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INLEIDII{G OP ATARI LOGO

Lgo is een hogere proSr6meerl.al, die voorel bekend staat-als
on;e ijssiddel voo; d; besinnende corPuterP'08rame-ur' ATAI]

t ao is" een uitSebreide vetsie ven deze poPulaire taal en oaakl
ger'r.it van de ipeciale voorzieningen ven het s1o corpuiersys-
reein en van de cEMc DeEktoP.

Deze hsndleiding is bedoeld als een referentiehandleidirS bij
aTARt Lopo. 'eaai.ee ae rebruiker ken teren hoe LoSo saeen Eel de

ceu-oestioo kan uo!den gebr,-rikt. Her verdient asnbevelin8 deze

i""ai"rar.i, te eebruiken 
-in conbinatie rct de ATARI 520sT Gebrui-

terstranareiaingl Deze handleidinS inag niet sorden beschouqd als
een alseoene inleidinS op Lo8o. AIs u een beSinnende proarameur
bent, iees dan eerst een inleid€nd rclk over het protra@eren rn
Logo.

Deze hanrtleidin8 is zodanig opg.zet, dat alle voor het Proarao-
oeren noodzakelijke infor.itie s"er kan eorden oP8ezocht ' Hoofd-

"i"t 
r, ;'er. <te slaS net ATARI Logo", Iaat zien hoe u een backup

maakt van de ST LsngutSe diskelte en hoa u het Logo-PloArama rn
;-;i-";p,i.. roet -lad-en. Hoofdstuk 2, "ArARr L-8o €n-G-EU"' is

""" 
.1e.i."" inleiding op Loao. In hoofdstuk 3, "AIARI Lgo

;;.'";'-;i.;. u ee. '-itgeureide 
besPrekin8 van elke opti€ uit

het lrso-Denu. De appendix, !enslotte' biedr alle inforu't ie.die
u uij tret pro8ra@eren nodiS heeft, set een coEPleet overzrcht

"rn i. p.iriti"e, en een overzicht van de foutreldingen' aPPen-

aix 1 geeft eeo arntal voorbeeldptocedur€s voor de sPeciaal voor
ATARr rrSo ontrikkelde priniaives.
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HOOFDS]UK 1

AAN DE SI.AG ilIETATARI 1IIGO

Eon ickup mkcnYen fi ryEhofldhldr
Alvoren3 u oet het proSr.r@ren beSint, uoet u een b.ckup vsn
het pro8ram. E Len. Hocht er iets Eistarn rec de ori8inete
pro8raEnad i sket re , d.n beschikt u altijd nog over een kopie van
het proSra@..

voor h'Gt osken van eeo blckup heeft u een nieuve, lege 3*-inch
diskette nodi8. (D€ze diskettes zijn bij efke coriputervakhlndel
verkrijSbear.) Hct lilken vln e€n b.ckup is er8 eenvoudit. VolS
de ond€lstaande stappen op er lees de proopts die in de dialooS-
p.nelen verschijnen.

l. AIs u @t a6n disk drive eerkt, plarrs d.n de beckup-
diskette in de disk drive en le8 d€ ST L{nguage diskette opzij.
Al3 de diskettes nroeten rrorden vereisseld, den last de corput€r
dit vi. een dialooSp.neel u€ren.

I.B.: Als u oet tree disk driv€s serkt , pl{ats drn de Sf
Langu.8e diskette in drive A en de backup-diskette in .lrilc B.
Bij Sebruik van tsee drives dient de ST t ngu!8e diskette dus
steeds in drive A te blijven en de backup-diskerie in drive B.
Verder ho€ft u alleen reer de prorpts op te volSen.

2. U D€t de b.ckup-disketre eer3! fomsrteren. Xlik deertoe op
dc ikoon 'iFloppy Disk Brr. Zet vervol8ens de sijzer op FiIc in de
tEnubalk. (ieB nu de optie Fomer. Druk op de linler Euisknop
,llarna het eerste dielooSproeel voor he! forlaracreo verschijnt.
D.srin iroldt u g.yaar.chued drt door het foroattcren alle infor-
!r.tie van de dillette in drive B eordr 8.vist, Rlik op OX, r!.r-
n! een volSend dialoogpaneel verschijnt.

In het trrcede dialooSpsn€el ooet u de disketre een n .. teven,in te tikken achrer de tero DISK LABEL. Tik een n.a in die aoedrcerSeeft oo lrat voor di3kerte her 9..t, bij voorbc.ld .rL8ot,
Controleer of de optie 'rSingle Sided" is ge.ccentueerd en klik
op FOIXAT. Ur. baclup-diskett. bcvindt zich reeds in drive A, dus
8e verder rEt srrp 3.

U kunt het fora€tteren op het scheru vol8en. Als de di.k.rrc is
geforo.t!€erd, verschijnt €en di.loogp.neel drt arngeeft dst de
di8kette 357.376 byte6 inforslrie ken opsllan. f,lik op EXIT.

Op het schero verechijnt nog.e.ls her Foroat-paneel. (lik op
EXIT o!! t€ru8 te keren o..r de cEll-D€sktop.

-l-
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x.B.: al! de Sefomalteerde distette Dinder dan 357.376 bytes
inforoatie kan opglaan, dan is hij beschadi8d. In dat Seval ooet
u de Sehele procedure rei een nieune disket.te herh.len.

3. vervolSen3 gaan ee de ST LanSusge diskette koPieren. Plaats
deze diskett€ in de disk drive, zet de eijzer op de ikoon FloPpv
Disk A en sleep dete tot op de ikoon FloPPy Disk B. Laat vervol_
gens d€ mrisknoP los. U hebt de corputer nu de oPdracht Segeven
de iirhoud van diskette A te koPie'ren naar diskette B'

In een di.loo8paneel ,ordt u Seersrsch(ttd dat door het koPib'ren
vsn diskette t naar digkette B de inforEatie oP diskett. B ver_
loren gi't. Kl ik op OK. vervolSens verschijnt het DISKCoPY-
paneel.

Klik op COPY en volS de proopts oP tot het kopidren is vol-
tooid. D€ cooputer ve.telt u eanneer u de diskett€s moet versis-

xochl u bij het osken van een backuP v€n de sT lanSu:8e diskette
probleuen teSenkonen, la.dPleeg dln de ATARI 520ST Gebruikers-
hand teid i n8 voor verd€re inforDetie.

t don van do ATARI lrgo
Alvorene u ret ATARI LoSo kunt 8aan serken, moet u eerst het
L.go-proSrauu in de conPuter laden. U Sast ats vol8t te cerk:

tlot $n disk driuo

l. ZorS dat de coopute! i3 inaeschakeld en dat de GEtl-Desktop
op he! schero sta.t. Geef vervolSens een dubbele klik op de

iLooo Floppy Disk B.

2. Een dialooSpaneel vtaag! u diskette I in drive A te Iaden'
Plllts de sT LanguaSe diskette in drive A en druk op de toetE
<Returd.

3. ats het venster van Floppy Di6k i3 verschenen, geef dan een

dubbele tlik op de ikoon l,OCo'PRC' Op het scherm verschijnt nu

de l,o8o Desktop.

ileilm disk driYos

zora dat de cooputer is ingeschskeld en dat de GEM-DesktoP oP

het scherr staat. Plaats de sT l€nSuage disketle in drive B en

Seef een dubbele klik op de ikoon FloPpv Disk B.

a
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2. A1! hct e.oltar vau Ploppy DirL ! ir vcrrchdro, 3rdi &o
eco dubbel. tliL op d. itoon UEO.ptC. Op bct .ch.ir v.rlchijnt
nu de l,o8o D.sltop.

D€ I..8o DasltoD i! dG t.si! uoor hlt llrl.o Dt Aftll lato.
R..dpl..8 hoofdrtuf 2, trATllI Logo co GEl.r, toor v.rd.ra infor-
D.tia ovar da Lto DcikCoD ao l68o-vaoatara,

a
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HOOFIISTUK 2
ATARITOGO E{ GEM

AIARI l.go Daskt Sebruik vln .lle no8€lijkheden van de cEl-D€8k-
top. tlet gebruik van oenu's, het kiezen vrn oPties, het rrerken
@t venaters en het lsden van t oepss 3 ingsProsrama r s sord! uit-
vo€ri8 besproken in de ATARI 520ST Gebruikershsndleidina.

monu's
AIIe @nuis vrn ATARI LoSo kunnen via de lenubalk asn de boveo-
rsnd vro de Logo Desktop ,orden oPgeroePeo. De Eenu-oPtie8 van
Derk k6en overeen ret die van de CBI-De6ktoP. De overi8e onder-
delen vsn de @nubalk zijn specifiek voor het ATARr L8o proSlao-
D.. Deze eorden besproken in hoofdst'rk 3, 'TATARI LoSo rEnu's".

DEhogpanolil on hufirllingsn
Als LoSo infomatie nodig heeft die door de sebruiker niet i6
opScSeven' dsn verschijnt in hel niddeo vsn de L8o D€8ktop een
dialooSpsneel. D€ diatoogprnelen dienen ook voor het afbeeld€n
van foutreldingen. Deze verschijnen altijd ss@n net inforoatie
over het forErt of de procedure taarop de fout betrekking heeft.
Een volledig overzicht van de foutneldinSen die ATARI Loto k n

8even, vindt u in appendix E.

u verlaat een di€looSpaneel door op een van de hokjes binnen dat
verster te llikken. At6 zorn hokje [et een dikke rend eordl ef-
8ebeeld, kun! u, in pb.ts van op de linker ouisknop' ook op
<Retor dr'rkken.

Vonshrs
Bij her ,erken @t vensters (ve18roten/verkleinent verPl.etsen'
openen, sluiten, scrollen, enz,) Saat J oP d€z€lfde usnier te
$erk ats bij d€ GEtt-Desklop. Ratdpleeg hoofdstuk 4 v.n de ATARI

520ST Cebruikersh.ndleidin8 voo. verdere bijzonderheden.

De IrSo Desktop bestaat uit teee eensters: het LoSo di€loo8-
venster en het Srafische venster.
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Als u een Lgo-progrm. schrijf! of l.sdt, verschijot de bij-
behorende proSram!-l i3 t iog in het L8o dialooSvensler. Io het
vln.t€r da.rnalat vcrBchijnt dc bijbehorende aftecldint.

Bij AT ITI Lo8o hc.f! u nog tsee .ndcre ven8teri lot uu belchil_
king: het edit-venster en het debuS-ventter. Het edit-vcntter
verachijnt .16 u een cdit-cou.ndo 8ecft. (R.edPlceg .PPendir G

voor .en overricht vln edit-Procedures . ) Ilel edit-v.n!ter 8e-
bruikt u voor he! sijziacn v.n procedurer,. De .lngebr.chtc itijzi-
ain8en kunt u dan in us progr.E! oPne.en cn oP di.k.lt€ oP-
3laan.

llet het debuS-ven3ter l.at u een pro8rrms-l ist in8 v.rschijncn
tcreijl het programs e.o het drr.ien ie. X.ct infor.ttie over
het debuS-venst.r vindt u in hoofdsluL 3 bij de cnu-onderdelen
Trace en letch.

-5-
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HOOMSTUK 3
AIARITOGO ]TIEIIU'S

knas de bovenrand van de Loao Desktop ziet u een nenubalk Eet
de opschriften Desk, File, Run, Edir en S€ttinas. Achter elk van
deze opschriften gaat een oenu schuit. U laat zo,n nenu verschij-
nen door het betreffende opschrifr .an te l,ijzen. Het opschrifr.
rordt dan 8eaccentueerd en her Eenu verschijnt surooatisch op
het 3chero. Als u Seen optie uit zo'n meou t,ilt kiezen, dan vot-
rtaat het erSens anders op de L8o De6ttop te klikken, vaarna
het nenu rr€e r verduijnt.

lhsl
Ilet Desk{enu bevsr opties die vanuit ATARI LoSo kunnen yorden
Se.ctiveerd. Ook bij de reste andere toepas.aingaprogranna,s
voor de ST-coDputer kunnen deze opties i.ord€n aebruikt,

a

Do oplh ''ADotn Ahri togo"
via de optie About Atsri l,o8o laar de cooputer zien uelk prograD-
trla iB Seladen, a.nen @t de copyright-inforoatie, (ies deze
optie vao de renubaIk. ltet vol8ende dialoogpaneel verschijnt op

lltta LI
Cirllr! . tE

atrl Crr.lhlr.l l..r.l L.
atl Illt b..tr.

t--t

-6-
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De overiSe opties van het Deak-menu (1rI52 Ernulator, control
PaneI, set Rs232 Configurstion en Instell Printer) lrotden uitvoe-
rig besproken ifl de de gebruikershendleiding bij u, ATARI 520sT
cooputer. R€adpleeS hoofdstuk 5, "Het hoofdrnenu", van d€ betref-
fend€ handleidin8.

