llo IF x > 100 TttEN PRINT "OpeD nieute filer! cOrO 200
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LG x - LOG(I )

Syntaxs x = IOG( <nurrieke expresaie>)

FUt{CuE: Geeft (le natuurlijke logarit[e (groDdtal e) v.n de nume-
rieke expreasle.

Toellchttng!

De ourrleke expresaie rcet groter zijn dan 0.

Voorbeelal!

ok l0 PRtNr r.o€t23t /r_e(2,
ok 20 RUN
{.52355
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x - !(El0(I)

mNCIIE: G6eft vaD hot o!,gag.v.n gqtal atc logarltre Dt gr@tltrl
r0.

syntax: x - loclo(<nuErlele 6sDraaale>)

Toelichting:

De nuDerieke €rprelllq rcst grotcr ttjn alan 0.

voorbeelal:

Ol.I0x-IOG10(1000)
O} 20 PRIIM X
OK RUN

3
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IrPO6 ( X )

Eyntaxr LPos ( x)

FITXc!IE, Gecft de in ate prlnter-buffer opgeslagen posltie van ale
f,rlntkop.
Ioe 11, chtl n9 !

Eqt getll geeft ran hoeveel k raktera rerilen Eeprint 6lnds ate
laatate vaEenterugloop. B.n 'Backspace' telt als -I. Ala u
prlatsr-beaturlngakaraxtera hebt gebtuikt tlle invloetl hebbeD op
at polltle vrn ale prlntkop, geeft het getal nlet de rerkelljke
Doaltls van ilc prlntkop aaD.

Voorbeelal3

okl0x=90
ok 20 rP LPOS(X) > a5 TEBN CO'rc 100
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LPRINT LPRINT A$, ' = ii X
LPRINT USING PS, A$, X

Syntax: LPRINT [ <lij6t expreEglea> I
IPRINT USING <forDat atring-expressie> i <ILjat
e:<Pressies>

STAIEI'IENT: Stuurt uitvoet naa! een prlnter.

' Toelicbti.ng:

Het LPRINT-stateeeo! eerkt op alezelfale yijze als PRINT en PRINI
usING, evenrrel eet alit verechil ibt bij LPRItrT ale ultvoer naar

- een line printer r.olalt geatuurll. U kunt tle regellengte van ale
llne prlnter instellen net het WIDTE LPRlNT-statement. De
aysteemgekozen regellengte is 72 kalakter6. De foruat Etring-
expressie doet aloor een puDt-koDrE i.oralen geachelden van ale
varlabel€nliJEt. rn tle lijst noeten ale expresaiea tloor komna'a
van elkaar wortten gescheialen.

Zle: WIDIH, PRINT

voorbeelal:

Ok 10 LPRIIIT 'Dit ,ordt via ale prlnter afgealrukt'
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LSEE LSET A$ = B$

Syntax: LSET<atring-variabele>=<string-expressie>

STAIEI'IENT: Brengt een string over naar een opgegeven 6tring-
var I abe1e.

Toellchting:

LSET worat vaak gebruikt oD gegevens naar file-buffers ove! te
brengen aloor alie gegevens toe te kennen aan valiabelen waarvoor
eelaler net een FlBlD-artatenent ruimte in file-buffers werd qere-
aerveerd. LSET biedt echter ook anaere gebruikamogel i j kheden:

A16 tle 6tring-expressie ninaler bytes in beslag neefit d,an het
aaotal bytea tLat via FIELD voor de string-variabele nelal gereser-
veeral, alan laat LSBI ile string aan de linkerkantlijn beginnen envult ae ruiete rechtB van de string Det spaties op.

Als- de- striog te lang is voor de gereaerveerde ruimte, dan
iaoraleo ale extra karaktera genegeeral.

A16 een atring [eer bytes in beslag neemt dan in het FIELD-state-rEnt weral opgegeven, dan verval.].en tle karaktera aan het rechte!-
uLteinde van de Etiing.
Vooraleer u LSET kunt gebruiken, moeten getallen en nunerieke
\rariatelen eerst naar byte-strings wordeD geconverteerd, Dit
tloet u rnet ltXD$. MrI$ of KSS.

RSEI is het tegeDovergeatelale van LSET.

voorbeeld:

Ok l0 OPEN '1", 12, ,rest", 5
ok 20 FrBLD f2, 5 AS S$
Ok 30 LSET NS = NN$ d
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}{ERGE IIERGE MYPROG

Syntax: MERGE <file-naan>

COMIANDO: Voor het invoegen van een ST BASIC di6kette-fi.1e in
een ptograruna tl,at reeds ln het geheugen aaaiaezig is.
Toelichting:

Bij IiERGE woralt e! autorEti3ch van uitgegaan dat de opgegeven
file-naam ale extenaie .8AS bevat, t{et ilit conDantlo voegt u een
op aliskette opgeslagen file in in een progra[la dat zi;h reeats
in het geheugen bevindt. A16 ale regeltrutmers vao de t?ee !i1ea
niet gelijk zijn, worden door titERGB geen tegels van ale oorgpron-
kelijke file gewist. Ala in ate iliakette-file regelnuDoers voor-
komen die gelijk zijD aan ile ln het geheugen aan ezige file, alan
wolalen (le regeLs iD het geheugen velvangen door tlie van ae dls-
kette-fiIe.
Zie: CHAIN

Vooabeeltl:

Ok I0 PRINT'Dit is het oorsproDkelijke progra@a.
OK 20 PRIN! 'Deze re9e1 *ordt door TIERGE gerist'
OK 30 PRINT "Deze re9e1 rrordt niet ger.ist @dat het
legeLnunEEr uniek i.si
OK SAVE C{'DPRO
ok NE'r{
Ok 15 PRINT 'Dit is het nieuFe prograuma'
ok 20 PRINT "Deze regel vervangt regel 20 van het'
oorspronkeli j ke prograrlna r
OK SAVE NIEUI{PRO
OK LOAD OUDPRO
OK TIERGE NIEUIIPRO
OK RUN
Dit is het oorspronkelijke prograluEr
Dit is het nieurre progralurE
Deze regel vervaDgt regel 20 van het ooraprotrkel i j ke
programna
Deze legel irordt niet geniEt omdat het regelnume! unj.ek iB
ok
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IIIDS xg = rlrD$ (A$,5,10 )
r{IDs(AS,5,5]-'Hallo'

S!r.tar3 X$ = tlID$ ( <atr i ng-expre56 i e> , <beginpunt>,[<Iengte>l)

FUNCIIBT Geeft een tleel van een striDg.

STAIE ENT: slaat een string-segloent oP in een variabele'

Toelichtitlg:
Bit IIDS rord! een seqrnent van een gtriDg opgehaald uit een

"iitni 
-;" 

"pglefag.n 
iri een variabele. Bij <beginPunt> geeft u

de ooiitie op van het eerste op te halen karakter' Bij <Iengte>
qieft o tlt aantal op te hale; karakLera op. Ars u geen rengte
6g""ft-, r"ia"" iir" iarakters na het beginpuat opgehaald'

AIB u bij beginpunt eeD $aarde opgeefc di-e hoger. iB 
'lan 

de
lengte van ale striog, aan leidt UIDS tot een Lege slrlng'

Als u bij Lengte een {aarde opgeeft alie hoger i3 -ilan het aantal
tarakteri r".lit" t"., het beginpunt, alaD aLaat MIDS al 

'lie 
karak-

ters ln ile variabele oP.

t{tDS kan ook voraleo gebruikt om een string-segdent le defini-
erell.

zle. RrcEr$, LEFT$

Voorbeeltl.

Ok 10 XS ='araDPieterHans'
Ok 20 YS - mD9(xS.{.5)
OK 50 PRIIT Y$
OK RUN
Pleter
ok atarimuseum.nl



overbrengen naar een buffer van een t illekeurlg toegankellJke
file. De tegerovelgestelale fuDctiea van IGDS. l.tfl$ en XRS$ sljn
respectievelljk! CVD. CVI en CVS.

voorbeelal:

ok 100 EINDE = (100/x) * (I00-Y)
ok 110 FrELD 12, 5 AS Z$, 5 AS B$
ok 120 LSET zS = MrI$(BINDE)
ok 130 LSET BS = rS
OK 140 PUT T 2

r.(D$, MKI$, MKSS X$ = MKD$(A) A ls eeD Du.Derieke ?aa!ale.
x$ = lilKI$(B) B is eet! intege!-getal.
)G - }|RS$(C) C j.B eetr nunerleke yaarale.

Syntax: X$ = io(D$ ( <nunerieke exp!e66ie> )
xS = llrl$(<integer>]
X$ = riKSS ( <nurErieke expresaie>)

FUNCTIET De functies IitxDS, MxI$ en uxs$ retten Ascll-strlnge alle
een getal vertegennooldlgen on in byte-6t!1!!ga, \roor gebrulk
binnen een buffer voor een rillekeulig toegantelijke file.
Toelichtiog:

MrIS geeft eeD stling van 2 bytea.
UKS$ geeft een atling van 4 byte5.
MrDS qeeft eeD Btring van 8 byte8.

Deze functiea hebt u notlig on ASCII-getalIen oD te zetten ln
striDgs alvoreDs u tlie getallen met de functie RSET of LSBI kunt
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NAI{B NIXB 'AT'G. DAT' AS 'IAATSTE. DAT'

Syntu: NAIIE <outte stllng-orgresale> AS <nieute string-er.plea-
sls>

SIATBDIBuT. voor het herbenoelen van een flle.
uat NN,IE geeft u een be8laaDile flIe een Dieutte Daa[r. NAUE heeft
gren Lhvloeit op tte file of op tle hoeveelheitl rulnte alie ale file
ln beElag neeEt. controleer of ale ouale flle beataat en of u geen
boataatrale file-naar als nl6ulre tEan opgeeft. In die gevallen
trcealt een fout op.

vgo!beeld!

OK NAI{E TVERSIB2.BAST AS 'BINDVBRS. BEST
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NBII
NBI|PROG. BT5

Sytrtaxr NEn lf,Atlll
CoU ANDO! Verljatert eeD fIIe ult het g€heug.!. l..t ng tult u
ook eea nLsur prograDa een !a!r gavaD.

IoellchtlnEt

ceblult xB$ t oordlt u een ar,eur progErDa Erat achrljvoD. Atr u
ile hulallEe flle nlet vla SAVB h.bt opg.rlrgqD, gEat iierc atoor
het NEr-co@aDao verlorsn. Als u blJ lDl de olaura fllo aao amrgeeft, alan hoeft u alete D!a! Irt r btj 8Avt Dl.t q, te g!v.n.
voorbe6ltl,

ok l0 x - sQR (25)
OT 20 PRIIT X
oL xEr
OK LISI
ot
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I{BxI NEXT X
NEXt X, Y

syntax! NEXI [ <teller> I ,teller
SIATEl,tBtlT: trlarkeert het eintte van een FoR,/NExT-1us

Toel,lchting:

Bet NE:XT-atateDent in een FOR,/NEXI-Iu8 etuurt het prograltlna naar
het beEln van dle lus. De lua worilt nognaals doorlopen tl.a tle
teller-v.riabele niet groter is ttan tle eintliraartle die in het
FoR-atateeent yerd opgegeven.

De oaan nan ale teller-vari.abele is niet verplicht. Het NEXI-
atateoent neemt il.n de dichtstbijzijnde tel ler-var i abeLe.

Ala u net geneste lussen uerkt, noet u aaDgeven naar velke
teller-valiabele u na het doorlopen van ale lus vrilt terugkeren.
Stuur rt behulp van I{EXI tle progra.runabesturing eerat naar ile
genegte lua eo tLarna naar de buiterate lus. ceef alan eergt de
teller-varlabele op van ale geneste lua en alaarna die van de
bultenste lua.

Zle3 FOR

Voorbeeld:

Ok I0 FOR Z=ITO3
OK 20 PRINT 'Y'ok30PoRQ=lrO2
ok l0 PRrNt ,x.
ok 50 NEixT Q,Z
OK RUN
v
x
x
Y
x
x
v
x
x
ok
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x$ - oest (r)

Syntax3 X$ - @I.$ (<nuErleke .tprassl.€> )

FUNCIIB! ceeft ale octalq Dotatle van hst opgagavoD gatal.

Ioellchtlng,
ocl$ gselt het opgegeven 9eta1 ueer ln de octalc notatlq, d.r.t.
!,plgens het 8-t!Ulg !tGls.l. E n 9qt!1 aht volgeor hct dsclllle
of het heraalechale atellel rorllt opgeEeveo, rordt qarat afga-
lotrd tot lnteger en pla ai.n o[g.!at tot e6D octlal gtatll. Eat
opgegeven getal DCt tusEqa -32768 sD 32767 UgEcn.

Zie ook. EEX$, SrRf

Voorb€e1al

olr 10 x$ - ocr$(3.a,
OK 20 PRIf,T XS
ok Rur{
3
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OI,D TBST

gyatqx! OLD <f lle-naa.D>

C(IolAtrDO. Lladt een bestaatrale prograu|.-flle in het werkge-haugen.

106l I chtl ng !

l t OLD, slult u alle geopenale fllea eo nist u aIIe varlabelen ofgpEevona tn hct geheugen voordat ale genoemde file qanaf de als-btte. yorAt gelaalen. OLD wlst ook elk ST BASIC programa ilat .
tlch to hct geheugen bevindt.
Ds flle-naa.u l! ale n aD alle u aan ale file gaf toen u heD net
SAyE op atllketle hebt opge8lagetr. U hoeft de- stanalaard gekorencrteDlle . BAS niet op te Eeven.

X t overeatr ct: IOAD

voolbeelds

OK OLD TtsST
ot
E6t progrlrDa IEST.BAS ls nu ln het geheugen geLaaten.
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ON ON X GOTO INIT, IOO, ENTRY, DONE

ON X GOSUB INIT, 1OO, ENTRY, DONE

Syntax: ON <numerieke exPressie> GOIO <rageLnumner> [<regel-
nunf,rer> l

. oN <nulErieke exPlesaie> GosUB <labe1> I,<Iabel>l

STATEUENTT Laat het prograluna naar een vatt ale opgegeveD proglan_
;;;;;i; roii.,o"n. D; iitkotnst van tle numerieke expreasie be-
p"iii-.u"i'*.ri van die regels itoralt gespronqen' llet oN-state-
ment kent twee vormen.

Toelichtiog:

De taarale van ile numerieke expressie bepaalt waar de progrannu-
uitvoerino worilt hervat. Is die waarde 1, alan wor'lt 

'le 
eer6te

iilel qeu-rui:<t; is ale waarde 2, alan woralt tle twee'le label ge-
bruikt,- enz. Hetzelfde geldt voor regelnutrnrer6'

Test ile uitkomst van de numerieke exPressie alvorens het oN-
statement in het Plograruna op te neeen.

AIs alie uitkomst geen geheel getaL is, Aan vitlalt eerst afronaiDg
plaats.

In het ON GosuB-staterrent noet ae uitkomst van de nuEelieke ex-
;;"";; ;"t numner ziin van tle eerste !e9e1 van een subroutine'
iet RETURN-statenent in de subroutine laat het progralrma naar
het eelste uitvoerbare statement dat op ON vo19t, gaan'

In een oN-statement kunt u elk regelnummer gebruiken' Het ON-

statement nrag overal in een prograruna wor'len gebruikt'

LO ON X GOTO 200, PATNT, 400

Als x de waarile I heeft, springt het ProgramDa naar regel 200i
.i" x a" waarale 2 heeft, dan springt het naar het atatement rEt
de label PAINT.

voorbeeld:

Ok 1.0 x = 1
ok 20 oN x Goro 70,80.90,990
Ok 70 PRINT 'Euidige ternijn:'x + I
ok 80 PRINT "Euitlige termijn:nx + 2

ok 90 PRrNT "guidige ternijn:nx + 3

Ok I20 x=x+I: GoTO 20
ok 990 END
OK RUN
ltuidige ternijn: 2
Ituidige Cermiin: 3
Buidige termijn: 4
Huidiqe termi jn: 4
tluidige ternijn: 5
Huidige termijn: 6
ok 
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ON ERROR GOI! ON ERROR GOTO 2OO

Sytrtax: oN ERROR GOfg <regelnu@er>

SIAIEIISI,D! Stuurt ate progt.ma-uitvoering naar het opgegeven
regelnu@er ala een fout optreealt.

