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Woord vooraf

Het is op zijn minst merkwaardig dat de Ori c - computers in Nederland
tot nu toe niet zo populair zijn geworden. In Engeland, Duitsland en vooral
Frankrijk scoren deze mac hines hoog op de hitlijst!
Maar met de introduct ie van de Atmos, de opvolger van de Oric-1, geloven
we dat Nederland nu ook door Oric zal worden veroverd.
De Oric-1 en de O ric Atmos zijn machines die voor weinig geld veel mogelijkheden bieden, waarbij we vooral de aandacht op de uitstekende grafisc he
mogelijkheden willen vestigen. Had de Oric-1 nog een betrekkelijk eenvoudig toetsenbord, de A tmos is uitgerust met een professioneel toetsenbord
waarop zelfs de br ede spatiebalk niet ontbreekt.
Aangezien de Oric-1 dan wel de Oric Atmos voor vel en de eerste computer
zal z ijn, is met opzet rekening gehouden met een lezerspubliek dat nog
geen of slechts weinig ervaring met computers heeft.
Aan het einde van dit boek treffen we, naast verschillende appendices,
een aantal progr amma's aan. Sommige progr amma' s zijn zo eenvoudig
mogelijk gehouden, zodat men met minimale inspanning toch al de nodige
wonderen op het scherm kan tonen.
Misschien dat we dit boek wel het beste kunnen omschrijven a ls 'reisgids
voor uw Oric- computer' . Gezien deze opzet rest ons dan ook niets anders
dan u een goede reis toe te wensen ... gezien de vele boeiende mogelijkheden van deze co mputers twijfelen we daar trouwens geen moment
aan.
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Hoe gebruiken we dit boek?

Wat is aantrekkelijker bij de aanschaf van een computer dan ... aansluiten
en onmiddellijk op de toetsen drukken. Enthousiasme is natuurlijk goed,
maar het kan in dit geval ook gevaarlijk zijn . Als we werkelijk niet begrij pen wat we doen, kan al snel de toestand ontstaan dat de computer aan
de kant wordt gezet, met de gedachte 'ik snap er toch niets van ... veel
te moeilijk voor mij ' .
We stellen hier nadrukkelijk dat het werken met de computer zeker niet
moeilijk is, als we onze kennis maar stapje voor stapje opbouwen. Daarom
geven we eerst een belangrijk advies:
Lees een gedeelte van dit boek door (zeker de eerste zeven hoofdstukken), alvorens maar willekeurig op toetsen te gaan drukken.
Daarna kunt u dan, met het boek naast het toetsenbord, de verschillende
vaak verbluffende mogelijkheden van onze computer één voor één ontdekken.
Onze comput er is een zeer aantrekkelijk apparaat waarmee we in staat
zijn zelf pr ogramma's te schrijven en Oric l evert hierbij veel waar voor
zijn geld. We merken op dat niets zo leuk is al s een computer naar eigen
hand te zetten.
Het boek is duidelijk gericht op een kennismaking met de computer; de
voorbeel den zijn met opzet zo eenvoudig mogelijk gekozen. Zo kan men
steeds op duidelijke wijze zien wat het effect is van een bepaalde constructie.
In de eer ste hoofdst ukken wordt algemene informatie over de computer
gegeven. Hierbij komen onder andere de belangri j ke begrippen hardware
en software aan de orde. Vanaf hoofdstuk 3 maken we kennis met de
programmeertaal BASIC. Laat u zich door het woord ' programmeertaal '
niet afschrikken; de praktijk zal t onen hoe eenvoudig we de computer
allerlei opdrachten kunnen geven.
·
De BASIC-cursus strekt zich over een aantal hoofdstukken uit. Het l aatste
hoofdstuk geeft een inleiding tot het gebruik van zogenaamde machineinstructies. Neem vooral het gedeelte van het boek waarin de progr ammeertaal BASIC wordt behandeld uitermate zorgvuldig door.
Aan de hand van een aantal appendices wordt in gecomprimeerde vorm
nogmaal s een overzicht van alle mogelijkheden gegeven. Enfin ... blader het
boek eerst m3ar eens door, om alvast een indruk van alle onderwerpen te
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krijgen. Wellicht denkt u dan ... 'dat krijg ik nooit onder de knie'. U zult
in de praktijk echter merken dat we veel feitenmateriaal niet echt paraat
hoeven te hebben. Het boek zal dan ook in veel gevallen als naslagwerk
worden gebruikt. U zult in de praktijk trouwens ook merken hoe snel u
allerlei trucs onder de knie krij gt. Heus, u hoeft geen wiskundige te zijn
om plezier te beleven aan de computer.
lede reen kan met de Oric-1/ A tmos-computer werken!

1. Hardware en software

Inleiding
In het nu volgende gedeelte zulJen we ons eerst verdiepen in de begrippen
hardware en software. Ruwweg zou men kunnen zeggen dat hardware
te maken heeft met alles wat tastbaar is (toetsenbord, kast, voeding enz.)
en software met de programma's die we op onze computer kunnen verwerken. Onze com puter wordt gemaakt door de firma Oric Products International Ltd. of met andere woorden: de hardware wordt door deze firma
geleve rd. Nu levert Oric ook software voor de computer, maar behalve
deze firma zijn er ook nog vele andere firma's die zich op het maken van
programma's hebben toegelegd.

Hardware
Allereerst zullen we het begrip hardware verder uitdiepen. Dit doen we aan
de hand van het schema op pagina J 2. In dit schema zien we een algemene
voorstelling van onze computer . Er is een groot blok dat de naa m 'centrale
verwerkingseenheid' draagt (Enge l s: centra! processing unit). Om de functie
van dit blok beter te kunnen doorzien, kijken we allereerst naar de pijlen.
Eén pijl wijst naar het blok toe. Deze pij l geef t aan dat er informatie
wordt ingevoerd. Hierbi j kunnen we denken aan de programma's die door
de gebruiker worden ingetoetst en tevens aan de gegevens die op die
programma's betrekking hebben. Zo zouden we bijvoorbeeld een programma
kunnen intoetsen om een rij namen i n alfabetische volgorde te rangschikken.
Hierna zouden we een reeks namen kunnen intypen; deze namen vormen
dan de gegevens waarop dit programma betrekking heeft. Wellicht rijst

JO
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GEHEUGEN

door de fabrikant al een aant al programma's vast 'ingebakken ' . We kunnen
dit geheugen dus alleen maar uitlezen, of met andere woorden : we kunnen
er geen andere informatie meer in plaatsen. Dat karakter wordt benadrukt
door de term ROM. Deze term is namelijk afkomstig van Read Only
Memory, of vertaald: Lees Alleen Geheugen. Het ROM-geheugen bevat
ond er andere het progr amma dat onze BASIC-programma's, die we zo
dade l ijk zullen opstellen, omzet in instructies die daadwerkelijk door
de centra le verwerkingseenheid kunnen worden u itgevoerd. Er z ijn in dit
ROM-geheugen nog vele andere programma' s opgeslagen, zoals de progr amma's waarmee het mogelijk is om gegevens van cassetterecorder in te
voeren. Alle geheugens, dus ook dit ROM-geheugen, zijn opgebouwd u i t
laden die steeds acht vakj es bevatten, dus:

Schematische voorst elling van de computer.
hier al de vraag: 'is het nodi g ieder programma in te toetsen alvorens we
er mee kunnen w~rken ?' . Het antwoor d op die v r aag lu idt: 'nee!' . We
kunnen program ma. s ook vanaf cassettes en zogenaamde floppies (floppy
discs _of d~ske tt_e;) inlezen, we komen hier nog op terug.
1
De PlJI die wt het blok komt geeft de uitvoer aan. Zo willen we als
resultaat van ons alfabetiseer-progra~ma graag. de namen in goede volgorde
op het beeldscherm zien. Alhoewel b1; deze u1tvoerpijl alleen de t erm TV
als uitvoermogel_i!khe1d staat, vermelden we al op dit moment, dat er meer
mogelijkheden Zijn. Zo kunnen we bijvoorbeeld ook gegevens op cassette
uitvoeren. Behalve .de mogelijkheid om gegevens op het beeldscherm zichtbaar te maken, biedt onze computer de mogelijkhei d om gegevens op
een afdrukapparaat (printer) af te drukken. Zodoende verkrijgen we een
afdruk d ie we kunnen bewaren.
K or;t?m ~én pijl in de f iguur geeft aan dat er gegevens worden ingevoerd
en een p1Jl dat er gegevens worden uitgevoerd .
De centr al e_ ver werk ing~eenheid die deze beide pijlen verbindt, zorgt dus
voor een Juiste ve rwerking van de gegevens. De wij ze waarop de invoergegevens dienen te word~n verwerkt, wordt aa.n gegeven door het programma. Het progr amma 1s niets meer dan een serie instructies, waarbij iedere
instructie in fei te een deelbewerking aangeeft. De totale r eeks instr uc ties
moet tot het gewenste r esultaat leiden.
De centr ale verwerk_ingseenheid van onze computer wordt gevor md door
de bekende 6502 microprocessor. D e term microprocessor geeft h ierbij
aan dat de el ektronisc he, ~chakeling die uiteindeli jk deze centrale verwerkingseenhe1_d vormt, als_ een geheel op een plakje sil icium is gefabriceerd.
Een dergel ijke el ektronische schakeling noemen we een Integrated Circuit
(IC). We kunnen dus zeggen dat de centrale verwerkingseenheid bij onze
com puter als IC aanwezig is.
A_ls we onze computer openmaken zien we een kaart met allerlei elektron1~che componenten. Deze kaart wordt ook wel eens de 'print' (Engels:
Prtnted C ircuit Board, PCB) genoemd, een t erm die trouwens niets met
de reeds genoemde printer (afdrukapparaat) te maken heeft.
Op deze print zien we naast de 6502 (een zwart 'rechthoekje' met veel
pooties) nog vele ander e IC ' s.
Deze IC ' s hebben betrekking op:
- algemene elektronische ver werkingsschakelingen;
- geheugens.
Ook zien w e het ROM-geheugen van onze computer. In dit geheugen z ijn
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Ieder vakje kan slechts een I of een O bevatten, bijvoorbe eld:

We kunnen zeggen: ieder vakje kan een minimale hoeveelheid informatie
in de vorm van een l of een O bevatten. Een dergel ijke mini male hoeveelheid duiden we aan met de t erm bit. Ieder e lade van acht vakjes kan
dus acht bits aan informatie bevatten. In plaats van acht bits spreekt
m en ook wel van één byte. Ons ROM-geheugen bestaat uit circa 16000
van dergel ijke acht-vakjes- laden. Dit geeft men weer met de uitdrukking
'16 Kbyte ROM-geheugen ' .
Voor de gebruiker is de werkelijke waar de van een ROM-geheugen eigenlijk maar moe i lijk te bepalen. Hij kent immers nauwelijks de verschillende
progr amma' s (alsmede de waarde van die programma ' s) die in het ROMgeheugen staan.
Behalve het ROM-geheugen ken nen we het RAM-geheugen. Dit type geheugen heeft als kenmerk dat iedere lade nu ook m et informatie kan worden
gevuld. Dat kenmerk wordt benadr ukt met de t erm Random Access Memory,
hetgeen zoveel betekent als 'Willekeurig Toegankelijk Geheugen'. Voor
di t type geheugen geldt eenvoudig 'hoe m eer hoe beter '.
De O ric- 1 wordt geleverd met 16 Kbyte R AM-geheugen en de Atmos met
48 Kbyte RAM-geheugen. Voor een kennismaking met BASIC en voor
het uit voer en van veel verkri jgbare programma's is 16 Kbyte zeker voldoende.
Ten slotte geven we in dit verband nog een voorbeeld dat uitdrukkingen
als '16 K byte' meer tastbaar zal maken. Bij dit voorbeeld gaan we uit
van de opslag van tekst.
Iedere letter wordt bij onze computer in één lade opgeslagen. Een bladzijde
bestaande uit 25 regels van gemiddeld 40 t ekens beslaat dus precies 1000
bytes, met andere woorden 1 Kbyte . In een R AM - geheugen van 16 Kbyte
kan men dus 16 van dergelijke bladzijden ops laan.
Behalve de genoemde onderdelen bevat onze computer nog een k leine
luidsprek er. Inderdaad, onze com puter kan geluiden producer en. Wat de
geluidsmogelijkheden betreft scoort deze computer zelfs zeer hoog.
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Uitbreidingsmogelijkheden
De computers beschikken over een aantal aanslu i tmogelijkheden voor randapparatuur. Er zijn afzond erlijke aansl uitmogelijkheden voor :
- Cassetterecorder
Op een cassetterecorder kunnen we eenvoudig en goedkoop gegevens, bijvoorbeeld een programma, vastleggen. Er kunnen gewone cassettes worden
gebruikt. Een eenmaa l op cassette weggeschreven programma kunnen
we naderhand op commando weer inlezen. Bovendien is er veel kant en
klar e software voor onze computer op cassette beschikbaar. Een eenvoudige
cassetterecorder voldoet uitstekend.
- Printer
De printer is een uitvoerapparaat bij uitstek. Door het aansluiten van
een printer krijgen we de mogeli jkheid om resultaten van onze programma's
ook op papier vast te leggen. Elke pr inter die is voorzien van een Centronic s-interface kan op onze computer worden aangesloten .

hardware nog zo geavanceerd, zonde r software is de computer een nutte loos
apparaat.
.
. ..
Beschouwen we de software, dan kunnen we ruwweg drie categor Ieen her kennen:

a.

Alle programma's die te maken hebben met het functioneren van
de computer zelf. Alle programma's die in het ROM-geheugen zi jn opgeslagen, vallen onder deze categori e.

b.

Programma's die door de gebruiker zelf kunnen worden opgestel d. Men
duidt deze programma's wel eens aan met de term 'user's programs' .

c.

Programma's die men kant en klaar kan kopen en waarmee men dan
onmiddellijk kan werken.

We zullen deze categorieën in het nu volgende afzonderlijk behandelen.

Ad a. Programma' s voor het f unctioneren van de computer
- Floppy disk unit
Een floppy disk is een magnetisch schijfje van een buigzaam mater i aal,
waarop we net als bij de cassetterecorder informatie kunnen vastl eggen.
Dit hulpgeheugen kunnen we wat betreft functie inderdaad met een cassetterecorder vergelijken. De zoektijd voor het vinden van een bepaald
gedeelte (bijvoorbeeld een bepaald programma) is echter aanmerkelijk
germger.
- Monitor
A ls beeldscherm kan bij onze computer in plaats van een kleuren-TV een
monitor worden gebruikt. Een monitor geeft in het algemeen een betere
beeldkwaliteit. Doordat het beeld bij een monitor ook veel rustiger i s kan
er langere t ijd mee worden gewerkt zonder dat de ogen teveel worden
vermoeid.
- Uitbreidingspoort
De uitbreidingspoor t stelt ons in staat van onze computer een veelzijdig
ap paraat t e maken. We kunnen hier extra geheugencapaciteit op aansluiten,
maar ook ROM-packs met spe lletjes, joystic ks en een modem. Met deze
111oclem is het mogelijk verbinding met andere computer s te maken. In
12np,clancl k an h ie rm ee bijvoorbeeld via het PRESTEL Mailbox-systeem een
verbinding worden gemaak t met PRESTEL. PRESTEL is vergelijkbaar met
Vll) ITl! L in Ncclcr lancl . De hi ervoor bes proken floppy disk unit wordt via
C('I\ i 11 lN f .icc ooi< op de ui tbreiclingspoort aangeslot en. ·

Software
Soft ware is een verzamelnaam voor alles wat met programma's heeft te
maken. A l s w e het hebben over programma' s die in ROM zijn opgeslagen,
als we het hebben over BASIC, a l s we het hebben over machine-instructies,
dan hebben we het over sof tware. De werkelijke kracht van een computer
wordt voor het groot ste gedeelte juist door de software bepaald. Al is de
14

Bij een eerste kennismaking komt het waarschijnlijk tamelijk , vreemd
over dat de computer voor het functioneren zelf, programma s nodig
heeft. Toch is dat zo. Vrijwel all e del en, zoals toetsenbord, cassetterecorder, printer (afdrukapparaat) enz. worden door afzonderlijke programma:s
bestuurd. Deze besturingsprogramma's vormen met nog andere programma s
een pakket dat we aanduiden met de naam Operating System (beheerssysteem). Deze programma's zijn in het ROM-geheugen van onze computer
ondergebracht.

Ad b. Programma's die men zelf kan opstellen
Een groot gedeelte van deze handleiding geeft een inl eiding tot de programmeertaal BASIC. BASIC is een hogere programmeertaal, hetgeen inhoudt
dat we met behulp van BASIC allerlei programma's kunnen opstellen, direct
gericht op de door de computer te klaren klus. De term 'hogere' in hogere
programm eertaal schrikt wellicht vel en af, omdat onw1llekeung toch
een ver band wordt gelegd met 'hogere' wiskunde. Deze verge l l)kmg gaat
gelukkig niet op. In dit geval wil de term 'hogere' eerder zeggen dat het
programmeren eenvoudi g verl oopt.
.
Bij het programmeren in BASIC worden we mderdaad op geen enkele
wijze gehinderd door de specifieke kenmerken_ van onze computer. Zo
merken we bijvoorbeeld niet dat het geheugen 1s opgebouwd uit r egister s
( =laden) waarin alleen maar rijtjes enen en nullen kunnen worden opgesl agen.
Er bestaan vel e BASIC-versies, dat wil zeggen programmeertalen die
onder de naam BASIC bekend staan, maar die toch onderlinge variaties
vertonen . Onze computer is ui t gerust met een zeer uitgebreide BASICversie.
Het eerste gedeelte van dit boek heeft betrekking op een cur sus 'lcrcn
progr ammeren met BASIC'. Een volledig over zicht van alle moge I i jkhcd<•n
wordt in een aantal appendices gegeven.

Ad c. Kant en klaar-progr amma' s

2. Aansluiten en aanzetten

Nogmaals •.. u hoeft zelf geen programmeur te worden om van de computer
gebruik te maken. Voor veel toepassingen zijn al programma' s ontwikkeld.
De meeste van deze programma's zi jn verkrijgbaar in de vorm van cassettes
of modules, die we zo (met de spanning uit!) in de computer kunnen steken.
De meeste modules hebben met aller lei spelletjes te maken. Deze zijn
gewoonlijk in machine-instructies geprogr ammeerd, zodat men werkelijk
wervelende ac ties op het scherm kan verwachten.
Naast deze spe lletjes zijn er uiteraar d ook voor de meer professionele
sfeer allerlei kant en klare programma's aanwezig.

Om onze computer aan te sluiten, voeren we de volgende handelingen uit:

l.

Verbi nd de computer met het daartoe meegeleverde snoer aan een TV.
We kunnen zowel een zwart/wit- als een kleuren-TV gebruiken. Eén
uiteinde van dit snoer past in de aansluiting van de computer die zich,
gezien van de achterzijde, uiterst l inks bevindt. Het andere uiteinde
past in de antenne-ingang van de TV. Let op: de beide uiteinden van
dit snoer hebben verschillende stekkers (connectoren). Eén stekker
past prec ies op de computer, vergissen is dus niet mogelijk. De andere
uitgang past op de antenne-ingang van de TV en wel met een connector
die de laatste jar en is gestandaardiseerd .

2.

Steek nu de connector van het netsnoer (dit is het snoer met het zwarte kastje) in de aansluiting van de computer. Deze ingang bevindt zich
aan de r echterzijde van de lange gleuf die vanaf de achterzijde gezien
rechts is aangebracht. Aan het andere uiteinde van dit snoer zit het
zwar te kastje (de transfor mator) met aangebouwde stekker. We steken
deze stekker nu in het stopcontact.
naar monitor
naar TV

ev
voeding

naar cassette/
hifi-installatie

Aansluitingen aan de achterzijde van de comput er .
3.
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Zet de TV aan en stem af op kanaal 36 (UHF). Nu draaien we langzaam
aan de fijnafstemming van de TV t ot het r uisachtig beeld van de
T V verdwijnt. Als u de TV precies heeft afgestemd, zal het beeld
verschijn en zoal s dat op de volgende pagina is afgebeeld.
Als het TV-beeld niet goed scher p is te krijgen met de f i jnafstemming
van de T V, is er een mogelijkheid om het signaal naar de TV vanui t

1/

k l eine gat bevindt zich een potentiometer waarmee de kleuren kunnen
worden afgeregeld. A l s we later met kleuren gaan we r ken en u krijgt
geen resultaten, met andere woorden het T V-beeld blijft zwart/wi t,
dan kunt u met deze pot entiometer de kleuren afregelen.
Aan de rechterzi jde bevindt zich de RESET- knop. Deze is verzonken
en kan worden ingedrukt met een potlood of i ets dergelij ks. We kunnen
de RESET-knop gebruiken om te ontsnappen ui t eindeloze lussen, of
als de comput er onverhoopt niet meer doet wat wij verwachten, om
weer terug te komen naar de nor male si tuatie . D oor het indrukken
van de RESET-knop stopt het programma maar bli j ft wel het geheugen
intact. Dit is dus een betere mogeli jkhei d dan het uitschakelen van
de netspanning, omdat hierbij de inhoud van het RAM-geheugen verloren
gaat.

ORIC EXTENDED BASIC V1. 0
@ 1983 TANGERINE
4 78 70 BYTES FREE
Ready
■

-

(knipperend)

4.

Resultaat op het scherm na het aanzetten van de Oric~1.

ORIC EXTEN DED BAS I C V1 .1
@) 1983 TANGE RINE
3763 1 BYTES FREE
Ready
■

-

(knipperend)

Resultaat op het scherm na het aanzetten van de Atmos.

Een cassetterecorder kunnen we aanslu i ten op de ?-polige D IN-connector aan de achterzij de van de computer. Dit is tevens de uit gang
naar een eventuele hifi- installatie. De geluidsweer gave via een hifi instal latie is beter dan via de klei ne ingebouwde luidspreker van
onze co mputer. Het is daarom aan te raden bi j uw radiohandel aar een
verloopsnoertje te kopen dat een splitsing maakt tussen beide kanalen.
Dit is standaard verkri j gbaar.
Voor het opnemen van programma' s op cassette is het niet noodzakeli j k
dat een stereo- cassetterecorder wordt gebruikt. Een goedkope monocassetterecor der geeft uitstekende resu l taten.

l:\edenk dat bij het uitzetten van de computer, kortom bij het trekk en
van de stekker uit het stopcontact a lle informatie verloren gaat. Een
eventueel programma dat u zojuist had ontwikkeld en dat nog in het
geheugen stond, zal zodoende ook ver loren gaan. Reden genoeg om tijdens
het zelf ontwikkelen van programma' s de cassetterecorder te gebruiken .
/\ !vorens we de computer ui tzetten kopiëren we het progr amma op cassette.
Casset tes vormen een goedkoop en betrouwbaar medium om program m a's
(en eventueel gegevens) permanent op te slaan.

de computer iets b i j te stel len. We dr aaien daartoe de computer
om zodat de onderzijde zichtbaar wordt. We zien nu het volgende:

ve rzonken

fijnafstemming

RESET -knop

TV-beeld
fijnafstemming
kleurweergave

'-'

Door nu met een p l astic trimmer de potentiomet er achter het grote gat
i ets t e verstellen kan het TV - beeld wor den bijgeregeld. Achter het

18
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3. Een eerste verkenning met BASIC

overeenkomt als de koers 2,63 is. We toe tsen in:
PRINT 595*2.63

(gevolgd door de R ETURN-toet s)

lli J deze uitdrukking kunnen we een aantal zaken opmerke n. In plaats van
het vertrouwde verme nigvuld1gteken x gebruiken we nu he t teken *· Voor
.i lle duidelijkheid: het teken * staat boven het ci jfe r 8 op. he t toetsenbo rd,
we dienen dit teken dus me t ingedrukte SHIFT-toets m te t ypen. Al s
,odanig komt het gebruik volledig met een schrijfmac hine overeen: tekens
boven een symbool worden met ingedrukte SHIFT-toets ingevoerd.

We gaan er van uit dat de computer is aangezet, zoals in het vorige hoofdst uk werd beschreven. Op het beeldscherm is een boodschap verschenen
met op de laatste regel het volgende teken:

•
Dit teke n geeft aan dat de computer gereed is om een BASIC-opdracht
te ontvangen. De computer wacht op een zekere op dracht die u kunt intypen.

l)e tweede opmerking betreft het gebruik van de punt in plaats van de
komma. Het getal 2,63 wordt nu als 2.63 ingetypt. Met andere. woorden,
de komma in het getal 2,63 wordt vervangen door een punt .. Dit gebruik
berust op de Engelse schrijfwijze waar men steed.s een pun; m plaats va~
,·en komma gebruikt. Men spreekt dan van de 1 dec1mal point . Onthoud dus.
ln plaats van een komma in een getal gebruiken we stee ds een punt.

Voorbeeld 3

Voorbeeld 1

een groot handel worden op vie r achtereenvolgende dagen 17, 23, 16 en
)8 wasmachines verkocht. Hoeveel machines worden er gemiddeld pe r
.
dug verkocht?
l let gemiddelde wordt, zoals bekend, gevonden door de verschillende
getalle n op te tellen en vervolgens de som van deze getallen door het aan1,il getallen te delen. We toetsen m:

111

We typen in:
PRINT 38+17

Om iedere mogelijke verwarring tussen de letter X en het vermen igvuld igteken x te voorkom en, gebruiken we steeds het teken * a ls vermenigvuldigteken.

(gevolgd door de RETURN-toets)

Onmiddellijk verschijnt er:
55
(N.B. Als u een fout heeft gemaakt of er versc hijnt een vreemde t e ks t,
toets dan de opdracht gewoon opnieuw in.)
Na het uitvoeren van de opdracht verschijnt wee r het teken ■ dat aangeeft
dat de comp uter gereed is voor een volgende opdracht. De c ompute r
heeft de optelling na de term PRINT direct uitgevoerd. We zien dat
we de computer op deze wijze als een pocketcalculator kunnen gebruiken.
Bedenk hierbij dat u niet zonder meer 38 +17 of 38+17= mag intoetsen. U
die nt altijd met de term PRINT te beginnen; PRINT geeft namelijk aan dat
de waarde van de uitdrukking r echts van de term, met andere woorden
38+ 17, afgedrukt moet worden. PRINT is één van de standaardterm en uit
de programmeertaal BASIC.
Voorbeeld 2

Stel, u heeft 595 dollar en u wilt weten met hoeveel gulden dit bedrag

20

PRIN T (17+23+16+28)/4

,·n onmiddellijk na het indrukken van de RETURN-toets verschijnt:
21

•

Laten we nu eens nagaan hoe we m BASIC het gemiddelde hebben uitgeekend. Allereerst moesten we de som van de getallen bepalen en dit
wordt aangegeven met:

1

(17+23+ 16+28)

Merk op dat we haakjes gebruiken op de manier zoals we dat gewend z ijn.
De deling door 4 werd aangegeven door achter bovengenoe mde uitdrukking
een schuine deelstreep e n een 4 te plaatsen.
Onthoud:
Een deling wordt altijd door de schuine deelstreep / aangegeven .
21

De achtergrond van de notatie van breuken met een schuine deelstreep is
dat we op deze wijze een breuk altijd a l s een uitdrukking op één regel
kunnen weergeven.
In de volgende tabel zien we nog een aantal uitdrukkingen waarbij steeds
de overeenkomstige BASIC-uitdrukking wordt gegeven.

uitdrukking

uitdrukking in BASIC

2
5+4

2/(5+4)
N.B. We moeten nu wel haakjes gebruiken,
anders stond er 2/5+4 en dat komt overeen
met l +4.

~QR is slechts één van de vele mogelijke functies die we in BASIC d irec t
kunnen aangeven. De volgende tabel geeft een beperkt overz icht van
de verschillende mogelijkheden.

BASICaanduiding

algebraïsche
notatie

betekenis

ABS(X)

lx!

geeft de absolute waarde van
de waarde 'zonder teken ' .

ATN(X)

arctan(x)

geeft de arctangens van x. Uitkomst tussen -pi/2 en pi/2.

COS(X)

cos(x)

geeft de cosinus van x: x in radialen.

EXP(X)

eX

geeft de e-macht van x.

5

41+37
65+48

(41 +37)/(65 +48)
Haakjes vormen wederom de oplossing.

6(43+17)
18+5 7

6 * ( 43 + 17)/(18+ 57)
N.B. Niet vergeten het vermenigvuldigteken tussen 6 en (43+ 17) te plaatsen!

25
127+

31
16+53

zet de decim ale waarde x
hexadecimaal getal. x mag
zijn dan 65535.

HEX$(X)

25/(127 + 31 /(16+53))
Wederom vormen haakjes de oplossing.

zijde x zijde = oppervlak
of

Het wortelteken en meer in het algemeen i edere aanduiding van een
f unctie wordt in BASIC met een korte term aangegeven. Voor de wortelfunctie wordt de term SQR gebruikt. Deze term is afkomstig van het
Engelse 'SQuare Root ' (vierkantswortel). Na de term SQR plaatsen we dan
tussen haakjes het getal waarop de functie betrekking heeft. We t oetsen in:

PRINT SQR(500)
Resu l taat na het indrukken van de RETURN-toets:

om in een
niet groter

geen

rondt de waarde van x a l tijd naar beneden
af. Zo geeft INT(3.9) de waarde 3 en
INT(-3.1) de waarde -4. We kunnen het
getal 'echt' afronden met behulp van
INT(X+0.5).

LN(X)

ln(x)

geeft de zogenaamde natuurlijke Jogar i t me
van x.

LOG(X)

l Olog(x)

geeft de gewone logar i tme van x.

SGN(X)

geen

geeft de waarde -1, 0 of l e.n wel afhankelijk van het feit of x negatief, 0 of positief is.

SIN(X}

sin(x)

geeft de sinus van x: x in r adialen.

zijde 2 = oppervlak
We kunnen dus uit het oppervlak de zijde berekenen door de wortel uit het
oppervlak te trekken. Bij de meeste pocket-calculators verloopt de procedure dan als volgt: a. toets een getal in; b. druk op de toets met he t
worte1teken.

Dit i s

INT(X)

Voorbeeld 4
Een stuk grond met een oppervlak van 500 m2 heeft preci es de afmetingen
van een vierkant. Hoe lang is een zijde?
Voor een vierkant geldt de bekende formule:

x.

geeft de wortel ui t x.

SQR(X}
tan(x)

TAN(X)

geeft de t angens van x: x in radialen.