File

Het Fil€-nen'r beva! opties oa.rmee u inforEe!ie van een diskette
kunt lezen of nlar een diskette kunt schrijven.

Load

uet behulp van de optie Load kunt u eeo file
opgeslaaen, inlezen in het rerkgeheugen. Ries
het volSeode dialoo8paneel verschijnt:

die op diskette is
nu de optie Load;

Fl.rtl.rl

@
rEiffil

-7-
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u.ta--

Als u een file uit het IteD Selector paneel i.ilt kiezen, dan zer
u de Grisuijzer op de betreff.nde file-n!$r en Seeft u een dub-
bele klik ret de linke. tEui€knop. t kunt eeo file ook op een
mdere Danier ki€zen: u klikt €6n keer op de Seeenste file en
ttikt dsarna op OK.

Bovenin het Ite! Selector paneel verschijnt onder het opschriftIDircctory" de directory die op dat llooent in Sebruik is. Als de
file die u eilt benederen in een andere direcrory staat, dan
kuut u die andere directory oproepen. Dit doet u als volSt: klik
op he. opschrift "Ditectory", si6 Det <Backspace) de huidige
directory-naarn en tik d. naar vln d€ 8ee€nste directory in. Als
u op eeo I,itlekeuriSe plaats in het directory-vensrer klikt,
verschijnt een overzicht van de files io die nieuee directory.

Al3 u besluit Seen file te leden of als de Seeenste fil€ niet in
de directory voorkoDt, dln kunt u he-t Iteo Selector paneel ver-
leten door op Cancel te klikken.

Saw As

ll€t de:e optie r.!kt u een nieuee file aan. Daarnaast kunt u
deze optie Sebruiken on een file te kopiEren searbij u die
kopie een endere file-naan 8eeft. A1s u de oprie Save As kiest,
verschijnt sltijd het lteE Selector paneel.

Via het ST-toetsenbold kunt u een file-n€am in het Iten Selecaor
pan€el intikk€n. Cebruik <Backspace> oo evencuele tikfouren re

I.!.: (ies als neam voor een nieuee of bestaande file nooi! de
naen van een file die reeds bestaat.

a
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Savo

t{,et behulp van d€ Save_optie slset t de inho'rd van de Lo8o Desk-
top op de diskette op' Deze optie kunt u alleen gebruiken ,ts de

file die u l,ilt opslaan.l eerder oP diskett€ ea8 opg€slagen'
Als u Det een nieute file eerkt, eordt de oPtie S.ve in het Enu
lichte! afgebeeld. Dit houdt in dat de oPtie op dat rooent niet
kad rorden gebruikl. Gebruik de optie save As als u een nieuee
file op diskette silt opslaan.

0eleb

uet de Delete_optie uist u een file van de diskette. Als u deze

optie kiest, velschijnt het Item Selector P.neel ' U kunl een
file op teee nanieren nisaen: door dubbel te klikken op de file-
naam of door er 66rl keer oP te klikken, waarn! u oP oI( klikt.

Lmd Pic

Ilet behulp van de optie Load Pic laadt u de Srafische afbeetdins
van een file in het ErkteheuSen, eaarn€ deze in het grafische
venster verschijnt. Al3 u de oPtie lred Pic kiest, verschijnt
het lte$ Selector paneel. U laadt een file door dubbel te klik-
ken op de file-naso of door 66n klik op de file-nae te Seven'
eaarna u op 0K klikt.

De grootte van het grsfi3che venster r.ordt autoEatisch aanS€past
aan de afo€iinsen van de afbeeldinS die $ordt Seladen.

X.!.: De opgeslsg€n lite ooet i.el dezelfde resolutie hebbeo
als de resolutie sasroee u op det @frent aan het uerken bent'
Als dat niet het geval is, verschijnt een foutreldina op het

Save m
l,let de optie Save Pic kunt u sfbeeldinten die u Et Logo hebt

Beoaakt, opslaan. De afbeelding in het SrefiBche venster uordt
dan naar een file op de di.kette eeSSe8chreveD.

A1s u de opiie Save Pic kie.t, ver6chijnt het lteo Selector
paneel op het s.herr. lik een nssm in voor de file die u rilt
opslaan e, klik op Ol(.

0uil

ltet deze optie verlaat u ATARI 1o8o. Alvorens u naar de GEll-Desk-
top terugkeert, tordt u Sevr.egd of u ur l,erk h€bt oPgeslaSen'
Llas u dat vergeten' dan kunt u op Cancel klikken en belaosrijke
files op diskette opsls6n. A13 'r ut eerk .iet uilt oPslaan'
klikt u eenvoudiasea op o(' U bent d.n teruS bij de GElr-Desktop'

-9-
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Run

Het Run-menu bevat opties saaroee u procedures kunt starten en

shp
Het Stop-comando be6indigt elke procedure die u aan het runnen
of aan het editen benr en laat u teruSkeren naar de LoSo Desk-top. Stop heeft dezelfde uire€rking als her indrukke; vsn de
toetseocoEbinatie <Conrrol> <C> op het toetsenbord.

Bunhlfrl
Telkens r..nneer u een corm.ndo of eeo reeks comrndo's invoert,
srdt deze in een bufferteheugen opSesllgen. Afs u rte optie tunBuffer kiest, rordr dir comeodo noSosal; uitSevoerd. eis u tij
voorbeeld intikt:

FD 100 <Rerurn>

dan.gaa! de t.urtle het aant.l opSegeven stapp€n vooruit. Door deoptie Run Buffer te kiezen, Ssat de rurtle nogEsals dezetfde
a fstand voortrir -

Pauso

Uet de Pause-opti€ kunt u h€t runnen van een procedure tijde-lijk onderbreken. Door gebruiktnaking van de tause-optie kun-t uiofornatie in de LoBo Desktop intikken. Als u de geuenste infor-matie heeft in8etikr, kunt u de proce<lurc yeer hervarien rEr
behulp van het connando CONTINUE ofeel CO.

- t0 -
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Continue

lret de optie continue kun! u de uitvoering van een Procedure,
die ![et Pause rijdelijk t as onderbroken, veer hervatlen' Deze

optie heeft dezelfde 'ritwerking al3 het intikken van COMINUE of
co-

Edit

Het Edit-oenu Eeeft toe8ang tot slle edit-feciliteiten van Logo'

Wfrkspace

}!et de optie $ork6pace laat u alle in het eerkg€heugen ingevoer_
ae proceiures in hlt rdit-venster verschijnen, zoda! u er eijzi-
gingen io kunt aanbrenSen.

Flc

uet de optie File kunt u'een file van de diskette laden en in
het rairjvenster leten vetschijnen. Als u de optie File kiest'
verschijn! hec llen Selector paneel oP het schern, eaarin u kunt
aangeven relk bestand noet ,orden 8e1.den' Na het editen-.kunt u

ae iiizigingen onsedaan maken net <Conlrol> <C> of oP diskette
opslaan net <Cont rol > <c>.

- lt -
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SaYo Edl n G

De oplie Saee Edit bren8t Eateriaal dat u aan het editen bent,
over near de L.8o De3ktop.

U kunt de optie Edir ook kiezen door het indrukken vsn de toe!-
sencorbinetie <Conr!ol> <C>.

Abefllot 
^G

Ats u bezi8 bent @r het een proSrama of rt her
editen v.n eco procedur€, den kunt u dir 

'Ei b;hulp vrn de optie
Ablndon onderbreken en teru8keren n€sr het dialootvensrcr,

L€t op: Ats u de Abandon-optie ven het Edir-v€o6ter gebruikt,
g.an ,lte instructies die u aan het "ijziSen l,a6, verloren.
U kunt de optie Absndon ook kiezen oet de toersencoobinrt ie
<Control> <C>.

lrld(^S
Tij.tens het €diten van e.n procedure kunr u delen v€n die proce-
dure'ruitknippen" ( veruijderen ), kopiiren, of ,'inpt.tl(en,i (in-
vocgen). Daarbij EoeE u dan da! deel vln de procedure l,lsrEee u
eilt Ssan rrerkeo, n.rkere6. Dir doet u ret de l'lark-oprie. ]let de
Mark-opti€ kunt u het beSin en her eind van een deel vrn een
procedure D.rkeren.

Dit rarkeren Saet .ls vol8t in zijn rerk: zet de cu.sor aan het
begin van het re orrke.eo deel en kies de optie Uark. c. vervol-
8en. @t de cursor naar her eind van het te orrkeren deet en
kies noSoa.ls de optie Usrk.

De optie l{ark kunt u ook kiezen oet de roelsencoobinltie
<Control> <S).

Cui ^W
Uet de optie Cut rist u het genarkeerde deel vao een procedure.
Als u een deel per ongeluk rrisa, dan kunt u dar deet ueer terua-,etten rEt behulp vrn de optie pasre (zo lanS u geen andeie
optie hebt aekozen),

U kunt d€ optie Cut ook kiezen net de roersencombiner ie
<Control) <tJ>.

a

a

a
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CoPy^ T

tlet de optie copy pl..tst u een koPie v.n he! ge'erk€erd' deel
in d€ procedur..

U kunt de optie Copy ooh kiezen et dc toet.Gnco.bin.lie
<Control> <T).

Pasb 
^Y

llet d. optie Paste kunt u het Et Cut uitSekniPte a€cl in de

procedure invoegen.

U kunt de opti! P..te ook kiczen at de toetsencoobio.tie
<Coolrol) <Y>.

TonR
De optie Top btengt de curtor na:r het beSin vtn de eerste regel
in hel Edit-v.$rter.

U kunt de optie ToP oot ki€ten rt de to€tsencolbinati'
<Control> <D.

Bolhm,\X
De optie Eotloo brenSt dc curaor nalr het eindc vsn dG lt'tlte
regel in het Edit-veffiter.

U kunr de oplie Botto! ool &iezen .et dc toetcencoabin:tie
<cotrrrol> <X>.

CoobrAL
lt€! de optie Center l5€t u de re8el rrarin de cursor zich be-
vindt, neer het ridden van het Edit-ven6ter 8aa!'

U kunt de oplie Cenaer ook kiez.n Gt de toct.encoobinltie
<Control> <L>.

Pag0Up^U

De opti€ P.8e Up lttl de procedure in het Edit-ventter 6Cn

pagina (venater) telst odooS 8t.n.

t kunl & optie P.te Up oot Liezen et de toetsencorbinrt ie
<control> <u>.

(
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Pagp Dom 
^v

De optie Pa8e Doen lrat de procedure in het Edit-veoster 6€n
pagina (vensrer) rekst omlaaa gaan.

U kunt de optie Page Dorn ook kiezen met de toersenconbinalie
<cont rol > <v> -

(= [iPnA
De optie <= Lin€ brenar de cursor naar her beSin van de re8el.

U kunt de optie <- Line ook kiezen rEL de ro€rsencoobinatie
<Con! rol ) <A>.

=) LlroAE
De optie.> Line brenSt de cursor naar het einde van de regel.

U kunt de oprie => Line ook kiezen met de roetsenconbina!ie
<cont rol> <E>.

Seflings

De opties uit het Setrings-Eenu omv€tlen veet belan8rijke ins!el-
tingen voor het eerken ltE! ATARI toao. uet deze opries uijziar u
de fill- en line-patronen, beparlr u selke vensrers op.nen en
sluiten en regett u de beoegingen van de turtle.

- t4_

atarimuseum.nl



Graphis

Als u de Craphic6-optie kiest, verschijnr het 8rrphics-paneel:

De drie arafisch€ functies die u Eer deze Gnu-optie kunt insrel-
len, zijn: Fill, Lin€ en Background.

U kunt tevens bepalen of de ATARI togo priEitives op her scherE
verschijnen ,let d€ nieure Filt-styte en -color kenroerken of
lee8, @t de huidiSe line-keDoerken. Als u TRUE kieer, r.orden de
zojuist gedefinieerde k€nflerken geactiveerd. xiesr u FALSE, dan
rorden de LoSo-prioitives zonder de Fi[-kennerken sfgebeeld.

tiet het graphics-paneel kunt u de Srafische kenDerken defini-
eren. Bij het insretten van de kenoerken kunt u het effect daar-
van naSaan door in her venster re ktikken dar zich rechts naast
de instellin8en bevindt.