ToellchtlDg !

Ilet ON EnROR GOrO kunt u fouten tijatens ile plograDea-uLtvoering
opvlngen atoo! het progrr@a naar een bepaalale regel te laten
apllng6n als ST BASIC een fout ontdekt.

u kunt de foutopvanging ultachakelen of ae foutopvanging van sI
BISIC actlveren Et behulp van tle instructie ON ERROR GOIO 0.

Als u ln een foutopvangingsroutine oN ERBOR GOm 0 gebruikt.
Iaat SI BASIC ite 'norDale' foutDelitlog verachiJDen en stopt Ae
progEaD!-ultvoerlng. Het ig raadzaan alttjat ON ERRoR GOIO 0 io
e€n foutopvanglngaroutlne te gebruiken, zotlat u ook onverrrachte
fouten kunt opvrngeo.

Zlet RBSUI|E

voorbeelalt

ok 80 0N BRROR GOIO 100
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OPEN

Synlax: OPEN <mode>, I * I <f i le-nunner>, <f i le-naam> [, <record-
lengte> l

SrATEIiENT: l.taakt in- en uitvoer (I,/O) mogelijk naar en valr een
fiLe of eelr lanalapparaat.

Toelichting:

IJ moet een diskette-file openen voortlat u er gegevens uit kunt
lezen of naar kunt wegsch!ijven. Met het OPEN-statenent woralt
aan de file een I/O-buffer toeget ezen en noralt bepaald in r,elke
mode de file voot l/o toegankelijk is.
Het file-nummer i6 een integer-expressie rtet een waarale tussen I
en 15. Een file-nunner is verboDalen met eeo file tolang die file
geopend is. Na het 6lulten van ile file kan het numter aan een
andere file worden toegewezen. De recordl-lengte is een j.Dteger-
explessie rdaafinee de recoral-lengte van $i1lekeurig toegankelijke
files eordt ingesteld. Het opgeven van ale lecoral-1eDgle is diet
verplicht. De systee$gekozen lengte is 128 bytes. AIa u voor een
seqentieel toegankelijke file een lecord-lengte sPecificeert,
alan ,ordt deze genegeerd.

De file-moale is ofwel sequentiele in- en uitvoer, ofidel paral-
Lelle in- en uitvoer. U geeft de mode aan met onderstaaDale

O uitvoer voor sequentieel toegankelijke files
r invoer voor sequentieel toegankelijke files
R in- en uitvoer voor willekeurig toegankelijke files

De letters dienen in kapitalen te irolalen ingetikt.
Als u rillekeurig toegankelijke recoltls invoert, lggq het
eerste record-nulurer r.orderr ingevoeaat als nI'. De alaaropvolgenale
recordnummers moeten sequentieel *olden ingevoeral, ilat ti1
zeggen, het tweede record-nummer is "2", het ilertle '3', eDz. Dit
kunt u doen via een FoR...NExT-lus. Als deze recorA-nummer i n9
niet wordt aangehouden, treedt een fout in het progranma op. A13
de file is aangemaakt, kunnen ale records in elke voLgorale woralen
aangeroepen (cET l1.vAR).

Voorbeeld:

ok 10 oPEN "R",l1, " Saldon
ok 20 FrELD 11,10 AS Vs,10 AS XS,30 AS N$
Ok 30 INPUT "ceef een coale van 4 cijferE in", CODBI
OK 40 GET *I, CODE!

OPEN "O' , *I, "FII,E. DAT",I28
OPEN ' I i ,I1. ' FILE. DAT",128
OPEN'Ri.*1, "FII,E. DAT"128
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OPEIT

Syntax: OPENI <vensternuinnEr>

STAIEIdENI3 Opent eeo ST BASIC-veoster.

Toellchtlng!

et OiENri opent u een ST BASIC-venater aat eeriler trEt CLOSEVT
$erd gealoten. Eet betreffenale venater verschijnt dan op ae voor-glonq 9p het schern. AIs het vendter reeals eertler weral geopend.
al,ao blijft het venEter op ate voorglonal. De vensters zlin ats
volgt genueteril:

0 ' mlT-venater
I - LlsT-venster
2 = OUTPUT-venater
3 = COUiOND-venster

f,.8.r BtJ .OPBIW uorden ln ate BAslc-intelpreter bepaalde fuac-tles geactlveeral saareee het Eyateem de slatua vaD- elk venster
biJhoudt. OD tlle lealeo rnag u geen (aet CLOSETT gesloten) BASIC-t€latera opeoen tloor het rechtstreekg aaDroepen vin lfS.
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OPTION BASA OPIION BASB O

OPTIOI{ BASE 1

syntax: oPTIoN BAS8 <1 of 0>

STAIEITEUT I ceeft de startrtarale a.n voo! arraytlu.Dslea.
Toeliqhtlng3

U gebruikt OPIION BISE 06 (16 d.nlnrr! ualtde voor ile lDalcr taneen array-allEnaie aan te geven. De ayateeogekoten atlrt allaleis 0i vanalaar aiat het eerste eleDent tan e6; arlay ala lnaler 0heeft. U kunt dle startsaarde van elke lnate: lnateilen op I ofweer veranalereo in 0.

U kunt OPIION BASB onb€perkt gebruilen.

zie: DIM

Voorbeelal!

OK IO OPTION BASE 1
ok 20 Drx As ( l0)
OK 30 OPTION BASB O
ok t0 Dru Ba(10)

At heeft nu I0 eleuenten, oaEliJk l-10. Bt heeft ll eleD€lnten3
0-10.
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qrr o,JT 2, X

6yntar: OqT <lntqger-erpressle>. <lnteger-eipreasie>
ElmtLBlIr Stuurt een byte naar een output-t oort.
Io€IlchtlDgl
Dg ocrste Lnteger-expreaale ataat voor het poortnu@er. De t*ee-
ala arDa.asl. is de byte aile u naar de poort- stuutt. Dere exples-.lc Det reaulteren Ln een Integerpaarda tuaaeo O en 255.

D€ DoortcD vao ale AIIRI St cooputer hebben ale volgende poort-
DUDCTA!

0 - PRIf,TER (parallel poort)
I - Nrx (RS-232 )
2 - CONSOLE ( achem)
3 - IiIDI (Hualcal Inatrunent Digltal Interface)

. a - IOBISBIBORD

Voolbccld:

ok 100 rP xt>5 rB4 qrr 3,(x-2,
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PCIRCLE PCTRCLE 50,80,50
PCTRCLE 50,80,50,900,1800

syntax: PCIRCLE <hori2ontaal midde lpunt, vert i caal midaelpuDt,radi us> [ <, b€ginhoek, ei ndhoek> I

STATEIiTENT: PCIRCLE tekent ingekleurde cirkels en taartvoitnige
uitsneden.

Toelichting:

PCIRCLE tek-e_nt- een ingekleurde cirkel waarvan het nidalelpuDtwoldt bepaald aoor het punt tlat door ale eerste twee paladleter6
wordt gedefinieeralr horizontaal middelpunt en vertica;I niatatel_punt. De posities worden uitgedruke in- pixels, getei<f vanuit delinkerbovenhoek van het output-venster.
De alerde parameter, raaliua, woralt eveneelrs in pixels uitgealrukt.De horizontale en vertj.caie pixel-te1ling is ;fhaakeliji van ilegekozen resolutie en de grootte van iet output-veniter. Decirkel woralt getekeod in de- door u gekozen t1""? t tr"Lae para-
meter van het CoLoR-statenent ) .

De la-atste tl.ee paraneters, begin- en eindhoek, zijn optioneel.Als. deze oiet soralen opgegeven, tekent PCIRCLE 6ea ^volledige
cirkel. -lilaakt u t,eI gebruik van begin- en eindhoek, alao ,oraltalleen Aat deel van de cirkel getlkend alat tusseo ilie trtepunten 1igt. PCIRCLE tekent een ingekleurate, taartvoroige uit-snede, geen krcrnde. Hoeken worden uitgedrukt in grader! naal 10.U spec_ificeert 45 graden dua ala 450, l8O graaeD-al6 1800, enz.'0 graden is rechts in het veaster, 90 {ra<len is bove;, 180gl1d9! i" links en 270 graden i6 oDder.- COIOR 1,3,1:PCIRCLE
100,30,30,0,3500 tekent een groen ingekleurde cirkel.
zie:CIRCLE, EILIPSE, pELLIpSE

Voo!beeld:

Ok 10 COLOR I,o,1:CLEARW 2
ok 20 crRcLE 100,50,40
ok 30 coLoR I, 2,1
ok 40 PcrRcLE 10 0 , 5 0 , 4 0 , 3 O O , 9 0 0
OK RUN
IIn het output-venster verschljnt een zrlalte cirke]. en opde positie 30 graden een lode uitsnede vao 60 gradenl
ok
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PEEK x = PBEK(Y )

SyDtax! X = PEEtr (<geheugen-aalres>)

PUNCTIE! Geeft de inboual van een bepaalde geheugen loca! ie.
Toellchtiog!

PEEf, geeft ale *aartle tlie in het opgegeven geheugenatlres is opge-
slagen. Eet soort rraartle is afhaakelijk vaa ale laatate DEF SEG
functle die reral gebruikt. Daarbij 9e1dt:

Als DEF SBG > 0, alan t.oralt na PEEK een byte weergegeven
onEeacht hoe de geheugenlocatie irordt opgegeven. De bi.j
DEF SEG gebruikte nunErieke waarde sordt opgeteld bij het
bij PEE( of POKE opgegeven adres.

AI.8 DEP SEG = 0 en tle locatie wordt opgegeveo a1s eeo
PloAI-expresaie. ttan leidt PEEK tot eeD wooral van 2 bytes.

A18 DEP SBG = 0 en het adres eordt opgegeven aloor
DEPDBL, dan leiat PEEK tot eeo integer van 4 bytes.

U Doet het geheugenadres opgeven als waarde van een variabele,
toala lD het ontlerEtaande voorbeeld. Gebruik geen constante.

Zie ook: POKE, DEF SBG

ll.8.: AIs u PEEtr gebruikt, gaat de ST-Computer aaa! de isuper-
visory'-Dode, Dlt betelent dat u elke geheugenlocatie kunt op-
loepen, incluaief bescherhale geheugenadreggen.

Voo!beelal !

Ok I00 BYrEc - PEEK(234)
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PELLIPSE PELLTPSE 50.80,L00,50
PELLTPSE 50,80,100,50,900,1800

Syntax: PELLIPSE <horizontaal Eidalelpunt,verticaal Dialalelpunt,
hori zontale raaliu6, verticale laattus> [ <, beginhoek, elnathoek> I

STATEUENT: PBLLIPSE tekent iogekleurale el1ip6eo en ellipsvorolEe
taartuitsnealen.

Toelichtiag:

PELLIPSE tekeol een ellipa ,aarvan h6t Didaelpunt roratt beprald
aloor het punt d.t door ale eergte teee paraDeters rorttt gealefl-
nieeril: horizontaal nitldelpunt eD veltLcaal. [idatelpunt. De poai-
ties worden uitgetlrukt in pi:.ela, geteld vaauit de linkerboven-
hoek van het output-veDater. De (lerale en vierale paraEter, horl-
zontale raaliua en vertical.e ratliua, worilen eveneena ln plxela
uitgetlrukt. De horizontale en verticale pixel-tetting is afhanke-
Iijk vaD de gekozeD reEoLutie en de grootte van het outirut-
venster. De ellipa wordt getekenil in ae ibor u gekoreD tleur
(paraDeter 2 van het ColoR-staternent ) .

De Laatste twee parar0eters, begin- en eindhoek, rljn optloneeL.
AIs aleze Diet rroralen opgegeven. tekent PELLIPSE een volteatlge
ellips. Uaakt u vel gebruik van begin- en elntlhoek. ahn ,oralt
alleea tLat deel van de ellips getekend d.t tusaen (Ue tveepunten Iigt. PELLIPSE tekent een ingekleurtle taartvorDlge ult-
snede.

HoekeD irolalen uitgearukt in glaalen maal L0. U speqiflceert a5
graden dua ala 450, 180 gratleo als 1800. enz. 0 graden 15 rechta
in bet veoster, 90 graaleD ls bove[, 180 graaleo Ia llDks en 2?0
gratlen is onaler. COIOR l,2,I:PELLIPSE I00.50,50,50.0.3500 tekeDt
een groen ingekleurde e11ips.

zie: ELLIPSE. CIRCLE, PCIRCLE

Voorbeeldt

Ok I0 CoIOR I.o.1:CLEARW 2
ok 20 ELLTPSE t 00,80,{0,80
ok 30 coLoR 1,2,1
ok 40 PELT,TPSE 100.80,40, E0,300,900
OK RUN
lIn het output-vea8ter verachijtrt een zvalte elllp8 en op
ile poaitie 30 graden een lode uitsneale vao 60 gra(lenl
ok
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POKE POKE 1565, X

Syntax: POKE<adrea>,<gegevens>

STATEuENT: Schrijft gegevens naa! het aloor u gespecificeerde
geheugenat[res.

Toelichting:
I.let POrE slaat u een ,aalde op i.n een aloor u geapeci f iceerale
Dlaats in het oeheuqen. Dat is eeo absoluut aalles alat in ale vorm
iran een nuueri6ke eipressie r.ortl! opgegeven. ltet data-type wordt
bepaalal doo! het laatate DEF SBc-statenent en aloor de wijze i,aa!-
op het ailrea rortlt opgegeven.

Als DBF SEG > 0, <tan woratt altijd I byte weggeschreve!,
hoe het aAres ook rortlt opgegeven. tlet in POKE opgegeven
aalres woralt opgeteld bij tle in het Iaatste DEB SEc-statement
opgegevelr vaarale.

A1s DEP SEG = O en het POKE-adres als een FloAT-expressie
irortlt opgegeven, alan soralt een r,ooral van 2 bytes l,eg-
geschreven.

A.].s DEF SEG = O en het adres woralt gespecificeerd aoor
DBFDBL. tlan wordt een integer van il bytes ueggeschreven.

Al.s tle ueg te schrijvea iraarale buiten het bereik 0-255 va1t, tlan
woralt via POKE ale ninat sigoificante byCe ueggeschreven.
voorbeeltl:

Ok 5 DBF sEG=300000
ok 10 PoKE xt,257

heeft dezelfale uitrerking als:

ok 5 DEF SBG=3000000
ok 10 PoKE xt,]

De tegettgeEtelde instructie vaa PO(E is PEEI(. U gebruikt PEEX en
POKE vooi het overbrengen van argumenten en ilata naar nrachine-
taal- subrout ines.

Zie: PEEK, DES SEG

voorbeelal:

Ok I00 FOR LOCI=I TO LEN(OUT,MSG$)
ok 120 poKE rirsc. Loct+Loct, Asc ( urDs (our, uscs, Loc$, ) )
OK I3O NEXT I,OCI
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N.B.: Bij het gebluik van PBEK en POKE grat ale cou[ruter ouernaar de n aupervi aory n -node. naarblj u dan ioegang heeft tot allegeheugenadles€en, dua ook de beaclernate adreieeti. AIs u echterprobeert met POKE de inhoud van een Eeheugenadrea van het TOSoperating Systeem te niJrlgen, loopt -het ;yateeD uast. ro itratgeval moet u het Eyateen opnieug opatarten.
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DC. x . DOA( 0l

etDtEr I - D6( <alurlr-arguDnt> )

ffiirfr!::. - htrrittsc porltl. tao .ie cur.or q) bet tchen of

lcllaDtlBtr
D. raat lhtr porttte vr! it cu.Elor l. Dul. l,06 g.€ft nl.t p.r
ibllBltt. itr rt..&erlcliJtc po.ltlG rrD atc prtDt*op:

tt. oolr 116
Yoorb..litt

OI a0 I - Po8(01
0t 30 t'' !'t. prlDttotr .t!.t ln kolor ., x
C. 30 ll R!C. tltD < PG(o) lrEf ANra.ltR - x
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PRINT PRINT X,Y
PRINT X,Y
PRINT A$
?A$

Syntax: PRINT [<expressie> <, of i><expre6sie> t<, of ,>]l
STATETTENT: Laat gegevens in het output-venster vetschijnen.
ToeI ichting:
PRINT stuurt opgegeven expressies naar het output-venster. BiJ
PRINT kunt u een willekeurig aantal expressi.es gebruiken. Deze
moeten worden gescheiden aloor een kotEla of een punt-konna.