I' en volledig overzicht treffen we aan in appendix 2. De meeste fun.ct i es
1. ijn met name voor wetenschappelijke berekeningen van belang en menigeen
/ J.I een dergelijke funct ie nooit gebruiken. Voor deze laatste cat egorie Is
deze tabel dan ook weinig interessant.
Merk op dat de notatiewijze voor alle functies gelijk is: eer st gev.en
we met de term de functie aan en hierna plaatsen we tussen haak;es
li et getal waarop de functie betrekking heeft. Dus:

TE RM(getal)
22.3606798

22

! le t

getal

tussen haakjes noemen we ook wel eens het argum ent va n

23

de functie en de waarde die wor dt berekend noemen we de functiewaarde .
Binnen de haakjes na zo'n functieterm mogen we ook nog uitdrukkingen
schrijven. Zo mogen we bijvoorbeeld ook intoetsen:

PRINT SQR(125/(2+3))

VERKOOP BIJ JANSEN

PRINT SQR( 125 /(2+SQR(9)))

"Ju typen we in:

PRINT " 15 TAFELS"

Voorbeeld 5
Bij een succesvol bedrijf verdubbelt de verkoop zich ieder jaar. Met welke
factor zal de verkoop na vijf jaar zijn t oegenomen?
Het antwoord is natuurlijk:
X

2

X

PRINT "VERKOOP BIJ JANSEN"
N.i het indrukken van de RETU RN-toets verschijnt:

We mogen zelfs meer functies aangeven, bijvoorbeeld:

2

,dlerlei manipulaties met tekst kunnen uitvoeren. We toetsen in:

2

X

2

2

X

'"" nu zal de tekst 15 T AFEL S worden afgedrukt. Merk op dat af te drukken
1ckst steeds tussen de aanhalingstekens (boven toets met ') wordt geplaatst.
A ls we per ongeluk een fout hebben ge maak: _die resulteert in een voor de
, omputer onbegrijpelijke opdracht, dan verschl)nt:

?SYNTAX ERRO R
Ready

precies 5 maal

•

en dit zouden we kunnen intoetsen als:

r oets maar eens in:

PRIMT 5+3
We doen dit echter niet omdat we met dit voorbeeld juist de bewerking
' machtsverheffen' willen illustrer en. Een uitdrukking als:

2

X

2

X

2

X

2

X

2

\lerk op hoe in plaats v an ~ in PR_I_NT nu M is _ingetoetst ... de compute~
✓.al deze uitdrukking stellig met begrl)pen. Na het intoetsen van de RETURN
1oets verschijnt:

?SYNTAX ERROR

wordt ook wel eens geschreven als:

Ready

•

25

l)it wil zoveel zeggen als 'er is een spelfout gemaakt' . Merk op dat tevens
weer het teken ■ , de zogenaamde 'cursor' verschijnt. Dit teken geeft aan
dat we de uit te voer en opdracht gewoonweg opnieuw moeten intoetsen.

en dit kunnen we direct intoetsen al s:

Na het intoetsen van de RETURN-toets zien we:

32
Het gaat hier met r echt om een zeer succesvol bedrijf!
Voorbeeld 6
In al onze tot nu toe besproken voorbeelden ging het om
zo wordt wederom het idee gevestigd dat we met een
maar kunnen rekenen.
Het vo lgende zeer eenvoudige voorbeeld toont dat we
ook teksten kunnen afdrukken. In een latere fase zullen w e

24

berekeningen en
computer alleen
in ieder geval
z ien dat we ook

25

4. En nu een BASIC-programma

I1II 1.e formule zal wel geen problemen opleveren. Nogmaals, het gaat ons
111 1 om een introductie in BASIC en n iet om een introductie in rentebereI ,·11I ng.
1 11gangspunt voor het op t e stellen programma is dus de fo r mule:
W=K

R

X

(1+ 100)

\ ,,or het programma zetten we deze formu l e in de volgende r egel om:

LET

Als we aan een computer denken, denken we aJlereerst aan programmeren.
Een programma is een serie instructies om de computer aan te geven wat
voor bew_erkingen moeten worden uitgevoerd om een bepaald resultaat
t e verkrJJgen. A l s u zelf zo ' n reeks instructies opstelt bent u zoals
dat heet 'aan het programmeren' .
'
'
P r ogrammeren schrikt velen af en in feite is dat zeer ten onrechte. Als
u deze eerste hoofdstukken zorgvuldig heeft doorgelezen, zult u steJlig
ontd_ekt hebben hoe eenvoudig alles in zijn werk gaat.
In dtt gedeelte zullen we een realistische toepassing en wel een renteberekenmg behande l en. Het gaat om het berekenen van een toekomstige waarde
als we . een zeker kapitaal gedurende een jaar tegen een zekere r ente
laten uitstaan. U i teraard gaat het om een eenvoudig voorbeeld, want
het gaat ons nu om de principes van het programmeren.
Allereerst zullen we de te gebruiken formu l e uitleggen. Maak hier nu niet
uit op, dat gebruiker s van computers zelf formul es moeten opstellen.
I n 99% van de gevallen i s zo'n formule al afgeleid. Voor onze rente berekening geldt dit in feite ook; in ieder boekje over financiële berekeningen
treffen we deze formule aan.
Alvor ens we beginnen nog een kleine waarschuwing. Lees dit hoofdstuk
eerst zorgvuldig door en toets nog niets in. Het volgende hoofdstuk toont
hoe we het in dit hoofdstuk t e behandelen programma ook werke li jk kunnen
intoetsen en ..• gebruiken, dus:
Typ nog niets in. Het intoetsen en werken met het programma wordt
in het volgende hoofdstuk besproken.
Klaar ... daar gaan we. Als we een kapitaal, symbo l isch aangeduid met de
letter K, uitzetten tegen een rente van R procent, zo l d(• waarde W na
afloop van één jaar overeenkomen met:
W=K x (l+_g_)
100
Bijvoorbeeld, als u f . 1000,-, met ander e w oordt'n K 1000, t<•11c•11 8%, met
andere woorden R =8, precies 1 jaar laat uitst a.111, woI d l dt• w, 1II1clt• W:

w=1ooo

x

o+ 1~o)

dus W = l 000 x (1+0.08) =1080.
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W=K•(1+R/100)

Il,• uitdrukking recht s van het teken = zal na het vor ige hoofdstuk wel_geen
p1<l blemen meer opleveren. We gebruiken weer h_et teken• als ~~rmenigvul.J1gteken en de schuine deelstreep / om de u1tdrukk111g op _een regel te
,,.>l eren . Nieuw i s het woord LET. LET is een standaardwoord 111 BASIC, dat
uvecl betekent als 'laat ... geli j k zijn aan ... ' of voor ons voorbee ld:
Laat W gelijk zi j n aan de ui tdrukk ing rechts van het teken =
\krk op dat zo'n st andaardwoord met hoofdletters. is gechreven. We
1Jllen straks zien dat we deze zin gewoonweg kunnen mtypen. Een der ge lijke zin vormt dan een instructie. Ons programma za l uit mee r instructies
I,.•~taan en al die instruct ies tezamen vormen uiteinde lij k het progra mma.
1\h de computer de instructie LET W=K •O +R/100) tegenkomt en de aan1h1iding W is nog niet eerder gebruikt, dan zal het volgende gebeur en:
- Allereerst wordt een gedeel te van het geheugen gereserveerd;
- dit geheugengedeelte wordt vervol gens gel abeld met de naam W;
- de waarde die uit de uitdrukking rechts van het teken = volg t, wordt
berekend en in dit gelabelde geheuge ngedee lt e opgeslagen.
1 )p

dit moment kunnen we nog niet nagaan wat die waard e za l z ijn; de
K en R hebben immers nog geen waarde gekregen 111 ons
'i>rogramma'. In feite kunnen R en K allerlei waarden aannemen en dat
l1oudt ook in dat W in principe iedere waarde kan krijgen.
Wc kunnen dus verschillende getallen in zo 'n gel abel d geheugengedeelte op·,laan en om dat karakte r te onderstrepen, spreken we van een variabele.
1 en variabele is dus niets anders dan een gelabeld gedeelte van het geheu1,cn dat kennelijk versch illende waarden kan bevatten. Elke variabele 111
IIASIC heeft een naam. Zo wordt in ons voorbeeld de naam W gehanteerd,
nm de variabel e aan te geven die de grootheid 'waarde' representeert .
Voor het geven van namen gelden de volgende regels:
1°1 ootheden

- Een naam mag uit een willekeurig groot aantal schrifttekens (letters
en cijfe r s) bestaan. De computer herkent echter alleen de eerste
twee schrif t tekens van de naam;
- het eerste schriftteken dient a ltijd een letter t e z ijn;
- een naam moet altijd worden aangegeven met hoofd letters. Hoewel
de computer de mogelijkheid biedt om met k leine letters te werken,
is het niet toegestaan deze in variabelenamen te gebruiken.
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Voorbeelden van correcte namen voor variabelen zijn:

IV K
X1 Y

R WAAR DE
0 RIC

..
.
ro ramma' s spronginstruc tres kun
het zal straks blijken dat we_ int p ctges dienen de regelnummer\ .il\
opgeven. Bij deze sprongms ru 1
\{W l
war e als l abels (ve r wijsadressen) waar naar toe gesprongen 11
worden .

~=~

Voorbeel den van incorrecte namen voor variabelen zijn:
Wc nummeren Onze drie instructies als volgt:

38

(begint met een cijfer)
(we mogen geen leestekens g ebruiken)

X?

Bij ons eerste voorbeeld gebruikten we korte namen als W, K en R. In de
praktijk kan het de moeite lonen orn wat langere namen te kiezen, zodat
uit de namen al direct duidelijk wordt waarop de variabelen betrekking
hebben. H et maakt een programma in ieder geval overzichtelijker.
Het is duidelijk da t we met onze ene instructie nog geen programma hebben. Alvorens W daadwer kelijk kan worden berekend, dienen K en R van
een waar de te zijn voorzien.
Het toekennen van waarden aan variabelen gaa t in BASIC zeer eenvoudig .
We gebr uiken weer LET.
We breiden ons pr ogramma uit met twee regels (str aks zien we wel hoe we
de versch i l lende regels onder elkaar schrijven).
L ET

K=1000

LET R= 8
De eer ste r egel kent dus de waarde 1000 aan de var iabele K toe en de
tweede r egel kent 8 aan de variabele R toe. Gezien het karakter van
deze r egels spreken we hier van toeken n ingsinstructies.
Het zal duidelijk zijn dat we er str aks voor moeten zorgen dat de computer
deze regels moet uitvoeren, alvorens de regel die met L ET W= enz. begint
dient te worden uitgevoerd. Om nu aan te geven i n welke volgorde de
ver schillende regels moeten worden uitgevoer d, nummeren we iedere
regel. Onthoud:
We nummer en ieder r egel om aan te geven in welke volgorde de versch illende regels moeten wor den ui tgevoerd.
Het nu mmer voor een r egel noemen we een regelnummer . Een regelnummer
dient steeds een positief geheel getaJ t e zijn. De regelnum mers dienen
tevens op lopend in grootte t e zijn. Uitdrukkeli jk stellen we dat de nummers
elkaar niet precies hoeven op te volgen, zoals dat bijvoor beeld wel het
geval is b ij de reeks 1, 2, 3, 4 enz. Di t is overigens wel een correc te reeks
regelnummers, maar deze reeks biedt geen enkele mogelijkheid orn naderhand nog instructies in te voegen (dit zaJ nog besproken worden).
Nummer en we daar entegen met de nummers 10, 20, 30, 40 <'IV. dan kan
men eventueel tussen ieder e rege l nog negen andere r egels V0<'l,l('n. Laten
we voorlopig maar afspr eken dat w e om deze reden in onze• voorbeeldpr ogramma's de regels steeds volgens de reeks JO, 20, JO, 110 <'111. zu llen
nummeren.
De nummering van de regels zal om t wee r edenen van /,\IOnl mrt blijken
te zijn:
- bij het opmaken cq wijzigen van een programm,I k1111 111c•11 h,111cl1g van
deze nummer s gebruik maken;
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10
20
30

LET
LET
LET

K=1000
R =8

W=K*(1+R/ 1 00)

..
. . d r eva l worden berekend; aan K en R worden
np
deze wqze kan W m ie e g
k nd . We hadden natuurlijk even goed
IIU immer s van tevor en waarden toege e
I, unnen schrijven:

10
20
30

LET R=8
LE T K=1000
LET W=K*( 1 +R/100)

.
k
n dus worden omgewisseld.
l)e eerste twee instr ucties_ unnell d'
we moeten namelijk in ieder geval
Ons pro~ramma. is nog nretdi~oto~ ~!~ultaat heeft dat de gevraagde waarde
~~o~pe~:t•~~t~~~~iew~~~:::;ebeeJd. We voegen daarom toe:

40 P RIN T W
De term PRINT zijn we in het voorafgaande reeds tegengekom~n. De aanduiding na PRINT geeft aan wat moet worden getoond: m dit geval de
waarde van W •
I let volledige programma luidt dus:

10 LE T K=1000
20 LET R= 8
30 LE T W= K*(1+ R/ 1 00)
40 PRI NT W
.
(dit wordt in het volgende hoofdstuk geA ls we dit p r ogramma mtoe~::mde RUN-commando, dan zal onze computoond)
we ~eve~,
zog~. vo !gorde van de regelnum mers afwerken.
ter de en
instructies
eenhet
voor
een, m
'd l "k zi j n, dat een progr amma ·m f eI·te niets méér is dan
Het zal nu dur e ~J
die na een zek er start commando door de computer
een ser ie instructi es
k
Al
odanig verschilt de werkwijze dan ook
automatisch wordt afgewer t ..
sh z fdstuk geschetste werkwijze.
Daar
00
volledig met de in het vori ge
.
1 PRINT 35+27 en na
werden instructies zonder regelnummer ingetypt, zoa s
d
middellijk
het indrukken van de RETURN-toets toonde de computer an on
het antwoord.
k ·nstructies in maar dan wel voorafgeBij een programma toetsen ;e o~st
r~cties word;n nu opgeslagen in het
I
gaan door regelnummers. . e
d
·t evoer d Pas na het in toetsen
geheugen zon d_er dat ze d~ect 1o~eencou~;uter d~ instructies één voor
van een speciaal comman o za
b Id kunnen we al enige wetensc hap
één ui tvoer en . Uit het gegeven voor ee

29

putten, omtrent de vraag hoe we programm a's opstellen. In het voorbeeld
w as een f ormule uitgangspunt, nameli jk:

R
W=K x (l + iOO)

5. Het eerste programma en varianten
worden uitgevoerd

Deze formu l e werd in feite gekopieerd (regel 30) en van tevoren werd er
wel voor gezorgd dat aan K en R, door middel van LET-instructies, waarden w e rden toegekend .
Ten slotte zal men in ieder programma één of meer PRINT-instructies
aantr effen. Zonder PRINT-instructies imm ers geen afbeeldingen van resultaten op het scherm.
Aan het slot van deze eerste ke nnismaking met het prog r ammeren, kunnen
we constateren dat de in structies inderdaad zeer eenvoudig zijn. We
gebruiken gewone t e rmen, z oal s PRINT en LET. Op geen enkele wijze
worden we er aan her innerd dat de compute r in feite alleen maar met
reeksen enen en null en werkt. Gelukkig maar!
Aan het eind van dit hoofds tuk merken we nog op dat we een programma
gewoonlijk afsluiten met de END-i nstr uctie. Deze instructie heeft in
feite geen ander doel dan aan te geven dat het programma is afgelopen. Zo
kunnen we het getoonde programma nog uitbreiden met een laatste rege l:

PROGRAM
N VARIANT

50 END

woRD~N
Voor alle duidelijkheid: de END-instructie is optioneel, wat in begrijpeli jk
N ederlands wil zeggen dat men deze instructie mag weglaten.

ITGf\/j
/let uitvoeren wn het programma
In dit gedeelte bespreken we het intoetsen en het werken met het pro1-\ramma, dat in het vorige hoofdstuk werd geïntroduceerd.
We gaan er van uit dat de computer aan staat . Het scherm toont:

47870 BYTES FREE

(Oric- 1)

Ready

3763 1 BYTES FREE

(Atmos)

Ready
■

■

Nu toet sen we het volledige programma in en iedere regel wordt afgesloten
door op de RETURN-toets te drukken. We toetsen in:

10
20
30
40
50

L ET K=1000
LET R= 8
LET W=K* (1+R/100)
PRINT W
END

(gevolgd
(gevolgd
(gevolgd
(gevolgd
(gevolgd

door
door
door
door
door

de
de
de
de
de

RETURN-toets)
RETURN-toets)
RETURN-toets)
RETURN-toets)
RETURN -toets)

Vergeet niet op de SHI FT- toets te drukken als een symbool op een toets
boven een ander symbool staat. A l s u nu een vergissing heeft gemaal<t,
bijvoorbeeld in plaats van:

20 LE T R= 8
30
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heeft u ingetoetst:
20

20 LET R= S
30 LET W=K*( 1+R/100)
40 PRINT W
50 END
Ready

LRT R=S

typt u de volledige regel gewoon opnieuw in.
De spanning st_ijgt ... we zouden op dit moment het programma werkeli j k
kun_nen laten_ uitvoeren. Opdat onze computer het programma nu daadwerke lijk gaat uttvoeren, moeten we eerst een zogenaamd commando intoetsen.
Een commando verschilt op een aantal punten van een instructie.
Ten eerste: we typen nu geen regelnummers in, het commando vormt immers geen instructie in het progr amma.
Ten tweede: een commando dient altijd direct door de computer te worden
uitgevoerd.
De bekendste commando's zijn:

NEW

Als het commando NEW wordt gegeven, wordt een eventueel
het geheugen opgesl agen programma gewist . Op dit moment
1s het onverstandig om dit commando uit te voeren 7 omdat ons
zojuist ingetoetste programma dan immers ve rloren zou
gaan.
Toont het programma op het scherm. We noemen de weergave
van het programma ook wel eens een listing.
Dit is het _commando dat de computer opdracht geeft het programma uit,_ te voeren . Men spreekt ook wel eens van het
'runnen of executeren van een programma'.

■

Na het woord LIST kan men ook nog op verschillende wijzen regelnummers
opgeven. Zo kan men aangeven welk gedeelte van het programma moet
worden getoond. Voorbeel den:
1 1ST

20-40

Het programma zal van

regel 20 t/m

40 wo r den getoond .

U ST -20

Het programma zal van het begin t/m regel 20 wo rden getoond.

I.IST 30-

Het programma zal vanaf regel 30 worden getoond.

in

LIST
RUN

Bedenk dat we, na het intoetsen van een commando, steeds weer op de
RETURN-toets moeten drukken. We zullen nu het commando RUN intoetsen, zoals gezegd, om de computer aan te geven dat het programma daadwerkelijk uitgevoerd moet worden. We toetsen in:

RUN

(gevolgd door de RETURN- toets)

1 IST

30

Alleen regel 30 wordt getoond.

/\ Is we ons in de toekomst aan grotere programma' s gaan wagen, waarvan
il<' programmatekst niet in z ijn geheel op het beeldscherm past, dan zullen

we z ien dat deze na het LIST-commando als het ware van beneden naar
l>oven voorbi j loopt. We noemen dit scrollen. Het scrollen kan worden
1;i-st opt door op de spatiebalk te drukken. Door op een willekeurige toets
lt· drukken wordt de listing daarna weer voortgezet.
1 en slotte het commando NEW. A l s we ons programma willen wissen kunI1<·n we het commando NEW intoetsen:

NEW

(gevolgd door de RETURN-toets)

l )p

het beeldscherm zien w e nog steeds de regels van het programma. Dat
l <'gt echter weinig, want er is een speciaal gedeelte van het geheugen
i•,t·reserveerd om de informatie op te sl aan die steeds op het scherm wordt
)\(' lOOnd.

Als resultaat verschi jnt op het scherm:

1 080
Ready

er werkelijk zeker van te zijn dat het programma is gewist, geven
we het LIST-commando. Na het indrukken van de RETURN-toets verschijnt
,., slechts:
l) rn

Ready

■

■

Het getal 1080 komt met de berekende waarde van W overeen. Tevens
z ien we weer het . teken ■, ten teken dat de computer gereed is om een
n ieuw commando uit te voeren.
We kunnen bijvoorbeeld nogmaals het commando RUN intoetsen (doen!).
Op nieuw zal de getoonde tekst verschijnen . Kortom: zolang het programma
in het geheugen van de computer is opgeslagen, kunnen we het ru nnen. We
kunnen uiteraard ook het LIST-commando geven:

LIST

1':nkele varianten
/\,in het slot van dit hoofdstuk bespreken we nog enkele varianten van ons
progr amma.

(gevolgd door de RETURN-toets)

en w e zien:

10 L E T K=1000
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Kortom , het programma is inderdaad gewist.

V,triant l
We mogen ener zijds spaties wegl aten en anderzijds op sommige pl aat sen
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30 PRIN T W: END

spa ties toevoegen. Voorbeeld:

..
een meer compacte manier programma's
deze ~~;:nkk';~~~r ,w:ato~e wel tussen twee rege l s in)structies dkutnne:
11pstellen. .
.
h t vol ende hoofdstuk getoond' maar,, a w
u,voegen (dit wodredtr eginel t~ wii·zfgen, tussen twee instruc ties op een regel
d.it niet zonder
l.11nnen doen.

10 LETK= 1000
20 LET R
8
30 LETW =K•( 1+R/100)
40 PRINT
W
50
END

''P

Na het RUN-commando zal wederom het antwoord 1080 versch i jnen. He t
programma toon t in feite hoe vrij we zijn bij het noteren van instructies.
Uiteraard dient deze demonstra tie niet als een aanbeveling te wo r den opgevat voor een slor dige notatiewij ze.
Variant 2

De term L ET mag wor den weggelaten. Voor beeld:

10
20
30
40
50

K=1000
R=8
IV =K•(1 +R/ 100 )
PRINT W
END

Met nadruk vermelden we hierbij dat een uitdr ukking a ls:

K=1000
nooit mag worden gelezen als 'K is gelijk aan 1000', maar altijd als 'K
wordt 1000'. Spijkers zoeken op laag water , denkt u well icht ... zeker
niet, het verschil blijkt heel duidelijk uit een instructie als:

LET X=X+ 1

of verkort

X=X+1

In de algebr a is zo'n uitdrukking onzin, want X kan nooit gelijk zijn aan
zijn eigen waarde plus J. Als uitdrukking in een progr amma is de uitdrukking echt er vol ledig correct . We moet en die uitdrukking dan wel lezen als
'X wordt gelijk aan de oude waarde verhoogd met l '. In een later gedeelte
zullen we deze constructie nog wel meer tegenkomen .
Variant 3

We mogen meer dan één instructie op één r egel plaatsen. De instructies
op een regel moeten dan wor den gescheiden door het symbool:

Voorbeeld:

10 K=1000:R =8
20 W=K• ( 1+R/ 100)
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6. Verbeteren van fouten en het besturen
van de cursor

breidingen in een programma aan te brengen. We gaan daartoe uit van een
eenvoudig programma, t er berekening van de oppervlakte van een driehoek.
Zoa ls bekend is het oppervlak van een dr iehoek gelijk aan 0.5xbasisxhoogte.
l let progr amma, inclusief fout, luidt:

10
20
30
40

HO0G TE=10
BASIS =20
0PP=0 . S•BAS I S+H00G TE
PRINT OPP

In de regels 10 en 20 worden waarden aan de variabelen HOOGTE en BASIS
toegekend. In r egel 30 volgt het feitelijke r ek enwer k : in plaats Vi.ln het plusteken hadden we natuur lijk het vermenigvuldigteken moeten gebruiken. Dit
is trouwens een fraai voor beeld van een programma waarbiJ geen enke le
foutboodsc hap zal verschijnen . Het programma bevat immers geen [outen
die zouden leiden tot het niet kunnen uitvoeren van het progrJmma. Na
het RUN-commando verschijnt als antwoord 20 en dat antwoord is domweg
fout.
Achtereenvolgens zullen nu de volgende techn ieken worden bespr oken:
- wi j zigen van een regel ;
- invoegen van een r egel;
- verwi jderen van een regel.

Inleiding

Bij a l deze technieken spelen regelnumm ers een hoofdrol. Om de ge toonde
technieken werkeli jk uit te proberen, raden we aan ons voorbeeldprogramma, inclusief de fout, nu in te toetsen.

In dit hoofdstuk zullen we JI
d
fouten.
a ereerSt
ieper ingaan op het herstellen van

Wijz igen van een r egel

Het maken van fouten is een bï .
..
merken d it met nadruk op omd t Jh uitstek menselijke aangelegenheid We
gram ma niet ove reenkomstig o:ze et nog hw_e leens voorkomt dat een . proligt dan meer voor de hand da . ,;er wac ting werkt en welke uitspr aak
va_ring Jeert dan achteraf dat e/~och eézomiuter werkt ni_e t goed:'. De erZt jn geslopen. In de meeste evall
n o meer fouten in het programma
fouten at~enderen door één
ande~: ~~~d~;hacomputer ons op dergelijke
Een over z icht van alle foutboodscha en . .
P op. het scherm te tonen.
waa r aan we, op welke manier d PP kis in appendi x_ 1 te vinden. Fouten
praktijk niet tot onaangenam
an i°o ' w_o rden hc-1'11111<.•rcl, /llllc•n in de
dwongen om zo'n fout t e herste~ le~~vo gen leiden. Wc• wurd,•11 1111,ners geVeel gevaarlijker zi jn bijvoorbeeld
foutboodschap leiden Zo z
b . typfoutc•11, elf(• nrt•t cl11 t'< t tot een
van 8 ook wel eens . per o~u e~tn h~~ een rn~truc trt• .il, 1 1 1 I{ 8 rr, plaats
meldt de computer niets· hef
gc-1_.il ~ kunru•11 lflt<Wlw11. I J1tc-raard
volledig correct.
'
programrn..i "• .il, 1\1\'il< pruw ,II1111111, immers
De moraal is duidelij' k : co t 1
n ro eer u ll c•, zo zm 11v1iltlig III0flPll)k:

Regel 30 van het pr ogr amma is, zoals gezegd, fout en dient dus te worden
gewij zigd . De methode die BASIC standaar d biedt om een regel te wijzigen,
luidt eenvoudig: typ de te wijzigen regel gewoon opnieuw in, te beginnen
bij het r egelnummer. We toetsen dus in:

of

S landaardme lhode

Al ler eerst wl len we d
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d
e Stan ..ia, cl111c•tilodt• bt'\JH <•l,P11 11111 wlpr. 111111w•11 <q uit-

Onmiddellijk na het indrukken van de R ETURN - toets geven we het LISTcommando en we zien:

10
20
30
40

H00GTE =10
BAS I S=2 0
0PP=0 . S• BASIS•H00GTE
PRIN T 0PP

De conclus ie is duidelijk: de desbetr effende r ege l is inder daad gewijzigd.
Ook het RUN-commando bevestigt dit: als antwoord ver schijnt nu l 00. liet
zal duidelijk zijn dat we op deze wijze ook eenvoudig regel s aan een
progr amma kunnen t oevoegen. Kies bij de toe te voegen regel s sl eed,
hoger e rege lnum mers.
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Invoegen van een r egel

Ter i ll ustratie: stel dat wc tussen regel 30 en regel 40 de volgende PRINTinstruct ie will en opne men :
PRINT "OPPERVLAK = "

rege l waar we een W1Jz1g1ng willen aanbrengen en vervolgens naar de
plaats binnen die regel, waar de wijziging moet worden uitgevoerd. L aten
we maar onmiddellijk met een voorbeeld beginnen. Wc stellen ons to t
laak regel 20 te wijz igen in:
20 BA SI S=3 6

~p d~ze wij z_e ve rschijnt het an t woord tenminste met verk larende t ekst.
oor e gebruiker van zo'n programma is dit wel zo plezieri .
g
Welnu, we voegen nu een regel in d
toetsen. Dit regelnummer l igt tussen' de
veen regelnummer in te
de nieuwe regel moet komen. Na het nummer volgt ~: 1ne t:e~els waart ussen
tie. We toetsen in:
oegen instr uc-

o:~m:;::

35 PRINT "OPPERVLAK = "
Onmiddell ijk na het indrukken van d R
mando LIST en we zien:
e
ETURN -toe t s geven wc het com10
20
30
35
40

H00GTE = 10
BASIS =20
0PP : 0.5•BASI S*H00 GTE
PRINT "OPPERVLAK = "
PRINT 0PP

Ook het RUN-commando zal bevestigen dat de re el
0
In het programma is opgenomen. Als resultaat versc hiÎnt nJ correcte wijze
OPPERVLAK =
100

We stellen ons tevens tot t aak dit met de specifieke cursorbestur ingsinethode ui t te voeren . We maken h ierbij gebru ik van de vier toetsen mcl
de pij len aan weer szijden van de spat iebalk. We zorgen er nu met het
LIST- commando voor dat de r egel die we willen wijzigen op het scher m
\taat. Met de vier cur sor -toetsen ( ♦ ♦ ♦ ♦ ) sturen we de c ursor naar
de regel die moet worden gewijzigd. Nu drukken we met ingedrukte C TRLtoets op de A-toets en we zien dat de c ursor zich nu over de schri fttekens
van de r ege l beweegt. Elke keer al s we met ingedrukte CTRL- toets op de
A-toets druk ken, schuift de c ursor één plaats naar rechts op. We verplaatsen de cur sor op deze wijze totdat hij zich op de 2 van het getal 20
bevindt. Nu drukken we op 3 en we zien dat er nu een 3 staat op de
plaats waar eer st de 2 stond. De c ursor is nu ook één plaats opgeschoven
en bevindt zich nu op de 0. Nu toetsen we 6 in en we zien dat het getal
1s gewijzigd in 36. Omdat de cursor nu aan het eind van de regel staat
kunnen we op R ET URN drukken om te zor gen dat de c ursor de gewijzigde
regel verlaat. Met de cursor-bestur ingstoetsen brengen we de cursor nu
weer naar zijn plaats onder aan het programma.
Het is belangrijk om te weten dat we de cursor na een wijz iging in een
regel eer st naar het eind van die regel moeten sturen voordat we op
de R ETU RN-toe ts drukken. Na een wijziging drukken we dus met ingedrukte
CTRL-toets net zo vaak op de A- t oets als nodig is om de cursor naar
het eind van de regel te bewegen. Zouden we di t niet doen dan wordt
alles gewist wat zich aan de rechter zij de van de cur sor op de regel bevindt.