U kiest een ketuerk door op dat kenoerk re ktikken, eaarna eeo
verticaal 6treepje (de cursor) verschijnt. Druk t{ee traal op(Backspace), eaardoor de huidige eaarde eordr Seeisr. Tik d;
nieuwe eaarde in. Het effect van deze nieuue in;relling kunt u
bekijken door op her venBrer naast de insrellin8 te kllkken. U

Saat naar een ander kenoerk door op dar ke mrk re klikken. De
cursor sprinS! dan naar her nieuse kenoerk.

M TI-I

IE]E
II
rr T----l
ar l__________tlr-
a T---t

lur!

ttLl
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tu d€ze nieuee grafische kenoerken vast te legaen, ktikt u op

0N(. U annuleert de nieur, ingestelde kenoerten door oP Cancel te
klikken.

Ft Bij Firl kunnen Style, Index en Color sorden ingestetd.

voor Style heeft u vijf keuzeDoselijkheden:

0 = Leeg
I = uassief
2 = Patroon
3 = cearceerd
4 = Door de gebruiker i€ bepalen

Index kao €Ileen ,orden veranderd bij styte 2 (patroon) of 3

(gearceerd). Door Style 2 en Index te conbineren' heeft u 24

verschillende patronen tot uw beschikking. Bij de coobina!ie
Styte 3 en Index kunt u kiezen uit l2 verschillende arce!in8en.
xies Style 2 of 3, voer verschillende Index-vaarden in en bekijk
het effect daarvan.

Als u Style 4 kiest, kunt u 2elf een pstroon onteerPen' Dit doet
u door de ondersta.nde reSel in het L8o-dialooevenster in te

PPROP "cRtlHrCS ".FPT Inl n2 n3 ... nl6]

uet de getallen nl t/n nl6 bepaalt u,eIk soort patroon ver-
schijnt. Dit nogen Sehele 8etallen zijn tussen 0 e. 65535. Her
patroon $ordt dan opSebousd op basis van de binaire codes van de
ingetikte eetallen.

Voorbeeld: tik de onderstaand€ iegel in en kijk tot ,elk soorc
patroon dit leidt. t{aak een ander patroon door andere aetallen

PPROP "GMPHICS ". FPT l0 0 128 t148 992 2032 4088 8188
t6382 8188 40Aa 2302 992 448 t2A0 l

voor kleur heeft u bij een 
'nonochrome 

moni!or de keuze uil de
instellingen I (zoarr) of 0 (l,it). 8ij een ATARI RCB kleuren-
mnitor heeft u de keuze uit vier kleuren (0-3) of zestien kleu-
ren (0-15), afhankelijk van de sebruikte iesolutie. De kleuten
kunt u aanpasseo n€t behulp van heL LoSo-commando SETPAL of hel
ConErot Panel. Raadpleeg hel. onderdeel over het Con!rol Panel in
hoofds!uk t van de ATARI 520ST Gebruikershandleidins voor ver-
dere biizonderheded.

t
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a

LinO aij li". kunnen Style, ridth en color uorden insestetd.

voor Style kunt u zeven verschitlende uaarden kiezen (l-7). Bij
Style I heeft u de beschikkina over 39 verschillende rijnbreed-
ten. Kies StyIe I en kies daarna een bre€dre (tJidth) van l-39.

AI3 u bij Line Style de eaarde 7 kiesr, kunr u zeif een rijn-
pstroon ontuerpen. lik de ondersreande regel in het Loao-dialoog-

PPROP TTCRAPHICS rr. LpT nl

ExperirEnteer nu Eet ver6chillende 8etallen or verschittende
patronen te laten verschijnen.

voor Color geld€n dezelfde insrellinten als bij Firr-Color.

BAokg]ulnd Her BackBround bep€alt u de kreur voor de achrer-
8rond. Bij een oonochroE€ ooEito! heeft u de keuze uit I (zearr)
of 0 (eit). Bij een A?ARI RGB tteurennonitor heefr u d€ keuze
uit vier kleureo (0-3) of zestien kleuren (0-15), afhenk€lijk
van de Sebruikte resolutie. Infordatie over h€t aanpassen vsn de
kleuren vindt u in het ond€ldeel over het Control prnel in hoofd-
Btuk 5 van de ATARI 520ST cebruikershandleidinS.

Tude
Al3 u de optie Turtle van het Serrings-raenu kiest, verschijnr
het Turtle sertinSs-plneel op het schero.

a

rf,Itt ttlltrtl
l.sltll! h.ai.tr a-

rr l- t! a-

Irtt. tt t.r nml E

r5--t EitrsEl

E[ lffiFl
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.ltet het TurtIe Settinas-paneel kunt u de positie en de status
van de turtle en de pen_status bepalen. Dit dialoo8paneel kunt u

ook Sebruiken oD de status van de tultle oP te vraS€n.

Als u een instelling in het TurtIe SettinSs-Paneel eilt veran-
deren, klik dan op die instelting. Op die posirie verschijnt dan
een verticdal streePje (de €ursor), $aarna u een ni€uwaarde
voor de insteIIinS kunt intikken.

Tultb Hoadin0 u verandert de koers van de turtle door na "Headin8"
een bep;alde eaarde in te tikken. Bij de raarde 0 Saat de tu,tle
recht onhooS. 8ij andere taarden ne€nt de turtle een andere
koers aan.

TUih POS'li0n u kunt de positie van de tultle instellen door aetal-
len voor de x- en Y-cotirdinaat op te 8even. De cottrdinlteo 0,0
zijn het centruD van her Srafische vensler.

TUTUO Shb On POn Shh Ars u de status van de turtre en de
pen rilt instellen, klik dan op de 8eeenste instelliog (HIDDEN =

onzichtbaar, SHOI{N = zichtbaar, UP - onhooS, mgN = omlaaS' RE-
VERSE = osgekeerd, ERASE - eissen).

Als slle instellingen naar sens zijn, kies dan oK oo deze
bevesti8en of kies CAI{CEL on l,ijziSioSen te annuleren'

SclBn
Als u de optie Screen van het Setlinss{enu kiesL, verschijnl
het Screen Settings_p€neel op het schern'

L'lll ltl fS!
Ll-i lL.:
@[IFlfTtrt-l

Bt.(r ldl.! tl-
Zr: l-
trr I!

l! l-
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llet het Screen Sertings-peneel kunt u ite ltindor [ode (vensrer
mode), de A.pecr Rario en de ZooD- €n psn-vaarden in6tellen.

Al.s u een funcrie in het Scr€€n Set!ings-psneel t,ilt instellen,
klik dan op in6rellin8 die u vilt veranderen. op die positie
velschijnt dsn de cursor (een velticeal streepje) raarnr u een
vaarde voor de instellina kunr intikken.

tUindow Mode Bij d. rindos uode heerr u .trie
keuzel}oaelijkheden: IJINDOI{ (venster), tlRAp (o[s1a8) en FENCE(hek). U Eaakt ut, keuze door op de Serreoste i;.ret lira re
kl ikke..

Bij IIINDOI kan de rurrle het venster verlaten,

Bij XnAP etr FEICE kln de rurrle her venater niet verlaten. Als
iJRAP is gekozen en de turtl€ het vensler verlaet, velschijnt hij
o niddeltijk aan de tegenoverliggende zijde van het v€nsrer. Ats
u bij mNCE een com.ndo 8€eft, r.srdoor de rurtle het vensrer
dreiSt te verl.ten, dan verschijnt de voltende foutrelding:

ASpeCi nafio fier l,ijziren van de 
^rpect 

Ratio heeft invloed
op de voro vao de voor$erpeo die u tekeot, Als u bij voorbeeld
ret een aspect ratio van I in het centruo van het Echern een
ellips tekeot en u kiesr d.arn6 een 6specr ratio vrn 0.5, d.n
rordt deze el lips plat Eer efgebeetd. Een aspect rat io van I .j
heeft het tegenove.seetelde effect,

ZOm De zoon-funcrie verandert de vortn ven de getekende fi-
guren door de raarden voor X en Y te veranderen. De standaard
zooE-raarde is l. AIs u bij d€ze in.tellinS een cirkel tekent en
u verandert de zoon-instel lin8 in 2, den oordt die cirkel de
volgende keer tree keer zo groot aetekend. Door een zoon-in6teI-
fing van 0.5 te kiezen, vordt de cirkel h!If zo groot Berekend.

_ 19 _
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p61 Uet ae Pao-functie kunt u de positie van de rekeninS ten
opzichte vao het centruo van het scherD sijzigen. Door de pan-
coiirdinaten op te geve[, bepaalt u op r.elke po3itie op het
scher[ ooet uorden Sestrrt rt het tekenen van een afbeeldioS.

W,ldt
Uet de oplie tlstch v.r het SettinS8-Eenu opent u het Debug-
venster. Itr het DebuS-ven3ter verschijnen de verschillende stsp-
Pen van us procedure tersijl ze rcrden uitgevoerd.

Traco

Itet de optie Trace van het SettinSsren', opeot u eveneens het
Debug-venster. Daarin kunt u, terrijf het proSranra sordt uitge-
voerd, volSen rElke t,aarden asn ut, v.risbelen $orden toegerezen.

Bultu Gnh

Elke tekeoing die u in het 8rafiscbe ven.ter Eaakt, eordt opSe-
slaSen in een buffer, ALs u een ander venster opent dat over het
Srafische venster vslt, dsn eordt het rreSSerallen deel ne het
eluiteo van het venster seer ingevuld. Dit kunt u verhinderen
door Buffer Crph te kiezen.

Als Loao niet tenoeS geheu8en ter beschikking heeft, d6n tordt
de afbeeldiog narelijk op diske!te opSeslagen. Itet opslaan van
grafische infomltie op een diskette vraagt vrij veet tijd,
vandaar dat het soos handiS is de buffer uit te schakelen. De

Buffer crph is uitgesch.keld als voor de optie in het Eou geen

Chse lleiug
De optie Ctose Debug laet het Debu8-ven6ter open nsdat het fout-
zoeken is beb'indi8d. De optie Ctose Debug is actief als de
opti€ in h€t rEnu eordt voorafgegsan door een symbool.

Chse Edit

De optie CIose Edit laat het Edit-venEter open nadat het editen
is beb'indigd. De optie cIoEe Edi! is :ctief als de optie in het
rEou ,ordt voorafge8aan door een synbool.

t-
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APPB{DIX A

LOGO CONIROL-C()MITIANDO'S

Deze comando's hebben uitserkinS op het beeld6cherD en oP de
beeeging van de cursor. U Seeft een Control co@ando door aelijk-
tijdiS de Control to€ts en de aanSegeven karakter-toets in te

Kamkbr Uitworfihg

Ctrl-A verplretst de cursot naar het be8in van de re8e1.

Ctrl_8 verplastst de cursor Cdn gositie naar links.

ctrt-C * u verla.t de de t.ks!-editor. 8et LoSo-eerkgeheugen
eordt bijaeserkt oet alle nijzigiogen die zich in de
buffe! van de tekst-edilor bevinden.

Ctrl-E verplaats! de cursor naJr het einde van de re8el.

Ctrl-F Verplaatst de cursor Cdn positie naar rechts.

Ctrl-C Als u buiten de tek3t-editor beo!, beaindiSt
<control> <G> d€ procedure die op dat rorent sordt
uitgevoerd. Binnen de tekst-edilor verlaat u oet dit
cot[Eaddo de tekst-editor zonder det het LoSo-terk-
seheuaen eordt bijgerrerkt. Alle eijziSingen die
tijdens het editen van de tekst eerden aangebracht,
rcrden Beannuleerd.

Ctrl-H uist het kereller links van de cursor.

ctrl-I verplaatEt de cursor naar de volSende tabulator3toP
(kolor 5, 9, 13, enz.), ts.rbij 4 spaties eorden in-
gevoead.

Ctrl-K uist alle karakters r€chts van de cursor. Gesisle
kalakters sorden in een buffer opgeslagen en kunnen
@t <Control> <Y> uorden leru88ehaald.

* Seeft aan dat het corEando alleen binnen de iekst-editor k.n
vorden aebruikt.
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Ctrl-L * Als u binnen de tekst-editor bent, eordt door dit
coorando het beeld3chena zodaniS ingedeeld dat de
$erkreSel (de reSel @t de cursor) Didden in het
venster koot tc slaan, Als de cursor zich rinder dan
12 reSel8 v.o het beSin van de buffer bevindt, heeft
<Control> <L> tot Sevolg dat het venster opnieur.
verschijnt.

CtrI-U Geeft eeo ua8enterugloop (CR) en staat de inaetikte
inforoatie op in het 8eheu8en.

Ctrl-N Verplaalst de curso! nesr de volaende leget in de
tekEt-editor.