Met het acheidingsteken bepaalt u waar ale explessiea op het
scherm verschijnen. ST BASIC veraleelt een schentrregel io vel.ilen
van 14 posities e1k. Als u bij PRIN! konma,s tussen ile expLes-
sies zet, woralt elke e[pressie in het eerstvolgende velil afge-
bee1d. Gebruikt u alaarentegen een punt-korNia, tlan worden ale
expre6sies alirect achter elkaar afgebeeLd, dus zonder apatiea
ertussen. Numerieke expre8sies worden alan al,Ieen vaD elkaar
gescheiden door een spatie voor het eventuele min-teken.

Als u een lijst net expressies beEinaligt met een komma, gaat ST
BASIC naar het eerstvolgende veld, lEar niet naar een nieuire
regel. Als u een lijst met een punt-komna beEindigt, Iaat ST
BASIC de cursor aan het einale van de laatste expregsie staan.

In plaats van PRINT kuDt u ook eetr ? gebruiken. ? A heeft ilezelf-
ale betekenis als PRINT A.

Voorbeeld:

OK 10 PRINT ,Test ST BASICT
OK 20 PRINT
Ok 30 A$ = "ee4" : B$ = "titee' : C$ = 'drie'
Ok 40 A=23: 8=567: C=5
ok 50 PRrNT A$.BS,C$
Ok 60 PRINT AS iBS;c$
OK ?O PRINT A,B,C
Ok 80 PRINI AiBiCi
OK 90 END
OK RUN
Test ST BASIC

alrieeen
eentneedrie

23
23 567 5

ok

567
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PRINTT PRINTI ],A$, X
?l

Syntax: PRINT* < f i Ie-nummer> , <erpres 5i e> , <express i e>

STATEIIENI: schrijft gegevens eeg naar een diskette-fiLe'

Toelichting:

PRINIT schrijft expreasies weg naar de file die u met het file-
nuDmer hebt bpgegeven. Ilet file-nununer is het numller dat u aan
tle file gaf i&ri u tren opende. Bij elk PRrNT*-statement uor'lt
66n recor-<l aangehaakt. Vooir elke ex-pressie in heL PRINT*-state-
ment woralt een apart velal aangemaakt.

Bij PRINT* kunt u een wi'llekeurig aantal expressies gebruiken.
De;e noeten woralen geschei.alen door een komma of een punt-komma'

Bi.j PRINTI worden ale gegevens oP dezelfde nanier naar 
'le 

fife
gelchreven als de wijzs iraarop ze op het schern zouden verschij_
nen bij gebruik van PRINT.

U noet exact aangeven hoe u ale gegevens op de alisketCe i'ri I't op-
6laan aloo! <le juiste interpunctietekens te gebruiken.

voorbeelal:

x$ = "l'laltens "zS="c.s"
U wilt

Martens, C. S.

naar de aliskette schrijven. Omdat geen
konma bevat, noch voor 'flarteas", noch

ok PRINI*I, X$; Z s

van beiale variabelen een
na ic.s.", schrijft u net

aleze gegevens naar ale diskette als:

t{alteos C. S.

Als u een komna in deze naan wilt opnemen, dan moet u 
'le 

in6truc_
tie

Ok PRINT|I,x$, ", " tZS

geven, rraarbij de konma als een Ietterlijke string tussen aan-
halingstekens is opgenomen.

voorbeeld:

Ok 50 PRINTIVIJF.TEX; A$,B$,C$
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PRINT USING
x, Yt z

PRINT USING FORU$, X, Y,
PRINT* 1, USING PORT.I$,
?USING

Syntax: PRINT USING<st!ing-expreasie>r<1ijst expreaaiea>i
PRINTI <fi le- lumner> , USING<" string-explessien > i <Li j 5t
expressies>

STATE ENT! Laat uitvoer volgens een bepaald fortEt velschijnen.

Toe l ichting:
Met PRINT USING Iaat u gegevenB op het schefln verEcbi.jneD. lGt
PRINTI usrNc Echrijft u gegevens ,eg naar een ali skette-fj.1e. ID
beiale statenents mogen deze gegeveDs strings of getallen zijD.
Bij PRTNTI UsrNG is het file-nuhner het numer ilat u aan tle file
gaf toen u deze openale.

rn beide statements is atd striDg-expressie tuagen aanhalings-
tekens een lijst karakters raarmee u ile velaleD en tle forDats van
de af te beelden gegevens bepaalt. De lijst rEt explesEies bevat
de items dlie moeten eoralen afgebeeld; tleze woralen onalerling
gescheiden aloor konna I s of puDt-koma I E. A16 ale Lijst ret een
punt-konuna eindigt, blijft tle cursor aan het einale van ale laat-
ste expressie staan.

De kalakters die u-gebruikt voor het bepalen van
wordeo vervangen aloor de gegevens uit ale Iijgt Det
tenzij het Lelterlijke karakters zijn.

het fornat
expressiea,

Hieronaler vinat u een overzicht van ale karakters alie u gebruikt
voor het bepalen van het format.

Karakter

!

\karaktrs\

&

Karakter

{

FORT.'AT RMA(TERS VOOR STRING-VEI,DEN

BetekeniE

afbeelden van het eerste karakter van elke
opgegeven striog.
kalaktera pluE 2 g€eft het totale aantal af te
beelden karakters van de gespeci f i ceerale string.
specificeert een string-velal van variabele
lengte.

EORMAT KARAKTERS VOOR NUMERIERE VET,DEN

Betekenis

vertegenwoortligt 66n cijferpositie in een
nuneriek veLd.
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. voegt een nul ln on ronotlig cijferpogitieE op Le
vu1len.

+ hat het tekeo (plus of Ein) voor het getal
verschi J nen.

- geeft negatieve getallen, voorafgegaan aloor een
uiD-teken.

vult voor het getal ataanile spatle6 op Det
sterretJe6.

9$ laat ilirect voor het afgebeelde getal een dollar-
aynbool verachi Jnen.

rr$ vult voor het getal ataande sapatiea op net
aterretjes op en laat voor het 9eta1 een alollar-
ayubool verachijnen.

, voegt eeo k@Da in v66r elk dertle cijfer linkB
\ran de ileclDale punt.

beetalt het getal af volgens ile exponentl€le
notatie.

_ laat het eolgenile karakter verschijnen zoal6
het yerd ingetikt.

In ile forDt-string kunt u ook tekst opnenen, zoals in het
volgende rroorbeeld:

voorbeelal:

Ok I0 PRINT USING .DIT IS PILE _lll.il
OK RUN
DIf IS PTLE 

' 
{

ok
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PUT 11, 5

syntax! PUT [ | ] <f ile-nuDEer>' <tecoral-Dunper>

sTAtEl.tENT: schrijft een lecora uit een buffer eeg naar eell
ili Bkette-file.
Toelichting:

Het file-nuDEr ls het nu@r al,at u.an ale file gaf toen u tlete
openale. Het recortl-nunDef ia optioneel. Ala u recordl-Du!rera
opgeeft, Doet u beginnen net het 9eta1 1, veivolgena 2. etc. Een
wan ale eenvou<tigste uanieren voor het correct opgeven vln tle
recoral-nunmers is het gebruik van een FoR-NBil(I lua. Ala u geen
recortl-DuDrner opgeef t, gebluikt PUI het lecoril-nu@r alat volgt
op het record-numer ln ile laatste GBI- of PuE-instructle. Eet
boogat Dogelijke lecoril-nutlDer is X2767.

Gebruik eerst LSET of RSEI voor u gegeveoa @t PUT iD ile buffer
plaatst.

Voorbeeld!

ok I00 LsEr 0S = x$
OK I2O PUTT2, RCORDi
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ooll' ourl

8yDt..r QUII

C(IOIIIIIXT! llet illt cq@ando v6rla.t u Sf BASIC en ke€rt u terug
atlr aL GEl-Desktop.

Ioclt chtl nE !

oglf tlult alla flles an laat u terugkeretr naar tle cEH-Deaktop.
Paograla I r ln het gGheugen gaan verlolen.
I{t ovsraad rEts SYSTEU.

Voorbaelal.

OT OUIT

C-II'

atarimuseum.nl



RANDOMIZE RANDOMIZE X

Syntax: RANDOMIZE [ <nunerieke expre6sie> I

STATEUH{T: Voorziet de randloE nunbe! genelator van eeD start-
waarde (=Eeeal).

Toelichting:

U gebruikt RANDOMIZE saoen met de RND-fuDctie voor het geneleren
vai toevalsgetallen. AIs geen nunerieke expressie opgeeft,
vraagt ST BASIC autonatiach oD eer, "random nuDbet 6eeal.. U kunt
ilan alsnog een startlraarde opgeven.

AIs u in eetr prograoiE toevalsgetatlen rrilt lateo geneleren,
begin tlat progranDa tlan met IiANDOIIIZE 0. Doet u alat niet, dan
rroralt oa elk RND-atatene[t eteeals atezelfde reeks getallen gege-
nereerd, zodat er van toevalagetal.Ien geen splake reer is.
Zie RND-fuDctie voor veldere inforDatie over het genereren vansillekeurige geta1len.

Voorbeelal:

OK IO RANDOIi{IZE O
Ok20PORX=IrOI0
OK 30 PRINT RND
ok 40 NExr x
OK RUN

.957 395

.427L13

.406267

.0206223

.86628

.886706

.435054

.199??3

.505869

.801594
ok
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READ READ A, B, AS

S)lntlx: READ<variabele>, <variabele>

STAIBI:ENI3 Kent ale waarden uit eeo DATA-statement toe aaD varia-
be len.

Toellchting:

REAII roralt altijd gebruikt in c@rbiDatie net DATA. READ Leest ale
vaalflea in het DAIA-stateuent een voor eeD in en kent aleze
achtereeNrolgena toe aan ale variabelen in de RElrD-opdracht. Itet
type variabelen (nu[Eriek of gtring) ia de READ-oadracht &oet
overeeDatelulen net het type (numeriek of string) van ale constan-ten In de DATA-IiJst. Is dit niet het geval, alan treeitt een fout
op.

0 kunt 66n REN)-opalracht gebruiken voor neerdere DATA-state-
lrEnta. AIa het aantal waaralea in het DAIA-statenent groter is
aLn het aantal variabeLeD in het READ-atatement, ilan zal de
volgende READ-opdr.cht doorgaan rnet inlezen vanaf de eerste, nog
nleC aelezen DATA-waarde en alie toekennen aan ile variabelen i;
ttJa ltjst toewiJzen. Als er geen ninder REIu)-opdrachten zijndln DATA-naarden, dan rorden tle overblijvenale D&A-waarden gi-
negeeral.

Ala het aaatal uaaralen in het DATA-statement kleiner is aan hetalntal variabelen iD het RBAD-statement, alan rorat het volgende
DATA-gtatenent gelezea. AIs er geen DATA-staternent meer vo1gt,
dan verschijnt eea foutneliting alie duidelijk maakC dat het READ-
atateoent geen DATA meer kan viDden (out of data).
U kutrt RESTORE gebruiken om de DAIA-constanCen vanaf een opge-
geven regelnumer ale daarna volgenale DATA-statemeots opnieuw telaten gebruiken aoor een aader READ-statement.

Zj.e! DATA,.RESTORE

Voorbeelall

ok l0 READ X.Y. Z
OK 20 RBSTORE
Ok 30 GIIIDDELDE = l)<+y+zt /3
ok {0 DAIA 23.t.99.2,77
OK 50 PRINT GIIIDDELDE
OK 60 READ X,Y, Z
ok 7o Pnoouxr=x*Yrz
OK 80 PRINT PRODUKT
OK 90 END
OK RUN

63.2
160720

ok
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RET.I REM DIT IS EEN TOELICBTINGI DIT IS EEN TOELICSUNG

Syntax: REl,l <toelichting>

STATEUENT: Voo! het plaatsen van een toelichting in het proglaE-
na.

Toelichtiog:

RElt|-stateuents helpen u en analeren eeD plograrlla betel te over-zien. REI[{- Etatenents verachijDen weI in tta proglarDA-li!tlng8,
rnaar kunnen niet wordeD uitgevoeral. Een REti-regel Dag DaaiDAal
245 karakters lang ziln. Als u een REM-atateaent lntikt atratlanger ia alan de breedte van het achern, aLn kunt u Dialalels eenline-feeal ale regel laoger naken.

Als u vanuit een GOTO- of cosuB-atatetnent direct na.! een RE!i-legel splingt, dan uordt Ae werkelijke uitvoerinE van het pro-
grauna voortgezet op fle eerstvolgenate programrlegel.
In plaats van RElt Dag ook een apostlof (.) rrotdetr gebruikt.
VoorbeeLal:

OK lOO IDIT IS EEN OPIIERKING

ia een geldig statenent.

Voorbeela:

OK 10 REIi DIT PROGRAIiIMA BEREXENT EET XI{ADRAAT \IAN EEN GETAL
Ok 20 INPU! "GEEP EBN GETAL IN.,X
Ok 30 x-Xrx
OK 40 PRINT (
OK 50 I TERUG VOOR EEN ANDER GBTAL
ok 50 Goro 20
ok 70 sND
RUN
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RENUM RENUM 50,10.2O

syotax: RENUU [<nieuwe eerste regef>][,<beginregel>]
[,<iocerval>]

STATE ENf: Voor het opnieuw nlrmmeren van progranhareqels .

Toelichting:

Als u op aliverse plaalsen regels aan uw progralnma hebt toege-
voegd en ale regelnummers daardoor een onregelmatig interval
hebben gekregen, dan kunt u deze laten hernunneren. U hoeft
GOfO, GOSUB- of andere statenents niet zelf aan te passen aan de
nieuire regelnumnering.

A16 u alleen de RENUII-opdracht geeft, krijgt de eerste regel van
het prograftta het regel"numner 1O en woralen volgende regel's
steeds met 10 opgehoogd.

U kunt ook zelf opgeven welk nieuw regelnunmer vool de eerste
re9e1 noet vorden gebruikt. Ook kunt u opgeven vanaf welk huidig
regelnutme! het hernunneren moet beginnen. Ten slotte kunt u
zelf het interval voor ale nieuwe regelnununers oPgeven. Voo!-
beelden:

RENUM IO, 30,10

In tlit gevaL wordt inet h€t heroummereD begonnen bij het oude
regelnudrer 30. Dit worat dan regel'nummer 10. Bet interval tus-
Ee; ale regeloummers rrordt I0. De tweede progranmaregel kriigt
dlua regelnunurEr 20, de dertle 30, enz.

RENUU 10, 30,20

Nu {otdt met hernummeren begonnen bij het oude reqelnunmer 30.
Dit uoralt alan regelnununer I0. De regelnuruners worden steeds
opgehoogtl net 20, dus de voLgende regeLnumners woralen 30, 50,
70, enz.

Bij RENUM hoeft u niet alle opties op te geven- riilt u-bij voor-
be6ld alleen het interval opgeven. dan moet u wel kouma's gebrui-
keo om aan te geven alat u alleen het interval opgeeft, zonaler
nieui. eerste regelnunnrea of beginregel. voorbeelcl:
RENUU , ,20.