Verwijderen van een regel

;:~~eJat

Enkele belangrijke toetscombinalies en de DEL- toets

we de d zojuist ingevoegde regel weer willen verwijderen.
u:_e IS we erom eenvoudig: typ alleen het regelnummer van De
de
te verw11der en regel in . We toetsen dus in:
35

(gevolgd door RETURN)

He t LIST-commando toont nu:
10
20
30
40

C TRL A

HO0GTE = 10
BASIS =2 0
0P P= 0.5 * BASI S*HOOGTE
PRINT 0PP

CTRL C

C TRL
CTRL
C TRL
CTRL
CTRL

De beoogde r egel is inderdaad gewist.
Herstellen van f outen met behulp van de c ursor
Deze methode berust op het besturen van de
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CTRL
De CTRL-toets wordt in com binatie me t andere toetsen gebruikt. Men
druk t eerst CT RL in en ter wi jl deze toets ingedrukt blijft, wor dt op
een andere toets, bijvoorbeeld C gedrukt. Enkele belangrijke combina t ies
zijn:

cur sor; allereer st naar de

D
F
G
J
L

C TRL M

Beweegt de c ursor over de r egel b i j wijziging van een
programma dat zich in het geheugen bevindt.
Onderbreekt het programma of stopt de listing van het
pr ogramma. Met het co m mando CON T kan weer worden
doorgegaan.
Dubbele regels aan/uit.
Schakelt pieptoon bij toetsaansl ag uit/ aan.
Geeft beltoon.
Cur sor één regel omlaag.
Maakt het scherm schoon en zet de cursor in de linker
bovenhoek.
Gelijk aan RETURN.
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CTRL
CTRL
CTRL
CTRL
C TRL

N
P

Q
S
T

CTRL X

Wist de regel.
Schakelt de printer in/uit.
Schakelt de cursor uit/aan.
V.D.U . aan/uit.
Schakelt over naar kleine letters. Voor hoofdletters moet
nu, de SHIFT-toets worden gebruikt. Instructies, commando s en variabel en moeten altijd in hoofdletters worden
ingevoerd. Met CTRL T kan ook weer worden teruggeschakeld naar hoofdletters.
Wi st de ingetypte regel. Aan het eind van de regel
v ersch ijnt\.

7. Over verschillende getallen en
string-variabelen

DEL
De DEL-toets is eigenlijk hetzelfde als de correctietoets op een schri 'fmachine. Wanneer we een fout maken kunnen we het ve k
d ·
J
schriftteken wissen door éénmaal op de DEL-toets t
dr keker ingetypte
d t d
,,
e
ru en. We zien
a
e cursor nu een plaats t erug gaat en het voorgaande schriftteken
wordt gewist.

Over verschillende getallen
In het voorafgaande kwamen we verschillende voorbeelden tegen, w aar in
m wel gehele als niet-gehele getallen werden gebruikt. Voor alle duide ljkheid: een niet-geheel getal is een getal met een gedeel te achter de deci male punt. De gehele getallen ... , -4, ;-3, -2, -1, 0, l, 2, 3, 4 ... worden
ook wel eens met de term integer-getallen aangeduid. De niet-gehe le
getallen zoals 0.5 en 3.1415 worden wel eens met de term reële getall en
aangeduid.
In een aantal gevallen willen w e een niet-geheel getal in een geheel getal
omzetten. In dit geval kan men gebruik maken van de INT-functie. Bij
de INT-functie wordt het getal altijd naar
beneden afgerond; om het
getal echt af t e ronden, dienen we er 0.5 bij op te tellen. Het volgende
voorbeeld illustreert enkele gevallen:

10
20
30
40
50

A=3.7
B=INT(A)
C=INT(A+0.5)
PRINT "INT(3 .7 ) =";B
PRINT "INT(3.7+0.5) =";C

60 E ND

Na het RUN-commando verschijnt:

INT(3.7)= 3
INT(3.7+0 . 5) = 4
Bij INT(3.7) wordt het getal 3.7 naar beneden afgerond en op deze wij ze
vinden we de waarde 3. Door bij de waarde 3.7 eerst 0. 5 op t e t ell en, kri jgen we als afgeronde waarde de meer voor de hand l iggende waa rde 4. Dil
wordt aan de hand van regel 30 geïlJustreerd. Merk op dat in rege l 30
b ij de INT-functie nu een expressie wordt gebruikt: op deze wij ze wordl
eerst het argument van de functie (A+0.5) berekend en hierna pas wordl
de I NT- f unctie toegepast.
Merk tevens op dat we kennel ijk twee af te drukken zaken in een PR INT
instructie mogen opnemen en wel gescheiden door een puntkomma.
Behalve de reeds genoemde getallen is er nog een categorie gelnl lc 11 di(•
opvalt door een wat afwijkende notatievorm. Met deze notat i e vorm l<un,wn
40

we met name zeer grote en zeer kleine getallen aangeven. Beschouw
als voorbeeld maar eens het volgende getal:

/\Is bij een berekening de getallen te gr oot worden, zal de computt•1 dt•1.t•
wet enschappelijke notatie automatisch hanteren:

287 40.000.000.000.000
Dit is met recht een _astronomisch groot getal... het zou de afstand tussen
een of ander hemellichaam en onze aarde (bii·voorbeeld in kil
)
kunnen voorstellen.
ometcrs
Een dergeli jk getal kunnen wc niet zomaar als getal intoetsen. Om dit
probleem te ondervangen is er een notatie ingevoerd, waarbij ieder getal
kan worden voorgesteld als:

Voor het voor beeld:

975459436000

Het eerste getal (2874) noemt
( l 0 13 ) noemt men de exponent.
Ter herinnering:

men de mant·,sse

en

macht

bete kenis

w aarde

JO l

10

10

102
103

10 X 10
10 X l O x 10
10 X JO X 10
1/10

100
1000

104
10-l
10-2
10-3

X

1/(JO

X

l 0)

J/(10

X

l O x l 0)

10

h

et tweede getal

10000
0. l
0.01
0.001

Nu dienen in BASIC getallen altijd keurig op een regel te worden eschre~en; het getal 13 dat bij ons voorbeeld r echts boven de 10 wordt gc~oteerd
ient dan ook anders te worden geschr even. De afspraak is eenvoudi '.
noteer eerst de man tisse, dan de l etter E, het plusteken en ten slotte dg~
macht van l O, met andere woorden de exponent. Dus voor het voorbeeld :

2874E+l3

0.0000000002874
is gel i jk aan:
X

lQ-13

en dit wordt in BASIC genoteerd als
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Het is belangrijk om hierbij te beseffen dat de computer kennelijk het
,rntwoord heeft afgerond. Als u het niet gelooft, moet u het zelf maar eens
narekenen ... jawel, met potlood en papier:
l let zal dan blijken dat het juiste antwoord is:

975459436062
Gehele getallen
In een aantal gevallen wi l len we zuinig met het geheugen omspringen . In
deze gevallen gaan we er van uit, dat alle berekeningen met gehele getallen kunnen worden u itgevoerd. Om aan te geven dat voor een variabele
maar twee registerparen voor de opslag van gehele getallen moeten worden
gereserveerd, p laatsen we achter de naam die slechts uit één letter kan
bestaan, het procentteken %. Voorbeeld :

10
20
30
40
50

A\\\=2
B\\\=3
C%=A%+B%
PRINT C\\\
END

Na het RUN-commando verschijnt :

Hetzelfde gebruik hanteert men ook bij zeer kleine getallen, bijvoorbeeld:

2.874

'\Ja het RUN-commando ve r schijnt:

of, in de ons nu vertrouwde notatievorm:

IQl3

X

A=98 7654
8 =98 7653
C=A *B
PRINT C
END

9.75459436E+11

getal x macht van l 0

2874

10
20
30
40
50

2.874E-13.

5
In de eerste regel wordt aan de geheel- getal-variabele met de naam /\%
het gehele getal 2 toegekend . In de volgende regel wordt het gehel e
getal 3 aan de variabele B% toegekend .
In principe is het mogelijk om ook niet-gehele getallen aan gehcel-getal variabelen toe te kennen, maar wc moeten hierbij we l bedenken dat C'r
a fronding optreedt .
Bedenk dat we met twee geheugenregisters uiteraard maar een beperkt
aan tal waarden kunnen opslaan. leder getal moet om die r eden l 1g~t•n

..
tussen -32768 en 32767 bij de Oric- 1 en -999999999 en 999999999 bij de
Atmos . Denk nu niet, dat u geen grotere of kleinere getallen kunt invoer en.
Dat kunt u wel, maar dan dient u met 'gewone' variabelen te werken en
u dient tevens te beseffen, dat de computer dit getal altijd in de vor m
van de wetenschappelijke notatie in zijn geheugen zal opslaan.

Hexadecimale getallen
Onze co mputer biedt tevens de mogelijkheid om zogenaamde hexadecimale
getallen aan variabelen toe te kennen. Deze mogelijkheid is voornamelijk
voor techn i sche toepassingen interessant en het is dan ook nauwel ijks
zinvol o:n een uitgebreide introductie tot deze hexadecimale getallen te
geven. Echt moeilijk is het echter zeker niet!
Bedenk allereerst dat onze 'gewone' getallen (bij v . 157) uit machten
van 10 zijn opgebou wd (157 =7 x I oO + 5 x 101 + 1 x 102). Welnu, hexadecimale get allen kennen 16 ci j f e rs en in een hexadecimaal getal stellen dit
machten van 16 voor (bijv. 157 hexadecimaal wi I zeggen: 7 x l 60 + 5 x J61 +
J x 16 2 = 343 decimaal ). Om aan te geven dat we met een hexadecimaal
getal te maken hebben, plaatsen we # voor het getal. Probeer maar eens
uit:

PRINT # 157

(antwoor d 343)

We kunnen ook een hexadecimaal getal omzetten naar een deci maal getal.
Hier voor gebruiken we de functie HEX$ . We toetsen in:

PRIN T HEX$ ( 343)
en nu verschijnt als antwoord # [ 57 . Het teken
157 een decimaal getal is.

#

geeft aan dat het getal

Variabelen waaraan we reeksen schrifttekens kunnen toekennen
Wat i s het leven zonder letters. Geen boeken, geen kranten, geen t i jdschriften, geen gebruiksaanwijzing voor onze computer. Het hoeft ons dus niet
te verbazen dat computers ook met letters en meer in het algemeen
met schrifttekens kunnen manipuleren.
Tekstverwerking vormt heden ten dage een van de belangr i jkste toepassingen van de computer. Ook met onze computer kunnen we m et schrifttekens aller lei handelingen uitvoeren.
Een reeks schrifttekens noemt men een string en een variabele waaraan
men zo'n str ing kan toekennen noemt men heel toepasselijk een stringvariabele. Om onderscheid te maken tussen de zojuist behandelde variabelen, die we nu maar getal- var iabelen zullen noemen, en de nu te behandelen
string-var iabelen, wordt achter de naam van de laatste categorie steeds
een dollarteken geplaatst.
De algemene regel voor het geven van een naam aan een string-variabele
luidt:
Voor de naam van een st ring-var iabele gelden de r eeds behande lde
regels, met dit verschil dat de naam moet eindigen met het dollarteken ($).
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Voorbeelden van correcte namen zijn:

AI$

AS

EERSTE$

Z3$

echte ' variabelen ' zijn, waar men dus
te tonen dat string-variabelen
aan kan toekennen, tonen we nu het
" ·rschillende reeksen schrifttekens
vn lgende progr amma:

,
1 111

A$="KLAAS"
B$ =" VAAK"
C$ =A$+BS
$
PRI NT "DE NAAM IS ";C
A$ ="1YELTERUSTEN"
PRINT A$
END

10
20
30
40
50
60
70

l)it programma geeft als resultaat:

DE NAAM IS KLAAS VAAK
WEL TERUS TEN
dt aan de string-var iabele A$ de waarde KLAAS toegekend .
t ·ng tussen de bekende aanhalingstekens wordt geplaatst.
Merk op at e s r1
.
tekens is ver licht . In rege l 20 wordt aan
l)it plaatsen van aanhalin!s d Dat we
dergelijke strings echt kunnen
1\$ ~e waarde ~AAK . toege v~~ ~nde re el. Hier wordt aan de variabele C:$
manipuleren, bll)kt uit de d
t t keng + heeft hier de betekenis van : rl)g
de string A$+B$ toeg~~en ·(z ~ c~ncatener en). De daaropvolgende PRlNTde twee_ strings aan e ~a~e !~kken zaken. In beide gevallen gaat het om
instructie bevat twee a
t . g is direc t op de vertrouwde wijze in
t ·ng maar de eerste s rm
-dd
.
n terwijl de tweede string door mi e 1 van
,,en s r1 '·
de PRINT-instructie opgenom e ' .
Hierna wordt de oude waarde van A$
de string-variabele wordt aangedaua1~de name liJÏ< de string WEL TE RUSTEN.
hreven met een nieuwe w
'
..
·
oversc
.
.
bewerkingsteken dat we bi) strings mogen
Het plustekHen 1.\ ~:g e~~ne echter niet concluder en dat het aantal moge~ebruiken.
1eru 1
·
I z" n Er zi jn een aantal
lijke manipulaties met strings dus wel gering za
lJ .
t·
die men op strings kan toepassen.
f
.
kracht ige unc ies
.
d'
aan een string-variabe le mag toekennen
De lengte van een stnng i_e meln70 tekens biJ. de Oric- 1 en 255 tekens bij
•1s b egrensd·, we mogen .max1maa
. b Je toekennen . In het nu volgen de tonen
de Atmos aan een string~varia e
we een aantal typische stnngs:

In regel ldO wr

m:t

rf

string
"AB"
" AB "

"

"I 23 4"

commentaar
string, bestaande uit twee letters.
.
bestaande uit twee letters en een spatie. Mer k op
·
st ring,
k
dt
· n
dat de spatie ook als een schnitte en wor
gezie •
string, bestaande uit drie spat ies.
..
.
string, bestaande uit v i er _ci jfers. De Cl)fers stel len hier
dus een string voor en niet he_t getal 1234. W~ zu llen
z ien dat er wel mogel ijkheden zl)n om de omzetting naar
het getal te krijgen .
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st r ing

c ommentaar

Il 11

~s ee~ string die geen enkel schr iftteken bevat We zou
en eze wel zeer bijzondere string m t h
.
de ,getallen_ kunnen ver gelijken. We
e
et getal O bij
de lege string ' .
spr eken hierbi j van

8. Uitvoeren van gegevens; de
PRINT-instructie met enkele variaties

~~u~i;~~s~~: ;~JJ;~ll=~enw~a~onen

zoals:

wat voor functies men bij suings kan geonze compu t er zeer veel mogelijkheden biedt,

- het bepalen_ van zogenaamde substrings: d1't
oorspronkell)ke string;
zijn gedeelten van een
- het omzetten van schrifttekens in bepaalde
omzetten van deze codes in schr i fttekens.
codes en andersom het

ne

PRIN T- instruct ie behoort onget wijfeld tot de meest belangrijke instrucl Ies van BASIC : zonder PRINT-instructie .. . geen resultaten op het scherm.
In hoofdstuk 3 zagen we reeds dat we met een PR INT-instructie de resul1..iten van allerlei rekenkundige bewerkingen kunnen afdrukken. We zagen
111 hoofdstuk 5 dat we in een PR IN T-instructie tevens de naam van een
v..iriabele mogen opnemen. Sterker nog, BASIC staat zelfs toe dat we in
<·en PR INT-instructie een uitdrukking, waar van de waarde nog berekend
1I1oet wor den, kunnen opnemen. Beschouw als voorbeeld maar eens he t
vo lgende programma:

10
20
30
40

A=4
B=6
PRI NT A*B
END

Resultaat:

24
~lerk op hoe hier in de PR INT-instructie de uitdrukking A*B is opgenomen.
/\!hoewe l BASIC deze moge l ijkheid biedt, r aden we toch aan al het rekenwerk st eeds aan de PRINT- instructies vooraf te laten gaan. In een PRINTinstr uct ie geeft men dan alleen aan, wat a ls resultaat moet wor den afgedrukt.

Mee r uitdrokkingen in een PRINT- instructie
Een belangrijke fac i litei t die BASIC biedt , is dat we meer u i t drukkingen
i n een PRINT-instr uctie mogen opnemen. Deze uitdrukkingen moeten
dan wel van elkaar gescheiden zijn. We beschouwen aller eerst de puntkomma al s scheidingsteken en wel aan de hand van het volgende voorbeeld:
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1=1 5
V=20
A= 3 0
W=A*(V - 1)
PRIN T "WIN ST=F" ;W

(I = inkoop)
(V = ver koop)
(A = aanta l)
(winst = aant al * (ver koop - inkoon))

END
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Resultaat na het RUN-commando:

WINST =F 1 50
In dit zeer eenvoudige voorbeeld wordt de , ·
,
aantal . artikelen verkopen, waarbij de inkoo r~mst berekend, a ls we een
f ,20,- 1s. Het gaat ons hierbij met
PP IJS f . 15,- en de verkoopprijs
name om r egel 50, waar in staat :

50 PRIN T " IV INS T=F";W
Hier staan twee af t e drukken zaken .
.
tk
m een PR INT-instructie. In dit
ge val is als scheidingsteken de
drukken zaak in de PR INT-instru~~~e ~mma ; geb:_ui kt . De eerste af te
drukken tekst. De uitdrukking WINST- /eft ken_neliJk be t rekki ng op af te
tekens en dient dus als tekst te ve
;; .. staat immers tussen aanhalingsde aanhalingstekens niet worden :~c 'fe~. Wederom kun nen we zien dat
zaak is de waar de van de variabele,~ ru t . De tweed_e af te dr ukken
zaken gescheiden zijn door het teken . . ~mdat d~ze beide af te drukken
' zu en ze direct achter elkaar worden geplaatst .
Indien in een PRINT-i nstructie de untkom
•
. .
wordt gebruik t , zullen de af t e d k/
ma. , als sche1d1ngsteken
ru en zaken direct na elkaar wor den
afgedrukt.
L aten we, om het verschil tussen de komma en d
dingsteken te illustreren, regel 50 nu eens w·. .
_e puntkomma als schei lJZ1gen m:

50 PRIN T "IVIN ST=F " , W
Kortom, de puntkomma is gewijzigd in
verschijnen:
een komma. Nu zal a ls resultaa t

WINS T= F

1 50

Indien in een PRINT-instr uctie het teken
. .
gebruikt, wordt automatisch een indeling ' . als sc heidingsteken wordt
m kolommen aang ehouden.
Het volgende voorbeeld illustr eert dat nog beter:

1 0 PRINT 1, 2,3,4 5 6 7 8
20 END
' ' ' '
Na het RUN-commando zien we:

Oric-1:
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PRINT "RATJETOE"
A= 1:B =2 : C$="CETAL"
PRINT A,B;CS
PRINT A+B ;C$ ;
PRINT es
PRINT "CEHEE L" ; C$
PRIN T
PRINT "EINDE"
END

N..i het RUN-commando versch ijnt:

Oric -1 :

At mos:

RATJETOE
1
2 CET AL
3 CETALCE TAL
GEHEE LCETAL

RATJETOE
1
2 GETAL
3 CE TALCETAL
GE HEE LCETAL

E INDE

EINDE

l'robeer als oefening maar eens na te gaan hoe deze wartaal uiteindelijk
to t stand is gekomen.

Waar moet i e Ls komen Le staan ? 1'AB(X)

De af te dr ukken zaken staan dus nu ui
sch eidingst eken wordt gebruikt h t
t elkaar. Als er een komma als
ind 1·
·
'
an eer t de co mputer a t
·
u omat,sc h een
. e ing m kolommen. In de standaardsituatie
zal de computer een indeling
m kolommen aanhouden.

2

Il,· scheidingstekens mogen ook als laatste teken in een PRINT- instructie
wor den gebr uikt. D it heeft dan effect op een even t ueel vo lgende af te
clt ukken zaak in een volgende PRINT-instructie.
1 1·11 PRINT-instruc t ie zonder en ige aanduiding heeft het effect van een
1, gel overslaan. Het volgende voorbeeld i llustreert alle versch i llende
11,ngel i jkheden:

In een PRI NT-instructie k unnen we ook aanwij zingen opnemen, waar een
-i f te drukken zaak op het beeldscherm moet komen te staan. We st arten
met de TAB-functie. Bij een uitdrukking als:

PRINT TAB(1 2 ) ; "0VERZICHT"
Lal de tekst pas vanaf de twaalfde positie van de regel worden geplaatst.
Op deze w i j ze geven we dus aan vanaf welke kolom een af te dr ukken
zaak moet worden geplaatst.
We mogen ach ter TAB ook de naam van een variabele plaatsen. De waarde
van die variabele zal dan eerst automatisc h t ot een geheel getal worden
afgerond.
Met behu lp van de TAB-inst ruc t ie kunnen we ook stippel li jntj es-li jnen maken . Het volgende voorbee ld illustreert dit:

Almos:
3

4

5

6

7

8

1
6

2

)

7

8

4

5

10 PRINT TAB(2);"* "
20 PRINT TAB());"*"
30 P RIN T TAB(4); " * "

49

40 PRINT TAB(5);"*"
50 PRIN T TAB (6);"*"
60 END

Als r esultaa t zien we een schuine lijn:

*

*

*

*

*

Beeldscherm schoonmaken: C LS
In zeer veel situaties willen we, bij het afbeelden van een plaatje of
bij het afbee lden van tekst, met een schoon (leeg) sc herm beginnen. Men
kan het scherm schoonmaken met behulp van de instruct ie C LS, dat wil
zeggen C L ear Screen ('wis scherm'). Het volgende programma illustreert
dit:
10
20
30
40

Na het RUN-c ommando verschijnt:
DIT IS HET ENIGE DAT
WORDT AFGEDRUKT

\Ve zien dat alle tekst na de REM-instructies na het uitvoeren van het
llUN-commando als het ware gewoonw eg wordt overgeslagen. A lleen de
t<.'kst die in de PRINT- instr uctie is opgenomen ~vordt afgebeeld.
..
l let gebruik van R EM-instructies kost wel en ige geheugenruimte. BI) onze
com uter hebben we doorgaans geen problemen met de grootte van he:
l\eh:Ugen en als zodanig kunnen we u dan ook alleen maar de raad geven.

l\lees niet spaarzaam met het opnem en van commentaar in hel programma.
/\! iets is zo belangrijk als programma' s te documenteren. __Met behulp van
Il EM-instructies kunnen we er voor zorgen dat bela_ngrl)ke verklar ende
tekst nooit verloren kan r aken. Verder commentaar l ijkt ons op dit pun t
volkomen overbodig.

PRINT "DEZE TEKST WORDT OOK GEWIST"
CLS
PRINT TAB(10) ; "*"
END

A ls resultaat van dit programma zien we alleen maar het ster r etje op de
aangegeven positie op het scher m van onze TV st aan. De tekst van de
eer ste regel is tevens door de C LS-instructie gewist, omdat deze C LSinstruct ie immers op de • PRINT-instructie volgt. Als we de instr uct ies
van de eerste twee regels zouden omdr aa ien, zou eerst het scherm wor den
gewist en de daarr,a afgebeelde tekst zou in dat geval gewoon blijven staan.

Tekst alleen voor insiders: REM
Tot nu toe bespraken we mogelijkheden om tekst en gr afische symbolen
op het scherm af te beel den, als het programma door middel van een
RUN-commando w ordt uitgevoerd. Het kan echter ook handig zijn om
in een programma tekst op te nemen die tijdens het executeren van het
pr ogramma niet wordt a f gebeeld.
Zo kan de progr ammeur in het progr amma zelf toelichting rond het 'hoe
en waarom ' geven. Deze tekst verschijnt dan alleen gedurende het LISTcommando.
We dienen hierb ij gebr uik te maken van de R EM-instruc tie . Het volgende
programmaat je illustr eert dit:
10
20
30
40
50
60

50

REM ME T DIT PROGRA MM A
REM ILLUSTREREN WE DE
REM REM-INSTRUCTIE
PRINT "DIT IS HET EN I GE DAT"
PRINT "WORDT AFGEDRUKT"
EN D

51

9. Over het invoeren van gegevens

Jerbreekt de com puter het uitvoer en van het programma, de c ursor toorH
, "" v raagteken (?) en er wordt verwacht dat u nu een waarde in t O('l~t,

11111

liqvoorbeeld:
2 000

(gevolgd door de RETURN-toets)

niddellijk h ierna zal de co mputer deze waarde aan de, bij de INPU T111
111,,truc tie aangegeven, var iabele toekennen en het pro_gramm a zal vervolt\<'llS met de volgende instruc tie wor den voortgezet .. BI) he t voorbeeld prof',l .t rnma is dat trouwens weer een JNPUT-rnstructte . Wederom za l het
,, ngr a mma worden onderbroken en dient er een getal te worden ingetoet st,
1
hr 1voorbeeld:

11

10

INPUT
Om de waarde van de nu te behandelen I NPUT-instr uctie t e kunnen doorz ien, beschouwen we allereerst weer het ons vertrouwde voorbeeldprogramma:

(gevolgd door de RETURN-toets)

lkze waarde zal dus aan de variabel e R worden toegekend. H ierna zijn
d,· beide waarden voor K en R bekend, zodat de waar de van W kan wo rden
tgerekend. Dit gebeurt dan ook bij de volgende instructie en ten slotte
111
ll<'n we als resultaat van de PRINT-instructie op regel 40 de berekende
w,wrde W:

10
20
30
40
50

K = 1 000
R=8
W= K*( 1+ R/100)
PRINT W
E ND

Alhoewel dit pr ogramma volledig correct is, kunnen we toc h een opvallende
tekor tkoming aanwijzen: het progr amma is slechts voor de gegeven waarden
van K en R geschikt . A l s we hierna de opbrengst van een ander kap i taa l,
dat tegen een ander rentepercentage uitstaat , willen uitreke nen, dienen
we de eerste r egels van het progr amma aan te passen.
Het is natuurlijk veel fraaier als het programma in zo'n vo rm ka n worden
gegoten dat voor iedere waarde van K en R de gevraagde r en te-opbrengst
kan worden berekend, zonder dat het programma daarbij hoeft te worden
verander d.
We lnu, deze mogel ijk heid wordt ons door middel van IN PUT-instructies
geboden. We zullen deze INPUT-instruct ie nu direc t aan de hand van
het voorbeeldprogr amma illustr er en. Het voorbee ldprogramma, nu met
INPU T- instruc ti es, luidt:

2200

Wc kunnen ook tekst door middel van een INPUT-instructie aan een stringv,i riabele t oekennen, bijvoorbeeld bij de INPUT-instructie:
INPU T B $

We ker en nu te rug naar ons voor beeldprogram ma. Merk op hoe algemeen
toepasbaar het programma is gewor den. We kunnen het programma nu
voor alle waarden van K en R gebruiken, zonder het programma zelf te
wi jzigen!
.
..
.
Vol maakt is het programma echter nog met. Een belangrqk gebrek 1s
namelijk dat er geen enkele tekst op het beeldscherm ver schi jnt, waaruit
blijkt wat nu wel de bedoeling van het pr ogr amma 1s, en tevens waar het
1esultaat van de berekening op slaat . Met ander e woorden: het pr ogramma
Is, zoals dat heet, niet 'gebruiker svr iendelijk'. Met PRINT-instr ucties en
een variant van de INPUT-instructie kunnen we hier veel aan doen.
De var iant van de INPUT-instruct ie waarop we doelen, heeft de volgende
vorm:

10
20
30
40
50

INPUT K
INPUT R
W= K*(1+R/100)
PRIN T W
END

De eerste regel toont al onmiddellijk een INPUT-instructie . Deze heeft
steeds de volgende vorm :
INPUT naam van variabel e
Als de computer deze instruc tie uitvoert, gcbcLirt het volgende . Allereerst
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INPUT " af te drukken tekst";naam variabe le
A ls deze INPUT-instructie wordt uitgevoerd , zal de tussen aanhalingstekens
gepl aatste t ek st op het beeldscherm verschi jnen, gevolgd door een vraagteken . Het verbeter de programma luidt (oor spronkelijke regels z ijn ongcwiJz igd gebleven):
5 PRINT "R ENTE BEREKEN ING"
10 INPUT "KAPITAAL" ;K
20 INPUT "REN TE" ;R
30 WccK *( 1+ R / 100)

35 PRINT "WAARDE NA 1 JAAR=";
PRINT W
50 END
40

Voorbeeld van de tekst die na het RUN-commando verschijnt :

REN TEBEREKENING
KAPITAAL? 1000
RENTE? 8
WAARDE NA 1 JAAR= 1080
Het programma is inderdaad aanmerkelijk ver beter d. De gebruiker ziet bij
elke onderbreking, als gevolg van de I NPUT-instructie, nu tekst verschijnen
waaruit blijkt wat voor waarde er precies moet worden ingetoetst. Verder
zien we dat, voorafgaande aan het berekende resultaat, nu tekst verschijnt
waar uit blijkt waar dit berekende resultaat op slaat.
De term 'gebruikersvriendelijk' zal nu wel duidel ijker zijn geworden. In
zijn algemeenheid willen we er mee aangeven dat een gebruiker het programma kan gebruiken, zonder dat hij daarbij enige voorkennis van het
programma zelf dient te bezitten.

GF.T

en K EY$

GET en KEY$ lijken erg op INPUT. Het verschil is echter dat de invoer
niet met de RETURN-toets wordt afgesloten. Bij de GET-instructie wacht
de computer tot een toets wordt ingedrukt en onthoudt daarna welke toets
het is ge weest . Bijvoorbeeld:

100 GET AS
Bij regel 100 aangekomen wacht de computer tot wc een toets indrukken.
Drukken we bijvoorbeeld op de X dan wordt aan de string A$ de letter X
toegekend.
De instructie KEY$ is een variatie op de GET-instructie. Bij deze instructie
wacht de computer niet tot er een toets wordt ingedrukt. Bijvoorbeeld:

11 11,i<ldellijk een voorbeeld:

IO PRINT "TOTAALWAARDE"
?0 READ A,B,C,D,E,F

JO
40
'.JO
60
70

S- A+B+C+D+E+F
WAARDE IS"
PR INT "DE BEREKENDE
PRINTS
DATA 8,7 ,9,8,6,10
END

N,, het RUN-commando versc hijnt:

TOTAALWAARDE
DE BEREKENDE WAARDE IS
48
1k eerste regel geeft geen problemen.