Ctll-o * Opent een nieuv€ regel in de rekst-editor. Dir
cooaando kont oveleen net indrukken vao <Enter>,
8evolgd door <Control> <B>,

Ctrl-P V€rplaatst de cursor naar de vori8e regel.

Ctrr-Q Ce€ft het karakter *; dir funteerr als aanharings-
teken o.ardoor t 80 beSrenzinS.tekens interpreteert
atE norE.le tekstterakrers. Begrenzinasteken8 zijn:

. t l( )":; '<>+l ^

Ctrl-R * Plaatst de curlo. e.n het beSin van de buffer vatr de
tet€t-edito!..

Ctrl-S * Xarkeert een blok.

Ctrl-T * Kopieert een blok,

Ctrl-U * tlaalt de voriSe pagina op uit de buffer vao d€
tekst-editor,

Ctrl-V * Haalt de volBende pagina op uit de buffer van de
tekst-editor.

CtrI-Y * tlist een blok (Cur).

CtrI-X * Plaatst de curaor a.n het einde van de buffer van de
rekst -editor.

* Seeft ran da! het coErando atleen binneo de tek6t-editor kan
uorden aebruikt.
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ctrl-I E rlt ita ratal oD diG h.t l!.t!t io & buffGr asd
op8..1.t o, vi. <!nt.r> ' <Control> <D of cu:/coPr.

CIII-Z (hderb!..l't da huidiSe Procadula at 1..t ..o P.u.a-
Eoapt Yarlchijlan, vaalna u foula! lunt oPatora[.
rik co in a d. uitvo.lio8 v.n dc ptoccdur. r!.r t.
LtGr h.ry.ttco. til llBotf nmPLEvEL i! n .t b.t
hoog.ta oiva.u tG 8..n. Tit 81DP i! o n .r c.o
legcr nivceu tc 8rel, bij voorbcald n as a.otatorlD.n
pr(raduraa.

a

-23-

atarimuseum.nl



APP$IIXX B

I.OGO SYSIEIUI+RIIIIIIUES

Elke ATARI logo systeer-priDit ive rrordt voorafgeg.so door
Frnt. llet behulp vso .ys!€eo-priEitives kan de tebruiker de
houd van geheu8cnidress€n b.tijken en oet lijltcn l,erkerl.

HhSw lnput

.@NTENTS

,DEPoSIT rl n2

.EXIXDTE

.XEPLACE

orEdidluhg on uorbodd

Ceeft cen overzicht van alle ATARI
Lgo-syobolen.

?.CONIENTS

Zet n2 in het ebsolute geheugenrdres
dat bij nl rrordt opgeSeven.

?.DEPOSIT 2o5l 7

[.st de inhoud zien von geheuten-
sdres n (n Btlat voor de byte-
l,.erde).

?.EXAIINE 2O5I
1

vervanSt io v.rlst het ireo cr
rloSnumer n door het opSeSeven ob-
ject. De rijst Det de saerde ,ijn
van een veriebele.

?XAXE NVARLIST [A B C D E FI
?.REPLACE 4 :VARLIST [I 2 ]]
?:VARLIST
l^ B c [r 2 3] E rl
Verveng! in verlst slle ireD6 vol-
Send op n door h.t opgereven object.

?UAXE "VARLIST [A I C D E F]
?.N,EPTATL 4 :VARLIST II 2 3I
?:VARLIST
[A B C D I 2 3]

.R.E??AIL

iteo n verlet
objec t

iteo_n v.rlsr
obj ec t
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APPENNDIX C

I(IGO SYSIEEMVABIABET"EN

Vambdon 0mschdiving en vmrbeold

ERMCT Al3 ERRACT ectief it (TRUE), dan eordt een Pauze

Segenereerd als e! een fout oPtreedt'

FALSE sysEeeoe!.rde. Een functie ken FALSE of TRUE

zijn. FAISE duidt aen dst de functie niet actief
is.

a GFILL Als GFILL actief i3 (IRUE), eorden afbe€ldinten
oPsevuld volSens de oP dat lEorEnt inge8telde
f i ll-kenEerken.

GRAPltIcs Eevaa door de S.bruiker Sedefinieerde ke$Derken

t 
voor fill- en line-Petronen'

PPROP iGRAPHICS ".PPT (<16 integers>l
PPROP "CRAPHICS ".LPT <inteSer>

PD [aarde voor de penstetus vao de turtle' r€t de

betekenis PENDOm'

PE llaarde voor de Penstatus vsn de turlle' @t de

betekenis PEIIERASE.

PU tJaarde voor de penstatus van de turtle, @t de

betekenis PENUP.

PX lfaarde voor de Peoststus van de turtle, @t de
bEtEKENi6 PENREVERSE.

' a REDEFP Als REDEFP aclief is (TRUE), kunoen Priritives
oPnieue eorden 8edef inieerd.

'IDPLEVEL van de interPrete! sfkonstiSe Proopt (?)' Al5
ATAf,I Lo8o zich in ToPIIVEL bevindt' verschijnt
een vraaSt.ken. In het stsPelSeheusen bevioden

. zich geen procedures @er die no8 op uitvoering
iachlen en het niveaunutrEer is 0' Door THRoc

eordt .fSezien van .lle oP uitvoering !'achlendc
Procedures'

TRUE Sy6teeEU6srde. E€n fur€lie kan FALSE of TRUE

zijn. IRUE duidt 6.n dlt de functie actief is'

-25-
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. APPEUD
UrcOSYSIffiPTPBIIES

hudff,n noprtyrOo
lsaociatad Proparty Vrlue. De.erarda ven Gao
8lob.Ia vrrirb€lc.

.aUR Als .BUl .cricf ir (rrUE), d.n i. her plkkc.
oiet em tc rocpco.

.IEF Dcfini€ring v.n een proc.dure.

.ExL Sinde v.n ero procedurc-rag.1, di. yordt etSe-
brolcn door een yagantarugloop an spatiea.

.FPf f,ctr erkt een door de gebruik.r Sedefinic.rdfi ll-p!trooo.

.LP? I.n crl! acn door dc 8.bruiler 8.d.fitrieerd
lioe-ryp€.

.PAf, ll..! v.n h.t p.Llct u.arto. h.t object b.hoort.

.PKG AI. .?xc .ctief (?RuE) i6, den i. he! objccr .enpatLtoa[.

.PlX f,ctu€rlr ean prioitivc.

.tElt oF.rLiDS of ccn!.sr in ecn ptocedurc.

.sPC sPeri..

l.
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a
APPE}IDIX E

LOGO FOUTMETDINGEII

Itldding
Nmber too big
No fi le selected
( ... ) is a priEitive
Can't find LASEL ( ... )
Catr't ( .,. ) frco the

I'tr having trouble eith
the disk

Disk ful l
csn 't divide by zero
Eile is not open
Fi le already exists
FiIe not found
canr c find CATCII for(... )
Irn out of space
( ... ) is not true nor

false
Not enough inputs to(... )
Too fer ireos in (Iijsr)
Tult le out of bounds
I donit knoe hos to( ... )
( ... ) has no varue

sithout ( ... )
I don't knoo uhar to do

,ith ( ... )

- Te Sroot Setal
- ceen file gekozen
- ( ... ) is een priuitive
- K:n LABEL ( ... ) nier vinden
- xsn niet ( ... ) vanuit ae

edi t or
- E! zijn plobleEen ltet de diskette

- Diskette vol
- Door nul delen is niet toegeetaan
- File is niet geopend
- l'ile bestaat reeds
- Fi Ie niet gevonden
- Kan CATCH niet vinden voor( ... )
- Niet 8enoe8 ruiEte
- ( ... ) is noch tlue noch false

- Niet 8enoe8 SeSevens ingevoerd
oate(...)

- Te ,eini8 iteos in (lijst)
- Tlrtle buiten toeaestaan aebied
- ( ... ) onbekend

- ( ... ) heeft Seeo uaarde zonder( ... )
- tGn ( ... ) niet uitvoeten

t

a

a

a

Primitive not ioplemented - Priritive ni€t SeirpleDenEeerd
DiEk is mite-protected - Diskette is bescherEd tegen

overschrij ven
(procedure) doesn'r t ike

( ... ) a6 input
( procedure ) didn't outpul

'Ihe t{ord is too long
I don 'r have enough

buffer space
IE ,anEs [ ]'s arouna

ins tru.i io. I ist

- (proceaure) accepteert ( ... )
niet a1s input

- (procedure) he€ft geen output

- woord is te lang
- Niet Seno€8 buf ferru imte

- Bij IF tnoeE de instructierijst
door I ]|B eorden insesloten

( ... ) isn'r a parar€ter - ( ... ) ie 8e€n paraEeter

The file is erite-protected - Deze fil€ is beschernd Eeaen
overschr ij ven

I can't find the disk drive - (an disk drive niet localisereo
No PAN oirh FENCE or HRAP - PAN nier ooaelijk net EENCE of

I canrt ( ... ) r'hile
loadins

Error rcssages for pi c ture

- Tijdens het Iaden is ( ... )
niet mosel ij k

IIRAP

- Foutme ldinSen voor grafische
fi Ies

-27-

atarimuseum.nl



APPB{IIIX F
t0G0 PntitttuEs

Bierodder vol8en in elfobetische volgorde de t go prioitive6,
hun bijbehorende input(s) en de ouchrilving.

Fhlfiv0 lnpuE 0msdnffigenloorteeld
AAS n ceeft de absolut. searde van het

inSevoerde 8etel.
?ATS -3
3

AND erpreeeie, ceeft TRUE sls slle ingevoerde
expreaeie... erpreseiea raar zijn. In andere gevallen

krijgt u FALSE.

?rxD (3<4) ( 7>4)
TRUE

ARC [x y radius tast ATAnI LoSo een boo8 tekenen op de
beain_hoek r- cn y-coijrdinlten volSeos de opSe-
eind_hoek) Seven r.dius, be3in- en eindhoek.-

ARCTIII o ceeft de 6rclan8ens (iuverse van
ringens) ven het op8egeven getal. IIet
re3ultaat lordt Se8even in graden.

?AicTAll 2
63.434953

AsCtI eoord ceeft de ASCII-r.arde van her eerste
kaaekter van het opSe8even soord.

?ASCII NGROEN

7t

?ASCII .'C

7L

a
a

t
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I

BAC( afst.nd-n VerPl..t.t dc lurtle n stappeo in de

Bl( E.SenoverSertalde richtiE8 vao de hui_
dige koers van de turtle'

?BACK 50

Box [x y breedte L..t Lo8o een r'chthoek tekencn oP de

hooBtel x- en y-coiiidinaten, lIlt de oPgeSeven
breedle cn hooStc.

EURY pktneaa I ueakt d. oP8e8.ven pakkett'n ontoe-.
prtnaao-fet Sanketijk voor de 

'olSende 
comando'a:

EDALL, EDIIS, EDPS, ERALL, ERNS, ERPS,

GLIST, POALL, POTS, POPS, POTS, PPS,

SAVE.

?8URY NSPEL.PAK

BIIFIRST object Gceft alle el.uentcn van het oPSeSeven

BF objc.t, b€h.lve h.t eerste'

?BUTFIRST "SUEIEiI
IIEREI{
?BF [r 2 3l
I2 3l

aUfLAsT obiect C€eft .lle aleenten v'n het oP8€teveo

BL objec!, bch.lve het la!'3te'

?BUTUST [l 2341
tl 2 3l

BYE BcEindilt het Lgo-protrus; u keert
tcruS n!,r de D'!ktop'

cATclt oeen SPoort fouten en bijzond.rhedeo oP

inacr lst die oPtreden tijdens de uitvoering van
- de inSetikte irBlructielijst '

>CATCH IIERROR IM.IT.UXTILI
>PRINT lFout opseircdelrl

t

t

a
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CH]IIIGEF nieur.E fna.r Versnder fitc-n e. Versndert de oae
oude fo.a. v.n ecn file in d€ di3k directory.

?Cf,ArrcEA "TIEUIIF 'IOUDF

CIfAf, n ceeft het karakter dst overeenkoEt -tde ASCII-y.erde die $erd inSetikt.

?cHrR 83
s

cIRcLE [x y r.diusl Tekent .en cirkel op de x- en y-coitrdi-
naten, Eet de opgeSeven redius.

CLEAI{ Ieakt het Srafische vensrer schoon
zonder de turtle te verrijderen.

?CLEA}I

CLEARSCREEN U.akt her 8rafische venater schoon encs zet d. turtlc op positie [O Ol,
koera 0 (noord) rner de pen neer

. beneden,

?CLEARSCREEII

CLEAR?BXT flrt .lle telst uit het r€kstvenster enCT pl.rtrt de cursor in de linkerbovenhoek
v.E hct tekltveoster.