Bij RENUu ,oraen aIle verwi.jzingen naar regelnulNners in state-
reits als GoTo, cosuB, rF...THEN...ELSE, oN...GoTo en oN...GosuB
aangepast aaD ale nieuwe regeLnummers. Als in een van aleze state_
renfs- eet ni.et-begtaand legelnuraner voorkomt, tlan wordt 

'le 
ver-

wlj z in9 niet gewijzigal.
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REtlUll kan Diet ,oEtleD gobruikt o ale volgorato
prograe.regela te rljrlgen.
BiJ RBNUI eoralt op ale huldlgG diahctte een flle r.t ale !.!!
BASIC. IIRX aang€oaalt.

lf.E.t De diakGtte laE olet Cogen overachrLJeqn baachend tijn.
VooEb€elalt

Ok15X-5
Ok20z-3
Ok25Y-I0
OK 30 PRINT X+Y-Z
Ok RENUl,l

LIST
Okl0x-5
Ok20z-3
ok30Y-10
ok a0 PnINt x+Y-,
ok
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REPLACE REPLACE PROGR. BAS
REPLACE PROGR. BAS, 10O.8OO

Syntaxr REPLACE [ <file-naam>] [, <Iijst regelnununers> ]

SIAIEUENT: Vervangt ae ouale versi.e van eetl file door eeo nieuwe
versl,e.

Ioellchting:
U gebruikt REPLACE salen met OLD en LOAD. Na het latlen en wij-
zigeD van de ouate file slaat u mec REPLACE de herziene versie oP
ale aliskette op. De outle versie gaat ilaarbij verloren

AIa u een <file-naan> opgeeft, slaat REPLACE het progranna onder
die file-naan op, in plaats van onder de huidige prograrNnanaan.
U kunt ook alechts een deel van een progranurE opslaan door bij
REPLACE tle nurEers op te geven van de regels die u irilt laten
op6laan.

REPLACE ,erkt op dezelfde manier a1a SAVE, maar bij REPLACE mag
ile naah van ale weg te schrijven file eeraler voor een andere file
,iJn gebruikt. In heC onderstaanale voorbeeld wordt eerst het
prograllrtra TELPROG naar het lrerkgeheugen overgebracht. Vervofgens
voegt u regel 130 toe of tikt u op ale al bestaanale regel 130 een
nieue statement in, Ten slotte wordt het aldus gewijzigde pro-
graruE op ali.kette opgeslagen.

voorbeelal:

OK OLD IELPROG
Ok 130 IF X = I0 THEN END
OK REPLACE
ok
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Syntax: RESET

SEATEMENT: RESEI zet ate lnhouil van het output-venater ln tle
graphlcE-buf fer.
loelich!ing:
AIs 'Buffered Glaphica' is geactiveeltl, daB kopleert RBSBT aie
inhoutl van het output-venster naar tte graphlcs-buffer. EieEee
kan een grafische afbeelding op aliskette roraten opgealagen of
xeer in het output-venstef soraleo afgebeela na een aantal gra-
fieche bererkingLn, Met OPENn laat u tle inhoual van tle Eraphica-
buf f e eer ln het output-venater verachijnen.

voorbeeld:

ok 10 coloR r,0,1,1,1
ok 20 crRcLE 100,100,50
Ok 30 RESET: I ZET BEELD IN BUFFER
ok {0 cLEARw 2
ok 50 PcrRcLE r00. r00,50
Ok 60 FOR I=I m 1000.NEXT
ok 70 oPENw 2
OK 80 BND
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RESTORE RESTORE <regelnummer>

Syntax: RESToRE 200

STATEHBNT: Leest DATA-statenrents opnieuw.

Toelichting:

Met RESTORE kunt u opgeven r€1k DATA-statement gebluikt noet
norilen bij READ-statements. RESTORE zoekt de ee!ste waarale in
het eerste DATA-statement op of na het opgegeven regelnunmer en
neemt alat atatement als beginpunt biJ het eer6tvol.gende REIID-
atatenent.

RESTORE kan naar elk Hi.llekeurig DATA-statemeot in een programma
velrrijsen. Het bij RESTORE opgegeven regelnumme. bepialt welk
DATA-statenent rroralt gekozen. Het regelnummer dat u bij RESTORE
oPgeeft, hoeft. niet alat van een DATA-statement te zijni het kan
ook een Diet-bestaand regelnunner zijn. Het volgende RBAD-state-rEnt gebruikt het eerstvolgende DATA-statenent na of op ale regeldie bij RESTORB werd opgege-ven.

Voo!beelal:

ok 10 READ X,Y, Z,
OK 20 RESTORB
Ok 30 GIiIDDBLDE = tX + y + Z)/3
ok 40 DArA 23.4, A9.2t 77
OK 50 PRINT GMIDDBLDE
ok 60 READ X,Y, Z
okT0PRoDUKI=X*Y'.2
OK 80 PRINT PRODUKT
OK 90 END
OK RUN

63.2
t60720

ok
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RESUUE RESUME (O)
RESUME NEXT
RESUTTE 2OO

Syntax: RESUI{E (0)
RESUUE NEXT

' REsuttE <regelnunmer>

STATEI.IENT: Voor heC voortzeteen van ale prograrutrlt-uitvoering na

.' een fout.
Toelichting:

' Nadat een fout is opgetrealen en eeD foutafhanaleliDgsrout j.ne i3
uitgevoerd, laat u meC RESUiIE de nor&ale plogranma_uitvoerlng
hervatten. cebruik REsuirE alleen aan het einde van een foutaf-
handelingsroucine. Een REsullS-opdracht die buitea een actieve
foutafhandel i ngs rout i ne sLaat, Leidt tot een niet te velbelpen
fout .

RESUME en RESUIiIE 0 zetten ale prograrirE-uitvoeling voort vanaf ile
opdracht iraar de fout optlaal.

Bij RESUIIE NEXT woralt ale progranha-uitvoer j.ng voortgezet vanaf
de opalracht, volgenal op alie gaarin ale fout voorkwan.

Bij RESUME <regefnununer> oordt tle Prograrma-ui tvoeri ttg voort-
gezet vanaf het opgegeven regelnumner.

Voorbeeldr

ok 100 0N ERRoR Goro 700
.:
. ok 700 IF (ERR = 300) AND (ERR = 150) TEEN PRINT

. "u rnoet minimaal I getaL intikken"r RESUUE 140
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REIURT{ RETURN

6yntar: RBftJRx

ETATEIiBNT: Stuurt de prograduE-ui tvoering vanuit een subroutine
nrar het statenent dat volgt op de laatste GOSUB.

toellcbting:
llet RETT RN stuurt u ale progranma-ui tvoering oaar het eerste
atateDent aat ln het hoofalprogranrE volgt op een re9e1 waaain de
aubroutine ueril aangeroepea. Dit kan een GOSUB- of een ON...
GosuB-statenent rl Jn.

Voorbeeltl:

OK 10 GOSUB ALFA
OK 20 REU TERUGXEERPUNT NA UITVOERING SUBROUTINE
OK 30 PRINT A
ok ilo GoTO 200
Ok 100 AIFA. REl, BBGIN vAN SUBROUTINE
Ok I10 Ar5r5
OK I2O RETURN
ok 200 END
OK Rt'N

30
ok
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RIGHTS xS = RIGHTS (AS,5)

syntax: X$ = RIGHT$ ( <doel- str ing > <aantal karakters> )

FUNCIIET ceeft een string met het laatgte <aancal karakterE> vao
de <tloel-string>.

Toelichting:

RIGHTS leest vanaf het einale van de aloel-string het aaatal kalak-
ters alat u opgeeft, van recbts oaar Links. A16 u een aaotal
kaaakters opgeeft dat groter dan of gelijk is aan de Iengte van
de doel-stling, dan wordt via RIGttT$ de gehele tloel-atriDg veer-
gegeven. ALs het aantal opgegeven karakters 0 i6, lelalt RIGETS
tot een lege string,
Voorbeelal 1:

Ok 10 A$ = "I{arktslrategieenn
Ok 20 BS = .Regionale reEpoos,
Ok 30 CS = "Teatresultaten'
Ok 40 INPurcalalogusnudner' , CATALOGS
Ok 50 IF RIGH!$ (CATALOG9,I ) = "I" THEN PRINT 'U hebt
gekozen"
OK 60 PRINT T?ESTPRO CATALOG SERIEI'
Ok 70 PRINT "Kies uit ale volgeade kopteksten:.
OK 80 PRINT AS
OK 90 PRINT BS
OK IOO PRINT C$
OK RUN
Catalogusnumrer? Atari prograDDa catalogus 201
U hebt gekozen
TESTPRO CATALOG SERIE1
Kies uit de volgende kopteksten:
Uarktstrategieen
Regionale !espons
Testresultaten
ok

voorbeeld 2:

ok 10 AS ='sT BASICi
Ok 20 BS = RIGHTS(A$,5)
OK 30 PRINT B$
OK RUN
OK BASIC
ok
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RND X = RND
X = RNDI Y )
X = RND(0)
x = RND( -Y )

Syntaxr X = RND { (<nunerieke expressie>)l

FTNCTIE: Genereert een wilLekeurig 9eta1.
Toelichting:

RND leialt tot een uniform verdeel.d willekeurig getaf tussen 0 enl. l{anneer u v66! de RND-functie geen RANDOMIZE-f unctie ge-
bruikt, rordt rEt RND na elke RuN-opdracht steeds dezelfde reeksgetaIIen herhaald.

De functie RND werkt nieC steeds hetzelfde, naar is afhankelijk
van ale waarde die u opgeeft bij de numerieke expressie. Daarbij
gelalt:

Bij RND (<positieve expressie>) wordt het votgende getal uit
ale reeks afgebeeld.

Bij RND (0) woralt het laatst gegenereerde getal afgebeeld,
' zotrder verantlering van ale gebruikte reeks.

Bij RND ( <negatieve erpressie>) neemt de aandom generator
het aegatieve getal als nieuwe startwaalde (=seed) en geeft
alaarna het eerstvolgende getal uit de nieulre reeks.

U nag de nuttErieke expressie achternege laten, In dat geval
lrerkt de functie RND alsof u een positieve explessie opgaf.

N.B.: Zie ook RANDOMIZE voor informatie over de start!.aarde.
Voorbeeld,

Ok 10 RANDOrirrzE
Ok20x=RND
ok 30 woRP $
Ok 40 IF X > .5 TIIEN WORPS = ,,Kop"
Ok 50 INPUT ,,Kop of munt"i Rs
OK 60 IE R$ = WORPS THEN PRINT "Goed geraden.. ELSE PRINT
"Jallher, fout,'
OK RUN

Ranalon number seed (-32768 to + 32?67)? 2
Kop of munt? Kop
Goed geraden
ok
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RSET A$ - B$

Sytttaxr RSET<st!in9-va!iabele>-<atring-expressie>

STAIEUENT: Brengt een strinq over naa! een geBpeclficeelale
str i ng-var iabele.

Toelichting:

RSET woratt vaak gebruikt on gegevelr8 naar file_luffera ove! te
brengen aloor tlie gegevens toe te kennen aan valiabelen raarvoor
eerd;r net een irirD-statenent ruLnte itr file-buffera Yeral
gereaervee!al.

AIs de striirg-expressie Dinale! bytea lo beslag neeot dan het
aantal bytes aat via PIELD voor ale striog-variabele ,erd gere5er-
veera' dan laat RSET ale Etring aa! de rechterk ntlijD beqiotlen
en vult de ruimte links van de string ret apaties op.
rs dle string te lang voor ae gereeeiveertte luiute, alan woralen 

'leextra karakters genegeerdl.

voordat u RSET gebruikt, IDoet u getallen eerst converteren nalr
byte-strings. Daa doet u ret MRS$. li{KI $ of iltrD$-

voorbeeltl!

ok I0 oPEN "R', *3, "TESTi
ok 20 FrELD f3, 20 As A$, 20 AS B$
ok 30 RsEr A$ = xS
ok 40 RSET BS = SIRESS$
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RUN
RUN .200
RUN IryPROG. BAS

Syntax3 RUN
RUN <, regelou@er>
RUN <flle-[aaD>

COUllANoO: Start ale uitvoering van eeD progranma,

Toelichting:
t{et RUN laat u het proglarDa in bet $erkgeheugea of in eeD alis-
kette-file ultvoeren. De progra na-uitvoering begint bij ale
eerate regel taD het progranrE, tenzij u ilit aDalerg opgeeft. AIs
het uit te voereD prograDlE een dlskette-file is, aLan wordt het
buidlge programna ln het geheugen geuist voordat het opgegeven
progranna roldt gelatlen.

De output van het ptoglallea verschijnt in het output-venster.

U stopt ate proglanDa-uitvoering en gaat over naar de BREAtr-node
door op lcontrol ! tcl te drukken of tloor op tle Break-oPtie van
het Run-Denu te kllkken.
U laat het prograDrE weer vertler gaan door CONT in te tikkeo of
aloor op [Returnl te illukken.

U verlaat ile BREMinode en breekt de proglamma-uitvoering af
door het intikken van STOP of END. U stopt de progr.rluna-ui tvoe-
!1n9 en keert terug naar ST BASIC doo! op ICoDtroIl IC] te
alrukken.
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SAVE I{TFILE
sAvB t{YFrLE, 20-30
sAva :aPrLB, 10, 30, 70, 80
SAVE [YFII.E, -30

COITITANDO: Slaat plograruEregels op dlakette op.

Toelichting:

Met- SAVE wordt een proglanna of regels uit een progranma ID eendiskette-fiLe opgeslagen. BtJ SAVE ugrdt aao de f-ile--naan autou-tisch de extensie . BAS toegevoegd, tenzij u een analere eratenrleopgeeft. Als u net sAvE een proglaruE piobeert op te Blaan Eteen naair alie reeals op ate all8ietEe voorEo&t, atan 
-vergchlJlrt 

ceofoutDeLding. l,tet SAVE rroralt 6en bestaanale itisk-fii.e nlat dooE
eeo huidig progr attutEt vervangen.

Gebiuik REPLACE als u een beataande atisk-file uilt vervangen
aloor het prograr na dat in het ?erkgeheugen ls opgealagen.

Syntax: SAVE I<file-Daan>1, [<IiJst legelnu@ers> I
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X - SGII(I)

qllt r, I - gcm ( <nurllqle e.pro.sle>,
ll,Icllar Gacft het tcLa rr€r vtn ile e:prc!!ls.
!a11chth9:
g(I latatt tot t a18 ale qrp!.slle polltlrf Is, tot -I ala de
oq)raarh Dcgatief lt eD tot 0 als al6 exprGllie nul ls.
Voocbaalal.

OL l0 !a - 8GN( -3)
Ol' 20 Y - 8cN(0)
Ot 30 ,= 6Gx( 2,
oL a0 Pnltt x
OI 50 PRTIE Y
OI 50 PRTM 

'ot nu!
-1

o
I

ot
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SIN X = SIN(Y)

Syntar: x = sIN (<nutrErieke expresaie>)

FUNCTIB: ceeft de siDus \r!n tle ala raaialen gelnterpreteertle
. $aarale van ale expressie.

Toelichting:

SrN-functie velottaler8telt tiat ale,aarale van ale etpre.sie eeD
' hoek in raalialen is. On glralen 06 te zetteo ia tatlialen, Doet u

de graden vernenigvulaligen net pt/L80. Pi = 3.141593. sIN her-
leitlt lnteger-getallen tot real-getalten. De uitko[at ls .en

' real-getal.
voorbeelil:

OK 10 PRINT SIN(23)
OK RUN
- .94622
ok
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SOUND SOUND REGISTER, VOLUME, NOOT, @TAAF, DUUR

Syntala: SOUND <nunerieke e*pres6ie>, <nunrerieke expressie>,
<nuDerieke expre6sie>, <nunerieke e*presgie>, <nunerieke expres-
6ie>,

SIAIEInBNI: Met SOUND regelt u de drie geluialskanalen.

Toellchting:

SOUND genereert muziektonen.

REGISTBR j.s bet nummer van he! geluidskanaal (I-3).
lrOLUl,lE regelt het volune (0 = uit, 15 = maxirlaal).
NOOT en OCTAAF legelen de tooDhoogte van een k1ank. U kiest een
octaafraarAe van l-8 en een nootlraalale van 1-12. De nootvaarden
koDeD overeen net de poaitie van de noten in een noteobalk. De
Eusieknoot A van ,{{0 Ez is noot 10 in octaaf 4.

lret DUUR bepaalt u hoe lang een toon aanhoualt. U regelt Ae tijds-
tluur in stappen van 1/50 seconile, Det een beleik van 0-255. ukuot SOT ND ook gebruiken als vertragi ngsmechani sne. U stelt danhet voluDe in op 0 en geeft ale gerenste tijtlsituur van die stilte
op.