De tweede regel luidt:

READ A,B,C,D,E,F
dat de waarden van deze
READ weet de computer
de term
\\1> grond van de term
d DATA-lï1st een lijst waarden na d 7
•
ogenaam e
'
B de waar e
enz .
• 11 iabelen, in een z
Zo zal aan A de waarde 8, aan 30 40 en 50 uit.
1)1\ T A, z11n opgenomen.
voert de computer de regels
'
l en
wnr den toegekend. H terna
de toekenning met behulp van
Il ' l 60 wordt gewoonweg overge~ agb .
l ge
d
constructie, oven
. .
·
dig zqn om
l ll'l voor deel van eze
latief weinig instructtes no
,,
.
. t cties is dat er re
dat we maar een
1<1ckennmgsms ru
.
len waarden toe te kennen en
.
arden uit te
.i.in een reeks van_a. e
het programma voor andere wa
, q~el hoeven .'.e Wl)Ztgen om
.
voe ren (namell)k rege l 60). READ- en DATA-instructies in een programma
en trouwens meer
1 r ~og
"'e geven twee voorbeelden:
voor1<.omen . "

b

~oorbeeld 1

20 READ A,B,C
25 READ D,E,F
70 DATA 8,7,9,8,6,10

110 A$=KEY$
Wanneer er op het goede moment een toets wordt ingedrukt, wordt deze
toegekend aan A$ . Is er geen toets ingedr ukt dan wordt aan A$ de lege
string toegekend.

READ, DA 1'A e n RESTOR t:

Er is nog een mogelijkheid om aan variabelen waarden toe te kennen. Deze
mogelijkheid wordt gevormd door de READ/DA T A-instruc tie. We geven
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voorbeeld 2

20 READ A,B,C,D,E,F
70 DATA 8,7,9
75 DATA 8,6, 10
elijkwaardig aan het reed!> bc~prnk\'11
Beide voorbee lden zijn in principe g
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voorbeeld. Een eenmaal uitgelezen DATA-lijst kan opnieuw worden uitgelezen als we de RESTORE-inst ruct i e gebruiken. Een eenvoudig voorbeeld
illustreert het gebruik van REST ORE:

10. Beslissingen: /F. .. THEN, ELSE, GOTO,
AND, OR, NOT en ON... GOTO

10 READ A
PRINT A
REST0RE
40 READ B
50 PRINT B
60 DATA 3
70 END
20
30

N a het RUN-comm ando verschijnt:

3
3
Als gevolg van de RESTORE-instruct ic o p rC'gPI 30 za l de DA TA-lijst opnieuw worden uitgelezen. Zo wordt aan A én ,11111 11 de waarde 3 toegek end.
We kunnen de situatie als volgt voor st e llen. !\ij lwt begin van het uitvoeren
van het programma wordt als het ware een wij1.c•r bij het eerste gegeven
v an de DATA-ll)st geplaatst. Als gevolg v.111 Rl2AD-instructies wordt de
wi jzer steeds opgeschoven. Bij R ESTORl2 wordt d0 wijzer weer in de
oorspronkelijke positie geplaatst. Bij onze compulN 111ogcn wc na RESTORE
eventueel nog een regelnu mmer van een 1)/\'f'/\- IIJ~l plaatsen. ln dit geval
zal de wijzer aan het begin van die DAT/\- l ij~l worcic'n gc'pi..ialst.
IP ... THEN, ELSE

en GOTO

In d it hoofdstuk kr i jgen we te maken met een be langrijke uitbreidi ng van
onze tot nu toe besproken gereedschappen. De uitbreiding heeft t e maken
met het opnemen van beslissingen in een programma. In zeer veel dagel ijkse
situaties moeten we bes l issingen nemen; denk nu niet aan z w aar wichti ge
beslissingen, maar gewoon aan keuzen in de vorm van:
ALS dat en dat optreedt , DOE DAN zus of zo
Bijvoorbeeld:
ALS de w ekke r gaat, DOE DAN opstaan
Met dergelijke constr ucti es kunnen we, zoals nog zal worden getoond,
'denkwerk' in onze programma' s stoppen.
De BASIC- i nst ructie die met onze ALS ... DOE D A N-constructie overeenkomt
is de IF .. . T HEN-instructie. Tussen IF en THEN omschrijven we stccd~
een zekere voorwaarde en als dan aan die voor waarde wordt voldaan, za l
de instructie na THEN worden uitgevoer d.
Om het een en ander meer t astbaar te maken, volgt hier een voorbeeld.
Bij dit voorbeeld willen we de rente- opbrengst van een zeker kapi l,1111
berekenen. Op grond van een premie-spaarregeling krijgen per sonen 10 1
en met 16 jaar 8% rente en personen met een hoger e leeftij d 7% rc•11lt•.
Het programma vraagt achter eenvolgens de leeftijd en het kapitaal op. Op

56

grond van de
Programma:

10
20
30
40
50
60
70

leeftijd

wordt

dan

eerst het

rentepercentage

berekend.

IN PUT "LEEFTIJD ="; L
INPUT "KAPITAAL =";!<
IF L< =16 TH EN R=8
IF L>16 TH EN R=7
W=K *R/100
PRINT "RENTE-0PBR ENGS T=F";W
END

Voorbeeld:

LEEFTIJD =? 12
KAP IT AAL =? 1000
REN TE-OPBR ENGST =F80
We zullen dit programma nu regel voor r egel doo rne m en. In r egel 1 o wordt
als resultaat van een INPUT-1nstruct1e , een leef t ijd ( in jar en) aan L toegekend. Evenzo wordt in de volgende r egel aan K de waarde van het
kapitaal_ toegekend. De nu volgende r ege l be va t de eerst e JF ... THENmstruct1e. Tussen IF en THEN staat de voorwaar de :

L<=16

?

Welnu, als L kleiner of gelijk is aan 16, za l he tgee n na T H EN is aangegeven, worden uitgevoerd.
We beschouwen nu het gegeven voorbeel d. H i er kr i j g t L de waarde 12 met
ander e woorden aan de omschreven voorwaar de in r ege l 30 wordt
/d
.
d
l
vo aan.
L
1· .k ki .
1s name IJ
emer an 6. Nu zal de instruc ti e ni.l TJ-i EN worden uitgevoerd en _R zal _zodoende de w aarde 8 k rij gen. l l ie r m ee is de eerste
IF •.. THEN-mstruct1e afgewerkt en de comput er ~pr ing t automatisch naar
de volgende regel. Hier _treffen we w ederom een Ir .. . TI JEN - in structie aan.
De voorwaarde luidt rn dit geval:

L>16

?

Welnu, bij ons voorbeeld is L gelijk aan 12, ergo aan deze voorwaa rde
wordt zeker niet voldaan. D e computer za l nu he t gedee l t e na THEN gewoon negeren en het programma voort ze tten lll(' l de vo lgende r egel. We
kunnen dus constateren , dat door de ge toonde c-on~lruc- t i e, R uiteindelijk
de Juiste waarde heeft gekregen. Rege l 50 bc~chrij fl de ber ekening van
de rente- opbrengst. De laatste r egel beva t ten ~lo t te een PRINT- instructie
waardoor het r esultaat ook zal wo r den ge t oond.
Laten we de logica van het progr a mm a nu een~ w..i t nade r onde r de Joe
nem_en. _In het programma wordt twee maa l een te~ l ui tgc voer d. Noodzakelije
1s dit e1genl1Jk niet. Het resultaat van de tweede tc~ t volgt im m er s logisch
uit het resultaat van de eer ste t est . Wc hadden inder·daad regel 30 en 40
ook mogen vervangen door bij voor beel d :

30 R=8
40 IF L> 16 THEN R=7
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I,ortom, we gaan er bij deze oplossing van uit dat R altijd gelijk i s aan 8
1•11 a lleen als L > 16 zal een andere waarde voor R worden genomen. Het
1•, i.lardig, te bedenken dat deze construc tie inderdaad tot hetzelfde result.i,1t leidt.
\Vc- mogen bij onze computer ook de volgende ui tbreiding gebruiken:
!F voorwaarde THEN .. . ELSE ...

Ik IF-instructie wordt nu dus met een ELSE-gedeelte uitgebreid. Als
.i.in de, tussen IF en THEN genoemde voorwaarde wordt voldaan, zal
lrv l geen direct na THEN is aangegeven worden uitgevoerd en ander s za l het
1:l'deelte dat na ELSE is aangegeven worden uitgevoerd. Met deze uitgebreid<' IF ... THEN ... ELSE- instructie kunnen we het programma met één regel
111korten. Rege l 30 en 40 kunnen we dan vervangen door:

30 IF L<=16 THEN R=8 ELSE R=7
111 zee r veel programma's worden zogenaamde onvoorwaar del ijke sprongnpdrac hten gebruikt . Deze hebben steeds de vorm :
GOTO regelnummer
/\ Is resultaat van een dergelijke sprongopdracht za l de computer het
progr amma op de aangegeven regel voortzetten.
l'en dergelijke GOTO- instructie mogen we ook na TH EN of ELSE plaat sen.
I le t volgende programma toont nogmaals een vari ant van ons eer st e v r aag~tuk. Nu wordt gebruik gemaakt van IF ... TH EN - en GOT O-instruc t ies:

10
20
30
40
50
60
70
80
90

INPUT "LEEFTIJD=";L
INPUT "KAPITAAL =";K
IF L<=16 THEN G0T0 60
R=7
G0T0 70
R=8
W=K*R/100
PRINT "RENTE-0PBRENGST=F";W
END

/\ !vorens we het programma uitleggen, merken we op dat di t programma bij
het 'zomaar doorlezen' veel moeilijker t e begrijpen is dan de vorige progr a mma's. Kennelijk zijn construct i es met GOTO-instr ucties lastiger
te doorzie n. Rege l 10 en 20 zijn gelijk gebleven. Regel 30 toont ons een
IF ... THEN-instructie: als L <= 16 zal de instructie na THEN worden uitgevoerd. D eze instruc tie is een GOTO- instructie, en wel GOTO 60, met andere woorden als L < = 16 z a l naar rege 1 60 worden gesprongen. Op deze
plaat s zal het programma dan worden voortgezet .
We zien hoe R op deze wijze de waarde 8 krijgt. Als aan de voorwaarde
L <= 16 niet wordt voldaan, zal de computer het pr ogramma met de volgende regel , in dit geval 40, voortzetten. Nu krijgt R de waarde 7. We moeten
natuurl ijk wel verhinderen, dat R als resultaat van regel 60 weer de
waarde 8 zou krijgen en daarom springen we met een GOTO-instructie
(regel 50) om regel 60 heen. De rest van het programma zal geen problem en meer opleve r en.
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Tijd voor een spelletje en de furctie RND
Laten we ter afwisseling eens even een i llustratief spelletje spelen. Het
gaat om het bekende hoog/laag-spelletje.
De computer neemt een getal in gedachten en wij moeten dit get al raden.
De computer antwoordt a lleen met 'te hoog', 'te laag' of 'geraden'.
Alvorens het programma te besprek en, bez ien we hoe de computer een
willekeurig getal tussen 0 en 99 in gedachten kan nemen. Een willekeurig
getal tussen 0 en 99 verkrijge n we met behulp van de RND-functie. Typ
maar eens in:
PRIN T RND( 1)
Op het scherm zal dan een wi l lekeurig geta l tussen 0 en l (bijv. 0.14732)
verschijnen. Voor alle duid elijkheid : met de uitdrukking 'willekeurig getal'
bedoelen we een getal, waarvan wc de precieze waarde van tevoren niet
kunnen voorspellen.
De Engelsen spreken van 'random numbers' . In ee n progra mma kunnen
we aan een variabele een will ekeurig getal toekennen met behulp van
de uitdrukking:

WELK GETAL KIEST U ... ? 46
GERADEN!!
IN 3 BEURTEN
NOG EEN KEER?? JA
U MOET EEN GETAL RADEN TUSSEN

enz.
Met de variabele BEURTEN wordt het aantal keren dat wordt gl'r.idt•n,
bijgehouden. De regels 20 t/m 40 spreken voor zich. Door middel vun
een lNPUT-instructie kunnen we een getal noemen, een getal dat don .i,111
de variabele KEUZE wordt toegekend.
Het aantal beurten wordt st eeds met l verhoogd (regel 60). Nu volgen drie'
IF ... THEN-instruct ies om na te gaan of het getal te hoog, te laag d..in
wel juist is. Zolang het getal nog niet i s geraden, volgt weer een sprong
naar regel 50.
A ls het getal wel is geraden, volgen enkele mededelingen en wordt met
behul p van een laatste IF ... THEN-instructie nagegaan of het spelletj e nog
een keer moet worden gespeeld.

Relatietekens en de termen AND, OR en NOT
A= RND(1)
Om een getal tussen 0 en 99 te krijgen gebruiken we :
A= INT(RND(1h100)
H ier volgt het volledige programma:
BEURTEN =0
PRINT "U MOET EEN GETAL Ri\D L N TUSSEN "
PRINT "0 EN 99"
G= IN T(RND(1)*100)
INPUT "WELK GETAL KI ES T U .. . " ;K I U/J::
BEURTEN = BEURTEN + 1
70 IF KEUZE>G THEN PRINT "Tl II 00G": C0 T0 50
80 IF KEUZE<G THEN PRINT "TL Li\i\C" : G0 T0 50
90 IF KEUZE=G THEN PRINT " Cl Ri\DI N ! ! "
100 PRIN T "IN ";BEURTEN;" BI UIH l:. N"
110 INPU T "NOG EEN K EER? "; □ $
120 IF BS= "JA" THEN G0T0 10
130 PRIN T "BEDANKT VO OR HL T SPLLl:.N"
140 END

In de IF ... THEN-instructies worden uitdrukkingen gebruikt zoals 'KEUZE <G'.
Het teken < geeft hier een relatie aan, een betrekking t ussen twee grootheden, en wel de rel atie 'kleiner dan'. Dit is de reden dat we een dergelijk
teken aanduiden met de term ' relatieteken'. De vo lgende tabel toont
ons welke relatietekens in een IF ... THEN-instructie mogen worden opgenom en.

10
20
30
40
50
60

60

betekenis

voorbeeld

=
<>
>
<
>=
<=

is gelijk aan
is ongelijk aan
groter dan
kleiner dan
groter dan of gelijk aan
kleiner dan of gelijk aan

IF A =B THEN
IF A <>B THEN ...

lF A>B THEN ...
IF A<B THEN ...
IF A>=BTHE N
IF A<= B THEN ...

Hierbi j merken we op dat relatietekens die uit meer dan twee symbolen
bestaan, zoals < > en >= met twee toetsen moeten wor den ingevoerd. We
mogen ook voorwaarden combineren. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de
volgende twee voorwaarden:

Voorbeeld van een r esultaat:
U MOE T EEN GETAL RAD EN TUS SLN
0 EN 99
WE L K GE T AL KIES T u ... ? 1 5
TE LAAG
WELK GETA L KIEST u ... ? 53
TE HOOG

teken

A>l6 en B<30
Deze twee voorwaarden mogen worden gecombineer d met de termen ANl'J
en OR tot:
A > l6 AND B<30
en

A>l6 OR B<30

De term AN D geeft aan dan aan zo'n combina tie-voorwaarde' alleen wordt
vol daan, als aan be ide deelvoorwaar den, links en rechts van de t erm
wordt voldaan. Voorbeeld:
AND,
IF A> 16 AND B<30 THEN PRINT "0KE :

1•,1·woon om ... IF NOT Ad6 THEN ... heef t tot gevolg, dal de tn~tr uc 111•
juist niet kleiner is dan 16 (rn e t .ir1clt•11•

11.t THEN wordt uitgevoerd a ls A

woorde n A >= 16).

11

De ON ... GOTO-instructie

Als A bijvoorbeeld 20 is en B bijvoorbeel d J5, dan zal de term ' OK E:,
verschi jnen.
De. term OR in bovengenoemde uitdrukking geeft aan dat aan deze combinatie-voorwaarde wordt voldaan, als tenminste aan één van de deelvoorwaarden wor dt vol daan. In t abelvorm (X en Y stellen deelvoorwaar den voor) :

X

y

X ANDY

X OR Y

waar
onwaar
waar
onwaar

waar
waar
onwaar
onwaar

waar
onwaar
onwaar
onwaar

waar
waar
waar
onwaar

We mogen zelfs meer voorwaarden combineren, bijvoor beeld:
IF A > 1 6 AND

(8<30 OR L >49) THEN

. •.

111 een aantal gevallen willen we op grond van een bepaald t ussenresultaat
11..iar een bepaald r egelnummer springen. Nu zouden w e een derge lijke
construct ie best met een aantal IF- en GO TO-instructies kunnen construer en. Onze computer beschikt echter over een speciaal programmeer gereedschap, in de vorm van de zogenaamde ON ...GOTO-instructie . Wc
geven een voorbee ld:
10
20
30
40
50
60
70
80

INPUT "1 , 2 OF 3"; A
PRINT "HE T ENGELSE WOORD"
PRINT "VOOR DIT GETAL IS "
ON A G0T0 50,60,70
PRINT " 0 NE":G0 T0 80
PRINT "T W0": G0 T0 80
PRINT "THREE"
END

In t abelvorm:
Voorbeeld van een resu l taat:
deel voorwaarde
1
(bijv. A>!6)

deel voorwaarde
2
(bijv. A<30)

combinatie
met AND
(bij v. A > 16 AN D A<30)

juist
onjui st
onjuist
juist

juist
onjuist
juist
onjuist

juist
onjui st
onjuist
onjuist

deel voor waarde
1
(bijv. A>l6)

deel voorwaarde
(bi j v. A<30)

combinatie
met O R
(bijv. A > l6 OR A<30)

juist
onjuist
onj uist
juist

juist
onjuist
juist
onjuist

juist
onju ist
juist
juist

2

1 , 2 OF 3? 2
HET ENGELSE WOORD
VOOR DIT GE TAL I S
TWO
De r egels JO t /m 30 spreken voor z ich. Rege l 40 geeft de ON ... GOTOinstructi e. Tussen O N en GOT O mogen w e een uit drukking plaatsen,
waar van de waarde 1, 2, 3, ... d ient te zijn. A l s de waarde I is, za l naar
het ee r ste r egeln ummer w orden gesprongen dat na de term GOTO i s
aangegeven. A ls de ui tdrukking gelijk is aan 2, zal naar het tweede r egelnummer worden gesprongen.
In ons geval staat er geen ingewikkelde uitdrukking tussen ON en GOTO,
maar direct de variabele A , waarvan dus de waarde 1, 2 of 3 dient t e z ijn.
Het is ten slotte ve rleidelijk om een kleine 'zonde' te begaan. We toetsen
na het R U N-c ommando in:

-3
We mogen zelfs meer voorwaarden combineren, bijvoor beeld:
M et een afkeurend gebaar toont de comput er ons:
IF

(A> 16 AND A<30)

OR A>65 TH EN ...

Merk op hoe hier haakjes worden gebruikt om eventuele m isverstanden t e
voorkomen . Voor gaande voorwaarde gaat op a ls A tussen 16 en 30 l' t
dan wel als A groter is dan 65.
ig '
Ten slotte mogen w e nog de term NOT gebr uiken. NOT draait de zaak
62

? ILLEGAL QUANT IT Y ERROR IN 4 0
Uiteraard zien we een fout melding; we hadden immers a lleen mi\Jr
1, 2 of 3 mogen intoetsen:

('(' 11
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Tijd voor een avontuur!

Met de tot nu toe besproken instructies kunnen we al boeiende spelletjes
maken. Laten we de daad maar eens bij het woord voegen ... Geachte
lezer, in het nu volgende nemen we u mee in een boeiend avon tuur.
Adventure games, zoals de Engelse benam ing van dit type spellen luidt,
vormen ste llig een van de meest gespeelde computerspellen van nu. Achter
in dit boek is nog een voorbeeld van een dergelijk spel opgenomen.
Bij een 'adventure-spel' worden we steeds in een bepaalde situatie gedwongen waar we dan door inventiviteit maar weer uit moeten zien te kom en.
De omgeving waarin het spel zich afspeelt, speelt daarbij uiteraard een
sterk t ot de verbeelding sprekende rol.
Het nu volgende adventure-spel zull en we eerst demonstreren aan de
hand van een tekst zoa ls die op het scherm kan verschijnen. Daarna
zal worden getoond hoe d it gehele spe l geprogrammeerd is. Op deze wijze

OVE R DE BERGEN GAAN (2)
TYPE 1 OF 2 IN
? 2
IV[ MAKEN EEN BARRE TOCHT OVER DE BERGEN
WE ZIEN NU EEN WEG EN KUNNEN LINKS (1)
DAN WEL RECHTS AF (2)
? 2
WE VERVOLGEN DEZE WEG .. .
DE WEG GAAT OVER IN EEN MOERAS
LANGZAAM ZAKKEN WE IN HET MOERAS ...
HELAAS HET AVON TU UR HEE FT VOOR U EEN
SLECHT E WENDING GEN OMEN
U KUN T HE T NATUURLIJ K NOG EEN KEER
PROBEREN DOOR HET RUN-COMMANDO TE GEVEN
EINDE SPEL
l)e tekst geeft duidelijk aan om wat voor soort spel het gaa t. U wordt
voortdurend geconfronteerd met een bepaalde situatie en een beperkt
.iantal keuzemoge lijkheden. In dit geva l gaat het om een duide li jke tc k st .id ven tur e. Er zij n ook adventures waarbij fraai e plaatjes worden getoond
die ons dan nog suggestiever aangeven in wat voor benarde ~itua tic wc
llnS bevinden.
In dit geval geven we onze keuze steeds aan door een 1 of 2 in te typen.
llij de meer uitgebreide adventures kan men ook woorden, ja ze lfs kle ine
1.innetjes in typen . Het principe is echter steeds gelijk, we zu ll en daa r
nu wat dieper op ingaan.

Programma

z ien we ook eens hoe een wat groter programma tot stand komt . We
starten nu met een kleine t ekst zoals deze zou kunn en verschi jnen:

EINDELIJK LAND IN ZICHT ... NO G EEN PAAR METER
ZWEM MEN
JA HOOR VASTE GROND ONDER DE VO ETEN
IK BEVIND ME NU OP EE N STRAND
ER LIG GEN NOG EEN AANTAL BEENDEREN . . .
VERSCHRIKKELIJK!
ACHTER HET STRAND LIGGEN GRO TE BERGEN
IK KAN NU LANGS HET STRAND GAA N (1) or
64

In het nu volgende zul l en we zien hoe het getoonde adventure-spel ui teindelijk t ot stand is gekomen. We zijn begonnen met een kaart te maken van
de omgevi ng waarin zich deze adventure afspeelt. Vaak wordt zo'n kaart
ook (voor een deel) aan de spel er getoond, uiteraard om een en ander
meer aanschouwelijk te maken. We zij n voor ons spel uitgegaan van een
e!land met bergen, een rivier en paden. Op dit eiland i s dan een schat
te vinden. In feite vormt het vinden van die schat het uiteindelijke doel
van het spel.
De in stijl gehouden tekening op de volgende pagina toont de kaart waarvan
we zijn u i tgegaan.
De namen zijn natuurlijk zelf verz onnen. De t ekening geeft al een aardig
idee vqn de mogeli j ke situati es waarin we zoa l terecht kunnen komen.
We gaan er bij dit spe l van uit dat we in het begin alti jd op het verla t en
strand aankomen. Vanaf dit pun t kunnen we dan over de ber gen gaan dan
we l een pad volgen . Als we over de bergen gaan komen we altijd, zoals
aangegeven, op een pad uit dat naar een tweesprong l eidt. De linkertak
eindigt in een ravijn en de r echtertak in een moeras. Als we echter na
het strand direct het pad volgen komen we bi j een rivier uit, die we
eventueel kunnen over steken . We kunnen natuurlijk ook die rivier vo lgen.
De rivier leidt allereerst naar een grot met een verborgen zwaard. Om het
spel tot een goed ei nde te brengen moeten we nu met het zwaard ter ugkeren en wel tot het pad voor de rivi er. Volgen we echter de rivi er en
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\i. 1 1

tot aan een bron dan zal er iets 'naars' gebeuren ...
I·, we met het zwaard zijn teruggekeerd tot voor de r1 v1cr vervo lgen
1<1· nnze weg, over de rivier, langs het pad dat eerst lang~ dl' I.<'<' loopt.
llq l'en tweesprong moeten we voor een succesvol verloop vo.111 lw t ~Pl'i
1, , li ba f gaan, kortom we moeten naar de burcht gaan. H icr 1110<' ten Wl'
tl,111 eerst door een poor t waar een enge draak ons opwac ht. Geen nood ,
""'l het zwaard is de k lus snel geklaard. Hierna zien we twee dcu1 en;
11 liter een van de deuren ligt de schat.
\h we bij de tweesprong niet rechtsaf zij n gegaan komen wc weer bi)
il•· ber gen uit, die we dan eventuee l weer kunnen beklimmen. In dal ~cvo.11
11111,c n we natuurlijk weer bij he t strand uit zodat wc opnieuw kunnen
l11•g1nnen ...
1 "1 wel, deze kaart en deze beschrijving zijn van tevoren door de prot',' o1mmeur gemaak t . Op deze wijze heef t de programmeur eigenlijk het
\<>lledige spel in zijn hoofd en kan het werkelijke programmeren beginnen.
I ll"l zal duidelijk z i jn dat het programma u i t veel PRINT-instructies
I11", taat en tevens uit veel JF ... THEN-in struc t i es. Bij de eerste opzet
1 .111 het progr amma gebruiken we geen r egelnummers maar symbol i sche
!.,be is waar naar toe kan worden gesprongen. Om deze werkwijze te
d,·1nonstre r en geven we eer st een voorbeeld :

10
20
30
40
50
60

PRINT "WE ZIJN NU OP HE T STR AND"
PR IN T " U GAA T NU VIA HET PAD VERDER "
PRINT " U KU NT NU TERUGGAAN (1) DAN WEL DOORGAAN (2)
INPUT KEUZ E
IF KEUZE = 1 THE N GOT O 10
PR IN T "GOED WE GAAN DUS DOOR"

l)1t programmagedeelte vervangen we nu door het vol gende gedeel te,
waarin geen regelnumme r s maar wel symbolische la bels zi j n gebr uikt.
PRINT we zijn op het str and en vervo l gen de weg langs
een pad en kunnen daarna teruggaan ( 1) of doorgaan
(2) .
lF keuze = 1 THEN [strand !
enz.
Merk op dat in dit voorbeeld strand een bepaa l de posi ti e in het programma
o.1angeeft, waar we al of niet naar toe kunnen springen.
Na deze uitleg vo l gt h ier de ru we opzet van het adventu r e-programma:
PRINT we zijn op st rand ; keuze langs strand ( 1) of over

Ivoor rivier!

bergen (2)~
. ---~
lF keuze =2 THEN jover bergen!
PRIN T komen bij rivier; keuze rivier volgen (1) or OV(' I
rivier zwemmen (2).
IF keuze=2 THEN lover rivierl
PRINT vervo lgen rivi er ; keuze weg vervo lgen ( 1) o l g101
in gaan (2),,.-- - ~
IF keuze =2 THEN lin grot\
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PRIN T we vervolgen ri- vier, k omen bi j bron; keuze drinken
( 1) dan wei ove: r de bergen gaan (2).
IF k euze=2 TH EN ~
PRINT drankje nie1 g~ed: GOTO fu_ndl
[over bergen!

lover ri vier!

,,, bema-technieken gebr uikt. Da t kan ech t er
11 ... THEN-instruc tie wordt dan aangegeven met :

PRINT tocht over bere,en ko m t bij pad uit en een tweespr ong; ke\lz"' 1jnks ( 1) of rec hts (2).
IF keuze= 1 TH EN valief1 in gat: co:ro Jeindj
PRI NT vervolgen Onze weg, komt in moer as uit, we zakken in moer a5 v,1eg .. .
GOTO leindl
PRI NT tocht langs pad, komen bij tweesprong uit; keuz e
l inks (1) of recnts (2).
IF keuze=2 THEN ~
PRINT vervolgen on e weg, komen bij een tweesprong;
keuze r echts (I) of links (2).
I F keuze=2 T H EN Ve rvol we
PR INT we vervolgen e weg; keuze weg vervolgen (2) o f
over de b~ en jaan ( 1).
IF keuze= ! THEN ~
j -;-h_c_t _p_u_n_t-c-'t_w_e_e_s_ r o-n~'
GOTO over de ber~ bi,_

heel

raacl1.a.im

IIJn.

De

TH[ N

l\qvoorbeeld:

PRINT t ekst

PRINT in grot ligt
,vaard; keuze pakken (1) o f laten
liggen (2).
z
IF keuze = 1 THEN rtiaak va r iabel e A$ gelijk aan ' Z WAARD'
PR INT w e kunnen nl.J 1erug ( 1) dan wel in een kreekje
spr ingen (2).
IF keuze=2 THEN W.:i.t er te koud ... : GOTO leindl
PRINT we kunnen ri 0
verder ter ug (!) dan wel weg weer
ver volgen (2) .g
IF keuze= 1 THEN ~
PRINT we worden b~t erd ...
GOTO leind!
ov

[Öud kasteel!