?CLEARTEXT

co <object> @ntinuc, ofrel doorg.ea. EeEindigt eer
cr PAUSE, <Control> <Z> of EttACr inge_
atalde Pauze.

?o VIERXAIM
REPEAT 4 IFD 50 FI 90]
ENI)

pausinS ... in VIER(Am,
IPAUSE] VIERXANT
'lco
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cos

COPYDEF rieuejrocosar
oudjrocoaar

c[)PYOFF

@PYON

Sraden_n

COUNT objec t

llaeLt can Lopie van een procadure, oa!
een nicuee na&r in het $erk8eh€u8cn,

?COPYDEF trVIERXAI{T {VIERIIOEI(

Stop! hct door dc printer afdrirkken vsn
inaetiktc t.k.t.

?COPYOFF

Stlrt h.t door de print€! afdrulken v.n
intctitte talst.

?COPION

Geeft dc cosiuus vau het iu Sraden
opSegcvcn get.l.

?cos 60

Ceeft het eental elerenren in her op-
Se8even objecr.

?CoUm'rzes
3
?counT [0 l2 3]
4

Definieert een nieuu rroord -- koD! ovcr-
een @l m, rser rnoet uit 6an regel
beotean.

?DEFINE NZEG.HEi

? ZEG.lte i
Hai !

ceeft TRUE els de opSegeven naeD nlar
eeo eetdcr tedefinieerde procedure
vereijBt. In alle e.dere.gevall€n krijtt
U FALSE.

?DEFIXEDP "SAY.Hi
TRUE

DEFINE

&fin lst

DEFINEDP object

DEGREES

a

radiateo_n Zet d. in rsdillen opgegeven rarrde n
on in gr:den,

?DECREES 25
1432.394742
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DIB <fn..u> G.rft c.n lijst v.n de Lo8o file-olEn
(.LG) op dc sy.t.GtlSekoren of SeePeci-
ficc.rde disk dlive en rccepleert een
ni.t ..nduidiSe lile-n.dr.

?DIR
lsl.Er.IrGl
?Drt "8:' lllcEtlrDD'Irc a: fluLP[rD.mG]

fm.f. <pttn... I L..d! alla aich io hc! srt8eheu8.o b€-
pitneo-i.r> vind.nd. ?roc.dur.r .n v.ri.bclen of d.

oPt.t.wn P.tl.ttan in d. buffar van d'
t.t.!-aditor.

?EDALL

EDF fmeo Ls.dt dc opte8even disk file in de
buff.r v.n de tekst-editot of n.aki een
nicuse file aao.

?EDF NOPSTAIT

EDII <naau I t .dt ;te opgegever procedure(a) en/of
ED nar lsl> veriabcle(o) in de buffet van de telst-

- editor.

?ED NVIER(AIIT

AD{S <plln.sE I Llrdt .ll. tich in hct rerk8eheuSen
Ettnae lst> bevindende varirbelelr of de oPge8even

pakkettcn in de buffer v.n de tekat-
.di tor.

?EDNS IIOEFET{. PAt(

mPs <pktnsea I Lssdt alle zich io het $erkSeheuten be-
pktnrrt! l!t> vindcnd. Ptocedure(s) in de buffer van

de tekst_editor.

?EDPS t'SPEL.PAX

ELLIPS [x y X-rsdiue Tckcnt een ellips op de oPgeseven
Y-r.diusl x- en y-coiirdineten volSen5 de oP-

8.8cven X- en Y-r.dius.

a
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EXPTYP object Ge.ft TRUE els het opgegeven object
.en leeg soord of Leae lijst is. In
rlle.ndere Sevallen Lrijgt u FALSE.

?EIIPTYP II

rRUE
?EXP'TTP []
TRUE
?ExpTyp [xl
FAISE

ElfD Gc.ft ren drt u klaar beot Eet het de-
finiErcn van aen procedure. EllD oo€t
.ltijd de l.ltste regel var eeo proce-
dure zijo.

?TO ZEG.U.i
)PRUIT'rHei
>ETTD

ZEG.Ssi &f ined

EQUALP object object ceeft TRUE .k de leee opgeSeven objdc-
tcn idetrti.le getallen, eoorder of
lijstr. 'iin, rnderb krijat u FILSE.

?EQUAlf (PoP IPOP

TRUE

EnALL <pkt[als I Bi3t slle niet verborgen procedurcs en
pktnan_li.t> v.riibelcn uit hct rerkSeheuSen of de

opgeSeveo oiat verborSen palketten.

? ERALL

ER.{SE procnaan I tlist de opgegcu.n niet-verborgen
ER procnaam-li3t proc.dure(.) uit het serkgeheugen'

?ERASE trVIERIIOE(

a
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ERASEr'ILE frl.ao Llirt de opSeSeven disk file.

?ARASEFILE i.l:\LATIJI
?LOADiIB:\LATUN
File not found

ER varnaau I IJis! de opSe8even niet. verborSen
varnaau lirt variabele(n) uir het u€rkgeheugen,

ERIIS <pktnaao I Tist 6lle nier verbor8en varisb€ten uir
*tne.m_li.t ) het $erkSeheugen of de opSegev€n niet

verbor8en plkketten.

?ERNS NTEKEN.PAK

ERPS <pktnasn I lrist elle niet verborgen procedures uit
*tnaeE li.t> het s.rkSeheugen of de opSegeven niet

verborgen pekketten.

?ERNS [TEKEN.PAK. VERPL.PAX]

ERRoR Geeft een lijst serrin de eest rec€ore
fout rrordt odschreven.

?ERROR

[29 [Iot enough input to cIRcLE]
CIRCLE
tcrRcLEl ll (i

EXP n Ceeft het resultaet van e tot de oacht n
G - 2.7r8282t

?EXP I
2,7 t428

F€liCE Stelt een gre[s in raardoor de rurtle
alle.n binnen het 8rafisch venster kan
teken.n.

?FENCE

?FORTARD 3OO

Turtle out of bounds
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FILL Vult een vlak op oet de huidige filt-
klrur en verendert de punt onder dc
turlle (en {lle horirontele cn verti-
cale op€envolgeod€ punten vsn dezelfde
kleur) vol8ens de huidiSe fitt-k€noerk

?FILL

FILLATTR ceeft de huidiSe Sryle-, Index- en
color-raarde bij Fill.

FIRST object ceefr hea eer3te eleoeot van her iDge-
voerde object.

?FIRST IIZEBRA

z
?PTRST Il 2 3l
I

FOLLOS procnaaE Ileelt het eerk8eheugen opnieur, in zod€a
procnaao de als eerste opSeSeven procedure rrordt

Sevolgd door de tseede.
In een 8edefinieerd pstk€t serkt FOLtOg
niet.

?FOLLOI{ NEERST NT$EEDE

FORT ARD afstand_n Verplaarst de turrle over her opgegeven
lD eantal st.ppen, rnet de huidi8e koers van

de tur! le.

?FORI{ARD IOO

FPUT object objecr Ceef! een nieue objec!. Iter als eersre
opSeSeven object rordt dearbij heE
eerste element van her als rveede opSe-
Seven objecr.

?FPUT I'S 'IIGREII
SMEREN

?FPUT I l2 3l
[12 3l
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GEITEXT Geeft het effecl-numer van de huidiae
6peciale grsfische teket-kem€rkeo.

GLIST prop <pktna.u Ceeft een lijst ven ,ll€ objecren in her
lpLtn..o_lst> r€rkgeheugen of opSeSeren pakketrer die

de opSe8even properly bezitten.

?GLIST ".DEF "VLTEG
lvLtEc ?n l izzzzl

GO r.oord Voerr binnen de huidiae proce.ture de
reSel uit die voorzien is van een LABEL
rEt het opSegeven uoord.

?co rLUs

GPROP rlaao prop Ceefr de huidige rrearde van de opgeSeven
property veo het Senoeode object.

?ltAKE "HOOC .'72

?GPROP "HOOC 
,..APV

?GPROP flHOOC N. DEV
.

I|EADTIIG ceeft een raarde die de huidiSe koers
vrn de turt le aln8eeft.

?HEADINC
126

ITTDETURTLE raakt de turtle onrichtbsar, eaardoor
HI het tekenen snetler verloopt €fl de

.fb€€ldin8 overr ichrel ijter eordr.

? II I DETl' RTLE

llat de lurtle teruSSasn naar positie
[0 0l en de koers 0 (noord).

?HOIE

a
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IF prcd_.xp
inrtr lst(inati lr t)

IFFALSE instr 1!!
IFE

IFTRUE in.tr_ls r
IFT

Voerl aan vln dc lraa raGlaan inrtruc-
tic. uit, .fhenkllijl v.r hat laault..!
v.n de voorr..rdGlijkc cxprcreic dic ot
IF rrordt op8.8.v.r

?IP (:A ) :T) [PRI[? [:A Is GlroTETI I) [PRrrT [rB rs cnmErll

voett dc ol8cg.ven io.tructialij.c uit
.13 de l..trt. tEsT-.!pr.s!i. ?ILSE i..
(zic TEst voor c.n voorb.eld.)

vo.rt de op!.tav.n iartructiclijrt uit
.lr de l..t.ta 1tsST-.rprc..ic IRUE is.
(Zie TBSI voor .Gn voorb..ld.)

G€eft & 8.h.le i..rdc v.D D.

?rxT 3.333
3

cecft v.n h.t op8.8.van object h.t
alcDeot -t raDgouEr o,

?ITE 4 NU|EXG

I

C..ft ?RUE .1. ..o vi! het to.t.cobord
ing.ti.Lt ttr.Lt.r no8 oi.t llrd iog.-
lczan.

?EYP
PALSE

L. eeo Oo-opdr.cht die h€t soord bav.r,
rDrdt da rc8cl uitS.vocrd reerbij &t
Eord .1. LISEL i. v.r..ld.

?LIBEL (IJS

IItT

rr n objcct

(BYP

I.AIEL
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IAST object C€eft h.t laatste eleDent vao her inge-
voe.de object.

?LASr [0 2 4l
4

IIFI graden_r Verdr..it de rurtle het asnge8ever
LI alnt.l 8reden near links.

?LEFT 90

LTNEATTI ceeft de style_, uidth_ en color_
kenoetken ven het huidige line-type.

LIST object ceelr een lijsr van de opgeseven objec-
object ten; de buitensre haakjes blijven behou-
(...) den.

?LIST I'GROTE 
['.IOETEN]

IGROTE IVOETEN]I
? (LIST)
?(LrsT l2 3 4)
lt 2 3 4l

LIStP object ceeft TRUE els he! inSeeoerite object een
lijet is. In de andere aevalleo krijgr u
FAISE.

?LIS?P NMORD

FAI,sE

IO D fnaara Lardr de opSegeven t 8o-fire (.Loc)
<pkt. na.o> vsn.f d. diskette in het s€rkgeheugeo;

brenSt een file onder in het opgegeven
plkket.

?LOA! trI.ATIJN IIIAI. PAI(
BEcItI.XLINKR defined
LAT define.t
LATUN defined

IOADPIC fnesll La.t in het 8rafisch venster de afbeel-
dinS verschijnen die in de opgegeven
er.fische file ia opgeelagen.

?LoADPIC 'r8: \oNn{ERP
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TOCAL v.rnero L.kt de optegeven vtriabcle(n) exclu-
(...) sief loea.nLelijk voor d. huidi8e proce-

dure en voor de procedures die binnen de
huidi8. procedute sorden .an8eroePen.

,(LocAL nA nB {c)

LOG n Geeft de nltuurlijk! logs.itle van het
inSevoelde get.1.

?t oc 2
0.593147

lrclo n Ceeft van het ingcvoerde gel.l de loge-
ritoe @t hct Sroodtal 10.

?LOG!o 100
2

ITIJERCASE soord Geeft het intetikte rroord in onderkest-
LC kelaktera eeer,

?LOTERCASE IIZUIDEN

ruiden

LPUT object object Geeft e€n nieue object. Het .ls eerste
opSeSeven object eordt daarbij het
laatstc ele[ent vetr hel ala tseade oPSe-
geven object.

?LPUT 4 [I 23]
Ir 2 3 4]
?LPUT NA [BCD]
IBCDA I

MAXE varnaam object Kent aen de veriebele varneaD de uaarde
toe die bij objcct ,ordt op8eSeven.