Voorbeeltl !

ok I0 souND L,8,t2,4,25
ok 20 sooND t,8,9,4,25
ok 30 so{rND 1,0,0,0,0
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SPACB$ xS = SPACB$ (Y)

syntax: ,($ - sPAcE$ ( <nunErieke expressie>)

FUNCTIET Geeft een stritrg net het opgegeven aantrl lpatles'
. Toelichtingt

sPAcES seeft het aantal spaties alat u ol,geeft in dq nuDrieke
. &pieistl. Dlt aantal rcet aen rrarate tijr tus!'o 0 'n 255'

' *.r., Ala u alleen lllial eeD aantal apaties vi'I't lnvoegen @ ee!
oo oaoier afqedrukte tehst oveltlchlelijker te uaken, la bet

. giu.-uii van d; functie sPc(x) effici€Dler.

voo!bee1d:

OkI0x'10
ok20rORv=Lm5
ok 30 PRtNr sPAcBg(x), 'l'
ok {0 NEixr v
ok 50 FoR z - 1rO 2l
ok 60 PRrIT '-r,
ok 70 NBr(r z
OK RUN
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PRINT SPCTX}

Syotrx: PRINI SPC( <DulErieke expreaale>)

FUNCTIEs Voegt het opgegeven.aDtal spaties in.
Tocllchtlog:

SPC voegt het. lrDtal spaties ln ttat u in ate nuDerieke expleaaieopgeeft. De uitkonat van alie expressie Det liggen tuasen- -32768en 32757 .

AIa u een aantal apaties ol,geeft itat gtotet is dan de voor aleprinter lngesteltle regelletrgte. al,an eoritt bet aantal ingevoegde
apatles l,tOD ( regellengte ) . Stel dat de tegelLengte ,erd i;Eest;ld
op 72 en dat ale uitkomst van de numerieke erpressie IOO is, Dan
rord€n 28 aplties ingevoegd.

Ala (le ultkonst vaD ale nunerieke expreasie groter is d.r 255,
al,rn rcrdt het aattal spaties t{OD(255).

[.B.: Gebrulk SPC alleen nEt PRINT, LPRINT en pRINTf.

Voorbeelals

Ok l0 PRIN! 'Alfabet.
OK 20 PRINT
O( 30 PRINT'A'SPC( 3)'a"SPC(7)
'B'SPC( 3 ) rb.sPc( 7),C'Spc( 3)'c'
OK RUN
Alfab€t
AaBbCc
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SQR x = SOR (Y )

syntax: x = SQR( nurerieke expreasie)

FUNCTIE: Geeft'ate vierkantarortel van het oPgegeven getal.

. Toelichting:

U kunt geen negatief getal oPgeven. De uitkohst va!! SQR is een
. real-getal

voorbeela:

, ok l0 PRrNT s0R(9)
OK RUN

3
ok
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STEP STBP
STEP, 200
STBP IIYPROG. BAS

Syntax: STBP
STEP <. regelnudier>

COUIIANDO: voert een progranDa regel voor regel uit.
To€lichtingr '-

'ltet STEP voltlt telkena 66n regel van het progratrma uitgevoeral.
Daarbij roralt elke regel 6anEn tttet eventuele resulterenale output
afgebeeld. tta elke re9e1 noet u op lReturnl diukken @r tle volgen-
ale regel te laten uitvoeren.

U verlaat STEP aloor het coNT-coND.nalo !e geven om de prog.irr"-
ultvoerlng veer oolbaal te laten verlopen, of aloor het END-con-
rEnalo. raarDee u het proglama stopt.
VooEbeeld:

okl0x=9
O} 20 PRINT X
Ok 30 PRINT 'Eoe uaakt u het?r
ok t0 BltD
ot srEP, 10
S I0 x=9
Br lRetuln I
S 20 PRINT X
Br lReturnl
S 30 PRIt{t .Eoe uaakt u het?.
Br lReturn I
Eoe uaakt u het?
S {O END
Br lReturn I
ok
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STOP

Syntax: SIOP

STATETENT. stopt ale prograuna-uitvoering. U grat over D!a! het
BASIC c@dantl-venater.

Toelichtingt
Na ee'! sToP bevinatt het prograura zich io ale BREM-node. U kunt
eto proq."mma op elk gewenit liouent Btoppen. In tegenEtelllng
tot *rD -eorden biJ sroP de file8 niet gesloten, kont het Plogrlr-
na in tle BREM-node en kan het prograrEa {oralen voortgezet va[af
het punt yaar het rertl onderbtoken. ook verschijnt ate rldlDg
'sroP' .

Uet CONT of lReturnl eorilt ale plograma-ultvoeliog her?-at.

Voorbeelal:

ok 10 A=4: E5: C=8
OK 20 PRINT A, ATB
ok 30 sToP
OK 40 PRINT CTA
OK 50 END
OK RUN
424

stop at line 30
BT CONT

32
ok
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srls x$ = SIR$(Y )

Sytttax: X$ - STR$ ( <nurnerieke explegsle>)

EU CIIET Zet tle nuErieke expressie om in eea lorakter-string.
Toellchtingr

De functle SIRS geeft de stantlaard karakter-string van ale expres-
sie. SIRS beeldt de nunerieke expressie af zoals die ook zou
r,or.lenaf9ebee1dw.nneereeoPRINT--optl!achtzouwor.lengebruikt.

ALa ale explessie een positieve waarde heeft. rrortlt v66r de
karakter-string eet! apatie afgebeeld. A1s achter ale numerieke
er.prealle apaties ataan, rrorale. die door STR$ gewist.

De tegenovergesteltle functie yan Smg is vAL.

zle ook ! oel9, HEx$

voorbeeltl:

ok I0 ART.NR - 91899
OK 20 PRINT STR$ (ART. NR ) + . ( ST-COITIPUTER ),
OK RUN

91899 ( ST-COT,TPUTER )
ok
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STRING$ xS = STRING$(Y,AS )
xS = SIRINGS(Y,N)

syntax: xs = STRING$( <oumerieke exPlessie>, <nunerieke of
str i ng-expres s ie> )

FUNCTIE: Geeft een string met bepaalde lengte. Ele karakters in
die string worden opgegeven in de tweeale expressie.

Toelichting:

De eerste numerieke expre3sie bepaalt de lengte van ale string
die via STRING$ rrordt afgebeeld. De $aarde van aleze numerieke
expressie moel tussen 0 en 255 liggen.

Voo! de tweede expressie kunt u een nullerieke of een string-
expressie gebruiken. Een numerieke expres6ie moet bestaan uit ale
ASCII-code voor het gewenste karakter, Een string-expressie mag
elk ge$enst karakter bevatten.

STRING$ geeft een string van de opgegeven lengte, alie bestaat
uit het karakter iraarvan ile ASCII-code in tle teeeale expressie
weral opgegeven of uit het eetste karakter van tle string-exprea-
sie, die iIs tweede expressie werd opgegeven.

Bij STRINGS hoeft de computer de string niet saDen te stellen
uit op meeralere plaatsen opgeslagen fragoenten. Dit heeft eeo
effici6nter gebruik van het geheugen tot gevolg. STRING$ en
S?ACE$ zijn zeer efficiEnt voor het naken van een string van.
een gewenste Lengte, rraarin verschillende karakters noeten voor-
koilen. Velvolgeng kunt !r met MID$ afzonderlijke karakters in ile
string opnenen. Dit ererkt aanzienlijk sneller alan het Eanen-
voegen van scrings.

Ok 10 zS = STRINGS(20,n*n)
OK 20 PRINT ZS
OK RUN

ok
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srtP smAP x, y

Sf'Dtar! slrtP <eer.te varlabele> , <tlreede varlabele>

SIAIBIEIT! Valrlaselt ile yaarilen van tree varlabelen.

Ioellchtlr!9.
U kunt elk type varl,abele ver*isaelen, zolang ale betrokken uaria-
bcleo vln h.taelfale type ztjo. Array-varlabelen Dogeo ,oraleo
t€rllsleltl, alr.ya relf al,aarentegeB niet:

StfAP Al(3),Bl(7,5) DAg
A|AP At(r,Bl() nag oiet

Voorbaelal !

Ok 10 X$ - 'Ion Brenners,
Ok 20 Y$ - 'Suaanne Stijn'
Ok 30 O$ - 'vroegere'
Ok l0 CS - 'Euldlge'
Ok 50 ll$ - 'Xlrketlng llanagel3 '
Ok 60 PRINT O$ rlts r x$
ok 70 snAP x$,Y$
ok 80 srrP o$,c$
Ok 90 PBINI O$r frx$
OK RI'N
Vroegere {arketiag lbnager3 ToD Brenners
ltulillge rbrk6tlr!9 llanager! Susanne Stijn
oh
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SYSTAB x = PEBK ( SYSTAB+STARIPUNT )

Syntax: X = PEEX ( SySTAB+star tpunt )

VARIABELET Systeem-pointer-tabe1.

Toe lichtiog:
SYSTITB is het beginaares van een tabel eet syateemparaDetera eo
-pointers. AII-e aalre6Een van SYSIAB zijn READ ONLY-adre6aen.
behalve SYSTAB+2, aat een REIU)nRItE-aalres is.

SYSTAB bevat attijd ,aalden vaD 2 bytes. Eeu uitroDalerlng hierop
vornt SYSTAB+2o, de glaphics buffer pointer, ilie een integer-
adles van 4 bytes bevat.

De graphics buffer is 32?68 byte5 lang. SYSTAB Is als volgt in-
gedeeld:

STARTPUNT

0

2

*6
r8

*10

14
16
18
20

*r 21

FUNCTI E

crafi5che resolutie (plaoes) 1 = hoog,
2=trridAen,4=laag
Licht reergeven etlit-rege1
( zie onalerataanale tabel )
EDIT AES liaodle
LIST AES flandle
OUTPUT AES Handle
COM AND AES Eandle
EDIT open-vtag (O = gesl,oten, I - open)
LIST Open-vlag (0 = gesloten, 1 = open)
OUIPUT Open-vlag (0 = gesloteD, 1 - open)
COMITAND Open-vlag {0 = gesloten, 1 = open)
Graphics buffer ( 4-byte pointer naal
buffer vatl 32768 bytes bij geactiveertle
BUFFERED GRAPEICS )
GEU-vlag (0 = noreaal. l=uit)

BIT

0
I
2
3
4
5

OI,TSCHRIJVING

vet
helalerheitl
cursief
onalerstreePt
orftl i i nd
Lichte weergave
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. Gabrrltl vlB dlote iEandlc!" vcrelrt kcnnla van h6t t(lB Opera-
tlng 8tl.to.
r. t,. CEI-vlrg lln woralen g.bruilt oo CEU ult tr lchakelea en
drardoor ila varr.rklnglaBslhelat op t6 vo6rqn. AI! cEu rordt ult-g.lchallal, tlj! alla functlc! rt batrckklDg tot b..1at.chcrD,Il1r aD toataaDboral ultEe3chahslat. Dllk I/O er verrerklaqsfunc-thr rlJo url b.lchlkbarr. (i yqcr vlr toetsenbord. drta en
baalatrohan rt hat ryrtao tr kuntrelr q€ounl,caran, lort u het
Fogrrr Cn llar rctivarlo.
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SISIEXii SYSIEI{

Syntax: SYSTEU

COt'ttUrNDO ! Eleroee eerlaat u ST BASIC qD keelt u tqrug mar ite
, GEu-Deaktop.

Toeliqhting:

' sYsTEt{ sluit alle flLea en laat u terug}eren naar als GBtl-DeEk-
' top. Progla@ar a ln het geheugen gaan verloren.

. Koot overeen Et! QUIT

vooEbeeld3

ok svsrEt
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PRINT TAB(Y)

Sylrtax. .PRINI TAB ( <tab-positie> )

FUNCUB: ve4rlaatst tle curaor naar ale opgegeven tab-positie.
Ioaltchting!
lrlB vordt gebruikt Et PRINI. LPRINT en PRINT*.

De ultkomst van <tab-positie> moet tusseD -32?GB en +32767IiEgen. AIs de cursor voorblj de door u opgegeven tab_positieat.at, tLaD gaat u door fAB n ir de volgende - ieg'el en stoit alaarbij de opgegeven tab-posiEie. oe ree-er finii.- p*iti.i fuiat"6patte I'. De nEest rechtse positie woralt bepaald ;et het wIDTIt-6t.t6uent. AIs <tab-positiel grotet vordt dan 255, wordt ateposltie l.OD(255)-. AIs ile poaltle groter Aan of gelijk ia aan alebreeatte, dan rcrdt de poaitie MOD{Sreedte).

Voorbeela 3

Ok lO PRINT .xyartaalopbrengst 1985,
OK 20 PRINT
Ok 30 PRINT TAB (to)'rlnter.
Ok 40 PnINT IAB (70).Ie ver.
Ok 50 PRINT TAA (IOO)rZoEr"
ok 60 BIID
OK RON
trraltaaLopbrengst 1985

$inter
Te ve!

Z onel
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TAN X = TAN(Y)

Syntax! X - tAN (<hoek ln radl.Ien>)
nJNCTIE: ceeft de taugena van een getal.

Ptj alle_ trigoDooetrlache functies vao SI-BASIC D6taD atc hoelontD raotalen worateD opgegeven.

, foelichtlngr
De TAN-functie hadteert laanalen ea leidt tot Gl.a real_qetrl.voo! het @setteo n- graalen Ln raallalen verreolgvufaigt l--frei

- aantal glaalen Det pt,/180, yaarbtj pi - 3.111593.

Voo!beeLal:

Ok 10 RADIAL! - 3a
ok 20 TAI{GENS I - IAI(RADTAL t )
OK 30 PRINI TANGBT{6 t
RUN
-.6235
ok
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TRACE TRACE
TRACE 20,40
rRACE 20-40
TRACE -40

Syntax: TRACE [ <lijst regelnunners> I

@t{,lANDO: Vo19t ale progra[una-ui tvoeri,ng regel voor legel en laat
ale uitgevoerae regel in zijn gebeel verschijnen.
Toelichting:

0 kunt TRACE gebruiken tijdens het foutzoeken in een plogramtna.
De plogram$aregels woralen daa afgebeeld aLs ze worden uitge-
voertl-

Bij IIACE versctlijnt elke regel alvorens aleze wordt uitgevoerd.

Bij IAACE 20, 40 woralen regels 20 en 40 telkens afgebeelal als ze
woralen uitgevoetal.

BiJ IRACE 20-{0 irolden de regels 20 l/a, 40 telkens afgebeeld als
2e toralen uitgevoertl.

U achakelt TRACE uit trEt UNTRACE.

zle: TRoN, FoLLow

Voorbeeltlt

Okl0PORx=ITO2
Ok20N=N+1
Ok 30 B - B + I
OK 40 PRINI N
OK 50 PRINT B
ok 60 NEXT
OK RUN
1-
1
2
2

OK TR,ACE
OK RUN
Il0FORX=lTO2
T20N=N+I
T 30 B = B + 1
T 40 PRINT N
I

r 50 PRINT B
I

T 60 t{Exr X
T20N=N+I
T30B=B+1
T iIO PRINT N
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2
T 50 PRINT B

2
T 60 NEXT X
OK UNTRACE
ok
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1BOII 1ROPF
1BOFP 10, t0
lB(tl 10-40
IB'GP -'O

ryDtu! ASI [<llj!t regelau@rs> I

GIOllllDo: Sch.Iclt hct {RoN-co@antlo uit.
1!o.11;hti!9!

tloFl rchalalt lROt{ uic. voo! alle reEels of vao! de opgegeven
rcgGl3.

tr..r IP.
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TRON TRON
TRON 20, 40
rRoN 20-40
TRON -40

Syntaxr TRON [ <Iijst regelnumers> I

COMI'IANDO: Vofgt selectief de plogralE -ultvoering regel voor
regel en laat ale regelnuluners verschljnen.