PRINT we z ien ee t, kasteel; keuze door poort gaan ( 1)
of door slot~r acht (2).
IF keuze=2 THEN v~ r rj inken: GOTO leind!
PRINT komen op b il") nc~plaats met draak
IF we het zwaard n1~t hebben T HEN dood: GOTO!eindl
PRIN T komen voor
~ deur en; keuze linker (1) of r echter (2).
IF keuze =2 THEN va 11 n in diepte: G O TO ~
PRINT we vinden de s~h3t

Z ie zo... da t was een heel verhaal
hoe we tot een groter programma
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dat ons in ieder geval demonstreer t

h:omen- In di t geval hebben we geen

THEN

We zien hier een eenvoudig voor beeld waar al of niet naar een bepaald
gedeel te word t ter uggekeerd. Dit wordt in fe ite treffend geïllustreerd
omdat alle te vo lgen wegen in het programma ook werkel1Jk grafisch
zijn aangegeven. Als oefening zou u het zoj uist gegeven spel eens in
een dergelijk ' stroomdiagram' kunnen omze tten.
Ten slotte tonen we he t programma dat aan de hand van onze ru we op11•1
ui teindelijk is verkregen :
1 Q p R INT C HR$ ( 1 2 ) ; "EINDELIJK LA ND I N ZI CH T . . .
PAAR ME TER Z WE MMEN"

MOc: 1 1 11

20 PRINT "JA HOOR VASTE GROND ONDER DE VOETEN"
30 PRINT "IK BEVIND ME NU OP EEN STRAND"
40 PRINT "ER LIGGEN NOG EEN AANTAL BEENDEREN ...
VERSCHRIKKELIJK! Il
50 PRINT "ACHTER HET STRAND LIGGEN GROTE BERGEN"
60 PRINT "IK KAN NU LANGS HET STRAND GAAN ( 1) OF
OVER DE BERGEN GAAN ( 2)"
70 PRINT "TYPE 1 OF 2 IN"
75 INPUT KEUZE
80 IF KEU ZE=2 THEN GOTO 300
90 PRIN T "IK LOOP NU LANGS HET STRAND"
100 PRINT "LINKS VAN MIJ BEVINDEN ZICH DE BERGEN"
110 PRINT "VOOR ME LIGT EEN RIVIER"
120 PRIN T "IK KAN NU LANGS DE RIVIER GAAN ( 1) OF
ER OVERHEEN ZWEMMEN ( 2)"
12 5 INPUT KEUZE
130 IF KEUZ E~2 TH EN GOTO 600
140 PRINT "WE VERVO L GEN ONZE WEG LANGS DE RIVIER"
150 PRINT "LINKS VAN ONS ZIEN WE EEN GROT"
160 PRINT "WE KUNNEN NU ONZE WEG VERVOLGEN ( 1) DAN
WEL DE GROT IN GAAN ( 2)"
165 INPUT KEUZE
170 IF KEUZE=2 TH EN GO TO 900
1 80 PRINT "WE VERVOLGEN ONZE WEG LANGS DE RIVIER"
19 0 PRINT "IN DE VERTE HOREN WE HET SPRANKELENDE
GELUID VAN EEN BRON Il
200 PRIN T "WE BEREIKEN NU DE BRON ACHTER DE BRON
LIGGEN BERGEN Il
210 PRINT "WE KUNNEN NU BRON WA TE R DR INKEN (1) DAN
WEL OVER DE BERGEN GAAN ( 2)"
2 15 INPUT KEUZE
220 IF KEUZE = 2 THEN GOTO 30
230 PRINT "DIT DRANKJE IS NIET GOED .•. "
240 PRINT "U VALT DOOD NEER .•. "
250 GOTO 2000
300 REM OVER DE BERGEN
310 PRINT "WE MAKEN EEN BARRE TOCHT OVER DE BERGEN"
320 PRINT "WE ZIEN NU EEN WEG EN KUNNEN LINKS ( 1)
DAN WEL RECHTSAF ( 2)"
325 INPUT KEUZ E
330 IF KEUZE = 1 THEN PRIN T "WE VALLEN PLOTSELING
IN EEN DIEP GAT": GOTO 2000
340 PRINT "WE VERVOLGEN DEZE WEG .•. "
350 PRINT "DE WEG GAAT OVER IN EEN MOERAS"
360 PRINT "LANGZAAM ZAKKEN WE IN HET MOERAS ... "
37 0 GOTO 2000
600 REM OVER DE RIVIER
610 PRINT "WE MAKEN EEN LANGE TOCHT"
620 PRINT "EERST ZIEN WE EEN BOS LINKS VAN ONS"
630 PRINT "NU BEREIKEN WE EEN T WEE SPRONG WE KUNNEN
LI NKS (1) OF RECHTS (2)"
635 INPUT KEUZE
70

64 0 IF KEUZE =2 THEN GOTO 1200
65 0 PRINT "WE VERVOLGEN ONZE WEG. LINK S / lLN WI
NU BERGEN"
660 PRINT "WE KUNN EN NU OVER DE BERGEN ( 1) DAN WI 1
ONZE WEG VERVOLGEN (2)"
665 INPUT KEUZE
670 IF KEUZE = 1 THEN GOTO 30
680 GOTO 320
900 REM IN GROT
910 PRINT "WE BEVINDEN ONS IN EEN ENGE GROT
WAARDOOR EEN KR EEKJ E STROOMT"
920 PRINT "MIDDEN IN DE GROT LIGT EEN PR ACHTIG
ZWAARD"
930 PRINT "U KUNT DIT ZWAARD PAKKEN ( 1) DAN WEL
HET LATEN LIGGEN ( 2)"
9 35 INPUT KEUZE
940 IF KEUZE= 1 THEN A$ = " ZWAARD"
950 PRINT "WE KUNNEN NU TERU G GAAN ( 1) DAN WEL IN
HET KREEKJE SPRINGEN ( 2)"
955 INPUT KEUZE
960 IF KEUZE = 2 THEN PRINT "HET WATER IS VEEL TE
KOUD .•• ": GOTO 2000
970 PRINT " WE KUNNEN NU NOG VERDER TERUGGAAN TOT
VOOR DE RIVIER ( 1)"
980 PRINT "DAN WEL DE RIVIER WEER VERVOLGEN ( 2)"
985 INPUT KEUZE
990 IF KEUZE = 1 TH EN GOTO 110
1010 PRINT "PLOTSELING VERSCHIJNT EEN BOZE
TOV ENAAR •.• Il
1020 PRINT "VAAGJES HOR EN WE NOG ENK ELE SPREUKEN •.• "
1030 PRINT "LANGZAMERHAND VERANDEREN WE Hl STEEN"
1040 GOTO 2000
1200 REM OUD KASTE EL
1210 PRINT "WE ZIEN NU EEN OUD KASTEEL VOOR ONS"
1220 PRINT "WE KUNNEN NU OVER DE BRUG DE POORT
INGAAN (1)"
1230 PRINT "DAN WEL DOOR DE DROGE SL OTGRACHT
GAAN (2)"
1235 INPUT KEUZE
12 40 IF KEUZE = 2 THEN PRINT "HELAAS DE SLOTGRACHT
WAS NIET DROOG ... ": GOTO 2000
1250 PRINT "WE LOPEN NU NAAR EE N BINNEN PLAATS"
12 60 PRIN T "PLOTSELING VERSCHIJNT ER EEN
VERSCHRIKKELIJKE DRAAK"
1 2 70 IF A$<>"ZWAARD" THEN PRIN T "WE KUNNEN ONS NIET
VERDEDIGEN •.• ": GO TO 2000
1280 PRINT "WE VERDEDIGEN ONS MET HET ZWAARD"
1290 PRINT "WE VERSLAAN DE DRAAK MET HET ZWAARD"
1300 PRINT "ACHTER DE DRAAK ZIEN WE NU TW EE DEURI N"
1310 PRINT "WE KUNNEN NU DE LINKER ( 1) DAN WEL DL
RECHTER DEUR (2) INGAAN"
1315 INPUT KEUZE
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1 32 0 lF KEUZ E=2 TH EN PRINT "WE VALLEN IN DE
DIEPTE ... ": GO TO 2000
1330 PRIN T "VOOR U LIGT DE SCHA T"
1340 PRIN T "HET AVO NTUUR IS VOOR U GELUKKIG
AFGELOPEN"
1350 PRINT "PROFICIAT"
1 36 0 GOTO 3000
2000 PRINT "HELAAS HET AVONTUUR HEEFT VOOR U EEN
SLEC HTE WENDIN G GENO MEN"
20 10 PRIN T "U KUNT HET NATUURLIJK NOG EEN KEER
PRO BER EN Il
2020 PRINT "DOOR HET RUN-COMMANDO TE GEV EN"
203 0 GO TO 3000
300 0 PRINT " EINDE SPEL"
30 10 END

11. De FOR... NEXT- en REPEAT. .. UNTILinstructies en de WAIT-instructie

Inleiding
In de nu volgende hoofdstukken zu llen we kennismaken m et twee nieuwe
/ilken , namelijk programmalussen en de arra y. Voor het opnemen van
lussen i n onze programma's hebben we de besch ikking over twee instruct ies.
l)e FOR ... NE X T-instructie en de REPEAT ... UNTIL-instructie. Dit z ijn
handige notatiewijzen om aan te geven dat een bepaalde reeks inst ruc t ies
een aantal keren herhaald moet worden afgewerkt.
In feite zijn het geen wezenlijke uitbreidingen van ons programmeer gereed~chap, omdat een zelfde resu ltaat ook met behul p van een combinat ie
van een IF ... THEN - instr uctie en een GOTO-instructie kan worden bereikt .
Dit geldt niet voor de arr ay: dit is w el degelijk een nieuw concept . De
array biedt ons de mogelijkheid om met een eenvoudige uitdrukking een
groot aantal variabelen te intr oduceren.
We starten nu met de FOR ... NEXT-instructie.

FOR .. . N EX T- instructie
Ter introductie van de FOR ... NEXT- instructie bespr eken we eerst een
programma waarin een bepaa ld aantal instructies herhaald moet worden
afgewe r kt . Stel bi j voorbeeld eens, dat we van een ser ie opeenvolgende
waarden de derde macht ( = getal driemaal met z ichzelf vermenigvuldigd)
willen afdrukken.
Het volgende programma toont een voorbeeld van een constr uctie waarm ee
dat mogelijk is:

10
20
30
40
50
60
70

K= O
K= K+ 1
K3 = K*K* K
PRINT K ,K3
IF K <S TH EN GOTO 20
PRI NT "EINDE"
EN D

Na het R UN-com m ando ve r schij nt het r esultaat
volgende pagina.
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zoals afgebee ld op dt•
7,

1
?

3
4
5

EIN DE

1
8

27
64
12 5

Wc zullen dit progr amma nu regel voor regel bespreken. Op regel JO krijgt
de variabele K de startwaarde O. Regel 20 toont weer de bekende constructie:

Il<· winst ten opzichte van het eerste programma zal duidcli_i~ zi jn. I\iJ lwt
wat de
ll t' 111 de• 11
,.,., , te program ma moeten we eer st nagaan
•
h cond rGOT()
, tr tr<
1
1 hebben en bovendien bevat et een ,
"~
rrr, tructie tot gevo g ~:t de FOR ... NEXT-instructie is recht toe n •cht .t,llt.
lr<·.1 Het programma
ont ons hoe we met de FOR .. . NEXT- ,n~tnt< ltc·
:.~'.;, v;~~f;n~:n p~~~;:;mm~a t~unnen construeren om het gemiddelde van ('c'n
, <·c·ks getallen te bepalen.

10 SO M=O
20 INPUT "AANTAL =" ; AANTAL
30 FOR K= 1 TO AANTAL
40 PRINT "VOER GETAL ";K;" IN "
50 INPUT G
60 SO M=S OM+G
70 NEXT K
80 GE MIDDELDE=SOM/AANTAL
90 PRINT "GEMIDDELDE= "; GE MIDDEL DE
100 END

K=K+1
Als gevolg van deze instructie wordt K met l verhoogd. Zo zal de eerste
keer K de waarde I kri j gen. Regel 30 introduceert een n ieuwe variabele
namelijk K 3 waaraan de waarde K x K x K, met andere woorden de derde
macht van K wordt toegekend. In de daaropvolgende instructie worden K
en K3 afgedr ukt. Nu komt het ... we wi l len in dit voorbeeld de derde
machten van 1, 2, 3, 4 en 5 afdr ukken, met andere woorden we willen de
groep instructies van regel 30 en 40 een aantal malen herhalen. Dit kunnen
we dan aangeven door in een IF .. . THEN-instructie te testen of we alle
waarden, waarvoor de derde macht moet worden uitgerekend, al hebben
gehad. Als dit nog niet het geval is, dient de c omputer door middel van
een GOTO-instructie naar regel 20 terug te spr ingen. Als eerste actie
zal de variabele K weer met l worden verhoogd enz.
We zullen nu laten zien hoe hetzelfde resultaa t met behulp van een FOR .. .
NEXT-instructie kan worden bereikt.
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FOR K=1 TO 5
K3=K*K*K
PRINT K,K3
NEXT K
PRIN T "EINDE"
END

Het programma begint met de uitdrukking:

FOR K=1 TO 5
Deze eerste uitdrukking geeft aan dat alle instructies tot aan

NEXT K
voor de waar den K =l , K =2, K =3, K =4 en K =5 zullen worden uitgevoerd. De
va riabele die na de term FOR wordt aangegeven, noemen we de telvariabelc. Merk op dat deze variabele kennelijk ook in het gedeelte tussen
FOR ... en NEXT mag worden gebruikt. In het algemeen luidt de eer ste
r<.'gcl bij een FOR ... NEXT-instructie:
FOR naam variabele = beginwaarde TO eindwaarde
l)C' regel die het gedeelte dat steeds moet worden herhaald afsluit, luidt:
NEXT naam variabele
//1

1o wordt aan de variabele SOM de startwaarde O gegeven. Bij
reg~lriabele zu llen we steeds alle in te voeren getallen optellen, zodat
ct•::a~iabele SOM uiteindelijk de som van al die getallen ~al beva~ten. In
~=gel 20 wordt gevraagd het aantal getallen op te geven. Dit getal zal dan
.ian de var iabele AANTAL worden toegekend .
r
v I t de FOR .. . NEX T-instructie. De regels 40, 50 en 60 .zullen nu
K- 1 2 3
tot AANTAL worden herhaald. TerztJde mer1 ,erna o g d
- , , ' ···
1
k
Steeds
voor de waar en
h. b"1 0
dat wc hier ook wel eens van een us spre en.
·
d (
el 40) en deze
ken we ter ) P
1 t een melding welk getal moet worden rngevoer
reg
.
vo g
wor dt dan aan de variabele G toegekend (regel 50). 1-i1e:na wordt
::::d!aarde bij SOM opgeteld (regel 60). Zodra alle waarden Zijn ingevoerd,
wordt in regel 80 het gemiddeld~ berekend en deze waarde wor dt dan
als resultaat van de PRINT-instructie op regel 90 afgedrukt .

1;1

STEP
We mogen ·in een FOR •·· NEXT-instructie ook aangeven met welke waarde
b Id
de telvariabele telkenmale zal worden verhoogd. Het volgende voor ee
verduidelijkt dit:

10 FOR K=2 TO 10 STEP 3
20 PRIN T K
30 NEXT K
40 PRINT " EINDE LUS "
50 PRIN T K
60 EN D
Resultaat:
2

5
8

EINDE LUS
11

Merk op hoe de t e lvariabele K hier achtereenvolgens de waarden 2, 5 en 8
k rijgt. Hierna k r ijgt K de waarde 8 + 3 = 1l en aangezien deze waarde
groter is dan de aangegeven 'eindwaarde' 10 zal de lus niet opnieuw worden
doorlopen. In het programma wordt dit geïllustreerd door in regel 50
nogmaals de waarde K af te drukken. Het zal de lezer ondertussen wel
duidelijk zijn dat we bij het getal 10, in de regel die met FOR begint,
beter van grenswaarde dan van eindwaarde kunnen spreken. Eindwaarde
zou immer s kunnen inhouden dat dit de laatst e waarde is die K za l aannemen, terwijl we uit het voorbeeld kunnen opmaken dat K deze waarde
nooit aanneemt!
Het volgende voorbeeld toont ons dat we ook negatieve stappen mogen
aangeven.
FOR K=10 TO 2 S TEP -3
PRINT K
NEXT K
PRINT "EINDE LUS"
PRINT K
END

10
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50
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G cneste lussen

1 c-n FOR ... NEXT-instructie kan op zich weer een andere l"OR ... NI X 1.
in\tructie (en deze ook weer een andere enz.) op roepen, op voor w.i.ir de
cl,.tt er nooit overlap optreedt. In schema:
FOR K •..

FOR K . ••

:::,',··

:::/;

NEXT K

NEXT J

wel overlap
= niet t oegestaan

geen over lap
.
= cor r ecte constructie

/\Is een FOR ... NEXT-instructie een andere FOR .. . NEXT-instructie bevat,
spre k en we Van ee n •geneste lus' . Het volgende programma toont een
voorbeeld:

Resultaat :
Atmos:

Oric-1 :
10

7
4
EINDE LUS

1
Na de uitleg van het vorige programma zal dit programma stel lig geen
problemen meer veroorzaken .
Ten slotte willen we opmerken dat beginwaarde, grenswaarde en stapgrootte
ook met uitdrukkingen mogen worden aangegeven. Het volgende voorbee ld
illustreert dit:
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50
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80

10
20
30
40
50
60
70
80

FOR K= 1 TO 2
PRINT K
FOR J = 1 TO 8
PRINT J,
PRINT
NEXT J
NEXT K
PRINT "EINDE"
END

FOR K=1 TO 2
PRINT K
F OR J =1 TO 5
PRINT J,
NEXT J
NEXT K
PRIN T "EINDE"
END

Resul taat:
10
20
30
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70

A=1
8 =2
C=3
FOR K= A TO (A+B)*C ST EP (A+C)/B
PRINT K
NEXT K
END

Oric-1:

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

2
1

Resultaat:
EINDE

1
3
5
7
9

D<' lezer kan als oefen ing zelf nagaan of dit alles klopt.
7(,

Atmos:

1
1
2
1

2

3

4

5

2

3

4

5

EINDE

17

Het programma start met een FOR ... NEXT-instructie die zich uitstrekt
van regel 10 tot 60. Binnen deze FOR ... NEXT-instr uc tie is een tweede
FOR ... NEXT-instructie opgenomen die zich uitstrekt van regel 30 tot 50.
We kunnen zien hoe voor iedere waarde van K steeds aJJe waarden van J
worden afgedrukt.
Op dit moment zullen de directe toepassingen van dergelijke construc t ies
nog niet zo duidelijk zijn. Na de behandeling van de array zal dat echter
stellig wel het geval zijn.

De volgorde binnen een programma: TR ON en TR OFF
Om te kunnen z ien hoe de lussen en de sprongen in een programma door
de computer worden doorlopen kunnen we gebruik maken van de TRONinstructie. Als we aan een programma de TRON-instructie toevoegen dan
verschijnen in volgor de alle regelnummer s zoals de computer deze heeft
verwerkt . We geven een voorbeeld :

5 TR ON
10
20
30
40

FO R K= 1 TO 4
PRINT K
NEXT K
END

malen dat de lus doorlopt•11 h. 1,1,
wordt het einde bepaald door het aantal
bepaalde op te gevc-n nl11<ll t lt' 1~
I{ EPEA T ... UNTIL-lus stopt als aan een
vo ldaan. Bijvoorbeeld:

10
20
30
40
50
60

INPUT " GETAL " ;A

1 =1
REPEAT

1 =2* 1

PRINT I
UNTIL l>A
70 EN D

Na het R UN- commando verschijnt op het beeldscherm:

GETAL?
Toetsen we nu bijvoorbeeld in:
(gevolgd door RETURN)

1 000

dan verschijnt op het scherm:

2
4

Resultaat na het RUN-commando :

[10][20] 1
[30][20]2
[30)[20)3
[30][20)4
(30)[1+0]
We z ien dat na de TRON-instruct ie eerst regel JO en 20 worden afgewerkt.
Hierna wordt de waarde van K afgedrukt (1). Nu gaat de compute r naar
regel 30 en krij gt daar opdracht om naar regel 20 terug te spr ingen. Hierna
wordt de volgende waarde van K afgedrukt (2) enz.
A ls de TRON-instructie maar voor een bepaald gedeel te van een programma
moet gel den, kunnen w e aan het eind van dit programmagedeelte de
TROFF-i nstructie plaatsen. Deze instructie beëindigt de werking van
de TRON-instructie. De TRON-instructie is vooral bruikbaar bij de ontwikkeling van programma ' s. Met deze instructie kunnen we zichtbaar maken
hoe het programma verloopt en wat er gebeurt op specifi eke plaatsen
binnen het programma.

REPEAT... UNTIL-instructie
De REPEAT ... UNTIL-instructie is duidelijk een broertje van de hiervoor
beschreven FOR ... NEXT-instructie. Ook de REPEA T ... UNTIL-instruc tie
maakt het herhaald uitvoeren van een r eeks instructies mogelijk. Wat is
dan het onderscheid t ussen deze twee instructies?
Het verschil zit in het e inde van de lus. Bij de FOR ... NEX T-instructie

8
16
32

64
128
2 56
512
1024
heeft het cijfer 1 verdubbeld tot het groter dan het
Het programm a werd De Jus van regel 30 tot 60 is herhaald tot aan
mgevoerde i~tal acht~r UNTJL wordt vo ldaan. Met andere woorden de
~:rhs;~~~o:,~r~~ onderbroken als I groter is geworden dan het ingevoerde
getal.

St opcondit i e, TRUE en F ALSE
In hoofdstuk 10 hebben we kennis gem_aakt . _met relatietekens enlnhu;A~\~
komsten . Deze uitkomsten z i jn res~ect tev~dtid w!a;t 1R~~w!~r .F ALSE.-D<:
worden deze condities r espect1evel1Jk aa~g . TR UE We vergelijken dt•
stopconditie voor de REPEA T . .. UNTIL- us 1s
•
vol gende twee programma's:

10
20
30
40

REPEAT
PRIN T " WAAR"
UNTIL TRUE
END

I')
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Na het RUN-commmando drukt de computer eenmaal WAAR af op het
beeldscherm, waarna het prog r am ma eindigt.
Nu he t volgende progra mma:

10
20
30
40

12. De array (de lijst)

REPEAT
PRINT "ONWAAR"
UNTIL FALSE
END

Bij de uitvoering van dit programm a komt de c omputer in een eindeloze
Jus t erecht waarmee onophoudeli j k het woord ONWAAR wordt afgedrukt.
He t programma eindigt pas al s we met ingedrukte CTRL- toets op de
C-toets drukke n.
Samenvattend kunnen w e zeggen dat de pr ogrammaregels binnen de REPEA T ... U NTIL-Jus herhaa ld worden uitge voerd tot de uitdrukking ac hter
UNTIL al s resultaa t TR U E oplevert.
De krac ht van de REPE A T ... UNTIL- instruc ti e z u llen we later nog tegenkomen.

De WAJT-instructie
Met _de W_AIT-instructie is het mo&e lijk een bepaa l de wachtt ijd tijdens
de u1tvoer1ng van een progr amm a 1n te kissen. Na de WAIT-instr uctie
moeten we tussen haakjes het aan ta l mi ll i seconden opgeven dat moet
worden gewacht. Als voorbeeld geven w e een prog r amma dat als een
stopwatch de tijd in minuten en seconden uangec ft met een maximum van
60 minuten.
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REM STOPWATCH
FOR M=O TO 59
FOR 5=0 TO 59
PRINT M,S
WAIT(100)
CLS
NEXT s
NEXT M
END

De eerste keer dat de binn enlus wordt doorlopen, wo rdt als gevolg van
regel 40 de begintijd (0 0) afgedrukt. Hierna krijgt de computer opdracht
om te wachten. In de WAIT-instruc tie is het getal 100 opgegeven. Bij
WAIT(J) wacht de computer 10 milli seconden . Bij WAIT(JO0) bedraagt
de wachttijd dus precies l seconde.
Hierna wordt als gevolg van rege l 60 het sc herm schoongeveegd en de
nieuwe tijd (de volgende stap uit de FOR ... NEXT-instructie) wordt op het
beeldscherm geplaatst. Dit herhaal t z ic h totdat beide FOR ... NEX T-instructies geheel zijn afgewerkt. We kunnen het programma onderbreken door
met ingedrukte CTRL-toets op de C-toets te drukken.

80

Introductie
Er doen zich in de praktijk veel situaties voor waarin we over een groo t
aantal variabelen will en beschikken. Stel b1Jvoorbeeld eens dat we m et
een voorraadadministratie te maken hebben. H1erb1J dienen we dan r ekening
te houden met artikel en en aantallen. Per artikel is er een getal (aanta l
van dat artikel) dat steeds kan variëren.
.
.
z o zou een voorraadadministratie van een kruidenier bijvoorbeeld door
het volgende programma kunnen worden beheerd:

10
20
30
40
50

REM INVOER-GEDEELTE
INPUT "THEE=" ;T HEE
INPUT "KOFFIE=" ; KOFFIE
INPUT "KAAS=";KAAS
INPUT "SUIKER =" ; SUIKER

5000
50 10
5020
5030
5040

voor alle
artikelen

R0M BIJWERK-GEDEELTE
INPUT "THEE VERKOCHT=" ; A
THEE=THEE-A:PRINT THEE
INPUT "KOFFIE VERKOCHT =" ;A
KOFFIE =KO FFIE-A :PRINT KOFFIE

8000 REM VOORRAAD OP?
8010 IF THEE 10 THEN PRINT "THEE BIJNA OP"
8020 IF KOFFIE 10 THEN PRINT "KO FFIE BIJ NA OP"

In dit voorbeeld gaan we er voor de eenvoud van uit dat een a_rtik el bijbesteld moet worden als er minder dan 10 'stuks'. voorradig Zijn. We z ien
h e de verschillende artikelen steeds door een variabele worden voorgeste,ld.
v~or de eenvoud is de naam van het artikel steeds als naam van de vari abele gekozen.
1
De lezer zal geen enkele moei te hebben om te constater en da t cl t pr 11

11 1

gr a m ma . in feite onbegonnen werk is. Wat bijvoorbeeld te denk
l 000 a rtikelen... l 000 INPUT-instructies voor het .
en van
INPUT-instructies voor het bijwerkgedeelte en 1O~n;o7;ged~elte? ... l 000
het laatste gedeel te? Dit programma past in geen enkel geh~:s ;~c~1::r' voor

Ik te rm DIM komt van het Engelse 'dim ens ions'. De l l vari abelen krijgen
door deze uitdrukking de namen:

A(O)

A( 1)

A(2)

A ( 3)

A(10)

~~;h a~sun~en t we ~et computers voorraadadministraties be;eren, st~rker

~~ri~~~~tfo~~ t€~:ei~;1~~ii:d~~:If

=~~:~:~a:~~~ior~d~;n~~;:~~~b1ea~~~

- het 1s m_ogelIJk om lange r ijen gegevens in externe eheu ens
slaan (bijvoorbeeld op cassette of floppy disc) en we1 op g ' op_ te
dat er gerichte b
k'
zon WIJZe
ewer mgen op die gegevens mogel ijk zii·n z0 ,
..
gegevens noemen we dan een file·
·
n r 11
- het is tevens mogelijk om met ;en eenvoudige uitdrukkin
aantal variabelen te introduceren. We doelen hierbï
dg een groot
spreken array.
J op e nu te beBeschouw als eerste voorbeeld van een programma waarin
voorkomt het nu volgende programma B'• d't
een array
tallen worden ingevoerd. Van deze ~et~llen' ~~~r~:;a moeten 10 gebepaald en naderhand moeten alle getallen nog een keer wi:de~o:fg:Jtudtt

10 DIM A(10)
20 SOM=O
30 FOR K=1 TO 10
40 PRINT "VOER GETAL ";K ; " IN=";
50 INPUT A(K)
60 SOM=SOM +A(K)
70 NEXT K
80 PRINT "SOM =";SOM
90 PRINT "DE WAARDEN WAREN"
1 00 FOR K= 1 TO 1 O
110 PRINT K,A(K)
120 NEXT K
1 30 END
Resultaat (gedeelte):

VOER GETAL 1 IN =? 14
VOER GETAL 2 IN =? 17
VOER GETAL 3 IN=? 6
SOM= 127
DE WAARDEN WAREN
1
14
2
3

17
6

We st a rten met regel l 0. Deze regel introduceert 11 variabelen
waarvan we
er trouwens maar l 0 gebruiken en wel met de uitdrukking:

DIM A(10)
82

Wc zien dat al deze variabelen bij wijze van spreken één 'farni l1 c•11,1.t111'
itt'bben, namelijk de letter A, en tussen twee haakjes staat dan een nu11111 1er
1lc1 t iedere variabele van een ander onderscheidt. Dit nummer 11ot' 111t
111en ook wel eens de index en de variabele duidt men dan ook wel een~
.ian met 'geïndexeerde variabele'. Een dergelijke reeks variabe len vorm l
11u een array.
l)eze variabelen mag men op dezelfde wijze als iedere andere r eeds besproken variabele gebruiken. Zo zijn de volgende uitdrukkingen toegestaan:

S0M=A(1)+24
A(2)=A(2)+SQR(A(4))
A(4)=A(3)~2+A(19)
De index mogen we ook indirect door middel van een variabele, ja zelf s
<loor middel van een uitdrukking aangeven. Zo zijn er dus drie situati es:
A(3)
index wordt direct door getal aangegeven;
A(K)
: index wordt indirect door variabele aangegeven;
A(K+4) : index wordt indirect door een uitdrukking aangegeven.
Het programma toont onderm eer dat vooral de c ombinatie van arrays en
F OR ... NEXT-instructies tot zeer krachtige concepten kan leiden. Laten
we het eens zorgvuldig doornemen.
Regel 20 geeft aan de variabele SOM de beginwaarde 0 en regel 30 start
met een FOR ... NEXT-i nstructie. Steeds zal de uitdrukking 'VOER GETAL
IN=' verschijnen (regel 40). Nu komt de INPU T -instructie:

INPUT A(K)
Als K gelijk is aan 1, zal op deze wijze aan de variabel e A(l) een waarde
worden toegekend. Deze waarde wordt dan bij de variabele SOM opgeteld.
De constructie 'SOM =SOM+variabele' kwamen w e al eerder tegen. Op
deze wijze wordt uiteindelijk de som van al l e waarden A(K) bepaald.
Deze waarde wordt als resul t aat van regel 80 afgedrukt. De daaropvolgende
FOR ... NEXT-instructie heeft tot gevolg dat alle waarden nogmaals worden
afgedrukt. Hieruit kunnen we dan opmaken dat iedere af zonderlijke waard e
inderdaad wordt onthouden. Merk op dat we dit programma even goed voor
l 000 getallen hadden kunnen gebruiken!
De eerste regel had dan moet en zijn:

DIM A(1000)
en tevens had de eindwaarde in de beide FOR .. . NEXT-instructies op 1000
gesteld moeten worden.