?UAXE XZIJDE 

'O?:ZIJoE
50
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UETBEnP object object

!()usE

rl{ltE

M.IIEP

loDES

C€eft TRUE els het lls eersre ir8evoerde
object een eleoent is ven het sls rseede
in8evoerde object. In !lle endere 8eval-
leo krij8t u FALSE.

?TEXBERP NT {ALLEEN

TRUE

Geeft een lijst @t de huidiae ruis-
st.tus in de voro: [r y bl b2 b3l.

x en y 8even de coiirdioe.tpGiti. seer,
bl en b2 verteS.nyoordiSen de linkcr en
rechter ruisknop die rRUE 8even .lB ze
$orden i$gedrukt. b3 Seeft I'RUE lls de
rnuisvijzer zich binncn het grlfische
venster bevindt, In alle lndere 8ev!l-
lenkrij8tuFLSE.

?lousE
[50 35 TRUE FAJ,SE TRUEI

object varn.am Lest het ingevoerde object de e.lrde
a€nneEn van de Senoemde veri.bele.

?NAuE 50 trZIJDE

?:ZIJDE
50

c,eeft TRUE sls her intevoerde voord
nlar een Sedefinieerde veriabele ver-
eijst. In alle andere Sevallen krijSt u
FALSE.

?UAXE "SXAA( NCUOCOLADE

?NA}GP trSXAA(

TRUE
?NA}IEP trVANILt-E

FALSE

c€efr her a.nr.l vrije nodes in her
rrerkSeheugen (l node - 4 bytes).

?NODES

684
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mfoxllAT v.reijdert Procadutc_for..t t in8,
inclusicf da oFerlin8an, v.n het
r.arkSchau8cn.

,TOFONXAT

tOI exp Ceeft TRUE .1! dc ios.vocrde exPre..i.
ni.! I!.r (FAISE) i!. Gccft FAISE .l! dc
in8.vo€rde erprc.sic. i.sr (TIUE) is.

?tOT (3 - 4)
tBuE

loIRAcE sch.t.lt de lrece-functic uit bij hct
uitvoaren van €€n Procadura.

?IO?RACE

iDgATcll <procnem I schllelt de s.ach-funclie uit bij .11.
proco.[-l!t> of bij d. oP8.8cven Piocedtrc.'

?XO[IATCH NAVETACE

urttBEa? obj.cl eeeft ?RuE .13 he! ingevoerde obj€cc c.n
8at.l is. In .lle andcrc a.v.Ilen krijSt
U FAISE.

?xlmBEx!'Tg88
PAI,SE

?[U[IERP tr2
?RUE

oR exp ceeft mLsE .ls elle inaevo.rd€
exp (.,.) crpressies ni.t t .r (FAISE) zijn.

n.lle.ader€ gGvrllcn lrijgt u TRITE.

?or (l-l) (l-3)
IRUE
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aoUTPUT object Ile t in8evoerde object eordr de outpur
OP van de procedure. Vsnaf dat pun! eordr

de procedure verlaten. In het uoorbeetd
. uordt omPUT binnen een procedure

gebruikt.

)rF 24, 4 * 5 IOUTPUT nflAARl

PACKACE pktneaD n.ar Zet de inSevoerde n6$! (n.@n) in het
I oaao_let genoende prkket.

?PACKACE IIAFXET IGROOT XLEINI

PATETTE Lleur n c.eft de RcB-lijsr voor her opSeSeven
P L kleurn{oEr. (Zie SETPAL .ls u kleureo

oilr veranderen. )

?PAL I
lr5 l5 l5l

PATH Cecft de n.sE van de huidi8e systeea-
gekozen drive en direcrory-path.

?PATH

PAUSE Ooderbreekt de uilvoering vsn de huidiSe
procedure on aele8enheid te bieden voor
cooEunicatie @t de interpreter of de
editor.

?rF :A > :p IpAUsEl

pE DOt{N Laat de pen van de turtle zakken, eaar_
PD door de turtle her tekenen hervat.

PENEI,ASE

PE

?PEIIDOI{N

Laat de turtle in de achterSrondkleur
tekenen, zodet Setekende tijnen vorden
8eYist.

?PETIERASE
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PENUP

PU

aPr

PENREVERSE Laat .lle eerder gekl.urd. pirels in het
gK 6poor van dc turtlc dc orseleerde of

cornpleoeotaire kleur van de oorspronke-
lijke klcur e&rnen€n.

?PENREVERSE

Tilt de pcn ven de turtle op,
raerdoor da turtle Et het tckeoan
stopt.

?PENUP

Geeft de raardc vsn pi:
3. l4l5

PIECE n n object c€eft €eo object et de opgegeven
eleoenleo vsn het in8evoerde obiect.

?PIECE24tebcdej
Ib c d)

PKCALL pktne.r Zet stte nier in p.kketten ooderte-
brechte procedure. .n veri.belen in
het op8e8even pellet.

?P(CALL I'RES?

PLIST Geeft de propcrty-lijst vln h.t bij neeo
op8egeven object.

?IlAl(E NVOGEL 
'IBLIU!'

?PLIST trVOCEL

[.APV BLAU!,I

zu naaG I Laat de definitie(s) zien van de opSe-
ltlan_lsr geven procedure(s) of variabele(n).

?po {x
xis5
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PoALL <pktnssE I Llet dc definitie(s) zien van .lle
pltnae_lst> procedure(s) of v.rirbele(n) in het

serkgeheugen of de opgegeven prk-
ket(ten).

?POALL (SPEL.PAK .

PoCALL proco.rr Ls.r de neEen zien van de procedures die
Borden eanScro€pen door de SenoeDde
Proccdure.

?POCALL I'CEUIDD

CE}IIDO
s0!l

PoLY (rl yl x2 y2 Tckent een polygoon vol8ens de inge-
... xn ynl vo€tdc x- en y-coiirdinat.n.

PoNS <pktrla![ I Llar de n.en en vrardeo zien van alle
p&tn..D_lst> variabelen in her rerkSeheugen of opSe-

geveo Pakker(ten).

?POIS a
poirc <pktna.E I Ler de ar en inhoud zien van elk

pktnae_lst> p.kket in het re.kSeheuSen of opgege-
ven p.kket(ten).

?POPKG

PoPs <plrn.e'[ | L.at de na@n en definiries lien vln I
pktna.!_lsr> !lle procedures in het eerkgeheugen of

opge8even pakket ( ren).

?POPS

POREF procnaan I ha! d€ nsEn ven de procedures zien
procnaeE_lst die de genoeode procedure(s) ..nroep€n.

In het voorbeeld is driehoek een
procedure binnen VLAG.

?pOREF:,.DRIEHOEK
To VLAG

a

t
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POTL

Geeft de co6rdin.ten vsn de huidi8e
positie v.n de turtle.

?POS

190 221

Lat d! nr@n zien van de mP-LEVEL Pro-
cedure.. Dat zijn procedurcs die niet
door rndere proccdures io het YerkSeheu-
8an rorden aan8cro€Peo.

?POTL. 
1l) CEXIDD ICUPEIS

POTS <pktnreo I Lelt de naEn en inputs zien vln .ll.
pktn!r!-l.t> procedures in het serkSeheugen of oP8e_

geven p{kket(ten).

?POTS "VOnTiEN
m PoLY :ZUDE :ltoEK
M SPI :ZUDE :IIOEX :INC.

PPnOP nalo propn.!6 zet de tEe opgegeven ProPerties in de
prop vll property-lijlt die bii de nalu hoort.

?PPROP "AIIJA "EXTEISIE 82

PPS <pttn..r I Ceeft de niet-systeer gebondeo proPerty-
ptrnrau_lst> paren van alle objeclen in hc! rerk8c-

heuten of op8egeven paLketten.

?PPS

llUA'' EXTEIISIE is 82

PRIUITIVEP object Cceft IRUE als het ingevoerde obiecl c.n
pri.itive-ned! i3. ln alle .ndere gev.l-
len triist u FALSE.

?PRI}IITIVEP I'TES?

rRUE

a
a

a

a
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PRINT obj.cr (.., )
PN

Stuurt de iogevoerde object(en) neer het
tekstvenster, de lile.of eenheid. pRINf
versijdert de buiren.te hekeo van de
lijst en volgt op de laatsre input die
rEt een n.genterugloop uerd sfaesloten.
(Ver8e t ij k SHOU en TypE,)

?PRINI [A B CI
ABC

Gceft een lijst @t de oeren vsn elle
8edef inieerde procedurrs.

?PROCLIST
[xrADR cEl.rrDD so{ )

Caeft het produtt van de io8evoerde
Setallen.

?PRODUCT 3 4
t2

cceft het 8ehele quotient v.n trree
in8evoerde terallen; rond dc in8evoerde
8et!l len earst af .

PROCLIST

PRODUCT n n (...)

QtnTIE[t n n

RADIAXS

nAl{Dox

a

?QUOTTEXT 21 7

3

8r.den_n Zer de in Sreden ingevoerde re.rde n oE
in radialen.

?RADIANS 90
1.570796

Gccft een rilleteuriS gehoel aer.l. ltet
ing.voerde tct.l Doct tu...n -32768 en
32767 Liggen.

?xaxmx 20
l9
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a

t

a
a

READCHAR

RC

RTADLIST
RI.

RE.ADqUOTE

Ra

Cecft het earlte k.rsLtcr d.t vi. het
to€tacnbord rordt inSetikt of vetruit cenfilc of randrppara.t rord! in8el.ren.

?TAXE IIToETS 
READCHTR

?:TOETS
R

Ceeft een lieting _oat d..rin eco vi, het
toct.enbord inSetitle of uit een d.!.-file in8€lercn rc8cl (invoer via het
toetseotord .oat iorden afSesloten Et
<Rcturn>).

?READLISI
t 23
(r 2 3)

Geaft een eoord rsarin een via hct to€a-
senbord iagetilte of uit een dlt.-file
ingeleren ret.l voorLo.t. f,EADQIDTE-
lnvoer 0oet sordcn ef8esloteo oet
<Return>.

?READQID1E
t 23
123

tillkt het benodigde lant.l node! vrij
en de.lt de gchcugenruiutc opnieuu in.
?RECTCLE

Deelt het eerste 8etal door het tyeede,
en Seeft de rcsr van de deling, .fSerotrd
tot een geheel 8etal.
?REIIAINDER 7 3
I

xacYcLS

RAIAIIIDER

a

t

a
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SAXPtOP naao ProP

llll^l n i!.t! l.t

IlSltux

IICET trrd.o_n
XE

tolrfD

in.t? l.i

varvijdart d. opSatavao proparly uit
d! proparty-lij.t di. bij d. n... hoott!

?i IE "PAx [Il.ui
tP0i8

'PAI 
IS XLSUB

?E$IPIOP
?POX8
t

Uattaalt ita raaka intavoard. cdaodo ra

n taar.

?rtPrAr 4 [ rcrf,arD 50
ercm 901

zorit d.t aa! latat intGvoaad SlIDlF of
ffiuiFlt-co-.odo d...ltd. eill.t.uti8.
raata producaart.

?r8r xm{
?raxmfi 20
t9
?llrAXDOil
?taxDx 20
l9

Dr..it da turll. hat itjcvoctde
aanarl tradan naat rachla.

?lrcltT 45

Gaaft & afrondint vrn hat inS.voarda
8atal.
?touxD 3.333

Voart d€ in8avocadc raaka c@ando ri
u it.
?rux [PRrrT t'!8ri I
B.i
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a

t
a

SAVE fn.!E Schrijft dc inhoud van het g.hau8cn of
. <pktneso I van op8ag.v.n p.Iletten n.!r d. tile

pk!nr!a_l.t rt de opgagevan oesrn. Als dc naro
Eindcr den 9 t.rrkrcr! l.ng is, d.n
r.ordt len de nr.o da ertensie .lrc toa-
gavoe8d. Ala or hct earstc k.raktar acn
punt (.) soldr getikr, r'ord.n rll..n d.
volg.nda dri. lelt.rs.lr cxtcnric gc-
bruikt.

?SAVE NXUIIFILE

SAVEP tC fn..E Schlijlt d. inhoud v.n h.t 8r.!i.ch.
ven.t.r n..r d. ar.filch. fil. rlt da
oP8.8evcn nr.r.