Toelichting I

cebruik TRoN tijden8 het zoeken naar fouten dr de proglar[a-
uitvoering regel voot regel te volgen,

Bij TRON tortlt elk legelnunmer afgebeelal als ile betreffeoite
reiel wordt uitgevoerd, waarbij tevena tle saaralen van ale varia-
belen *ordt naqagaan, Ilet tegelnu@er verschijnt tussen vierkan-
te haakjes.

U schakelt TRoN uit via TROFF.

z ie: IRACE, FOLLOW

voorbeeltl:

Okl0FORx=1TO3
ok20N=N+1
Ok30B=B+I
OK 40 PRINT N

OK 50 PRINT B
ok 60 NEXT x
OK RUN
I
1
2
2
3

3
OK TRON
OK RUN

10
20
3o
40
50
50
20
30
40
50
60

I (verachijnt in output-venater )
I (verEchijnt in output-venater )

2 (verschijnt in output-venster )

2 ( verachijnt ilr output-venEter )
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I

t 30l
t40l 3 (verschijnt in output-venster)t50l 3 (verschijnt in outiut-vensrer)
I 601
OK TROFF
ok
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UNBRBAX UNBREIf,
UNBREAI 20, 50
u[mBAr -50
UNBREAT 20-50

I

. Slntar: T NBRBAI l<lijst r.gclnriGr!> I

@illlANDOs uNBRBttr gebrulkt u voor het oDhelfen vaD een BRBII-

, c@Dando.

' Toelichting:

llet UNBRBAI aDnuleelt u 8REA!. Voor alle r.gela, of voor bcp.rl-t ale reEela.

le. BBAa
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UNFOLLOW UNFOLLO}I
UNFOLLOW X, Y

Syntax: UNFoLLOW [<variabele>], [<variabele>]

COMMANDO: Schakelt FOLLOW uit.
Eoelichting:

Met UNFOLLOW schakelt u FOLLOW uit, Voor a1le variabelen, of
voor de opgegeveo variabelen,

Zie: FOLLOW

.!.
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UNTRACE UNTRACE
UNTRACE 10, {0, 70
UNTRACE 1O-40
UNTRACE -{O

. Syntax: UNTRACE [<tijst regelnummers> ]

COMI..IANDO: Schakelt rRACE uit.

.' Toel. ichting:
UNTRACE schakelt TRACE uit. Voor aIIe regels, of voo! tle opge-

, geven regels.

Z le: TRACE
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vAL x = VAL(A$)

Syntax: X = vAL (<nurerieke string-expressi.e> )

FTJNCIIB: Leeat een karakter-atring en zet deze om in een real-
9etaI.
Toelichting !

vAL doorzoekt ite atring van linkE naar rechts, !.aarbij voor-
gaande tabs, spatieB en line-feeds lroralen overgeslage!. VAL gaat
tlaalmee aloor tot het einde van tle string of tot het eerste karak-
ter ilat geen cijfer is. VAL doorzoekt stlings op dezelfde naoier
ala het INPUrI-statement een iraarale toekent aan een numerieke
variabele.

AIa het eelste karakter van de string geen geldig ooderaleel van' eet! getal is, geeft VaL een nul.

De tegenovergesteltle functie van VAL is SIRS.

voo!bee!al:

OK IO READ IDS
oj< 20 IF VAL(ID$) < 3OO THEN 30
Ok 30 VBnVALDAIUI.I$ = 'I Jan. 1985.
OK 40 IF VAL(IDS)) > 3OO THEN 50
Ok 50 VERVALDATU $ = "1 Jan. 1990'
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\ARPIR X = VARPTR(Y )
x = VARPTR (ll)

Syntaxs X = VARPIR ( <varlabele> )
X = VARPTR ( l<f ile-Du!@E> )

' ruNCIIE! ceeft het aalres waar een varlab€Ie ls opgeshgen.

Toelichtittg t

kunt I,ARPIR gebruiken ont een tdlea te lateD optoekGn tod.t u
het aan een aaae[bler-aubroutiDe kunt aloorEeve!. De varlabele
kan van elk type zljn, ook een array-varlabele, Daar u toet er. een raarale aar hebben toeEeyeteD alvolena u het adre! ervan Et
VARPTR laat oproeken. \IARPTR geeft het abaolute aalr.s trn ale
eerste byte vatr ale genoeude varLrbele.

BiJ ftles is bet file-nuoEr het oumer al,at u aan .le attst-flle
gaf toen u heD opentle. VARPTR geeft het beginaalres vln ale lnput./
output buffer van ile betreffeDale file.
Voorbeelal:

Ok 50 X = VARPTR(IATERIAT,EN)
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VDISYS VDISYS( I)

ryntlx3 VDISYS( <du@y-argunent> )

Pgf,CtIEr Bledt toegang tot het vDl-lnterface vaD het operatiag
ay!tseD.

Toe I I ehtl ng !

6 toagrog te yerkrljEen tot het VDl-interface ooeteD net POKE tle
Julato [arilett ln ale arraya co}lfaL. INIIN en PISItl roralen opge-
llagcn. Daarna klr VDISYS ,oralen aangeroepen. De output van het
rrDt-lnt.rface ls to69ank.1ljk vla ale arraya rNTooT en PTsouT.

voorbcqlal !

OT 10 REII IBEN EBN CIRKEL }IBT RADIOS 25 OP POSIUE 50,50
Ok 20 COIOR I,I,1,I,I 3 rULLlt 2
ok 30 PorB cotrTnL,ll
ok a0 Pof,B cof,TRr+2,3
ot 50 PoxB coNTRIj+5,o
ok 60 PoiB coNrRIr+to , a
ok 70 PorE Prar[,so
ot 80 PoxB PrsrN+2,50
or 90 Pof,E PISrN+8,25
ok 100 vDrSIs( l)
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wArT 200, x,Y

syntaxr WAIT <poortnumner> , <integer-explessi e ) [ , < I ntege!-
expressie> l

STATEI,IENT I Voor het tijalelijk stopzetten van ale progra[Da-uit-
voering tottlat op een I,/O-poort eelr bitpatroon aaDrrezlg ls.
Toelichting:

Via rAIT wordt de prograrura-uitvoeling tijAelijk atopgezet tot-dat op de opgegeven ingaagspoort het opgegeven bilpitroon aan-idezig is. ltet op ale poort aanrrezige getalord€ ingelezen.
Vervolgens wordt ale XoR-functie uitgevoerd rhet het iogelerengetal. en ale tweeale i nteger -expres si 5, aIs die tenninste welal
opgegeven. AIs u die tweeale integer-explessie niet specificeert,rtoltlt daarvoor automatisch ale waarde 0 gebruikt.

VervoLgeos irordt op het reaultaat en de €erste intege!-explessie
de AND-functie uitgevoerd. Is het resultaat qeliJi aan -0, 

dan,ordt van de ingangspoort opnieuw een 9eta1 ingelezen en woralea
deze bewerkingen opnieuv uitgevoerd. pa6 !'anneet het reaultaatongelijk. is aan 0, uolalt ale uitvoeting vao het proglarllla voolt-gezet bij het eerstvolgende statenrent.

A1s WAIT geen bitpatroon vinttt atrat gelijk is aan O. alan ko6t het
progranuna in eeD oneinAige lua. In alat geval rDet u de coqruter
opnieut opstarten.

voorbeelal:

ok I00 wArr 5, &H2, &83
Ok 110 PRINT "cetal gevonalenn
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SAVE ACIIEF, EXVBIOPB, GOI,PVORIiI, PERIODE. VBRTRAGING

syntax: t{AvE <DuErieke oapreaaie>, <nunerleke explessie>,
<tlutrerleke expreEaie>. <nunelleke expressie>, <Dumerieke expres-
sle>

STATEUENT: wAlrB regelt ale golfvormen ln SouND-atateeents.

Toelichting:

ACTIEP ia het Engregiste! van tle geluialsgenerator. Een O op
blts 0-2 activeelt Eeglater I-3. Een 0 op blts 3-5 zet het 9e-luial op register 1-3. U Dag lleer dln eeo reglster tegelijk
gebrulken.

l'et EN\TBLOPE hoppelt u de Bnvelope-gene!.tor .an bepaaltle legis-
terE. Een I op bit6 0-2 activeelt ale envelope voor register 1-3.
L Dag EeE a[,an een envelope activelen.
GOLF9ORIi bepaalt ate von! ean ile envelope eo ale cl'clus van ale
goLfvorE. Blts 0-3 eoEden gebruikt roals hierooaler 6taat aan-
gegeveo.

PERIODB stelt ile lengte van tle envelope in.
VBRTRAGING atelt in stapjes van 1,/50 seconite Ae tljit in aie
verloot t .Ivo!e.s ST BASIC ale progluer-uitvoering helvat,
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Syntax: nEND

STATEIiIENI! Slgnaleert het einale van een WgIt8,/t{END-1ua.

Toelichting !

WEND rrolilt alleen aaGD Et 9TEILE gebrulkt. DaarDee roratt aleprograr@a-ulteo,ering teruggestuurd ttaar het fEtLB-stateDent. BIJ
eeD geneate $EM) voralt elvatr uitgeglan alat de.e hoort bLJ atadichtstbi j zi jnde TEILE.

Zie: WEILE

Voorbeelal:

Ok I0 x-8
ok 20 nBrr,B x
OK 30 PRINT '$',
Ok l0 x=x-l
ok 50 nEND
OK 60 END
OK RUN
s$9$$$s$
ok
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IIHILE }IHILE A<B

Syotax: WHILE <IogiEche expresaie>

SIATEITENTT Stelt ale conalitie vast iraaraan een tlltlLE,/I{END-1us
Doet volaloen.

Toelichting:
IGILE cre€ert een IIBILE/WEND-1uS. Het prograuur blijft tleze lua
aloorlopen tot ale logische expressie niet-waar (fa1se) is (n.a.s.
0). De gtate-rnenta tussen WHILE en WEND rroralen uitgevoerd zolang
Ae voorwaartleL i j ke expreasie in het mIrLE-Etateeent vaar (true)
ls.
Eet WBND-atatenent stuurt tie prograrEE-uitvoering lerug naar ile
nBlLB-qonali tie. Deze t oralt dan getest, AIs de contlitie waar is
(ongeltjk aan nul), lrortlt de lus opnieu{ aloorLopen. Als de condi-
tle niet-raar is, gaat ale prograrm.-ui tvoering verAer net het
stateDent aat volgt op IIBND.

t{BILE/wEND-luBsen ogen worden genest. EIke I{END behoort bij de
ttlchtstbiJztJnde I{BILE. Een 9{!IILE zonder bijbehorentle I{END of
een rEND zollfler een IgHILE heeft een fout tot gevolg.

zle, WBND.

VoorbeeLd:

ok 10 rFro
Ok 20 P-5
ok 30 rf,rLE rr>P
Ok {0 PRINI 'rel-1usr
ok 50 lF -l
OK 60 HBND
ok 70. Er{D
OK RUN
Tel-Iua
ae1- lus
Te1-1ua
teI-1ua
Iel-1us
oh
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WIDTH 72
WIDTTI I,PRINT 72

Syntax: TUDTE tLPRINTI <integer-expresaie>

STATEI,iENE I Voor het instellen van de regellengte vao het schernof een printer,
Toelichting:

Zol,el voor het scherm als voot ale printer bedlaagt de syateeD-
gekozen regellengte 72 karakterB. U kunt deze eljzlgeD D€lt be-hulp van WIDTE.

De i nteger-e-r<pressie is ale regelle[gte, uitgeallukt itr karakters.
Hielvoor mag een raartle tusse[ 1{ en 255 rolden genonen. LPRINTis optioneel, alaarnee gtelt u de regellengte virn de prloter it!.
Gebruikt u LPRINT niet, dan rrordt ate regellengte vooi het scberD
ingesteld.

Bij het afbeelden van karaktera voegt ST BASIC een wagenterug-
loop in voor e1k karakte! alat anAers voorbij ile ingeatelde regei-
leitgte. zou Eorden afgebeeld. U voorkorot oDgewengte vage[tertrg-
Looptekena aloor tle regellengte iD te atellen op 255: In ttitgeval gaat ST BASIC el\ran uit dat ile regellengte onbeperkt ia e.
voegt geen uagenteruglooptekens in.
Zie: POS, LPOS

Vootbeeldl

ok 1,0 wrDTE 33
Ok 20 POR I =1 TO 50
OK 30 PRINT "-",
ok 40 NEXI
OK RUN

ok
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IIRIIE X,Y,AS

synta!: wRrrE[ <expressle> I . <expressie>

StrArEUBNT: Stuurt gegeveos naar het acherrr.

Toelichting.

Net als PRINT stuurt WRIIE uitvoe! naar het schelm' IIRITE alaaren-
tegeo plaatat koDlra'a tussen ale items en omsluit strin93 ,net
aanhallngstekens.

AIIe itens roralen op het scherD aloor kouDa's gescheiilen.

StliDg-yaarden t orilen tuasen aaDhallngstekens afgebeelal. Na het
laatste itee sprlngt ate cursor Daar het begin vaa ale volgende
reg61.

Als u geen expreasiea opgeeft, atuurt WRITB een leqe tegel naar
het scherrn.

Z1e: PRINT' PRINTa

voorbeelat lt
Ok I00 X9 - 'Gefeliciteera'OkII0z-010583.
OK I2O 

'IRIIE 
Z

ok 130 rRIrB
ok r40 r{RrrE x$
OK RI]N

1058 3

'cefeliclteeEa'
ok
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WRITE} WRITE }I, X, Y, A9

Syntax: WRITE*[ <expressie> ],<expreasie>

STATEMENT: Stuurt gegevena naar eeD sequentieel toegankelijke
fi 1e.

Toelichting:

. WRITE* lijkC veel op 9iRITE, naar sluult gegeven6 naa! een sequen-
. tieel toegankelijke file, in plaats van naar het scherm. Eet

file-lummer is het numner dal u aan de file gaf toen u deze
openale. De file moet geopeDd zijn in de O-mode.

AIs u van plan bent gegevens weer in te lezen nret een serie
INPUT*- statenent s , dan verdient het gebruik van I,RIIB+ ale voor-
keur boven PRINTI. WRITEI heeft een uitvoe! in het fornrat tlat is
vereist voor het foutloos teruglezen van gegevens.

voor het opstelLen van explessies gelden tlezelftle regels als bij
PRINT}.

Zie: PRINT, PRINT*

Voorbeelal:

ok 10 KwIl = 34.275
ok 20 KS = "cetniddeld verbruik in kiloyatt-uren per weeki
ok 30 wRrTE 12, K$, KltH

Dit wordt naar ale diskette ,eggeschreven als:
"Ceniddeld verbruik in kilowatt-uren per weekn,34.2Z5

Sluit de fi1e, open hen opnieuw voor invoer en lees ale files
' ox 40 rNPUT*2, Kg, KtrH

' ,'Gemiddeld verbruik in kiLorJatt-uren per ireek'i roralt opgeslagenin variabele KS en het getal 34.275 in variabele KWH,

c-15 3

atarimuseum.nl



atarimuseum.nl



AppeDtli: D
FoutreltllnEeD

Nunner t eldi ng

2 Something i5 wrong,
Fout in regel.

3 REIURN statement neetls matching GOSUB.
Bij RETURN behoort een GOSUB.

4 READ stateeent ran out of data.
READ-statement komt gegeveng tekort.

5 Function calL not allowed.
Deze functie is niec toege6laan.

6 Number too 1ar9e.
Getal te groot.

7 Not enough memory.
Te ireinig geheugen.

8 A statemeDt or a cotNiaaal refers to a
nonexistent line.
Statenent of conuiando vereij6t naar niet bestaanale
progrannaregel.

. 9 Subscript refers to elernent outside tbe array.
Te hoge iDdex voor array-alinen sie.

10 You alefined an array nore than once.
U heeft een array neernaals gedefini€erd.

1I You cadnot devide by zero.
Door nul delen is niet toegestaan.