Enige toepassingen
Arrays in combinatie met FOR ... NEXT- instructies vor men indNd,1,1cl "''''
krachtig gereedsc hap. In het nu volgende tonen we enige bekende Lcwp 1~\111111•11,

111

Zoekacties
In veel gevallen willen we een lijst gegevens nalopen of er bepaalde waarden in voorkomen. We gaan ter illustratie uit van het zojuist besproken
programma en we willen nu nagaan of in de rij A(K) soms de waarde 14
voor komt en tevens bij welk rangnummer (K) deze waarde wordt aangetroffen. We breiden het programma daartoe uit met:
1 30
140
150
160
170
1 80
190
200

F0R K=1 TO 10
IF A(K)=14 THEN G0T0 180
NEXT K
PRINT "WAARDE 14 KOMT NIET VOOR"
G0 T 0 190
PRINT "KOMT VOOR BIJ K= ";K
PRINT "EINDE"
EN D

··
de zoekactie· een zoekactie die neerkomt op
1
, 1•I ,('IS 70 t/m 90 beschriJve~ d'
.
en' FOR NEXT-instructie is opge,., 11 eenvoudige JF-construc t1e
te in e
...
;•;''.n~;~er zal bij dit voorbeeld wellicht opmerken ... 'al s ik die gegeven;
'
,,
,'
·
ren dan kan 1k toch meteen nagaan o
1.,, h een voor een moet mvoe
'
.
•· ? , D i' t is ·uist maar we
- 1 · d
dan 1o stuks aanwezig ZIJn • ...
'
1
,., per art1ke mm ~~
dat we ook programma's kunnen opstellen, waarin
11,oeten ons voorste en
hoeven in te voeren en waarbij we dte
;~,'.~es~:~~t:e~~:~=~~ -~\\~o!~~:i~rsoppr~:~~~~a o\i~~~:~ Doepzgeev~!!~~~n~nku~~
m•n ?.an weer vanu, ee
t/m 50 dan ook worden vervangen door een
111 ûktl)k zullen de regels 20
d n bijvoorbeeld van cassette inleest
I'' ogrammagedeelte dat deze waar e
,·11 aan de arrays A(K) en B(K) toekent.

I\crekenen van minimum en maximum
Alles draait hier om regel 140. Iedere waarde A(K) wordt vergeleken met
14 en als A(K) overeenstemt met 14, zal een sprong naar regel 180 volgen.
Hierna volgt dan de melding 'KOMT VOOR BIJ K =' en de desbetr effende
waarde. Als geen enkele waarde van A(K) met 14 overeenstemt, zal
de computer zijn weg vervol gen met regel 160. Nu volgt de mededel ing
'WAARDE 14 KOMT NIET VOOR' en met een sprong wordt over de volgende PRINT-instructie heen gesprongen.
Merk op dat we wel uit een FOR ... NEXT-instructie mogen springen, maar
niet andersom.

Zoekactie bi j gekoppel de lijsten
Bij een voorraadadministratie hebben we artikelen en aantallen. Op grond
van bepaalde eisen wat betreft de aantallen moeten we al of niet artikelen
bijbestellen . Dit probleem leidt tot zogenaamde gekoppelde lijsten. In
het volgende voorbeeld gaan we ervan uit dat array A de codes (getallen)
voor de artikelen bevat en array B de aantallen per artikel. Bijvoorbeeld
als A(3)=4 l 7 en B(3)= l 4 is, dan geven deze waarden aan dat er van het
artikel met artikelcode 417 nog 14 'stuks' voorradig zijn.
Het volgende voorbeeld toont hoe we kunnen nagaan van welke artikelen
er minder dan 10 stuks voorr adig zijn:
10 DIM A(30), 8( 30)
20 F0R K=1 TO 30
30 IN PUT "ARTIKEL-CODE = " ;A( K )
40 INPU T "AAN TAL=";B(K)
50 NEX T K
60 PRINT "NU VOLGT SOR TEER - ACTIE"
70 F0R K= 1 TO 30
80 IF B(K) <10 THEN PRINT A(K)
90 NEXT K
100 END
Als resultaat van regel 20 t/m 50 worden alle gegevens ingevoerd. De
84

·
de vraa voor wat het maximum en het minil\ij veel berekeningen komkts is Het ~olgende programma toont de oplossing:
mum van een gegeven ree
·
10 DIM A( 1 0)
20 F0R K=1 TO 1 0
30 PRINT "GETAL " ; K;"="; : IN PUT A(K)
40 NEXT K
50 REM NU VOLGEN ZOEKACTIES
60 REM NEEM ALS STARTWAARDE
70 RE M VOOR MIN EN MAX DE
80 REM WAARDE A(1)
90 MIN=A(1) : MAX =A(1)
1 00 F0R K= 2 TO 10
11 0 IF A(K)>MAX THEN MAX=A(K)
1 2 0 IF A(K)<MIN THEN MIN=A(K)
130 NEXT K
"
140 PRINT " MIN =" ;MIN,"MAX = ;MAX
150 END
40 betreffen het invoeren van de gegevens. De regels 50
Regel 1~e~a~ten REM-instructies om aan te geven wat de opzet van. het
t/ m 80
.
H "erna wordt de rij getallen ingevoerd. In regel 90 krijgen
progra~ma is.
i
n MAX de startwaarde A(l) . Vervolgens worden deze
de variabelen MIN el
A(2) A(3) enz. vergeleken en iedere keer
waarden achtereen_vo gens met .
'
ordt gevonden wordt de desbetref,
d
· w minimum of maximum w
1
a
s
een
nieu
"
Id
(
1
l
00-130).
Ten slotte worden de gevon en
fende variabele bl)geste
rege
waarden afgedrukt.

Sorter en

So rteren is een van de meest voorkomende act ies bi j administratieve
programma's. Er bestaan veel sorteermetho den • Het nu volgende programm a

toont de mogelijkheid die bekend staat onder

de naam 'bubble sort':

10 INPUT "AANTAL WAARDEN ="· N
20 DIM A(N)
'
30 FOR K= 1 TO N
40 PRINT "GETAL ";K;"=";:INPUT A(K)
50 NEXT K
60 REM N U VOLGT SORTEREN
70 FOR K= 1 TO N-1
80 FOR J = 1 TO N-K
90 V=A(J) :W=A(J+1)
100 IF Vc=W THEN GOTO 120
110 A{J)=W:A(J + 1)=V
120 NEXT J
130 NEXT K
140 REM NU UITVOEREN
150 PRINT "GESORTEERD"
160 FOR K= 1 TON
170 PRINT A(K)
180 NEXT K
1 90 END

, 1 g<·~cheiden door komma's, plaatsen, bijvoorbeeld:
1) 1M A ( 3 , 4)
1111·1 staan na de hoofdnaam A twee getallen tussen de haakjes. In een
1, 1 i:<·lijke situatie spreken we dan van een meer-dimensionale array. P laa t,, 11 we twee ci jfers tussen de haakjes, dan spreken we van een tweeil11111·11sionale array, met drie cijfers van een drie-dimensionale array enz .
Il.Hit· de DIM - instructie A(3,4) worden de vo lgende variabel en geïntrodu-

, ,.,., d:
1\(0,0)
A ( 1 , 0)
A ( 2, 0)
A(3,0 )

AANTAL WAARDEN = ? 4
GETAL 1 =? 5
GETAL 2 =? 7
GETAL 3=? 4
GETAL 4=? 8
GESORTEERD

1)
1)
1)
1)

A(0 , 2)
A ( 1 , 2)
A ( 2, 2)
A ( 3, 2)

A ( 0, 3)
A ( 1 , 3)
A ( 2, 3)
A ( 3, 3)

A ( 0, 4)
A ( 1 , 4)
A ( 2, 4)
A(3,4)

l l1·1.e variabelen kan men weer op dezelfde wijze behandelen als de varialt,· lc n bij de tot nu toe behandelde 1 één 1 -dimensionale array. Het volgende
voorbeeld illustreert dit.
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Voorbeeld:

A ( 0,
A( 1,
A ( 2,
A ( 3,

DIM A(3,2)
FOR K=1 T O 3
FOR J = 1 TO 2
A(K,J)= 1ÜO * K+J
PRINT A(K,J);
NEXT J
PRINT
NEXT K
END

4

5

/\ Is resultaat van dit programma verschi j nt:

7
8
Bij dit p r ogramma draait het om het gedeelte t
bij worden steeds de opeenvolgende waarde
ussen regel 70 en 130. Hierwaarde groter is dan de tweede, worden de ~i~=rgeleken en als de eerste
deze procedure steeds te herhalen zull
d
waarden _verwisseld. Door
juiste volgor de komen te staan. Om' na teen aa~ hgetallen unemdelij~ in de
gaat, kan men tussen regel 120 en 130 het ~
doe dit precies in ZiJn werk
0 1gen e opnemen:
121 FOR M= 1 TON
122 PRINT A(M)
123 NEXT M
We raden de lezer aan dit ook werkel ijk te doen om zo na t
aJles precies in zijn werk gaat.
'
e gaan hoe

Meer-dimensionale arrays
Wc mogen na de hoofdnaam in e

en

DIM ·
-instructie ook meer ci jfers, en

101 102
20 1 202
30 1 302

We l aten het aan de lezer zelf over om als oefening na te gaan of dit
aJles klopt. Ten slotte verm elden we nog dat de hoofdnaam van een array
gelijk mag zijn aan de naam van een 'gewone' var iabele. Zo mag in een
programma zowel de variabele A al s de array-variabelen A(l), A(2) .•. A(lO)
voorkomen. Om onderscheid te maken tussen een 'gewone' variabel e en
ee n array- variabele (ook wel element van een array genoemd), spreekt
men bij de laatste ook wel van een 'geïndiceerde var iabele ' .
Meer-dimensionale arrays spelen onder andere bij veel administratieve
problemen een rol. Als we nogmaals het voorbeeld bij de 'zoekacties bij
gekoppelde lijsten' beschouwen, dan zal duidelijk zijn hoe de eerste rege l
van dat programma nu met één twee-dimensionale array kan wordt'l1
besc hreven. Ook b i j veel mat hematische problemen komen de meer- diml'l1
sionale arrays van pas.
Gezien het karakter van deze introductie zullen we daar ec h U•r 1111' 1
dieper op ingaan.

86
117

~chema duidelijk. Het hoofdprogramma beslaat regel 10 t/m 270. Op
11
, f'<'I 100 wordt voor de eerste maal de subroutine aangeroepen. De compu11, ' vervolgt dan het programma met regel 300 enz. Eenmaal bij regel 350
1
11111:ckomen (RETURN) keert de computer weer terug ~aar het hoofdproI,_I.11 11 ·na en wel naar de regel die volgt op de GOSUB-mstruct1e ~aarmee
,1, ~L1broutine werd aangeroepen. Zo keert de computer u1temdel1Jk terug
t,q regel 11O. Bij r egel 200 aangekomen, wordt _weer naar de subroutine
tlw op r egel 300 begint gesprongen. Na het bereiken van rege l 350 volgt

, ,,

13. Subroutines en het definiëren van
functies met DEF FN

10
20

Inleiding
In dit hoofdstuk_ zul_len we duidelijk de winst van onze computer gaan z ien.
Onze co_mputer Is uitgerust met een zeer uitgebr eide BASIC-ver sie, ook wel
aange?u1d als 1e~tended B_ASIC '. Deze BASIC-versie maakt het volledi
gebruik van functies mogelIJk,
g
In ve_el situat!es _willen we op verschillende plaatsen in een programma een
identieke serie instructies verwerken. H et zou natuurlijk fraa i z i jn al
we zo'n serie_ dan afzonde_rlijk kunnen aangeven om als het nodig is eve~
naar deze serie toe te springen, om daarna het 'hoofd'-programma gewoon
weer te vervolgen .
In standaard BASIC maken we dan gebruik van de subroutine.

1 00
110

GOSU B

200
210

GOSUB

270
300

STOP
REM BEGIN SUBROUTINEJ-

3 50

RETURN

300
hoofdprogramma

300

subr ouline

Het gebruik van subroutines.
Subroutines
Meestal noemen we het programma van waaruit gesprongen moet worden
het ' hoofdprogramma' en het programmagedeelte waar tijdel ijk naar
toe wordt gesprongen de 'subroutine' .

weer een sprong terug, nu naar regel 2 10. Merk de STOP-instructie bij
rege l 270 op. Op deze wij ze wordt vermeden dat_ de computer ongewtld
weer met de instructies van de subroutine zou beginnen. Dit zou trouwens
b ij regel 350 tot een fout melding leiden (er wordt dan namelijk een RETURN aangetroffen zonder corresponder ende GOSUB-instructie).

Een subroutine is een programma-gedeel te dat vanuit een willekeurige
plaats in het hoofdprogramma kan worden opgeroepen.
BASIC biedt voor een dergelijke constructie de GOSUB-instructie. Deze
heeft steeds de volgende vorm :
GOSUB regelnummer
Het eff ect van deze instructie is dat naar het aangegeven r egelnummer
wordt gesprong~n, waar het programma wor dt voortgezet. Als zodan ig is
er ge~n ver schil met de GOTO-m struc t ie. Dat verschil is er echter w el
degel!Jk, omdat de comput er, eenmaal aangekomen bij de instructie
RETURN
automatisch terugkeert naar het hoofdprogramma en wel naar de regel die
volgt op de r ege l waar de GOSUB- instruct ie stond.
I n de afbeelding op pagina 89 maken we de constructie aan de hand van

88

Voorbeeld
In dit voorbeeld z ullen we het berek enen van het aantal permutaties tonen .
We leggen eerst het begrip permutaties uit. Stel dat we N verschillende
voorwerpen hebben (N is bijvoorbeeld 8), dan kunnen we ons de vraag
stellen, op hoeveel verschillende manieren we hier rijtjes van M voorwerpen
(M is bijvoorbeeld 4) uit kunnen samenstellen. We gaan er h1erb1J van
uit dat met de volgorde tevens rekening wordt gehouden. Zo 1s de reeks
A, 'B, C een andere reeks dan C , B, A. Welnu, het aantal mogelijke rijtjes
ter lengte M, uit een serie van N voorwerpen , noemen we het aantal permutaties. Dit aantal wordt ber ekend door de volgende formule toe te
passen:

N!
(N-M)!
89

Met de uitdrukking N ! geven we de volgende vermenigvu ldiging aan:

We duiden dit ook wel eens aan met 'de faculteit van N' .
Voor beeld: 3! = 3 x 2 x 1 = 6.
Evenzo

wordt

met

(N -M)!

de

tl,·

·I . H et
rest een peu 1esc h 1
permutat ies wordt:

volledige pr ogramma ter bepaling v.111 111'1

1o111tc1 I

N x (N - 1) x (N-2) x ... x 2 x 1

volgende

vermenigvuldiging aangegeven:

(N-M ) x (N-M-1) x (N-M-2) x ... x 2 x 1
We zien dat er bij onze formule tweemaal zo ' n faculteit moet wor den
uitgerekend, namelijk de faculteit van N en de facu lteit van N - M. l n dit
geval lijkt het zinvol om het berekenen van een faculteit in een afzonderlijke subroutine onder te brengen. De volgende routine berekent de faculteit:

10 INPUT "GE TAL =";F
20 GOS UB 400
30 PRINT FAC
40 STOP
400 IF F=O OR F=1 THEN FAC =1:GOTO 450
410 FAC=F
420 FAC=FAC*(F- 1 )
4 30 F=F - 1
440 I F F> 1 THEN GO TO 420
450 RETURN
De routine wordt door de regels 400 - 450 beschreven. De eerste regels
zijn enkel om een getal in te voeren, de routine aan te roepen en het
resultaat af te drukken. Dit eer ste programma dient dus in feite om de
subroutine uit te testen.
We zien hoe de faculteit van F wordt ber ekend. Eerst wordt aan F een
waarde toegekend (regel l O) en de subr outine wordt aangeroepen (regel 20).
Op regel 400 volgt een test of F gelijk is aan l of 0, en indien dit het
geval is, krijgt FAC de waar de O. Tevens wor dt de subroutine dan weer
verlaten door een sprong naar regel 450. Terzijde merken we op dat de
faculteit van O per defini tie l is, vandaar dat in regel 400 tevens met O
rekening word t gehouden. Als F groter is dan l wordt F AC eerst gelijk
aan F gesteld en vervolgens met F - 1 ver menigvuldigd (r egel 420). Hierna
wordt F met l verlaagd (regel 430). Zolang F nog groter is dan 1 wordt
het vermenigvuldigen herhaald. Probeer voor u zelf maar eens na te
gaan dat op deze manier inderdaad de fac ulteit van het ingevoerde getal
wordt berekend.
We testen het programma uit. Na het RUN-commando toetsen we 4 in:

1 Q PRINT "PERMUTATIES"
20 REM N I S AANTAL VOORWERPEN
JO R~ M WE VORMEN RIJTJE S TER LENGTE M
40 INPUT "N=" ;N
50 F= N
60 GOSUB 400
70 TELLER=FAC
80 INPUT "M =" ;M
90 F=N -M
100 GOSUB 400
11 0 NOEMER=F AC
120 PERM=TEL LER / NOEMER
130 PRIN T " PE RMU TATIES= " ; PERM
140 STO P

400 IF F=O OR F=1 THEN FAC=1 : GOTO 440
410 FAC=F
420 FAC= FAC*(F - 1 )
430 F=F -1
440 IF F> 1 THEN GOTO 420
450 RETURN
Voorbeeld van een resul t aat:

PERMUT ATIES
N=? 8
M=? 4
PE RMUTATIES = 1680
De subr outine is exa~t overgenomen.
vanNdeMfaHcu1e
ltr~~
cbepal_en
ultett van
- •

De regels 40 - 70 betreffen het
bepalen de regeh 80 - 110 de fa-

;~~d~ h~~ :::t:~opermutaties berekend en afgedrukt.

Geneste subroutines
dat een subroutine weer naar een volgende mag springen.
~e me~koe~s;pbij RETURN zal dan worden te r uggesprongen naar de subro:tf:en van waar uit de tweede subroutine werd aanghe:o~oeonfdp~~g~=: ~ :
RETURN tegen dan keren we weer naar e
we de deelprogramma's (subr outines) naast elkaar plaatsen, wordt
het volgende schema gevonden:

~~fu~~a~~s

GETAL=? 4
24
Kortom, de computer geeft als antwoord 24 en dit is inderdaad het ju iste
antwoord: 4 x 3 x 2 x 1 = 24. Nu we eenmaal deze routine hebben, is

90
') 1

Op deze wijze kunnen we veel subroutines aan elkaar rijgen. Een afzonder
lijke mogelijkheid wordt geboden door de

14. Manipulaties met strings

ON ... GOSUB-instructie

i:

Deze komt, wat constructie betreft, geheel en al met de reeds besproken
ON ... GOTO-instructie overeen.

r■l'----7'~

Il

Definiëren van functies: DEF FN

~

;j0\

Onze computer besch ikt ten slotte nog over de mogelijkheid om zelf funct ies te definiëren, functies die dan in he t progr amma kunn en worden
opgeroepen. We starten onmiddellijk met een voorbeeld:

10
20
30
40
50

X=12
OEF FNSOM(X)=X+X * (X -3 )/(X*3)
PRINT FN SOM(X ) ,
PRINT 5*FNSO M(X )
END

r;

=-----<"---;.:;y, =,.::

'IJ

1

Na het RUN-commando verschijnt:

15

75

In r egel 20 wordt de functie gedefinieerd als X + X * (X - 3) / (X * 3). Regel
laat zien hoe de functie wordt aangeroepen. In regel 40 wordt get oond
dat de functie ook mag worden aangeroepen als onderdeel van een expressie.

30

De regel die met DEF beg int, definieert dus onze functie. Na de term OEF
volgt a l tijd FN en een zelf gekozen naam. In di t geval is de naam SOM .
Hierna volgen haakjes en tussen de haakjes is de variabele aangegeven
die in de functie wordt gebruikt. N a het =-teken volgt dan de definitie
van de functie.

B SIC ook de mogelijkheid kent om reeksen
In hoofdstuk 7 zagen we. dat
A
. bei en toe te kennen. In hoofdstuk
sc hrifttekens, kortom strings, aan rv:r1a m met string-arrays te werken.
12 zagen we _zelfs dat het moge IJ J '~ e~ strings mogelijk? Mer kwaardig
Wel ke bewerkingen ZlJn er kn_u ztoak ns dat we kunnen gebruiken nogal
is het aantal bewer ings e e
.
g!~~~~t. Het teken + i s het enige dat we kunnen gebr uiken.
Voorbeeld:

10
20
30
40
50

A$ ="COM"
B$="PUTE R"
C$ =A$+B$
PRINT C$
END

Resultaat:

CO MPUTER
n strin s vermenigvuldigen of delen of iets dergelijks.
We kunnen__ dus gee
1 ~ cties die op str i ngs van toepassing zijn, zoda t
Gelukkig ZJJn er_ zeer. vee . un
str in s kunnen uitvoeren. In het nu vo l we toch allerlei m an 1pulat1es met
g
van de verschi llende moge lijk•
gende geven we a llereerst een oRsom;;n~elati etekens die in IF ... TI JEN
h d n Hierna zullen we zien,
oe
.
..
i:st~u~ties worden gebruikt, ook op strings van toepa_ssing ZlJn.
We starten nu met een over zicht van de string-functies.

92

LEN

J 11

1

Met de LEN-functie wordt het aantal schr ifttekens van een string bepaald.
Bijvoorbeeld:

A$ ="ATMOS"
A=LEN(A$)

1·cgel

l O wordt aan A$ de string 3 toegekend . In de daar opvolgende

,·gel wordt aan B het getal 3 toegekend en w el door de VAL-(unctic

op /\ $ toe te passen. Om te illustrere_n dat_ de omzett in g _naar een getal
wc-r kelijk heeft pl aatsgevonden, vermenigvuldigen w e de var iabe le 1> rnct 3.
I)<• u itkomst za l nu niet meer ver bazen.

.'i'/'H$

levert het getal 5; de string ' A TMOS ' telt i mmers 5 schrifttekens.
geven nog een voorbeeld:

10
20
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INPUT "VOER EEN NAAM I N: " ; A$
L=LEN(A$)
PRINT "DEZE NAAM IS 11 ; L; 11 TEKENS LANG"
END

Ik str ing-functie STR$ levert een string al s resultaat op._ Dat kunnt'l1
wc opmaken ui t het feit dat achter de naam van deze f unctie een dol lMtcken staat. Merk op dat dit b i j de LEN- en VAL-functie niet het geva l
was . De f unctie STR$ kunnen we opvatten als 'omgekeerde VAL-functie '.
Werd bi j de f unct ie VAL een string i n een overeenkomstig getal omgezet,
bi j STR$ wordt juist een getal in een over eenkomstige str ing omgezet. Het
volgende voorbeeld illustreert dit :

In _regel 10 zien we een INPUT-instruct ie. Hie rm ee wordt de ingevoerde
string aan A$ toegekend. N a het com m ando RUN wordt eerst de tekst
' VOER _ EEN NAAM IN: ' afgedrukt. Wc testen he t programma door een
string in te toetsen , bijvoorbee ld:
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TOM POES
Hierna toont de computer:

DEZ E NAAM IS 8 TEKENS LANG

Resultaat:

3 X 3=

Misschien had u de waarde 7 verwacht. De computer telt echter ook
de spa t ie tussen TOM en POES mee .

te

iJlu st re r en,

beschouwen

we

eerst

de

Hier wordt aan de string-variabel e de string '1 23' toegekend. Let w el, h i er
wordt een string toegekend en geen getal!
In een aantal situaties willen we een string, die in feite ook als getal
kan worden gelezen, ook werkel ijk naar dat getal omzetten. Wel nu in
dit geval kan men de VAL-functie toepassen. Een voorbeeld:
'

A$ =" 3"
B=VAL(AS)
C=3*B
PRIN T "3 X 3 =";C
END

Resu l taat:

3 X 3= 9
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het geta l 9 toegekend. De om zetting van dit getal,
overeenkomst i ge teken , vindt in regel 30 pl aats.
we nu echt met een str ing te maken hebben; we
resultaat spreekt voor zich.

volgende

A$ ="123"

10
20
30
40
50

9

In regel I O wordt aan A
naar de string met het
Regel 40 ill ustreert dat
koppelen C$ aan B$. H et

VAL
Om de VAL-func tie
instructie:

A=9
B$ ="3 X 3="
C$=S TR $(A)
DS=B$+C$
PR IN T D$
END

ASC
Met behulp van deze functie kunnen we de eerst e l etter van een string
in een getal omzetten. Vol gens een afspraak behoort bij iedere letter, of
meer in het algemeen, bij ieder schriftteken, een code. Deze codes noemen
we de ASCII-codes. Zo komt bijvoorbeel d de letter A m et de code 65 overeen. We geven een voorbeeld:
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40

XS ="AAP"
K=ASC(XS)
PRINT K
END

Na het RUN-commando verschi jnt de waarde 65. D it is inderd aad d<•
ASCH-code die behoort bij de eerste letter (A) van de aangegeven &t ri11g.
D e ASC- f unctie kunnen we bijvoorbeeld gebruiken om woorden t e ,ll I U
betiseren.

CHR$

11u; 11r$
We zouden dit de 'omgekeerde' ASC-func tie kunnen noemen . Het argum ent
is nu de ASCII-code en de 'berekende waarde ' het overeenkomstige schriftt eken. We geven een voorbeeld:
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11, \~\G HT$ is de logische t egen 11anger_ van d e LEFT$-fun, ti c : nu gaü l he l
1,.,·tb om de laatste tekens van een string. Een voorbeeld:

K=65
XS=CHRS(K)
PR IN T XS
END

Na het RUN-commando verschijnt :

10 XS="MAKEN"
?0 AS =RIGHTS(XS,3)

J O PRINT AS
40 END
\h resu ltaat verschijnt:

A

KEN

Dit resultaat zal ons na het voorafgaande programma niet meer verbazen.
Met behulp van de C HR$-functie kunnen we dus eenvoudig nagaan we lke
ASCII-codes bijvoorbeeld me t de letters A t/m Z overeenkomen. Probeer
in dit geval maar eens het volgende programmaatje uit:
1 0 FOR K=ASC("A") TO
ASC("Z")
20 PRINT CHRS(K) ,K
30 NEXT K
40 END

Ml/) $

Ik MID$- functie is de laatste func tie om, uitga ande van ee n strt°g , een
d,·e l van die str ing (m en zegt wel de 'sub-string') t e bepalen. De a ge mene
11pbouw is:

MID$(X$,K,J)
11 iermee wordt a angegeven een string ter lengte van J tekens uit de
·, tr ing X$ te 'snijden', te beginnen op het K-de teken van X$. Ee n voor bee ld:

LEFT$
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De naam van deze functi e eindigt weer met het dollarteke n. Dit houdt
in dat de f unctie een string oplevert. De algemene opbouw is:

LEFTS(XS,K)
en hiermee wordt dan de string bere kend die bestaat uit de eerste K tekens
van de string X$. Een voorbeeld:
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XS="COMPUTER"
AS=LEFTS(XS,3)
PRINT AS
END

XS ="COMMENTAAR"
AS=MIDS(XS,2,5)
PRINT AS
END

Dit programma geeft het volgende resultaat:

OMMEN
Commentaar overbodig:

Dit programma leve rt a ls uitkomst:

COM
P robeer het volgende programma ook eens:

10
20
30
40
50
60
70

XS =" CO MPUTER"
L=LEN(XS)
FOR K=1 TO L
AS =LEFTS(XS,K)
PRINT AS
NEXT K
END

SPC

De SPC-functie he eft tot effect, dat een aangegeven aantal spat ies op
he t scherm wordt afgebeeld. Voorbeeld:

10 X$="A" :YS="B"
20 PRINT XS;SPC(10);Y$
30 END
Resultaat:
A

B

Me rk op hoe hier JO spaties zijn toegevoegd.
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Re la li e-symbolen
H oewel wc geen symbolen als * en / bij strings mogen gebruiken, mogen wi·
\~c l de tekens <, <=, >, >= en <> bij strings gebruiken. Op zich lijkt een
ut tdrukking als A$< B$ onzinn ig, maar als we bedenken, dat aan all e teken,
ook ASC II -codes (dus getallen) zijn verbonden, komt een en ander minder
onwaarschijnlijk over.
~ij een uitdrukking als A$<B$ worden A$ en B$ op grond van hun alfabetische rangsc hikking m et elkaar vergeleken. D e uitdrukking A$<B$ wil
dan zeggen ' A $ komt voor B$ ' .
Met deze wetenschap in het ac hterhoofd kunnen we ons sorteerprogramma
van hoofdstuk 12 eenvoudig aanpassen, zodat we ook nam en in alfabe tische
volgorde k unnen sorteren. Probeer het volgende programma maar eens uit:
10 INPUT "AANTAL WOORDEN = ";N
20 DIM A$( N ),'
30 FOR K=1 TO N
40 INPUT A$(K)
50 NEXT K
60 REM NU VOL GT ALFABE T ISEREN
70 FOR K= 1 TO N-1
80 FOR J: 1 TO N-K
90 V$ = A$(J) :IY $=A$(J+ 1 )
100 IF V$ <= W$ THEN GOTO 1 20
1 1 0 A$(J) = W$:A$( J+ 1) = V$
120 NEXT J
130 NEXT K
140 REM NU UITVOEREN
150 PRINT "GEALFABETISEERD"
160 FOR K= 1 TO N
170 PRINT A$(K)
180 NEXT K
1 90 END

Voorbeeld van een r esultaat:
AANTAL WOORDEN =? 4
? WEKKER
? AAL
? AAK
? KIKKER
GEALF ABE TI SE ER D
AAK
AAL
KIKKER
WEKKER

Merk op dat de structuur van het programma inderdaad exact met het
sorteerprogram ma van hoofdstuk 12 overeenkomt.
Spelletj e

Aun het slot van dit hoofdstuk willen we een minder seri euze, maar daar om
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111,., minder leuke toepassing laten zien. Het volgende progr,11n111.:1 toont
Het is de bedoelin~ dat u een woor d 11101•1 r -.1c!c11
letters bestaa t . Enfin, toets het progr.1111111,1 111,1,11
, '''" in, de aanwijzingen volgen vanze lf op het scherm . Wc:- g1·v<•11 d<'/l'
I ,·, 1 geen uitleg van het progr_amma. Korto m, voor een r<•g1•11.H hl 1g1•
uldag heeft u nu tevens een aardige puzz le.
l'1ogramma:
11 "1 11l·lijk een spel letje .
d.11 uit precies zeven

10 DIM C$(7),D$(7)
20 READ AS
3 0 K= INT(RND(1 )* 7)
40 NB = 0 : H$ =" "
50 BS = MID$(A$,1 + 7*K,7)
60 FO R N= 7 TO 1 STEP - 1
70 C$(8-N) = MID$( B$,N,1) : D$ (8 -N) = "*"
8 0 NEXT N
90 PRINT "RAA D HET WOORD"
1 00 PRINT "*******"
110 PR INT "KIE S E EN LETTER";
1 2 0 NB = NB+1
130 INPUT LS: IF LS= "" THEN GO TO 130
140 PRINT L S :PRINT : HS= HS+LS
150 FOR N= 1 TO 7
16 0 IF LS = CS(N) THEN PRI NT LS; :DS (N)=LS : GOTO 1 90
170 IF DS(N) <> "*" THEN PRINT D$(N);:GOTO 190
180 PRINT"*";
190 NEXT N
2 00 IYS =" ":Z S=""
2 10 FOR N= 1 TO 7
2 20 WS= IYS+D S(N) : 7S = ZS+CS(N)
230 NEXT N
240 PRINT
250 I r WS = Z S THEN GO TO 290
260 PRINT "GEBRUIKTE LETTERS"
270 PRINT HS
280 GO T O 110
290 PRINT " GE RADEN !! ! IN"
300 PRINT NB ; " BEURTEN"
3 1 0 PRINT "NOG EEN KEER?"
320 PRINT "TYP J OF N"
330 INPUT QS :IF QS = "" THEN GOTO 330
340 IF QS =" J" THEN GOTO 30
350 DATA ''GNINEPORETSMAHLEEIVULFNEOZIESNETHCA\VGNI
LAWDG IT SGNA"
360 END

De h ier getoonde programmeerstijl zouden we willen aanduiden met 'typische BASIC-stijl'.