?SAVEPIC NOXIIERP 
3

SCRIENFACTS c.eft .co ov.r.icht vlr dc .ig.nrch.pp€n
SF v.n het gr.fi.ch. v.nstar, Hat fonst

tuidt:

IBccotoR vrErfoRT-xoDE
scRuncH zoott
XPAN YPANI
BGCOLOR - nu@r .cht.rgrondkleur vrn

giafirch venster.
VIEIIPORT-UODE . T'INDOI{, TR.AT Of FEIICE.
SCRUNCH . huidiSc .lpect-r.tio vln het

grafiache venster.
ZoOX - uitver8lotin8sf.ctor voor in h.t

gra!iacha venster zichtbare
voorl,arpan 'XlA t?Alf - liddclpunt v.n h.t 8rrfirche
vena!Gr.

a

a
?SETBC 2
?l{ITI)oH SETCRUXCH 2
sETZ@lt 2
?sETPAn [100 t00]
?SCREENFACTS

12 rrnmx 2 2 too lool

a
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SENTENCE object object
sE (.,.)

SETBG kleur n

SETFILL (strle_n
index n
kl eur:nl

SEIIIEADUIG 8raden_n
SETH

SETLIIE Isryl€_n
breedte n
tleur-nT

SETPAL kleur n
RGB l3t

cecft een overzicht van de ingevoerde
obiecten en verrrijdert de buitenste
haakjes uit de lijst.

?SENTENCE IIHAAS IIONIJN
EEffiOORNI
IITAAS xoNUN EEKTiOORNI

Kiest voor de achterSrond vsn het
grefi6che venster de kterrr die bij de
opgeSeven rreerde hoort. Dit coonando
noet ,orden Eevolgd door CLEARSCREEN ob
de nieuse kleur te laten afbeelden.

?SETBG I

Kiest de fill-oode ven de bij style,
index en color opSe8even rrearden.

Draait d€ turtle op het aantal 8.aden
d,.t eordt opSegeven. Een positieve
eaard€ l.s! de turtle rechtsoE draaieni
een neS.tieve linksoo. OE de aurtle
in oostelijl(e richtin8 te laten sijten,
@et het volgende vorden in8€voerd:

?SETHAADINC 90

srelt line-type in op de bij style,
eidth en color inSevoerde eaarden.

Slelt het intevoerde kleurnurmer in op
de kteurenconbinatie van de ingevoerde
vsarden in de RcB-lijst.

PAL I
1000)
sErPALlll00000l
PAL I
ll0o0 0 0l

a

a

t
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a

a

SEI?AN coord lst Bep..lt he! riddclpunt va! her grrfisch
venster. Da defsult-t..rd. is [0 0].
SETPAI o.!kt hct arlfische ven3ter diet
schoon en hecft Seen invloed op eerder

. geDlsktc efbeeldir8en.

REPEAT Y [rD 50 RT 5OI
?SETPAI [50 50]
REPEAT Y IFD 50 RT 50}
sBTPN[00l

SETPATH d: X.akt ven dc opSe8even peth-nea! de
def.ull path-neaE. llordt gebruikt 6 het
nuBnrer v6n de dist drive re veranderen.
ToeS!n8: A voor opsterteo van drive B;
B voor trreede drive.

?SETPAIH B: \PATHNAXE

SETPC kleur_n Stelt de kleur van de turtle-p€. ia op
de kleur die vie het Lleurouryr rerd
oPSeSeven.

TO PBNXLR
loxE nlr R IDox 2
m 25 RT 22.5 SETPC :N
PEN(LR
EIID

SETPEN lst Stelt de lurrle-p€n in op de srrtuc en
de kleur die in de lij6t u€rd opgegeven.

?SEIPEN IPD 2]

SETPOS coord lst Ve.plsatst de turtle oaar de positie
die in de inSevoerde coiirdinerenlijst
werd opSeSeven.

SETPOS I50 501

t
t

a

t

a
a

a
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SETSCRUICtr n

SETTEXT effect o

saTx

SETZO(X o

Stall de verticrle lsp€ct-ratio var het
grefische vcnster in op.le inaevoerde
c..rde. SETSCRU CH uaal.t het veoster
nict schooo en heef! 8een invloed op
..rder g€o..kte efb.eldingen.

?sEntcruxc[.5

H.t opSeSeven etfect-nu@r bepaalt op
rGlk. grlfische sijze tekstk.rekters op
het schero vcrschijnen.

V.rplaat8t de turtle horizontaal nasr
atre opSegevefi x-coiirdinaat.

?SETX -50

Verplaatst de turtle verticaal nrsr
de opgegeven y-coiirdinaat.

?SETY 90

Biedt de rogelijkheid tot het uitver-
8roten of het verkleineo van afbeel-
dinaen. SETZooli orakt het venster niea
schooo cn heeft Seen invloed op eerder
Seo..kte rfbeeldingen.

?sETZoo{ 2

Stuurt het opteSeven object naar het
venst€r, de d.ta-file of eenheid. Bij
SHOTJ blijven de builenste haekjes be-
ea.rd en votgt op de laatste input die
@t .en elSenteruSloop r,€rd afSesloter.
(vergel ij k PRINT en TYPE.)

?SHOT IA B Ci
lA B cl

llaakt de verborteo turtle veer zicht-
baar.

?SHOI{TURTLE

t

.l

a
Sllox object

SITOIITURTLE
ST

- 32-
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SBUFFL8 l.t Zet de in8ayoarda .lcrantc! in ..n
Z "i 

llakluri8e volgordc.

?sutFFLEu2341
[3 2 4 rl

SIll 8rrden_n cc.ft de .inus y.n h.r op8.8.vcn .mt.l
t 8r'den'

?slx 30
.,
?DECREES SIX 30
28.641E92

SORT lsr cecft .cn lij.t v.$ de int voerd.
rroorden, Sasollccrd in oplopanda
vo l8orde.

?sorr[DcBA432rl
I t234aBCDl

a sqRT n ceefr d. vi.rt.nrsyorr€l vln het
in8cvoerde gatsl.

?sQRr 25

a smp

5

Slopt de uitvocrinS v.n de huidigc
procadule en L..rt ne.r fOPLEVEL (dc
?-pr6pt) of de procedure vrerin d.
huidi8e lrrocadura i..rd .inSaroapatr.

sull n n (...) Ce.ft de .o. v.o dc inS.vocrda 8ct.llcn.

T I Srrden_n Gcef! d. rinSco. vrn d. io tr.d.n op-
Sc8aven hoel.

?TAX 45
t

a
a

?sulr 3 2
5

a
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TEST exp Onthoudt of de inSevoerde expressie TRUE
of FALSE is, voor volgende IFFALSE of
IFTRUE erpressie6.

?TO IIUNT.WERP
>TEST I - RANDO 2
>IPl-RANIOMl00
> IPRINT IoP ZIJN (ANTI smP]
>IFTTUE ITYPE IIKOPJ

>IFFA'-SE ITYPE trXUMII

>PRINT I\ZIJDE BOVENI
>EIID
MUNT.I{ERP defined
?

TEI(T procnlao t st de definitie van de opge8even
procedure op het scherin verschijneo.

?IEXT IIVIER(AIIT

I U TREPEAT 4 lFoRfl RD 50
RrcHr 901ll

fiING vrrn.sr C€efi de eearde van de Senoerde- veri€bele.

?TAXE IiCHOCOLADE

"IGLK'-PUUR
?THITG NCH@OLADE

rGLK-PUUR

ffiROlI Voert de regel uit die in een vorige
C.llcH-€spressie emSeatuid eerd rne! de
oPSeSeven nsar.

)IF :A < :B [TI|RolJ ICROaERI

m procnaer Ceeft het beain arn van de definitie van
<inputs> eea procedure.

?TO VIER(ANT :ZUDE
>REPEAT 4 IFD :ZIJDE RIGHT 9OI
> END

VIER(A T de fined
I

t

a

a

I

a

a
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a
t

a
a

a

a
a

mt{ARDS coord_lst De turtle nee[t een koers a.n eaerdoor
hij naar de codrdinar€n vijar die nor-
den op8e8.v.n. Die koers rrordt 6f8€-
beeld.

?PORIIARD 50 RICITT 90
? TOSARDS [0 0]
180

TRACE Schakelt de lrace-functie in, t,!.rbij de
uitvoering v.n de procedure en de toc-
uijzi.nS van variebelen kan sorden 8e-
voltd, TRACE toont de naar van elke pro-
cedure die vordt aangeroepen eo de naao
en de rraarde vrn elke vsrisbele die
vordr gedefinieerd. Bij TRACE k.n de
uitvoering vsn een procedure rorden ge-
volSd zonder dat de deze hoeft te sorden
onderbroken.

?TRACE

TURTLEPACTS ceeft een lijst @t de kenDerken v.n de
TF turtle. Het foro.t luidt:

lxcoR YcoR HEADING
PENSTATE PENCOIOR N

SHOI{NP I

XCOR - x-coiirdinalt vsn turtle.
YCOR - y-codrdinaat van turrle.
HEADING - koers van de rurtle.
PENSTATE - PD voor p€n4ot,n, PE voor

penerese, PX voor penreverse,
PU voor penup.

PENCOLOR = kleurnumer van de pen.
SIIOIINP - TRUE als rurlle zichtbaar is

?SETPOS [15 30] RrcHr 60
?PENERASE SETPC 3 HIDETURTLE
?TURTLEEACTS

lt' 30 60 PE 3 FAr,SEl

a
a

a

a
a
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TUtTLetEXI objecr
IT

Tl?E object (... )

(...) [et op8egeven object verschijn! op de
huirlige poeitie vln de turtle, rt de
hnidige penkleur en pen3t.tus.

?TURTLE?8XT trHAI

Stuurt het inSevoerde objecr n.5r het
tckatvenst.r, de d.ta-file of rrnd-
app.rart,

Bij TIPE uorden de buitensle ha.kies v.n
de liist vereijderd. TI?E volgt niet op
de laltste input die @t een se8enteruS-
loop ierd .fgesloten. (Veraelijk Eet
PIINT en SHOg. )

?TYPE Ii B CI
ABC

lla.tr de opSe8even pakkereo eeer be-
schikbaer voor corndando. a,

?UIIBURY 'ISPEL.PAK

Llat het inSevoerde soord in boeenk.st-
krr.kter6 ecrschi jnen.

?UPPERCASE iJ.nsen
JTJISEN

Activee.t d. s.tch-functie s.arbij d€
uitvoering vrn de procedure per expres-
3i. krn eorden 8evolAd. Bij HA?Cfl kro
corunicatie Et de interpreler of de
editor pl.atsvinden.

?SATCH IIGE 
TDO

UiIBURY pktna.o I

UPP8RCASE lroord

t{ATCll (procnaeo I
procoaan-lst>

a

t
-56-
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a

a

tatBRE Gc.ft hc! ila.-nu@r v.o d. [.!t.te
lclllSl!-.rpre..i. di. TnUE r.3.

?xElrlErP nR [Q R Sl
TRUX
?If,ENE
2

g DOg Sti.t toe det de turtle .cn flnAP- of
IEICE-.rpr.stie buitcn h.l 8r!fi!ch
venrter tekant.

?FEXCE FD 3OO ITETURXI
?fif,mg FD 300
?cs

mRD roord eoord L.rt eeo eoord verlchijncn d.t uit de
( ... ) tyc. inS.toctste ,oordeo besc!.!.

?l{orD .rl.rcflT .rPurrJE

LICIITPUlIrJE

mRDP objcct c.eft IRUE .lB het inSevoerdc obj.ct .cn
soord of cen 8at.l is. In .Ilc rod.re
gcv.ll.n krijSt u PAEE.

?IOTDP IIHAI

TRI'E
?IORDP IBAI I
FAI,SE

tnlP L.t de turtl. .rn de t.gcnovarligg.nde
Lnt v.n ha! trlfi.che v.o!t.r vcrichij-
nen llr d.r. dc v.n!t.rr.nd rtd.t.

xcoR

?IIAP

cc.ft d. f,-coiirdin!.t v.rl d. huidiSc
posit ic v.n dc turtl..

?xcot
145

t
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. b (...)

. b (...)

Ceaft & y.codrdin..t e.n d. huidi8a
politia vao d. turtlc.

tYcor
36

Ca.ft d. ra. Y.n & iog.tocta!.
8.t!llan.
?3+2
5

C.aft hct vasrchil tu...o dc iosatoct.ta
SGtrllan.

?!0-5
5

Glcft hat prodult v.n d. ingetort.ta
8at.llco.
?4*6
21

Caaft het dccir.l. quotiEnt v.n da ta.
ia8.!o€t.ta gat.ll.n,
12515
5

Varh.ft gatal ! tot d...cht b.

?10 ^ 2 (IeG. l0 lot de !.cht 2)
99.999961
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.b calft tItrB ala hct aar.te itc. Llailar
ia d.n ha! tEada. In .lle .ad!r. tr
v.11.n trij8t u tlLSE.

ltt < 27
rtuE

Gcrft TBIrE al! hat ..t.te ita. grotct ll
d,.n hct Gu!ad.. Io .llG ..alcre garallan
trijar u uLsB.