12 Statement is i11e9al in ilirect mode.
Statement is niet geLalig in directe mode.

13 Types of values do not raatch
Het type van tle waaralea komt niet overeen.

I4 Ondefined error.
Ongede f i ni eerale fout.

15 Strings cannot be over 255 characters long.
Mar.inaIe Etring-lengte is 255 karakters.

15 Expression is too long or too complex.
Expres6ie is qe lang of te complex.

17 CONT works onty in BREAX mode.
CON! kan al1een in BREAK-mode worden gebruikt.

18 Function deeds prior alefinitioD with DEF FN.
Functie moet eerat met DEF FN irorden gedefinieerd.

19 Unalefined error,
Ongedeflnieerde fout.

20 RESUME statement found before error routine entered.
REsuME-statenent staat buiten foutroutine.

2l Not used.
Niet in gebruik.

22 Expression has operator with no following operand.
B.pressie heeft operator zonder bijbeholende operand,

23 Program line too long.
Programmaregel te lang.

24-29 Not used.
Niet in qebruik.

D-l
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30

3I
32

Wintlow nuDber invalitl
Ongeldig vensternumer.
AlguDent out of range.
Argunent Det te hoge waarde.
coumaDd cannot be ;xecuted froD the ealitor.
ConDantlo is geen editor-comtEnilo.

33 Line is too coq)lex.
Regel ia te cdpler.

34-{9 Not uaed.

s0

5I

52

53

5t

55

56

57

Niet in gebruik.
PIELD statenent caused overflorr.
FIELD statenent heeft te hoge waatde.
Device number invaliil-
oDgelalig eenheidlnumer.
Pile nunber or file nahe invalid.
Eile-Dururer of file-naan ongelalig,
File not founa on tlisk alrive specifieal.
File niet gevonden ln opgegeven tllsk ilrlve.
Pile hode is Dot vaLid.
FiIe node ongeldig,
You cannot OPEN or KILL a file alreaaly open.

.OPEN of KILL gebruikt bij een geopende file.
UnaefiDed erlor.
Ongettef inieerde f out.
Diak input/output error.
Diakette invoer/uitvoer fout.
File exists.
Flle bestaat reeala,
Not used.
Niet in gebruik.
Disk ia full.
DiBkette is vol
You have reached end-of-f i le.
End-of-file bereikt.
The recora nunber in PUT or GET i3 nore than
zero.
Recortl-nutuer tn PUt of GET is 0 of treer aLan
Invalia flle nar.
Ongeldige file-naah.
Invalial character in plograll fiIe.
Ongeldig karakter in programna-fi 1e.
Progran file bas state[ent rrith no line nu[ber.
Progranna bevat Btaterent rondler legelnulloer.

67-94 Not uaeil.
Niet io gebruik.
--Break--.
untlefineal error.
ongedef inieerile fout.
Piogran has too Dany LiDea.
Progra@a heefl te veel rege1a.
0N stateDent i6 out of range.
ON-atateDent heeft te hoge saarale.
Invalial line nu.nb€r.
OngelAtg regelounmer.

58

59-60

61

62

63 32767 ot

32?67 .
6{

55

65

99
100

101

r02

I03
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104

105

106

107

108

A variable is required.
Ontbrekenale variabele.
unalefinetl error.
Ongedefinieerde fout.
Line number does not exist.
RegelnumlEr bestaat niet.
Number too large for an integer.
Getal te groot voor een integer'
rnout dati is noL valid, reatart input' from lirst rtem'
inilvoera gegeven ongeldig. Begin opDieuw'

109 StoP.
lIO You have nested subroutine calla too 

'leeP'Te veel GOSUB I a genest.
111 rnvalid BLoITD fi le'

ongeldige BLoAD-fi le.
II2-201 Not usetl.

202

203

204

205

206

201

208

209

2t0

2Ll

2L2

2t3

Niet in gebtuik.
Cdmantl not alloeeal here.
Comnanalo hier niet toegegtaan.
Line numbea- is requireal.
RegelDuruEl ontbreekt.
Foi statemeot neeals a NEXT or wBrIrE state[ent nee'16
a WEND.
FOR zonaler NEXT of WEILE zonder WEND.

NEXT statement needs a POR or !{END statement neetlB
a WBILE.
NEXT zoniler FOR of WEND zonaer WHILE.
A comna is exPecteat.
Er onbreel(t een kolDma.
A oarenthesis is expected.
Er ontbreekt een haakje.
option Base nusc be 0 or 1.
Ootion Bage eoet 0 of I zijn.
siatenent enal is expecteal.
Statenent i8 niet afgeEloten.
roo tnany aruttEDts in Your 1i3t.
Lijst bevat te veel argulenten.
Not u6ed.
Niet in qebruik.
caDnot r;def ine variable(B).
Heralef iniEren van variabele(n) onEogelijk.
FunctioD defineal nore tban once.
FuDctie welal meer alaD een6 getlefinieerd.

214 You are trying to ju!q) into a 1oop.
U probeert in een lus te sPringen.

2I5-220 Not uaeal.

22L

222
Programa niet uilgevoerd.

223 lloo many FOR looPs.
Te veel FoR-luggen.

Niet j.n gebruik.
Systen error lx, Please restart.
Sisteenfout ax. OpBieut opstalten a.u.b'
Progran not run.
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Appeaait E
ST ASCII karalterset

De onalerstaanale tabeLlen geven een overzicht van de kalakters die
ale sT-conputer kan genereren. vla het hierna volgende progralDma
laat u <leie karakterd vanuit ST BAsrc verachijneo.

5 ' DIT PROGRAIiIUA TOONT EEN I,IJST VAN ALLE ST ASCII
KARAI(TERS

6 I EN EUN CORRESPONDERENDE CODES.
10 FULLW 2:CLEARW 2
20 GOTOXY 1,2:?"Lijst van ST ASCII karakter6' I GOTOXY 0,4
30 P=0: 1=0
40 FOR C=l rO 255
50 IF P>4 IEEN P=0:I-I+I:?
60 IF I=IO TIIEN GOIOXY 1,I4: INPUT "Druk op [Return] om
dloor te gaan ...",A$
70 IF I=10 TEEN I=o.GOTOXY 0,4
80 IF C=10 IEEN ? 'lo=lReturn]";:GOro 120
90 rF c=7 THEN ? '1=tBellirrGOTo 120
I00 IF C=251 TITEN GO'IOXY 0.14
II0 ? C;'='rCHR$(C)r"i
120 P=P+1
I3O NEXT C
140 GoToxY 1,16: rNPUT nDruk op lReturnl om te stoppen. ",A$
150 END

Hieronaler vioalt u twee tabellen. De eerste tabel bevat karakters
alie uit 8x16 pixe16 nordetr opgeboued, de tweetle bevat karakteis
die uit 16x16 pixels eolalen opgebourtl. voor beidle soorten i5 een
afzonderlijke schermresolutie vereist.
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APp.Ddk F
Aaaerbl6r-!odulet

ltet behulp van het CAll-atatement kunt u gebruik rnaken van nodu-
1es in Assenbler. 0m een dergelijke nodule te kunoen gebruiken,
noet u die eelat via het BloAD-statement in het geheugen laalen.
Velvolgens moet het beginadles aan een variabeLe worden toege-
Hezen, rraalna de nodule llet CALL vanuit BASIC kan t oralen aaDge-
roepea (waarbij u tlan de noodzakelijke parameters opgeeft).
Paranetera roraleD op de volgende t{ijze vanuit BASIC aaa Assenbler-
progratrlltE I s doorgegeven. De mrchinetaalnodule villalt twee para-rEters op de user stack (A7), De eerate paraneter is een 2-byteinteger tlie aangeeft hoeveel palalrEters rrorden cloorqeqeven. (In
het o[alerataand voorbeelal zijn dae er drie.) De tweeae- paraneter
is een 4-byte pointer aie naar het array. verrijst waarin ale para-
Eters zi.jn onalergebracht. Bl.ke paraueter iD het array neemt 8bytes in beslag, ongeacht het type van alie paraDeter. Ais het eeastring-variabele betreft, tlan ia de 8-byte iaarale een pointer iu.e
naat ale striDg rrerwljst.
Alvorens terug te keren naar BASIC kan het Asseubler-programa
voor BASIC beateDde paraneters in een bepaalde geheuqeDlocatie
opslaaa. Later kan het BAslc-progratuE dete paratieter6 via PEEK
ophaLen.

Voorbeelal:

500 DIM A$(8) :I$-70tx=22
510 CEARI=I8565: TBBGINADRES VAN ASSETiTBLERCODE
530 CALL CHART(Ii, AS, X)

F-l
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AppcDal!! G
Afgelelale

i-.

fudctl.a!

Afgeleitle functieB

Secans

Cogecana

Arc-si. nus

Arc-coainus

A!c-gecana

A!c-coEecana

Arc-cotangena

Eyperbolische ainus

HyperboliEche coainus

Hyperbolische tangens

Eyperbolische aecans

Hyperboli gche co6ecana

Hyperboliscbe cotaDgena

Hypeibolische
arc-si nu6

Eyperboli sche
arc-coginus

Byperbolische
arc-tangena

Hyperbolische
arc-secanS

Hyperboli€che
arc-coSecana

Afgeleide functies, uitgeatruht in tle
not.tie van de ATABI SI BASIC functles

DEF FNSEC( x)-llCOS ( x)

DEF PNCSC ( X ) -l,/SrN ( X,

DBP FNNICSIN ( X)=ATN( X,/SQR( -XTX+I ) )

DEF FNAnCCOS ( X, - -AIN ( x/ SOR ( -Xr X+ 1 ) )+
CONSTANTB

DEP PNARSEC ( X).AIN( SOR ( xrx-1) )+
(SGN(X-I) )TCONSTANTE

DEF FNARCCSC( X) -ATl{ ( I,/SOR ( X.X-l ) ) +
(sGN(X-I' ) TCONSTANTB

DBP FNARCCOI( X)-A!N ( X) +CONSTANTE

DEF PNSINE( x)- (EiX.P( x) -EtP ( -x) ),/2

DEF FNCOSE( I)- (EXP( X)+EXP ( -X) ),/2

DEF FNTAIIE ( X)=-EXP ( -X ),/ ( EXP ( X)+
EXP( -X) ) r2+I

DBP PIiSECH ( X)-2,/ (EXP ( X) + EXP ( -X) )

DEF FNCSCE ( Xr-2,/ (EXp ( X) -EXp ( -X ) )

DEF PNCOIH ( X) -EXP ( -X),/ (BXP(X) -
EXP(-X) )r2+t

DBP FNNICSINII(X)-IOG( X+SoR(XrX+l) )

DEF FNAIICCOSE( X)=IOG( X+SOR(Xrx-l ) )

DEF FNAITCTANH(X)=LG( ( I+X),/ ( l-X) ),/2

DEF mARCSECII ( X)-LOG( (SOR(-XrX+l)+L),/X)

DEF FNJTRCCSCH ( X) = LOG
( ( sGN ( X ) rSQR ( X.X+I ) +l ),/X)

G-I
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E D.sbou.ch. DBr nllRccgrf, ( xr-roc ( (I+tl,/(X-l) )/2
rAc-taDgaaa

t.l.t I! bovlDatrroal ovaElcbt vsrtag€avooratlgt de lrarltb€le Xtnara h.alr.! da rr.ralc of de erprq;sie alle -door ile afEelsldefoDctla rorilt b.r.trDil. Elke vrrhb€lelaln Is to€gcltr.E, -tolrng
data frr bat ta baEakaDaD g.tal of qaDle.sl. vortcienroorilgt. - -

l
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AppeoalL E
voorbeelalplogrlEa' a

BLOKXEN

Een inceressant voorbeeltl van het RND-stateDent waarbij gebrulk
gemaakt eoralt van kleuren-graphics , Run dit proqranDa bij een
lage schermresolut ie.
10 I SYUiGTRISCH OPWLLEN VAN BLO(KEN.
20 RANDO IzE 0: C=0
30 col,oR I , 0 , l. , I , I : PULLH 2:CLEARW 2
40 AOR x=18 TO 284 STEP 19
50 LrNEF X,0, X,166
60 NEXT X
?0 FOR Y=13 TO I53 SIEP 14
80 LrNEF 0,Y.303,Y
90 NEXT Y
100 C=C+I:IF C=16 IEEN C=l
110 coloR I, c,1
120 KOIFINT ( RND'16 ) 'I9+9: RIJ=INT(RNDT12 )TI{+7
I3O FILL KOL, RIJ,I
140 Il' KOL>I51 TIIBN CENC=KOL-15I: FILL KOL-(CENC*2),RIJ.I
I50 IF KOL<152 rHEN KOLB=302-XOL: FILL rOLE,RIJ.l
160 IF RIJ>82 IHEN RIJH=RIJ-((RIJ-82)r2):FILL roL'RIJE,l
170 IF RIJ>83 TBEN RIJE=I64-RIJ: FILL rOL,RIJE,l
I80 IF KOL>151 IEEN FrLL KOL-(CENCr2),RIirH,1 Er,SE FILL

KOf,It,RIJH,I
190 coro 100

CIRXEL MBI PATRONEN

Dit progian$a verdeelt eeD cirkel ln seglrenten en vult tle Eeg-
IIEnten vervolgens op net patronen. U breogt variatie in het p!o-
graruna door regel 120 te wiJzigen in:

I2O PELLIPSE X, Y, X, Y, B, B+IOO

10 ' CIRKEL MET 36 PATROONSEGUETITEII
20 COLOR 1,0,1,1,1:FULLW 2:CLEARW 2
30 IF PEEK(SYSTAB)=1 TEEN 60
40 IF PEm(SYSTAB)=2 THEN 70
50 GOTO 80
60 x=306: Y=I72: 5=170:GOTO 90
70 x-30,t:Y=83:S=182:GOTO 90
80 x=151!y=83: S=91
90 A=21: I=2: B-0
I00 FOR P=l TO A

8-1
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110 COrOR 1,1,I, P, r
L20 PcrRcLE X. Y. S, B. 8+100
130 B-B+I00
I4O NEXT P
150 IF I-3 TEEN END
160 I-3:A=12:coTo 100

RASTER UET PATRONEN

Dlt proglanlna kiest autonatisch ale scherrntesolutie en toont ver- JvolgenB 36 vul-patronen.
IO I RASTBR AT 36 PATRONEN
20 COIOR 1.0,I,1,I!FULLW 2:CLEARW 2
30 IF PEEr(SYSIAB)=1 rgEN 60
l0 IF PBEK(SYSTAB)=2 TEBN 7050 coro 80
60 Xr1023Yr56 :Ar28 : B-308: C=56 :D=51 : F561: F=I02: GOTO 90
70 X=102: H-283A=1{ : A=L54: C=28,D-51 : E-56I: F=I02r GOTO 90
80 x-513y-28: A=Ia 3 B=I54: C.28 | D-25 | E=280: F-51
90 AOR X - F rO E-D SIEP F
I00 LrlrBP x,0, x,3{5
IIO NBXI X
120PORY-CmB-ASTBPC
I30 LINER O.I,515,Y
IIO NEXT Y
I50 I'2:P-l
160 POR Y-A TO B STEP.C
170 FOR x-D fO E sfEP F
I8O COIOR 1,I,1,P,I: PILL X,Y,1
190 P-P+l:rF P-25 aBEN P=l!r=r+1
200 IF I-{ IEBN END
210 NEXT X,Y

DEI.IONSTRATIBPROGRAIiIMA UET LAGE SCEER,}'RESOLUTIE

.Ee, lDtereasant tleDonstratieprogramrE voor voEDen en kleuren bij
laEe resolutie. I

10 COLOR 1101I,).,I:PU!LW 2:CLEARW 2 Y
20 TAERT! C.I
30 FOR B-0 ,IO 3360 SIEP 210{0 coroR I,c,t
50 PCTRCLB I51.83,91. B, B+2 40
60 C'C+I
70 NEXf B
80 GOEUB VERTRAAG
90 OVATL ! C=I
I00 POR B-0 rO 3350 SIEP 210

a-2
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r10 coroR 1,c,r
l2o PET,LTPSE 151,83,I51,83, B, B+240
I30 C=C+l
140 NEXT B
150 GOSUB VERTRAAG
160 \^,LPATR: C=1: A=2{: I=2