15. Geluid

60 NEXT K
70 FOR K=1 TO 5
80 EXPLODE:WAIT(40)
90 NEXT K
100 END
1lc- W AIT-inst ructies worden hier gebruikt om de ge luiden de gc legmht'icl
1<' geven om uit te klinken. Zonder deze WAIT-instruct ics zou he t L<'
·,11cl gaan en daarom romm elig k l inken.
Ik instructi e PING ten slotte geeft een beltoon die voor a llerl e i cloc lc- indm
k,m worden gebruikt.

De instructies SOUND, MUSIC en PLAY

Inleiding
Ook h_ier gooit onze computer ho e o en
..
mogelqkheden met de geluidseffecte; die g . _Vrijwel onbegrensd zijn de
kunnen toveren. Deze gelu ide
we uit de ingebouwde luidspreker
aan de spelletjes _die we pr ogra~m!~::.n een extra dimensie, bijvoorbeeld
De gelu1dsmogell)kheden z ijn ver deeld in t
instructies die een door de f b .k
wee groepen. Er is een groep
er is een groep instructies wa:r~1e:nt vas~Îesteld geluid produceert en
m eren. De eerste groep is er handi ~~ ze
een _klank kunnen programde tweede groep veel mogeliÎkhedeng b. dhet gebruik_ bi) spelletj es, terwijl
bootsen.
ie t om muziekinstrumenten na te

Me t de instructies SOUND, MUSIC en PLAY is het mogelijk om ze i f
w i j sj es te maken en muziekinstrumenten na te bootsen . We kunnen met
deze instructies niet alleen bepaalde tonen l aten klinken, maar ook cl<'
klankkleur van de tonen beïnvloeden. De SOUND-instructie is voo r a l te
gebruiken om allerlei effecten te be reiken omdat we hier zowel tonen a l s
ruis mee kunnen maken. De vorm van de SOUND-instructi e i s st eeds a l s
vo l gt:
SOUND kanaal , toonhoogte, volume
waarbij: kanaal
toonhoogte
volume

Vaststaande geluiden
Met de instructies ZAP SHOOT E
een door de fabrikant '
'
XPLODE en. PING is het mogelijk om
maar eens in:
voorgeprogrammeerd geluid te laten kli nken. Toets

ZAP

(gevolgd door RETURN)

en duidelijk klinkt een wegstervende f lu1tt
kogel. Maar dat is nog niet all es. Met
oon zoals bi) een overflu1tende
l at en klinken. We toetsen rn:
SHOOT kunnen we ook een schot

SHOOT

(gevolgd door RETURN)

en nu klinkt een schot. Het is zelfs mo eli .k
na te bootsen. We doen dit met de . t g _J om een granaat- of bominslag
H et volgende programma geeft
rns -~~ette E_XPLODE.
geluiden d i e het produceert zoude:~n ~ ustrat1e van de mogelijkheden. De
i e misstaan m een cowboyf ilm.
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FOR K=1 TO 5
SHOOT:WA IT( 20)
NEX T K
FOR K=1 TO 5
ZAP:WAIT(20)

1, 2 en 3 toonkanalen zi jn en 4, 5 en 6 ruiskanalen;
van hoog naar laag 0-4100 is;
van minimum naar maximum 1-15 is. Als v oor
volume O wordt gegeven kan met de PLAYinstructie de klankkleur van de toon worden
beïnvloed.

Met de SOUND-instructie kunnen alle tonen apart maar ook traploos worden
weergegeven. Het i s dus mogeli jk om bijvoorbeeld de tonen A , B en C maar
ook de tussenliggende tonen met een verschil v an 1 Hz weer te geven.
In het volgende programma worden alle beschikbare t onen trapl oos w eer gegeven:
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FOR K=O TO 4100
SOUND 1,K,10
NEXT K
PLAY 0,0,0,0
END

De instructie PLAY O,O,O,O (op de PLAY-instructie komen we ovcrigt•n~
nog afzonderlijk t erug) op regel 40 zorgt er voor dat de l aa l ~t<' 10011
wordt beëind i gd. Als we deze PLAY-instructie niet opne men bi ij f t d<·
laatste toon doorklinken. Dit geldt ook voor de hierna te bespr eken Ml J',I('
instructie.
Het is duidelijk dat met de SOUND-instructie ieder e will ekel1rig<' 1n,•lnclh·
kan worden gemaakt. De lengte van de verschillende tonen i<,lll wm ci<·ll
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ingesteld met WATT-instruct ies. De toon bli Jft d
J
als met d
wAIT ·
an net zo ang doork linken
het vo .
e
-mstructies i s aangegeven. Als voorbeeld
rIge programma, waarbi j de tonen
t
nemen w e
lengte van l seconde.
nu rapsgewijs klinken met een
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FOR K=O TO 4100 STEP 50
SOU ND 1,K,10
WAIT(100)
NEXT K
PLA Y 0,0,0,0
END

/\ ,~ laatste gel uidsinstructie bespreken we de PLAY -ins t r uc tie. In tegen·, tclling tot de SOUND- en MUSIC - instructie kan met de PL/\ Y- instru,t ie
gl'en gel uid worden voortgebracht. De PLA Y-instruct ic dien l er nanlt'I ijk
voor om de klank die wordt opgewekt door de SOU ND- of MlJSIC'-i11~L1uc til'
te beïn vloeden . De PLAY - instructie werkt echter a lleen ub, zoJb ct•rcil'r
gezegd, voor het volume 0 is aangegeven in de SOUND- of MlJSIC' in~Lruct ie. De vorm van de PLAY -instruct ie is al s volgt :
PLAY toon kanaal, ruiskanaal, envelope, envelope-J engte
waarbij : toonkanaal

ruiskanaal

De MUSIC-instruct i e is een instructi e waarm
..
kan worden samengesteld D
.
.
ee gemakkelijk een melodie
bijvoorbeeld op een piano ~ijn et:e vi~~:~uc~e geeft de_ tonen zoals deze
De vorm van deze instruc tie is:
. et toanbere1k IS zeven octaven .

envelope

4 =k anau l
0=a l les ui t geschakeld
5=kanaa l
1=kanaal l
6=kanaal
2=kanaal 2
?=kanaal
3=kanaal 1+2
4, 5 en 6 . H ierm ee kan aan de
worden toegevoegd;
de vorm van de toon. Deze kan
wor den i ngesteld:

~

MUSIC kanaal, octaaf, toon, vol ume
waarbij: kanaal
octaaf
toon

volume

l, 2 en 3 toonkanalen zi jn·
0 t/m 6 van _Jaag naar hoog is;
l=C
7=F i s
2=Cis
8=G
3=0
9 =Gis
4=Dis
10 =A
5 =E
l l =Ais
6=F
l 2=B
van m inimum tot maximum 1- 15 is. Als voor
volume O wordt gegeven kan met de PLAYinstructie de klankk l eur van de toon worden
beïnvloed.

De hoogste C (in r ege l 80) I S weer de eerste toon van het v ierde
octaaf.
Ook hier wordt de
J d
b
wederom
me o i e
eeïndigd door de PLA Y-mstruct1e die er
voor zorgt dat de laatste t oon niet door blijft klinken.
'
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~

3

~

4

~

6
7 =

envelope- lengte

1

toon nd~
a ls vo l gt

t oonlengle
\ ""''"'"'

doorklinkende

5 =

D e toonladder van C in het derde oct aaf
meerd:
kan als volgt wo r den geprogr am-

10 MUSI C 1, 3, 1 ,10 :WAIT(10)
20 MUSI C 1,3,3,10:WAIT(10)
30 MU SI C 1,3,5, 10 :WAIT(10)
40 MUSIC 1, 3,6 ,1 0: WAI T(1 0)
50 MUSIC 1,3,8,10:WAIT(10)
60 MUS I C 1, 3, 10, 10 :WAIT( 10 )
70 MU SIC 1 ,3 ,1 2, 10:WAIT(10)
80 MU SIC 1,4,1,10:WAIT(10)
90 PLA Y 0,0,0,0
100 EN D

2

3
3 11
3+2
3121

toon

-------

~

dit wordt aangegeven met een getal tussen
0 en 32767 . Hiermee kunnen we de st art- of
wegsterftijd van de toon aangeven.

Als voorbeel d geven we een programmaat je van de chromat isc he toon laddcr
(dit zijn de opeenvo lgende halve tonen) i n het de r de octaaf:
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FOR K=1 TO 12
PLAY 1,0 , 1,500
MU SIC 1 ,3 ,K ,O
WAIT(20)
NEX T K

60 EN D
In r egel 20 zien we de PLAY-instructie waar mee de kl ankkl eur wordt v,I~t
gesteld. In rege l 30 wordt door K i n de MU SI C-instruct i e de Loonhoog1'·
weergegeven. D e W A IT-instructie op regel 40 zor gt er voor d.i t ei(' LoIw11
el kaar niet t e snel opvolgen. H et geheel klinkt a l s een toonk1ddt•r op
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een gitaar. Met het nu vol gende programma
een meJod1etJe ten gehore gebracht:
wordt op eenvoudige

10 FOR N=1 TO 8
20 READ A
30 PLAY 1,0,2,700
40 MUSIC 1,3,A,O

16. Werken met kleur en het maken van
plaatjes

50 WAIT(40)

60 NEXT N
70 DATA 10,6,8,1,1,8,10 6
80 END
'
Als met de voorgaande instructi es eni e erv .
.
erg mooie resultaten worden verkre en gV 1 aring is opgedaan, kunnen
verlevendigd door ze uit te b .d
g · ee programma's kunnen worden
rei en met aller!e1 geluidseffecten of muziek.

l: én plaatje zegt meer dan duizend woorden, volgens een beroemd C hince~
gezegde. Het is dan ook niet toevallig dat onze computer aJ!erlei mogelijkheden biedt, om op eenvoudige wijze figuren samen te stellen. Ook hel
werken met kleur is op onze computer niet moeilijk. Dit geeft tevens
de mogelijkheid om allerlei spellet jes veel aantrekkelijker en duidelijker
te maken.
/\ l s we de computer aanzetten wordt deze automatisch in de TEXT- mode
geschakeld. Dit heeft tot gevolg dat alles wat wordt ingetypt direct
op het beeldscherm verschijnt. Als het beel dscherm vol is wordt automatisch gescrolled, hetgeen betekent dat er onderaan het beeldscherm steeds
plaats i s om nieuwe tekst in te typen.
Het is echter niet zo dat we in de TEXT-mode alleen maar met tekst
op het beeldscherm kunnen werken. We hebben namelijk in de TEXT-mode
ook de mogelij kheid om afbeel dingen te maken. Deze afbeel dingen verschij nen dan in de zogenaamde l age resolutie . L age resolutie wi l zeggen dat
de afbee ldingen niet al te scherp worden weergegeven . Als we echt scherpe
afbeeldingen wil l en maken dan moeten we in hoge resolutie werken. Hier
komen we later in dit hoofdstuk nog op terug.

Kleur
Voor het werken met kleur zijn op on ze computer twee instr uc ties beschikbaar. De I NK-instructie om de tekstkleur (kl eur van de schrifttekens)
in te stellen en de PAPER-instructie om de achtergrondkleur in te ste ll en.
Beide instructies kunnen zowe l als dir ect commando, maar ook als inslrll<
tieregel in een programma worden gebruikt. Bijvoorbee ld het comnliJndt) :

INK 1: PA PER 3
heeft tot gevolg dat we nu rode letters t egen een gel e ac htergrond z l<·n.
We kunnen weer terug naar de oude situatie met het commando:

INK O: PAPER 7
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We zi en dat er nu weer zwarte letters tegen een witte achwrgro11d verschijnen. Alle beschikbare kleuren hebben op de computer ('('11 11u1n1ncr
en deze nummers stellen de kleuren voor zoal s op pagino 106 i~ ,1c111gcg0vcn.
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0 = zwart
1 = rood
2 = groen
3 = geel

4

5
6
7

X-as

= blauw
m agenta

14, - - - - - - - - -o,o.---_ _ _..2}-

= cyaan
= wit

1
1

l8

1

Het volgende programma geeft een aardige
illustratie van de mogelijkheden
die het werken met kleur ons biedt:
10
20
30
40

1

CL S
TK =INT (RND{1)*8)
AK=INT(RND(1)*8)
INK TK:PAPER AK

Y-as

50 PRINT "WILLEKEURIGE COMBINATIES VAN TEKST- EN
ACHTERGRONDKLEUR"
60 WAIT(100)
70 G0TO 10
80 END
Na het RUN-commando zien we dat de tekst die door regel 50 wordt
afgedrukt in allerlei kleurcombinaties verschijnt. Door de RND-functie
in regel 20 en 30 wordt aan TK en AK steeds een andere willekeurige
waarde toegekend tussen O en 7. Regel 60 zorgt voor een pauze van
l seconde en daarna wordt via r egel 70 teruggesprongen naar het begin
van het programma. We kunnen het programma onderbreken door met
ingedrukte CTRL-toets op de C-toets te drukken.
Soms !ijkt het of de tekst verdwenen is. De oorzaak hi ervan is dat tekstkleur en achtergrondkleur op zo 'n moment dezelfde waarde hebben zodat
tekst en achtergrond dan dezelfde kleur krijgen. In werkelijkheid is de
tekst dus niet verdwenen!

Afbeeldingen in lage resolutie
Met behulp van de PLOT-instructie kunnen afbeeldingen en schrifttekens
op elke willekeurig punt van het beeldscherm worden geplaatst. Wat
we afbeelden is afhankel ijk van de karakterset die we kiezen. Met de
instructie LORES O wordt gekozen voor de karakterset volgens de ASCIJcode, terwijl met de instructie LORES 1 wordt gekozen voor de grafi sche
set. Deze set bestaat uit blokjes in aller lei verschillende vormen waarmee,
door ze te combineren, afbeeldingen kunnen worden samengesteld. De
grafische set is ook genummerd volgens de ASCII-code. Voor elk teken
uit de ASCII-code kan dus een teken uit de grafische se t in de plaats
worden gezet. We geven een voorbeeld:
10 L0RES 0
20 PLOT 14,16,"ATM0S"
30 END
We z ien nu dat het gehele beeldscherm donker wordt, terwijl de tekst
' A îMOS' zodanig in beeld staat dat de A zich bevindt op het punt (14, 16).
! let punt (14,16) kunnen we vinden in de afbeelding van de beeldscherminde ling o p de volgende pagina.
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16

________ _. ( 14, 16 )

26

Beeldschermindeling voor PLOT-instructies.
.
.
b
hikbaar is om te werken met de PL OTl) e bee l dschermruim te d ie
e:c (van
1
O t/m 26 ) die uit 39 posities bestaan
111struct1e bestaat uit 27 rege
.
ten de waarden van de X- en Y(0 t/m 38). Bij de PLOT-instructie moe et het teken dat moet wor den
.. d. t
worden opgegeven samen m
coor
inîa. eone vor m van de PLOT-instructie is steeds als volgt:
gcPLO
PLOT X , Y, "K"
of
PLOT X, Y ,A$
van de X-coördinaat voor, y de waarde van
Hierbij s~elt X de waarde
hriftteken of een reeks van schrifttekens.
de Y-coordinaat en K een s~ Id toont ook een string-variabel e in de
Voor K mag, zoals het voor r!!ks schrit'ttekens of grafische tekens wordt
plaats worden gezet . Als een
1 .. d
d door de coördinaten aangegeven
gePLOT, staat het eerste t eken a tl) op e
~o:~~i=~r we nu regel

JO uit het voorgaande programmaatje wijzigen in:

10 L0RES 1
.
RUN-commando, dan zien we dat het woord
en we geven opni euw het
t om ezet in rafische symbol en. MC'l
' AT_MOS ' dat wordt geP_LOT
n~a1i~~~e setg in werki~g gesteld. Ee n vo lledig
1
de 1nstruct1e LORES
is de g
b
•t deze set wordt verkregen nw t
1
overzicht van alle grafische sym oen
u1
het volgende programma:
10
20
30
40
50
60

F0R K=32 TO 128
PRINT K,CHR$(27);"I";CHR$(K)
PRINT
WAIT(25)
NEXT K
END

Het is ook mogelijk om tegelijkertijd tekens uit de kar ai<lN~<•l <'11 lt•l«•n~

10/

u_i_t de grafische set te gebruiken Hiervoor .
tijds aan te geven dat naar de an· d
is het noodzakelijk om tussen!
•
ere set moet
d
<Unnen dit doen met CHR$(8) en CHR$(9)
wor en omgeschakeld. We
de karakterse t en CHR${ 9) naar d
f.
· CHR$(8) schakelt over naar
d t ·
.
e gra 1sche set Al
·
a in de grafische set werk t een tek t
·11 •
s we lil een programma
door de tekst aan een string- variabele
s w1 en afdrukken, doen we dat
ke llllst ruct1es. Als we bijvoorbeeld i~oe t~ kennen samen met de omschaafdrukken, dan ziet de string-variabel
zol. n progr_amma 'TEKST' willen
e er a s volgt uit:
A$=CHR${8)+"TEKST"+CHR$(9)
CHR$(8) schakelt 0
h k 1
ver naar de karakterset terwi î CHR$( )
se a e t naar de grafische set waar in het'
J
9 weer terugprogramma werkt. Voorbeeld:
1 0 LORES 1
20 A$ =CHR${8)+"TEKST"+CHR${9)
30 FOR K=2 TO 24
40 PLOT K,K, "KKKK"
50 PLOT K,26-K,A$
60 NEXT K
70 WAIT ( 500)
80 CLS
90 END

11 111 hoge resolutie. Dit zijn afbeeld ingen met een gr otere ~, lu•t pl1'
l 111 de tot nu toe behandel de afbeeldingen. Voor deze afbeelding~•n t',
1 d,· 1nogelijkheid om het beeldscherm te verdelen in 200 regels (0 t/111 l 'J9)
111 ,·Ik 240 punten (0 t/m 239). Het beeldscherm bestaat nu uit 200 x 2110
, ~or10 punten. Bij het werken in lage r esolut ie waren sl echts 27 x 39
10 ~ l
, il<', inpositi es beschikbaar. Het zal daarom duidelijk zij n dat in !logt•
, , ·,, olutie kan worden gewerkt met dunnere en scherpere lijnen.
1111, de computer te laten weten dat we willen werken in hoge resolutie
.,, 111 uiken we de instructie HIRES (High RESolution). Deze instruc tie kan
,h direct commando worden ingetypt, maar ook als instructie in een
111 ,1gramma worden gebruikt. We typen in:

HIRES

r-J. , het indrukken van de RETURN-toets zien we dat het scherm donker
wnrclt, terw i jl onderaan het scherm een lichte balk overblijft. Het donkere
1•,, ·cleelte kan nu worden gebruikt om te tekenen in hoge resolutie. De
v<" rde ling van dit oppervlak is als volgt:
X-as

o,o ~ - - - - - - - - - - - - -- - - - ---=2.;:,19

Bepalen van de beeldschermpositie
Om te kunnen z i en welke karakters o
scherm staan, kunnen we
b .k
p een bepaalde_ positie op het beeldwaarbij X en y de coörd· tge rui
maken van de instructie SCRN(X Y)
lila en op het beeldsc he
' '
waarvan we willen weten welk karakt
.
rm aangeven van de plaats
We typen in:
er er zich bevindt.
PLOT 10,20, "A"
en er verschijnt nu biJ·na onderaan h t
h
e se erm een A · Als we nu m
. t ypen:
PRINT SCRN(10,20)
zal als resultaat 65 versc hijnen omdat
.
de letter A is. We zien hier dat' d
65 immers de ASCII-code voor
van het teken dat zich bevindt
e /omiuter ons de ASC II- waarde geeft
de SC RN-functie wordt aan e ev~~ De p aats die . do_or de coördinaten in
om bijvoorbeeld bij spelletfesg te ki .k;:e otstruct1e is erg goed bruikbaar
er wellicht een botsing heeft plaat
J d
er raak is geschoten of dat
sgevon en.

Y-as

199 .___ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ ___J

Beeldschermindeling bij hoge resolutie.
De lichte balk onderaan het beel dscherm wordt gebruikt om instructies
en commando's af te beelden. Omdat het aardig is om in kleur te werken
typen we nu eerst in:
INK 1: PAPER 3
Dit heeft tot gevolg dat de achtergrondkleur geel wordt en de punten en
lijnen die we zullen gaan maken worden rood. We typen nu in:
CURSET 120,100,1

Afbeeldingen in hoge resolutie
Z_oa ls we hebben gezien in het voor aand .
dingen te maken met de com uterg
e i_s het niet moediJk om afbeelheden om afbeeldingen te mak p H . Er zqn echter nog meer mogelijken. et gaat dan met name om de afbeeldinI 08

Midden op het beeldscherm verschi jnt nu een kleine rode punt. We noe111011
zo'n punt een pixel. Een pixel is de kle inst mogeli jke oppervlakte di<' wt•
kunnen afbeelden. Alle lijnen en vlakken die we in hoge reso lutie l<u11111•11
maken zijn dus opgebouwd uit deze pixels. Met de instructie Çl Il~ 'Il 1
geven we de absolute positie aan waar de (onzichtbare) cursor n10(' l w111 d1•11
IU 11 .

gep laatst.
Hier kan dan te vens een pixel
·
d
t e nminste
wensen. Deze
b
wor en afgedrukt als we da 1
. .
1
orn van hieruit andere a so ute pos1 tie_ van de cursor kan nu diene/1
vorm van de CURSE T .
cursor_-verplaatsingen te maken. De algemene
-instructi e Is:

X de X-coördinaat voorstelt·
Y de Y-coördinaat voorstel / en
AV de ac h tergrond/voorgrondcode
'

voorstelt.
Er kunnen voor A v vier
· codes worden g b · k
het punt wordt af eb Id . e 'u1 t, namelijk:
0
z ichtbaar . Deze co~e
in achtergrondkleur en i s dus niet
beeld punt te wissen. <an worden gebruikt om een reeds afgel
~=~ punt wordt afgebeeld in voorgrondkleur
2
punt wordt afgebeeld in de t
.
Op de achtergrond zal d·t
d
egengestelde (inverse) kleur
I
e
norm
ale
voor
dkl
·
zodra er gewerkt wordt op
gron
eur z i jn maar
o h
een punt dat reed ·
'
s in voorgrondkleur
p et scherm staat afgebeeld d
gebruik t .
an wordt de achtergrondkleur
3
doet niets en kan daarom
verplaatsen zonder een pixel worden gebruikt om de cursor te
af te drukken op het punt waar de
cursor wordt geplaatst.

7e

We typen nu in:

CURMOV 20,20, 1
en zien nu dat er een tweede p unt
eerste punt. De instructie CURMOV
naar een relatief punt te verplaatsen
die _worden opgegeven gelden vanui~
vanuit punt (0,0) in de linker bove h k
D e CURMOV-instructie heeft st nd ode
ee s e

versch ..
k
IJnt, en wel rechts onder het
~nnen. we gebruiken om de cur sor
at wd _z eggen dat de coördinaten
de hu1d1ge c ursor-positie en niet
van het beeldscher m.
volgende vorm:

CURMOV X, y ,AV
waarbij:

X de X-coördinaat voorstelt·
: /e Y-coördinaat voorste lt; en
de achtergrond/voorgrondcode
ook geldt voor de CURSET .
.
voorstelt
-instructie.

10 HIRES
20 CURSET 80,60,1
30 DRAW 50,0,1
40 DRAW 0,-50,1
50 DRAW -50,0, 1
60 DRAW 0,50 ,1
7 0 DRA IV 5 0, - 5 0 , 1
80 CUR SET 0,60,1
90 FOR X=O TO 20
100 Y=5+5*SIN(X*2*PI/255)
110 DRAW X,Y,1
120 NEXT X
1 30 END
Er verschijnt nu een vierkant met een diagonaal en daaronder een kromm e
lijn in beeld. H et is duidelijk dat het met be hulp van de DRAW-instructie
erg gemakkelijk i s om tekeningen te maken met onze computer .
Nog leuker wordt het als we de instructie CIR CLE gaan gebruiken. Deze
instructie stelt ons in staat om een c irkel af te bee l den zonder dat wc
eerst allerlei ingewikkelde berekeningen behoeven uit te voeren. D e CIRCLEinst ructie heeft steeds de volgende vorm :

die

O m lijnen te trekken kunnen we de
instructie heeft de volgende vorm:
DRAW-instructie gebruiken. De DRAWDRAW X,Y,AV
Ook hier st el!en X en y respectieveJi1·k

,·11 we z i en een lijn versch i jnen vanuit de l aat ste cursor-positie naar he l
11It•uw opgegeven punt dat 50 punten verder (X-coörd inaat) en O puntc-n
l1nger of lager ligt (Y-coör dinaat). Het is duidelijk dat hier, evenal s bij
de CURMOV-instruct ie, vanu i t een relat ief punt wordt gewerkt en niet
v.muit punt (0,0) in de linker bovenhoek van het beeldscherm. Me t de
t) !~A W-instructie geven we l i jnen naar rechts en naar beneden aan met
pos itieve coördinaten. Lijnen naar links en naar boven worden met negatieve- coördinaten aangegeven.
l)ok schuine en kromme lijnen zijn mogelijk. In het volgende programma
lc1 te n we alle mogelijkheden zi en. Door de instructie TEXT in te toetsen
gaan we terug naar de TEXT- mode zodat we weer ruimte op het scherm
kr ijgen om het volledige programma in beeld te brengen. We toetsen in:

CIRCLE R ,AV
zoals

Met de nu behandelde instruc ties is h
..
scher m punten t e laten verschï
et mogel!Jk om overal op he t beeldmaken za l erg veel werk o 1 Jnen, maar om hiermee een tekening te
gedacht.
p everen . Echter geen nood, ook hier is aan

110

We geve n meteen een voorbl•<•ld,

DRA W 50,0,1

CURSE T X, y ,AV
waarbij:

,11• bekende achtergrond/voo r grondcode.
l}p maar eens in:

de X - en Y-coördinaat voor en A V

waarin R de straal van de cirkel voorstelt en AV de bekende achlC'r•
grond/voorgrondcode. Er moet echter eerst met de CURSET-instru< t i<•
worden aangegeven waar het middelpunt van de c irkel z i ch moet bcvi11cl<•11.
Let er steeds op dat de afbeelding niet buiten de schermgrootte v..ilt . Ah
dit wel gebeurt volgt er een foutmeldi ng. We typen in:

HIRES
CURSET 120,100,1
CIRCLE 40,1
en midden op het beeldscherm verschijnt een ci rke l. Ool< I~ IH'i 111tcld1•lp1111t
111

z ic htbaar doordat in de CURSET . t
.
werd gebruikt. Als we de w~ard;17 ructred de achtergrond/voorgrondcod<• 1
niet afgedrukt.
veran eren rn O wordt het middelpu 111
Met het volgende program
d
ma wor en een aan t al · k 1
st ralen willekeurig
h
b
cir e s met verschillench
op et ee 1dscherm getekend:

10
20
30
40
50
60
70
80

HIRES
FOR K= 1 TO 20
X=50•RND(1 ) +40
Y=40•RND(1)+50
R=30•RND(1)+X/10
CURSET X,Y,1
CIRCLE R, 1
NEXT K

90 END
De c irkels kunnen ook zonder middel unten
..
regel 60 worden veranderd in CURSET X p y O verschijnen. Hiertoe moet
Tot nu toe werd besproken hoe unten ' j-- .
Met behul p van bijvoorbeeld ~e FO;n N1nen kunnen _wor_den afgebeeld.
ook mogelijk om vlakken te vullen ,i;°"
XT-instructre is het echter
.
e geven meteen een voorbeeld:

10
20
30
40
50
60
70

HIRES
INK 1:PAPER 3
FOR 1<=1 TO 50
CURSET 80+K,80,1
DRAW 0,50, 1
NEXT K
END

Op het beeldscherm verschijnt nu een rood .
grond. Omdat de waarde van K in de
v i erkant_ tegen een gele ach t erwordt verhoogd, verplaatst de cu
. hCURSET-1nstruct1e steeds met 1
V
·
1
rsor zrc steeds éé
1
anu1t e k e cursor-positie wordt dan d
n P aats naar r echts.
een verticale I ijn getrokken van 50 oor de DRA W-1nstructie in regel 50
een vlak ter grootte van 50 x 50 . 1 pixels lang. Op deze wijze wordt
p1xe s gevuld. Nog een voorbeeld:

10
20
30
4o
50
60
70

HIRES
CURSET 120,100 , 1
INK 1:PAPER 3
FOR R=80 TO 1 STEP - 1
CIRCLE R, 1
NEXT R
END

10
?O
30
40
50
60
70

HIRES
INK 2:PAPER 3
FOR 1<=1 TO 50
CURSE T 180-K,80+1<,1
DRAW 2• K, 0, 1
NEXT K
END

111 regel 40 wordt de X-coördinaat steeds met 1 verminder d. Hierdoor gu<l l
cl,· c ursor-positie één pixel naar rechts steeds als de FOR ... NEXT- lus wordt
ilc,orl open. De Y-coördinaat wordt steeds met 1 verhoogd, zodat bi j e lke
111euwe waarde van K op een volgende, l agere regel wordt begonnen. D oor
1111 met de DRAW- instructie van regel 50 steeds grotere lijnen te t r ekken
n11tstaat een geli jkbenige driehoek.
! Ict zal duidelijk zijn dat met behulp van de behandelde instruct ies en
•·<'Il beetje fantasie erg mooie resultaten kunnen worden verkregen. Wc
l,tten het aan de lezer zelf over om m et behulp van de tot nu toe opgedane
kennis verder te experimenteren.

l•TLL
Met de FILL-instructi e is het mogelijk om het beeldscherm geheel of
gedeeltelijk vanuit de linker kantlijn te vullen met kleuren of tekens uit
de st andaardset en gr afische set. Het beeldscherm is daartoe als volgt
ingedeeld:
40 kolommen

200 ,egels

Beeldschermindeling bij de FILL-instructie.