?20 > 19
rruS

c€.ft TttE .1. dc llta ira.toct.tG
6j.ct!! a.lijt !ijn. I! i11. .nd.r.
a.v!11.o krijtt u IAI.SE.

1r-2
FALSE
?rrlo8o - rrlogo

TRUB

e..ft TIIIE .lt ab tQc inaeto.tata
obj.c!.n liGt a.lijt zijt. Ir rll.
dd.r. 8.v.11.o trijSt u r ISB.

1<>t2
TIT'E
<>22
F'J.sE

I
a

a

a
t

a
a
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ab

caafl l&r!.la da caa intatoatat.
obj.c!.a olg.lijt .ijn. Io .11. .od.r.
8.v.11.! krijtt u lAIsE.

t><31
rttr8
><3'
SALSE

c..tc muE .1. hat..ar.t. iotatoat.ta
ilo troEar ia iL! ot tal,ijt ia aan h.c
tr..&. lo .tl. .!d.!. 8!v.l1.n Lrijtt u
FAIJB.

?>-34
IILsB
t>-33
tll,t
?>-53
r$,4

Caaft lllr8.b lrat acr.ta in8atoalata
it.! 8rot.r i. d.n of lGtljl i. ..n h.!
tGadc. ln alt. .odar. 8.vall!o trijat u
ttl.sE.

t-> 13 li
ielsr
t> 54 54
Itt!
l-> 75 3
tIUE

a
.

I

a

a
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!
a
a

a

a

ab

SPEGIAT.E IGRAIflERS VAII ATARI !.OGO

Geef! TAUE.l. het eerrle inSetoet6te
ite. kleiner ie dan of gelijh is lar het
tueed.. Io !11. rndere Sev.llen Lrijgt u
FALSE.

TRUE

rRUE
7<.74
FALSE

ccefr TRUE.l. het eelst. ioSetoetste
i!.o kl€iner is d.n of a.lijk is aan het
tueede, In llle !od.r. g.v.ll.n kriiSt u
FALSE.

?.< 14 t8
IRUE
?-< 40 40
rTUE
1-< 87 4
F LSE

B€8rcnzinarr.kcn. lrordt aebruilt voor
opEcrkins.n die door de ioterPreter
Detao l.ordcn 8.ne8acrd.

Begrenziogsteken. Duidt het beSio e.n
van aeo ingcsloteo exPrclsie die
rardlrc inputs of groepco nuerieke
expressiea bevat. Bepaelt de volgorde
v.n b.r.rlinacn.

BegrenrinSlt.kcn. Duidt hct €inde aan
v6n een inSellotan expresaie die
rEerdere inputs of Sroepen nurrrieke
exprealic! bavat. B€pe6lt de voltorde
v.n bet,crkinaan.

a

a

a

a
a
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tl

La€t Logo een soord inrerpreteren ats
een object en niet als een procedure_

BegrenzinssrekenE. ODs I uiren elenenren

Laat Logo een speciaal kar.kter inrer-
preteren aIs een lerterlijk karakrer.

a

a
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APPEMIO( G .

0YERACHT uHt{tiltttm's
De pri.itiva! rijn vol8.n! functia Sarangachikt. Als d.at vr!
locraaaing it, yordt tavana da inlDt-vora vaEald.

m|lrthmCgr mmftar
ABS n
AACT I X

@S gr.den_tr
DECIEES r.di.lan n
EXP n
Inf o
t.{)c n
loclo n
PI
PTOUTCT o n (... )
QIDTISIT n n
XADIIIIS 8r.dcn_n
XlooIln
nEl IXoEI n n
NBIAXDOI
tOUfD o
SIll 8r.deo_n
sQm n
SUU r n (... )
T ll gr!d.n_E
+ e b (...)
-.b* a b (...)
l.b
'!b

a

a
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Vrywaardoliiko bosErkhgfi on bostufingsoommando's

BYE
co <object>
cO soord
IF pred_exp insrr_Ist <instr-Ist>
IFFALSE, IFF instT_Is t
IDTRIJE, Ift in8tr_ls t
LABEL ,oord
oUTPUT, OP ob jec t
R"EPEAT n instr_l8 t
RUN ins tr_ts t
smP
IEST pred_e,(p

IlefuHu van pocaduos
@PYDEF nieut _procoa.E oud-procnaao
DEFINE procnastn defin_ls t
DEFINEDP obje c t
PRIIITMP ob jec t
TEXT procn.aE

IlsfinErn Yan Yalbbelon

rrCAL varn!.an (...)
UAXE varnaao object
Nr'fiE objecl varnaao
NAIEP uoord
THIIIG varnaam

Disk{livo
PATH
SETPATH d:

Edibo Yan procsduros on vambdon

EDALL pktnaan I pktnaam-lst)
EDIT) ED <naarn I naar lst>
EDNS pktnaam I pkrnaao_lst>
EDPS <pktnaal! I pktnaam-lsl>
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Z6Ion onopffinUIthfin
CATCII ne.r in.tr lst
ERROR

NOTRACE
ITOITATCH <procn.er I procneao_lat)
PAUSE
TIIROI{ n.ao
TRACE
flAfCH <procn.rE I procoaau_kt)

Fhs
CIIINGEF ni.ur_f nr.! oud_f o..E
DIR <fn..o>
EDF f!s..
En SEFILE fa..r
I,AD fru.o <pktn.er>
II\VE fnr.d <pLto!& | plh..._l.t>

GrNftdE bouogirgctt

rf,C [r y rediue be8in_hoek ciDd_hocLl
BICR, a( !f!t!od n
BOX [x y brc.dre-hoo8!.1
CIICLE [x y r.diu.l
EILIPSE [r y X-r.dius y-r.diusl
m aAnD, PD rfsr.nd n
HEAI}IlIC
f,IDEfiIROE, f,T
$0xE
LEFT, LT 8r.dcn_n
POLY {rt yl 12 y2...rr yo]
POS.
8IGET, RT gr!d.o_n
SETHEADIIrc, SEfi gred.n_n
SETPOS coord_l.t
SETX u
SETY n
sHomuRTLE, Sr
ml. RDS coord lrt
x@R
YCOf,
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GrafrsdrYonsbr

CLEAII
CLEARSCR E , CS

FENCE
FILL
FILLAT1R
CETTEXT
LI}IEATTR
LOADPIC fo.au
PAL color_n
PE l)oflT, PD

PE}IEBASE, PE
PEIREVETSE, PX

PEIUP, PU

SAVEPIC fn..6
SETBC color n
serrtlu [at!te-" inde:. n kleur-nl
ssTLILE [style_o breedtc_n kleur-nl
SETPC kl.ur_n
SETPET I3t
SETPAL kleur n RGB llt
SETPAX coord-lst
SETSCAI,IaCII r
SETTEI(T effect_n
SEIZoO{ n
SCXEENPACIS, SF

TURTLEFACTS, TF
TURTLETEXT, TI object
crllmt
9NAP

Toobontq{
XEY?
READCIIAI, BC

READLIST, RL
nlADQmTe, Rq

a
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togisdr boil,qfhgdt
NtD pred_exp pred_exp (... )
llo? pred_exp
oR pred_exp pred_exp ( . ,, )

<.b
>ab
()of>(ab

Banda0prahn
COPYOFF
coPy0N
MoUsE Ix y bl b2 b3l

Pnpfflffiisbn
GLIST prop (pktnaan I pklnaaE tBt>
GPROP n..r prop
PLIST n.ao
PPROP nrso prop object
PPS <phtnaar I pktnaao_Is!>
REXPROP n..n DroD

Tolslronsbl
CLEARIEXT, CT
PRINT, PR objecr (... )
SHofl objec !
TYPE obiec ! (... )

Wotsen f,fst-vum*ing
ASC I I $oord
BUTFIf,ST, BF objec!
EUTLAST, BL objec r
CHAR n
COUNI object
EHPTYP objec!
EQU LP objec r object
FIRST object

l
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rPUT object obj.ct
I?rrl n object
LAST object
Llst object object (. .. )
LISTP object
IT9EICASE, rc mord
LPUI object object
IEIIBERP object object
!|UXAEXP object
PIBCE u o object
PAOCLIST
SEIITEIICE, SE objecr objecr (...)
stulrlE l8t
SORT lst
ITPPERCASE, UC rroord
TBE83
mRD soord eoord (...)
IDRDP object

Eohunnrelqehrgon I
Xn BY pltna!! I pltureD_lst
Ef,ALL pktoaar I pktrl.e_l6t>
EATSE, Et procoaa I procoa.0_l6t
EXll Yarn..|n I verneeu lgt.
ERIS <pktnaao I pktna-o-lst)
EAPS <pktnaar I pltnrm_lst>
mLU)l, procoaar procoarD
!PDES
ror0f,llAT
PICXTCE pttn.r. naeu I naer_lat
PKCALL pktoaaE
Po naar I nae_lst
PO I,L <pktnrah I pktnr.i_lst>
POCALL procnaaa
PONS <pktnaao I pktnaa'r_ts t>
POPRG <pktnian I pktnaao_let)
POPS <pktnaan I pktn.ao_lsr)
m8-EE procnaaE I procnser_lct
POTL
POTS <pktnaan I pktnaa6_1st>
RECYCLE
lrtBURY pktn.aD I pktnaam_Ist
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APPENDfi H

ST ASCI KAB'IKIERSEI

De onderstaande tabelleo geven een overzicht van de karakters
die de ST-cotuputer kan Benereren. Vanuit ATARI l,ogo laar u deze
karakters verschijnen door het intikken ven:

?PRINT CTIAR N

Vul voor de letter n de ASCIl-eaarde uit de tabel in.

Eieronder vindt u tree tabellen. De €ersre tabel bevar karakters
di€ uit 8xI8 pixels uorden opSebourrd, de treede bevat karakters
die uit 8 xl5 pixels sorden op8ebouud. voor beide soorren is een
afzonder l ii ke schelmresolutie vereist.

a

a

a
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APPE{DIX I

VOOBBEE1IIRI VAT{ TOGGPBOCEDURES

t
a
a
t3
u
aa

Iltrll
.ttllt rf.l'sl
I Oalltt
altlrtrl.rtltu rtEt
oartttta!oatrauatollLtllDlaatralllt

rtru. xmBt

laltIallllr$Lt ilrlt
lattIatntllarrlrrDl.atrarllrlaIttItlu

lu.u[ o a tItur$ it a rtl.alrtu
oarrtllmotlltlLt
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a
IEIlltI I
a
I
I
a
I
ta
ll
aa

ta ! ttt
||rllt xftlt
I Ilttlt

a

a

I
ta
It
3a

t! a taat

.ffIU ntll$
t ta ! llll
lallattull,'lfrt .Iiut
t!alolualllr1ll!ultaaIr!!llllrtaI[tIllllaaIlllIllll

ttur3t tl I lll
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atarimuseum.nl



II
t!
tt
ta
II
n

a

atarimuseum.nl



KI.ANTENSERVICE

Mocht u vragen hebben over ulj ATARl-conputer, dan kunt u arrijd
conLact opn€men met ATARI Benelux.

schr ij f naar:

ATARI (Benelux) B. v.
Pos rbus l5l6
3500 BP uearssen

Schrijf het onderuerp van ue brief arn de achterzijde op de

a atarimuseum.nl



l
Aan deze handleidint l,eid de grootst roSelijke zorg beste€d. Uiteraard
toldt de cooputer hardsare en softyrre vsn Atari Corp, voortdurend ver-
b€terd ea aangevuld, Atati Corp. k.n dlaron orEogelijL de nauskeurigheid
ven deze h.ndleidinS na de daiur ven public.tie 8sr6nderen en sijst dan
ook elke asnsprakelijkheid af voor eventuele 8evolSeo vsn cijziginSen,
fouten of rreSlatingen in deze hendleidinS.

ATARI, ATARI lr8o, ST en 520ST zijn hsndelsDerken of gereAistreerde
heodelsderken vln Ateri Corp,

GEII is een hsndelsnerk van Di8ital Reseerch Inc.

Niets uit rleze uitgave rsg t orden verveelvoudiSd enlof openbaar aeEaakt
zonder voor.f8e.nd€ schriftelijle toestecnirl8 vrn Atari Corp., Sunnyvale,
cA 94086, VS.

/ll.ANRT
o 1985 Atari Corp, All€ rechten voorbehouden,
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/i\ATART
Atari Corp . , Sr.lTWaIe ,

o 1985 Atarl (Benelu{ B.V.)
@ 1116
Alle r€chten voorbehouden. a
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