. I70 I'OR P=l TO A
. I8O CLEARIiI 2

190 FOR X-61 TO 2{{ STEP 61
. 2OO LINEF X, O, X,I66
I l 2ro NExr x

220 FOR Y=55 TO ilo STEP 55
230 LINEF O,Y,3O3,Y
240 NEXT YI zso v=z
260 FOR X=30 IO 270 STEP 60
270 COLOR 1, C.1,P, r
280 FILL X,Y.1
290 c=c+I:IF c=16 THEN c=I
300 NEXr X
310 Y=Y+55:IF Y=I6'l TIIEN 330
320 GOTO 260
330 NEXT P
340 IF I=3 THEN 350
350 A=12:I=3:GOTO 1?0
360 GOSUB VERTRAAG
3?0 KLEURCIRTELs c=l: R=91
380 FOR B=0 To 3600 STEP 200
390 COLOR I, C.1
400 PcrRcLE 151,83,R, B. 8+200
410 C=C+l:Ir C=I6 THEN C=1
420 NEXT B
430 R=R-l:IF R-0 rEEN 450

. 440 coTO 380
450 GOSUB VERTRAAG
{60 GERL. ELLIPS: C=l: X=15I. Y=8 3

' 4?o PoR B=o ro 3600 srEP 240I . 4go coLoR }.c,r
490 PELLTPSE 151, 83,X,Y,8,B+2{0I soo c=c+r:rr c=r6 THEN c=r

1 5I0 NEXI B
520 x=x-2!Y=Y-2:IF Y=3 IITEN 540
530 GOTO 470
5IO GOSUB VERTRAAC
550 AND
550 VERTRAAG: FOR Z=1 TO 30003NEXI
5?0 COLOR 1,0,I, L,1r CLEARW 2
580 RETURN
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DEIiIO{STRATIEPROGRAIi'I{A }tET GEI{IDDELDE SCHERI.IRESOLUTIE

Dlt progranma toont het kleurenpalet van uir sf computer bij 9e-
nidalelde achermresolutie.

l0 coroR l,0,I,I,I:Ft6Lw 2! cLEARt{ 2
20 TAAR!! C=l
30 POR B-0 Io 3360 SIEP 2{0
40 col,oR I. c,l
50 PCTRCLE 30 {,83,I82, B, B+2 {0
60 C=C+I:IP C={ r'flEN C=1
70 NEXT B
80 GOSUB VMTRAAG
90 OVAAL: C-l
I00 FoR EFo ro 3350 SIEP 2{0
lI0 coroR l, c,I
I20 PELLTPSE 304,83,304,83, B. B+2i10
130 C-C+],:IF C-l TBEN C-l
I{O NBXT B
150 GOSUB VERTRAAG
160 V(,LPATR: C=l: AF2l: I=2
170 rOR P=l TO A
180 CLEARW 2
190 FoR x=203 m 609 STEP 203
200 coroR 1, c,1.P, r
2IO I,INBP X, O, X.I7O
22O TILL t-2,2
230 C=C+l3IP C-'l TSEN C-l
240 NBXT X,P
250 IF J=3 THBN 270
260 A=12:I=3icOlO 170
270 GOSOB VERTRAAG
2OO END
290 VERaRAAG: POR z=1 To 30003NEXT
300 CoIOR 1,0,L,1,L:cLEARw 2
3IO RETURN

.-l
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DE}TONSTRATIEPROGRA T.TA VOOR TIOGE SCIIER}IRESOLU?IE

Met dlit progranma komt ale hoge leaolutie van ult
scherm optimaal tot zijn recht.

monochroon-beeld_

Ir

\

10 FULLW 2:CLEARW 2
20 BLOKKENT A=2: B=3: I=61r t{= 56
30 x=A: Y=B
4O LINEF X, Y, X+1, Y
50 LrNEF X+I, Y, X+I, v+lf
60 LrNEF X+l,Y+W,X,Y+W
7O I,INEF X,Y+W, X, Y
80 x=x+61
90 IF X>600 TIiEN x=A:Y=Y+56
r00 rt' Y>320 TIIEN 120
110 coro 40
120 A=A+2: B=B+2: I=I-4:$El{-4
130 rP w<0 TSEN 150
r40 coTo 30
],50 GOSUB VERTRAAG
150 REGELS: x=0: Y=0
170 I{HILE X< 5I il
L80 LrNEF 307,t72,X,Y
I90 x=x+s
2OO WEND
2IO I{EILE Y<344
220 LrNEF 3O'1 ,L72,X,Y
230 Y=Y+3
240 WEND
250 WBrr,E X>0
260 LrNEF 3O7,1?2,*..Y
270 X=X-s
280 NEND
290 nHrLE v>0
300 LrNaF 307,112,X,v
310 Y=Y-3
320 WEND
330 GOSUB DELAY
340 ONIWERP r X1=l: x2=614 ! Y1=1: Y2=343
350 LrNEF Xl, Yl, X2,Y1
360 LINEF X2,YL,Y2,\2
370 LINEF x2,\2.XL,v2
380 LrNEP X1, Y2, XI, Yl
390 X1=XI+2 : X2=X2-2 | v L=YL+ 2 | Y 2=v2- 2
400 rF Y2>-22 TEEN 350
410 GOSUB VERTRAAG
420 END
430 VERTRAAG: FOR Z=1 TO 5000!NE:XT
{40 CLEARW 2! RETURN

I
t,l
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TRIGONOI.TETRIE

Met dit proglamma kunt u trigonome tr i s che functies afbeelden.

10 I TRIGONOII'ETRIE
20 I DOOR BOB COLLIER
30 PI=3. r415926
40 PULLW 2: COLOR 1,0,I:CLEARW 2
5O SCEER}I:
60 IF PEEX(SYSTAB)=4
70 IF PEEK{sYsTAB)=2
80 IP PEEK(SYSTAB)=I
90 INIA: T=0 | I;0

TIIEN GOTO LAAG
THEN GOTO MIDDEL
THEN GoTO HOOG

fi
f],OO LNG=R,24 : INC=PIILNG : UIT=B,/4

110 AUNCTIE : WAIRDE=-2rPI
120 CLBARW 2
130 PRINT nKies een funcCi.e: " : PRINT
I40 PRINT "l) Sinus"
150 PRINr "2) Cosinus"
160 PRINT "3) Tangensi
170 PRINT "4) Cosecans"
180 PRINT n5) Secans"
190 PRINT "6) Cotangens"
200 PRINT:INPUT KEUZE
210 IF KEUZE>O AND KEUZE <7 THEN GO/TO GRAF
220 ?iKies een van deze getal1en, a.u.b."
230 GOTO FUNCTIE
240 PLOT:
250 WAARDE=-2*PI
250 X=I: Xt=I3 y1=B/2
270 ON KE[JZE GOSUB
SINUS, COSINUS, TANGENS, COSECANS, SECANS, COTANGENS
280 Y=UrTrY: Y=B/2 -Y
290 IF Y<T OR Y>B GOTO SKIP
3OO IF X<l OR X>R GOTO SKIP
310 LrNEF X1, YI, X, Y
320 SKIP: xl=X
330 Yl=Y: x=x+1
340 WAAR DE=WAARDE+ I NC
350 IF WAARDE>2TPI TtiEN GOTO AF
360 GOTO 270
370 AF: INPUT WACHTS
380 coro 120
390 GRAF! COIOR 1,BG,GRICLEARW 2
400 LrNEF I tB/2.R tR/2
{10 LINEF R/2,1.R/2,8
420 COLOR 1. BG, LN
430 GOTO PLOT
440 SINUS! Y=SIN(WAARDE) :REIURN
450 COSINUS: Y=COS(nAARDE) :RETURN
{60 TANGENS: Y=!AN(}IAARDE) :RETIRN

t1
I

Y
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470 COSECANS I EOUD-SIN( WAIRDE)
480 IF IIOUD=o THEN RETURN
490 Y= I,/EOUD : RETTJRN
500 SBCANS: BOUD-COS ( WAIRDB )

5I0 IF EOUD-o IBBN RBTT RN
520 Y=I,/HOUD: RETTRN
530 COTANGENS: HOUD'IAN ( WAARDE )
510 IF BOtlDro IEEN RET{rRN
550 Y=I/HOUD I REfi,RN
560 IiAG: R-303 3 B-L57
570 cR=2 r LN=I4: BG=4
580 GOTO INIT
590 IiIDDEL! R=608: B=157
500 GR=l:LN=2:8G=3
610 GOTO INIT
520 HOOG: R.61518-3i13
630 GR=I: LN=l: BGro
640 GOTO INIT

EFFECTIEVE RENTEVOET

Dit prograDma berekent ale effectieve rentevoet bij het afloBaen
in termijnen.

IO I EFFECTIEVE RBNIBVOET DOOR RICHARD INUCK
io ' ln orr pRoGRAruA woRDT EEN voRlil vAN NBl{roNrs llElloDB vooR
TIET SCHATTEN VAN T{ORIELS GEBRUIKT.
30 I IN PEITE UAATT DIT PROGRATIIA GEBRUIK VAN BEREKENINGEN
BINNEN DE EPSILON, 'E' NORDT IN REGEL 1OO GEDEPINIBBRD.
40 | BrJ DB PoRI,iuLEs roRDT ERvAN urrcEGAAN DAT ErxE BETALTNG ArN
HBT EINDE VAN EEII PERIODB WORDT GEDAAN,
50 CLEARW zr?ULI'n 2'.?
60 ? 'Uiteinatelijk iD totaal betaala - 'i:INPU! R

?O ? 't4aandelijkB bealrag = 'i3INPUT A
80 ? "foaten bij nu koPen - 'r:INPUf C

90 ? 'Aantal aflossinge[ - ',:INPUT N

L00 z=I2: I=0.0I t E0.0I t K=0
110 ?:PRINT ' De effectieve rentevoet blj: "
I2O PRINT i "
I3O PRINT 'een einalbealrag van fl."tR
1{O PRrNT 'en een oaanaleillkae afloasing van fl."A
150 PRINT "en een aantal aflossingen van iiNi'.i
160 cosuB 250
1?O F=P+5. OE-03 : F=IOO*F: F=INT( F ) :P-FIIOO
180 FI=FI+5. OE-03: FI=1OOrPl3 F1-IN'I(t'1 ) :FI=Flll00
190 I=II: K=x+l
200 rF ABS(A)-E>o TIIEN 160
2IO PRINT ' "
220 x=zrr:PRTNT 'De effectieve rentevoet i9 aian"rl'00ix;'$'
230 PRINT ' i
240 END
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250 I'= ( I+I ) -N
260 P=C-R/T-A,. (].-L/'rt /I
270 I2-T. ( 1+I )
280 pt=R*N/r2+Ar I bL/T _At N/ 12.) / a/ 7
290 tL=bP/EL
3OO RETURN

GETAI,LEN SP EI,

Dit is een raatlspelletje met getal.len. U tikt een getal in, de
computer kiest. een getal tusBen het door u opgegeven getal en nul
iraarna u het iloor de conputer gekozen getal moet raden.

10 I EEN MAAK IIET UZELF GEUAXRELIJK OF UOEILIJK SPELLETJE, DOOR !
RICE LAUCK.
20 PULLW 2:CLEARIi 2
30 coToxY 0,0
40 ? rIlE SPELEN 'Raad eens aan welk getal ik denkr"
50 ? "Tik eelt getal in eD alruk op ,
60 ? 'Return. Daarna kies ik eeb getal'
70 ? "tussen ur getal en'
80 ? 'nul-'
90 ? 'Ga uw gang. Toets een getal in "
100 INPUT ' en dluk op Return. .,TOP
110 ?:?'en laaal nu het 9eta1 ilat ik heb gekozen."
I2O RANDOIIZ B O
130 ANT[{@RD = INT( RNDr ( rop ) )
I{0 ?:?'U raaalt en ik zal u daarbij helpen.':coTo 180
150 ?:INPUT ' Toets J in on nog[aals te spelen, alruk op een
analere toeta on te stoppea. ",OPNIEUWS:?
160 IF OPNIBUW9="J' OR OPNIEUW$=" j, TBEN 90
1?O END
I8O INPUT GOK
190 IF GOK < ANTIIOORD TITBN ?nTe laag, probeer een hoger
getal. ":GOrO I80
200 IF GOK. > ANTI{OORD THEN ?iTe hoog, probeel een fager
getal.':GOTO 180
210 ? iRaak. goed geradenl"rcOTO I50
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DEMONSTRATIBPROGRA}IIi'A }tBT BLOKKEN .

Dit kleurenptograBuna dat bij een Iage achelmresolutie werkt,
naakt gebruik vln de AES en r/DI. get progratnna tekent veelkleu-
rige blokken op eeo aloor u gekozen positie op het schern.

AES (Applications Envirodnent Services) is het onderaleel ven GEll
,aarme; ale menu's, vensters en alialoogpanelen woralen gegeneleelal.
fie vDI (virtual Device Interface) ia het onderdeel van GEI|I waarin
graphics- en tekst-routines zijn ondergebracht.

u gebruikt het progranna aIs volgt:

t. RUN het prograruE

2. wijs met de rnuis de positie op het scherm aan saar u het blok
wilt laten verschi j nen.

3. Druk op de rechternuisknop om het blok te laten verschijnen.

4. Druk op ale linkermuisknop om het prograruna te verl'aten.

5 AI=GB
10 CONTROL = PEEK (Al)
20 cLoBAL = PEEX (Al + 4)
30 GINTIN = PEEK (Al + 8)
40 GTNTOUT = pBEt( (Al + 1.2)
50 ADDRIN = PEEK (Af + 16)
60 ADDROUT = PBEX( (Al + 20)
I00 CLEARW 2: PULLW 2
1O?O POKE SYSTAB+24,I
IOTL PoKE CoNTRL, I 22 : POKB CONTRL+2. 0 : POKE CONTRL+6, I
l0? 2 POKE INTIN,0: VDISYS ( L )

L074 UUIS =1
1075 GEMSYS ( 79 )

2000 x = PEE((GINTOUT + 2)
2010 Y = PEB((GINTOUT + 4)
2020 KEY = PEEK(GINIOUT + 6)
2025 IF KEY = 2 TEEN GOSUB 3000
202? IF KEY = 1 TEEN POXE SYSIAB+24,0,END
2028 IP XEY=o THEN GOSUB 3115
2030 GOTO I07 5
3OO0 RBU .trr tttt r I I * t t t* r * t ttt***.t
3O1O RE}t TEKEN EEN BI,OK titE! VDI

3022 COrOR 1, (RNDrl.s )+1,1,RND*25 ' 
2

3024 IF IIUIS=O IBEN 3040
30l0 l|UIS=o
io:s poxg coNTRL,l23:PoKE coNTRL+2,0 !PoKE coNTRL+6,0
3037 VDTSYS ( 1)
3040 POKE CONTRT,,1.1
3050 POKE CONIRL+ 2,2
30 50 POKE CONTRL+6,0
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3070
3080
3090. 3095
3100
3110
3tl2
3115
31r6
3117
3120
3130

EOIB Corm,tilo ,I
POtt P!8rf,, X
Pdl PtSIr+2 , Y
POrl PtBtx+a, x+50
POII g[atx+6,i+50
vDr8r8 ( 1'
nln nx
l! l[rl8-l IBEI REII Rf,pors c!r!nr{,122tp68 costRr,+2, O t p6!
D6l IXfiX,0 !VDI9Ia( I )
lOlB -1. RlEoI,n.
IDD

cfrmL)6,0
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llrlt o..rvlca

lbcht u vrqgaa habbao ovcr ur AIl8l-coq)utcr, drD hDt. u
coatact opncr. Dt tllRl DaDalur.

Scbrljf D.arr

AIAB.I (B.D.lur, B.V.
Portbur 1516
3600 BP lr!r....
ScbrlJf h.t ood.EGrI, vaD u, brl.f r.o ato rchtlarljat op d.
eagrloP.F
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Ateri Corp., Sunnyvale, cA 940g6c 1966 Atari Coro.
Al le rechten ,oo.behouden.
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