We z ien nu een rode c irkel teaen een
1
bu i ten naar binnen wordt deze coirk I d ge e achtergrond verschijnen. Van
.
e
aarna
opgevuld • D e oorzaak hiervan
.
k unnen we vinden
in regel 50 D
d
hier de waarde van R steeds m .t 1 oor
e FOR ... NEXT-rnstruct1e wordt
volgende c irkel die wordt geteke ~ , , vermrnderd, zodat de straal van elke
M e t het programma op de vol e~deeen p_,xel klerner wordt.
op een geel v l ak tekenen.
g
pagrna kunnen we een groene driehoek

Er kan niet va nui t een willek euri ge plaats op het beeldscherm wor<l<•11
begonnen. Het vullen van de regels gebeur t altijd vanuit de l inker knntllJn,
Wel kan worden aangegeven hoeveel regel s en hoeveel kolomm t•11 p1•1
rege l moeten worden gevuld. De FILL-instructie heeft de volgende vo1 1n 1

11 2

We geven in de FILL-instructie dus het aantal

FILL aantal regels, aantal kolommen, ASCII-code
r ege l s aan dl<• tut t•t•n

11 3

bepaa lde lengte moeten worden gevuld met afbeeldingen uit de graf ische
se t zoals besproken in de paragraaf over afbeeldingen in lage r esolutie
eerder in dit hoof dst uk.
Het is ook mogelijk om regels in kleur af te beelden. Deze mogelijkheid
heeft echter de beperking dat altijd de volledige rege l (over alle kolommen)
in kleur wor dt_ afg~beeld . Het getal dat wordt opgegeven voor het aantal
ko lommen Is hier bij niet van belang, maar dit moet wel tussen 1 en 40
liggen. Hieronder een opgave van de kleur en met de bijbehorende nummers
zoals deze in de ASCII-code v an de grafisc he set zij n vastgeste ld.
zwart
r ood
groen
geel

16

17
18
19

20
21
22
23

blauw
magenta
cyaan
wit

Het nu volgende pr ogr amma laat alle beschikbare k leuren, steeds met
een hoogte van tien r egels, in beeld verschijnen .
10
20
30
40
50

HIRES
FOR K= 16 TO 23
FILL 10,1,K
NE XT K
END

tien regels met een lengte van één kolom
I n r egel 20 zien we dat er
worden aangegeven. Hier trekt de computer zich echt er niet s van aan.
Steeds worden de ge.hele r egels over 40 kolommen met kleur gevuld. \Villen
we nu karakters uit de grafische set afbeelden (code 32-128) dan moeten
we met het volgende rekening houden.
De karakters uit de grafi sche set hebben een hoogte die in hoge resolutie
tien r:gels beslaat. Als er dus één regel m et deze karakters wordt gevuld
verschijnen de karakter s maar gedeeltelijk. Om precies te zijn verschijnt
er maar 1/ 10 gedeelte van het karakter. Er zi jn dus tien regels nodig
om het v0Jled1ge karakter af t e kunnen beelden. Met de instructie:
FIL L 1, 20 ,6 3
wordt één regel over 20 kolommen gevuld met 1/10 gedeelte van het
witte vierkantje dat wordt opgeroepen door code 63. Toets maar eens in
(eerst moet natuurlijk het commando HIRES worden gegeven):
FILL 1 ,20,63
en daarna:
FILL 9,20,63
Eerst zien we een dunne wit te lijn en na het tweede commando wordt
deze lijn veel dikker. Na het eerste commando werd alleen maar het
bovenste gedeelte van de karakters afgebeeld en na het tweede commando
werd dit aangevuld met het r estant over negen r egels.
De FlLL-instructie kan erg goed van pas komen om horizontale staafdia114

I•,1,un men af te bee
11.i ti e:
10
20
30
40
50
60

lden. Het volgende programma geeft hiervan een i llus-

HIR ES
FOR K=O TO 19 9
X:: RND(1}*40 + 1
FIL L 1 , X ,63
NEXT K
END

! l et beeldscher m wordt nu gevuld met 200 witte regels van wdlckcurige
il'ngte. Deze willekeurige lengte wordt bepaald door de RND-inst r uc ti c
V,.tn rege l 30. Het IS ook mogel ijk om bredere balken te maken di e. n wc1
egels bes laan. Daartoe dient het programma al s volgt te worden gewl) Zlgd:
1

10
20
30
40
50
60

HIR ES
FOR K::0 TO 19
X::R ND ( 1} *40+ 1
FIL L 10, X , 63
NE XT K
END

We zien nu op het beeldscherm een echt staafdiagram ver schijnen.

C HAR en POIN T

Tot nu toe was het alleen maar mogel ijk om éé~ of meer punten _(pixels}
a f te beelden als er werd gewerkt in hoge resolutie. Met de CH~R- instructie krijgen we echter ook de mogelijkhei d om schrifttekens uit de standaardset en de gr afische set a f te beelden als we in hoge resolutie werken.
De C H AR-instructie heeft steeds de volgende vorm:
CHAR /\SCll-code, keuze karakterset/grafische set, achter grond/
voor grondcode
Ook bij de C H AR-instruct ie geldt dat we eerst met de CURSET-instruc t ie
moeten aangeven vanu it welk punt moet worden gewerkt. Met de AS C IIcode geven we het nummer aan van het karakter dat we af willen beelden.
We kunnen kiezen tussen de standaardset en de gr afische _set. Met O wor d t
gekozen voor de standaardset en met l voor de grafische set. H1c rn,1
moet de achter grond/voorgrondcode worden aangegeven (0-3). Het volgc ndl'
progr am ma drukt uit de st andaar dset de codes 40- 120 af op wi llekClll if\<'
plaatsen op het beeldscherm in hoge resolutie:
10
20
30
40
50
60
70

HIRES
INK 1:PAPER 3
FOR K::4 0 TO 1 2 0
CU RSET RND(1) *20 0 +20,RN D(1}*160+ 20,2
CHAR K ,0, 1
.
NEX T K
END

l)e POINT-instructie kan worden gebruikt om te co nstateren of een bcpaalcl
punt op het beeldscherm of in voorgrondkleur of in achtergrondkleur I~
afgebeeld. Met andere woorden we kunnen constateren of op een bepaald
punt op het scherm al of niet een pixel is afgebeeld. De POINT-instructie
is bij het werken in lage resolutie gelijksoortig aan de SCRN-instructie.
We toetsen in:

17. Zelf definiëren van symbolen

HIRES
en hierna:

CURSET 120,100,0
Nu gaan we terug naar de TEXT-mode en we toetsen dus in:

TEXT
Het beeldscherm heeft nu weer de normale vorm, we toetsen in:

PRINT POIN T(120,100)
Na het indrukken van de RETURN-toets verschijnt O. Hieruit blijkt dat
de pixel die we wilden controleren is afgedrukt in achtergrondkleur . Zou
deze pixel zijn afgedrukt in voorgrondkleur dan was het resultaat van
onze actie -1 geweest.

Typen op twee regels tegelijk
Inleiding
Het kan soms nuttig zijn om op twee of meer regels dezelfde schrifttekens
of grafische tekens boven elkaar te zetten. Met onze computer gebeurt
dit automatisch als we met ingedru kte CTRL-toets op de D-toets drukken.
Hierdoor wordt alles wat we hierna intypen tweemaal, boven elkaar,
afgedrukt. Het uitsc hakelen van deze mogelijkheid gebeurt door weer
met ingedrukte CTRL-toets op de D-toets te drukken.
Dit effect kunnen we ook in een programma bereiken en wel met de
CHR$-functie. We geven direct een voorbeeld:

10
20
30
40

PRINT CHR$(4) ;"DUBBELE HOOGTE"
PRINT
PRINT CHR$(4)
END

Met CHR$(4) in regel JO schake len we de dubbele hoogte in en met dezelfde functie op regel 30 wordt weer teruggeschakeld naar de normale toestand. Wc moeten nu echter wel zorgen dat de regel volgend op de te
printen string leeg is, zodat de computer hier de verdubbeling kan afdrukken. Dit gebeurt met de PRINT-instructie op regel 20. Met deze PRIN Tinstructie wordt als het ware een regel ove rgeslagen zodat nu ruimte
onstaat voor de dubbele hoogte.

r worden zowel de karakterset als
Na het inschake len van onze co~pute
eladen Zoals bekend bevat de
de gr afische set in het I RAM-Je ~~le,7-c~de (zi~ appendix 6) en de grakarakterset de tekens_ vo gens e
vol ens de teletext-code.
fische set allerlei grafische symbolen
gafische set kunnen we veranderen
A lle tekens uit de karakterset edn fde. _gr
Bi1· een spelletje bijvoorbeeld
zelf kunnen e inIeren.
. ...
d.
in tekens
1~ w_e
d
manier enige ruimtemonsters te definieren.
kan het hand1~ zqn om op eze
veranderen die niet zo vaak worden
We kunnen hier dan karaktr~ ;oo:ver blijvende karakters bruikbaar blijven
gebruikt, zoa ls..© en @, zo ~n \an het misschien een keer voorkomen
voor tekst. BI_J tekstveRrwerk hg alfabet willen gebruiken. Hiervoor kunnen
dat we het Griekse of uss1sc e
.. ..
we dan de gehele karakterset opnieuw definieren.

Het definiëren van symbolen
.
b aald karakter kunnen definiëren i, IH' 1
Om in te zien hoe we een ;p
" n op eslagen in het RAM-g<•lwug1•11.
nodig dat we weten hoe de kar~i:e~~i2~lïkt gdat de karakterset 1\ opi,:c-,l,1
Uit de geheugenindeling (appen
l t J 46080 tot en met gchC'UK<'llf>l,1,1tK
gen in het geheugen vanaf lge~eug:;p : : / beslaat dus 1 K ( 1024) bytt•,, 11
471 04 (decimaal). De tot a el 2:r: eiters zodat voor elk kar.ik lt•r 8 l>yt<•
zijn vo lgens de ASCII-code .
ar \
it 8 bits en hie1 lll t vul14I d,1 l
beschikbaar zijn. Elke byte is opge ouw u

d
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11 /

de informatie van elk karakter is opgeslagen in een ruimte van ach1
regels, waarva n elke regel weer uit acht vakjes bestaat. N u i s het bi)
onze computer zo dat de informatie van het karakter we! uit acht regel~
bestaat, maar de breedte beslaat maar zes vakjes. Van elke r egel worden
hiervoor de zes meest rechtse vakj es (bits) gebruikt. De t wee vak j es (bits)
aan de linkerkant worden dus niet gebruikt.
Schematisch is de opbouw van een karakter in het geheugen als volgt :

P0KE 46600,4
pges!agen wordt nu over~chrc46600 .
l)c waarde 8 die in geheugenpl aat s . .
ku~n~n we elke byte in het RAMven door de waarde 4. Op deze wqze d

f-

breedte - j
/ van hel karakter /

)'C heugen vullen met een bepaalde dwafar__ e.
dan moet en we de acht bytes
,
1f een karakter e lllieren
wi llen we nu ze
. h t RAM-geheugen vullen met nieuwe waa r echter bina ir opgesl agen, dat wil zeggen
van ee n bestaand kar;.kter 111
den. I n een byte wor • een ge a
d or enen en nullen. Het decima le
dat een getal wordt weergegeven do komma wordt aangegeven, wordt
getal dat in de POK E-lllstr~ct1e n~ b~nair getal omgezet. De verschillendoor de computer automat1sc d lil ~o nf O bevatten. De bits zi j n genumm erd
de bits van een byte kunnen us
o
van rechts naar links:

/1

/
hoogte van het
karakter

8 bytes

.
.
m een waarde in een bepaalde geheugencl 8 c1·e ·1s opgeslagen in geheugen.·
Als we de waar e , 1
k
pl.ia ts te schrqven.
.. .
d
bijvoorbeeld 4 va n willen ma en
pi iats 46600, wilJen wI1z1gen en
aar
d,~n doen we dat met de instruct ie:

1k POKE-instruct 1e gebruiken we o

1 1 1 1 1 1 1 1 1

7654 32 10

U bits

De informatie van el k karakter bevindt
van acht regels hoog en zes bits breed.

z ic h

zodoende

in een

ruimte

Hoe wordt een k a rakter hier nu in weergegeven? Wel, door eenvoudig
de bits l of O te maken. A l s een bit I i s betekent he t dat hij is ingeschakeld en in voorgrondkleur (dus z i chtbaar) op het scherm verschijnt . A l s
een bit O is wordt hij in achter grondkl eur (dus niet zichtbaar) op het
scherm afgebeeld. Het is duide lijk dat, a l s we het in- en uitschakelen
van deze bits zelf kunnen r egelen, wc hiermee elk gewenst symbool kunnen
maken.

i

t n naar een deci maal getal, moeten
Om een binai r getal om te_ kunnen zet
t met 20 (=l), een l in bi t l
t
dat een 1 lil bit O overeen om
we we en
.
. 2
t 22 (-4) enz.
met 21 (=2 ), een 1 lil bit
me
t ; tellen kri j gen we dan het overeenkomDoor deze machten van twee op
.
0 is opgeslagen worden ni et
. 1
eta! D e b i ts waarin een
d
st .igede dec1ma
e . g betrokken.
·
Al s l·n een byte bijvoorbeeld het vo 1gen e
bi
berekenmg
bi~ai re getal i s opgeslagen:

~,1~1□ --10-,-l-1'I 1'1□ 'I1TI71 1
dan kunnen we de decl· male waarde hiervan als volgt uitrekenen:

PEEK en POKE
Om te kunnen zien welke waarde in een bepaalde geheugenplaats is opgeslagen gebruiken we de PEEK-i'nstructie. Met deze instructie i s het namelijk
moge lijk een geheugenplaats uit te l ezen. Als we bijvoorbeeld wilJen
weten welke waarde zich bevindt op geheugenpl aats 46600 (de eerste byte
van de letter A ) dan kan het volgende korte programma daar in inzicht
verschaffen:

zO =
2l :

23

4

10 A=PEE K(46600)

2

20 PRINT A
30 END

27

Het r esultaat is 8. Waarom dit 8 is zu lJen we verderop in dit hoofdstuk
behandelen. De waarde die we nu gevonden hebben is een decimale waar de.
De computer heeft voor ons het binaire getal (bestaande uit enen en
nullen) dat is opgesl agen in geheugenplaats 46600 automatisch omgezet
in een decimaal getal.

=
:

2

8

16
128

-+

155
komt met 10011011 (binair) 1~ d11•, 1•1~.
Het decimale getal dat overeen]' 'k
r om de wa arden van clc- 1"11,li• 11•1
Nu we dit weten is het niet moei IJ mee .. .
in andere w.i,11 dt•11, ,11t1,11
die in het geheugen zijn opgeslagen te WIJZigen
andere karak ters ontstaan.

118
1 l'I

/l el wijzigen van karakters
In het RAM-geheugen zijn de waarden voor de karakters opgeslagen vanaf
geheugenplaats 46080 tot en met 47104. Dit geheugengedeelte bestaat
dus uit 1024 bytes. Verdeeld over de karakters van de ASC ll-code beslaat
elk karakter acht bytes.

Willen we nu bijvoorbeeld de letter A WIJZtgen in een rechthoek, dan
we voor elke byte eerst de decimale waarde berekenen, ✓.oda t
,,e die later met POKE-instructies naar het geheugen k unnen srhrii vcn.
111 oeten

46600

Om te weten te komen op welke geheugenplaats een bepaald karakter staat
n~men we de waarde van dat karakter uit de ASCII-code en vermenigvuldigen dat met acht. Deze waar de tellen wc op bij 46080 en zo vinden
we de eerste byte van dat specifieke karakter.
Om bijvoorbeeld de A te kunnen vinden gaan we als vo lgt te werk:

46080

+ (65

* 8)

= 46600

t
46607

ASCII-waarde voor A
Het eerste byte van de letter A bevindt z ich dus op geheugenplaats 46600.
De gehele letter A is opgeslagen op geheugenplaats 46600 t /m 46607 . Met
de PEEK-instructie kunnen we nu uitlezen welke waarden zich op deze
geheugenplaat sen bevinden.

10
20
30
40
50

FOR N=46600 TO 46607
A=PEEK(N)
PRINT A
NEXT N
END

63

0
0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

33

0

0

1

0

0

0

0

0
0

1
1

: 33
: 33

:

}3

0

0

1

0
0

0

0

1

0

0

0

0

1

: 3J

0
0

1
0

1

1

1

1

: 63

0

0

0

0

1
0

0
0

:

decimale waarde
van de bytes

0

Met het volgende programma wordt de A nu gewiJ.zigd in een rechthoek:

10
20
30
40
50
60

FOR N: 46600 TO 46607
READ A
POKE N,A
NEXT N
DATA 63,33,33,33,33,33,63,0
END

zoals we z ien is elke A op het beeldscherm nu verander? i~ een rech_t~oek .
Op deze wijze is het mogelijk elke karakter naar eigen inzicht te W1Jz1gen.

Als resultaat verschijnt:

8

20
34
34
62
34
34
0
Dit zijn de deci male waarden van de binaire getallen die in de acht bytes
van de letter A zijn opgeslagen. De letter A ziet er dus als volgt uit:
46600

46607

0

0

0

0

1

0

0

0

= B

0

0

0

1

0

1

0

0

= 20

0

0

1

0

0

0

1 0

: 34

0

0

1

0

0

1 0

: 34

0

0

1

1

1

0
1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

: 62
: 34

0

0

1

0 0

ó

1

0

0

0

D 0

0

0

0
0

= 0

decimale waarde
van de bytes

34
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18. Machine-instructies

,

ïn machine-instructies nu van belang?' . De r eden is een-

::;,\~Ytdie ~v:t:i~;-i~sJtructies
zijn, het zi_j nogmaals gergd, i .el c~pig~i~t:~~~
de centrale ver werkingseenheid kan verw_er en_a
,
1

t<·~

•
_ o k d BASIC-orogramma' s die WIJ op!itcllcn, worden,
,,, tle1te a l gdenoegm. eriten \iteindelijk in deze machine- instructie!> orngczct
,,., s we ree s op
,
.
•
. dill 111 het
1
d
hand van een machine-instruct1eprogramnw
',1
we haan
e_
'ingebakken' Dit programma in ROM -gcheugc•n dr .i.igt
t,• ~) \\-ge eugen 1s
•
,1 1• naam BASIC-interpreter.
.
.
.
.
11 <•lnu, in het algemeen gebruikt men _machine-mstruct1es a 1s...
_ de taal BASIC niet meer toereikend 1s, bl)voorbeeld bi) het koppt'len

Int roductie
De opzet van dit boek is in eerste instantie om de leze r duidelijk te
maken hoe men met behulp van de programmeertaal BASIC allerlei zaken
op de computer kan uitvoeren.
Het pr ogrammeren met behulp van machine-instructies strookt nauwelijks
met bovengenoe mde doelstelling; niettemin z ullen we de lezer een kort e
introductie in het programmeren in machine-instructies verschaffen, al was
he t alleen maar om te tonen wat ' progr ammer en in machine-instructies' nu
wel inhoudt.
Onze computer is wel uitstekend uitgerust voor het programmeren van
machine-instruc ties. Machine-i nstruc t ies, of zoals men ook wel zegt machine-codes, zijn de meest elementaire instructies die de computer kent; het
zijn in feite de enige instructi es d ie door de centr ale verwerkingseenheid
(zie hoofdstuk l) wor den uitgevoerd.
We zullen straks zien dat we machine-instructies met behulp van eenvoudige lettercodes aangeven. Daarna zullen we zien hoe we deze codes
omzetten in hexadecimal e getaJJen. In de meeste boekjes over het progr ammeren worden de machine-instructies door hexadecimale getallen weergegeven.
Bi j onze computer kunnen we binnen een BASIC-programma de machineinstructies als bovengenoemde lettercodes of mnemonics opnemen. Dat
bespaar t dan het moeizame om zetten naar hexadecimale get allen. Om
te kunnen begr ijpen hoe de machine- instruct ies zijn gecodeer d, moeten
we b eki jken hoe deze omzetting in zijn werk gaat. Ten slotte moeten we
bedenken dat in de afzonderl ijke geheugenadressen alleen maar rijtjes
enen en nuJJen kunnen worden geplaatst. Dit houdt in dat de deci male
getaJJen die we in de afzonderlijke geheugenlokaties plaatsen uiteindelijk
in de vorm van ri j tjes enen en nuJJen worden opgeslagen: we spreken
dan van zogenaamde bi naire getaJJen . Hier zuJJen we tevens dieper op
ingaan.
U iteraar d kunnen we ook zelf de let t ercodes omzetten naar hexadecimale
getallen en vervolgens naar decimale getallen. Deze decimale getaJJen
kunnen we dan zelf op de juiste geheugenplaats zetten. Dit gebeurt op
onze com puter met POK E-ins tructies.

Waarom gebnnken we machine-instructies ?
De lezer zal zich bij het lezen van het voorafgaande steJJig hebben afge-
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van spec iale apparaten;
h ' b "· d 1 ,
rer IJ
l'lhl'I
_ de optimale snelheid een vereiste 1s. We kunnen
(arcade type games). Snelle ,ic ti l'!,
aan de wervelende actiespelletjes
· n der daad programma' s met rnarhrrwop het beeldscherm vereisen 1
instructies;
.. .
_ optimaal gebruik van het geheugen noodzake l11k 1s.

In het nu volgende z ullen we achtereenvol gens bespreken:
- hexadecimale getallen;
_ geheugenadr essen;
h ·d
_ meer informatie over de 6502 centrale verwerkingseen e1 ;
- voorbeelden van mac hine- inst ructies.

/lexadecimale getallen
Alvor ens we ons betoog voortzetten geven we eerst een korte uiteenzetting
rond hexadec imale getallen.
de volgende
Hexadecimale getallen worden genoteerd met behulp van
c ijfers:

0

2

3

4

6

5

7

8

9

en de volgende letter s:

A

B

C

D

E

F

Deze letters steJJen ook ge t aJJen voor . De onderstaande tabel toont voor
iedere letter het' getal dat er mee wor dt aangegeven.

le tte r

waarde

A
B

10
11
12
13
14
15

C
D
E

F

h ·d te maken tussen onze vertrouwde (dec i malt•) gc•t.1llc•11 1·11
Om ondersc e1
voor de laatste C'i.l ll'!~'" "' ~tc·c•cl~
de hexadeci male getal len plaatsen we
het teken #.
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Op grond van het b_ovenstaande volgt eenvoudig dat bijvoorbeeld 8=#8· 1
in woorden_, ons decimale getal 8 wordt bij de hexadecimale g t JJ
' <'.
,;,8 aangedu id.
e a en ml 1
Evenzo geldt:
10 = ,;,A
l l = #B
12 = #C
13 = # D
14 = # E
15 = #F

PRINT #A23
Na het indrukken van de RET U RN-toets verschijnt :

Nog een voorbeeld:

2595

2 + 10 = !2

komt overeen met:

Het is even wennen... maar moeilijk is het niet! Tot nu t
b
k
we hexadecimale getallen di e uit één symbool (- .. f ) b oe espra en
·
CIJ
er
estaan.
In
het
h exa dec1ma1e stelsel kennen we echter ook geta!J
d.
·
··
bestaan, zoals:
en ie uit meer Cijfers

en

Zoals we hierboven hebben gezien is dit de decimale r epresentali e vu11
het hexadecimale getal A23. Met het teken # geven w e aan dat het er op
volgende getal een hexadecimaal getal is. De PRINT-in structie drukt
de waarde deci maal af , zoals onze bedoeling ook is.
Ook de omzett ing van decimaal naar hexadec imaa l kan on ze compuler
voor ons uitvoer en. Toets maar eens in:

PRINT HE X$( 2595)
We z ien na het indrukken van de RETURN-toets:

# A23
#2 ! F

Hoe moeten we deze getallen nu 'vertalen ' in onze bekende decimal e
ge t a lle_n? Welnu , we gaan hie rbij uit va d
h
geven in onderstaande tabel.
n e mac t en van 16, zoals aange-

macht

notatie

waarde a ls decimaal getal

16 tot de macht 0

160

16 tot de macht

16 1

16

16 tot de mach t 2

16 2

16

X

16 = 256

16 tot de macht 3

! 63

16

X

)6

X

16 = 4096

16 tot de macht 4

16 4

16

X

16

X

16

X

Een getal als ,;,A 23 dient men als volgt om te zetten:
2

3

I / ~~:

2

X

~!Ox

)0

X

3

Met de HEX$-functie in de PR INT-instructie geven we aan dat het resu l taat als hexadecimaal getal moet worden afgedrukt . H et ar gument van
de HEX$-functie dient tussen haakjes te staan. De functie werkt voor
getallen met een grootte tot 65535. Hiermee is on ze bespreking van
de hexadecimale getall en afgerond.

Geheugenadressen

Machten van 16.

A

Wc z ien hoe de positie van i ede r cijfer in het hexadec imal e getal bepalend
1, voo r de macht van 16 waarmee we dit getal vermenigvuldigen. Het
111eest rechtse cijfer correspondeert met 16 0, het getal hi ernaast co rrespondeert met 161 enz.
\\oe ilij k? ... Geen nood, onze computer komt ons te hu lp. 1 e c-o rnpulc r
,:et voor ons een hexadecimaal getal om in een decimaal geta l. Toc l s
,naar eens in:

3

X

16

32

J6

65536

Bij machine-instructies wordt veelvuldig naar bepaalde adr essen in hel
geheugen verwezen. Er worden bepaalde getallen in bepaalde geheugenadressen gepl aatst en andersom worden er getallen vanu i t bepaalde geheugenadressen ' opgehaal d'. We zullen daar straks meer in detail op ingaan.
De geheugenadressen worden in een progra mma aangegeven met behulp
van hexadeci male getallen bestaande uit vi er cijfers. Vol gens a!spr,IJI<
wordt het geheugen inge deeld in porties van 256 woorden . Pro mernori,•,
ieder woord is een 'lade' van het geheugen waarin we 8 bits kunnen op~ IJ,111.
Deze porties noemen we voortaan pagina' s en de afzonderlijke woo1d<•n
duiden we aan met r ege ls (zie de afbeelding op pagina 127).
We zien in deze afbeelding hoe ieder woord van het geheugen wot dl
aangegeven met behulp van een hexadecimaal getal, besta.:indc ~ii l vit•1
ci j f er s, bijvoorbeeld:

256 = 2560

totaal

259 5

,;,0 JFF

124
125

Hexadecim aal

Decimaal

FFFF

adresaanduid ing

65535

pagina #00
( 'ze ro page')

ROM

regel #00

#0000

regel #01

#000 1

)2

# 0002

regel # FF

#00FF

regel # 00

#0100

regel # 0 1

# 0 101

r egel # FF

#01FF

r ege l # 00

# 0200

regel # 0 1

# 0201

reg el

.

c o □□

/f

pagina # 01

49152

#

256 regels ( woortl,•11)
vormen éón prHJirrn

geheugen

BFEO

49120
-;chrnn9t-"lleuqen

pagina # 02
AB80

48000
LJrH fi•,t•l)p ~o l
1

B800

1

4 7104
kt1mklt•r•,t•I

Mee r informatie over de 6502- processor

1-- -- - - - - - -

-----

di l gedeel t e is alleen
le gebr uik en na hel
GRAB-corn mando

389 12

HI\M
voor OASIC'-proyram,m,'s

0500
best emd voor
machinecode-p rograrnrna 1s

0400

1 280

De 6502- pr ocesso r (de cent ral e ve r werkingseenhei d) vor mt in f eite ' de
hersenen ' van onze com puter. D eze processor bevat ze lf ook een aanta l
inte rne geheugens, die we voortaan met de term register zul l en aanduiden.
D e belangrijkste r egist er s z i j n in de vol gende tabel aangegeven.

aanduiding
re gister

omschrijving

ACCU

regist er waar de f eit elij ke bewerkingen plaatsvinden zoals:
- l aad inhoud van bepaald geheugenadres in ACCU;
- plaats inhoud van ACCU in bepaald geheugenadres;
- schuif het enen- en nullenpatroon in ACCU één plaals
naar links of naar r echt s op;
- pl aats in alle vakj es van het regist er een nul.

PC

r egi ster w aar in een geheugenadres i s aangegeven en we l lwl
adr es waar de mac hine-i nst r uc t i e staat die za l word en ui Lgl'
voerd. D e letter s PC sl aan op 'Prog ram C ounter' (vc rt,1,llch
' programmateller ').

p

het
zogena a m de processor-statusreg ister.
D il
rl•gi~l('I'
geef t bepaalde toest anden van de 6502 aan, b i jvoor b<•<• l{I ûl
bij een bew er k ing het resultaat O is opgetr eden .

s

de zoge naa mde 'stack poi nter'. Dit r eg ister on lhoud t ht'l
geheugenadr es waar het progr am ma na a fhandc l i111,1 van l'l'l1
subroutine m oet wor den voortgezet.

1 024

1/0
0300

768
va riabelen

0200

5 12
sl ack

0

Geheugenindeling bij gebruik van de TEXT- mode.
1 26

_J

4 6080

IU\M
voor I\A 1iH' - 11ruqrumnm's

0000

11
1 1

1
1

Schematische voorstelling van het geheugen.

B400

9800

1

11

127

aanduiding
register

omschrijving

X en Y

registers om een bepaalde manier van adresseren mogelijl,
te maken; het zogenaamde 'geïndexeerd adresseren '.

Machine-inst ructies
Alvorens speci fieke_ machine-instructies te bespreken gaan we eerst in op
de achtergrond b1J het programmeren in machine-instructies, of zoals
het ook wel eens wordt genoemd: 'assembler-programming'. We moeten
ons voorstellen dat een. deel van het geheugen wordt gevuld met getallen.
Deze getallen worden 1n het\ geheugen gerepresenteerd door middel van
series enen en nullen: binaire getallen.
We moeten ons verder indenken dat deze getallen bepaalde machine-instructies voor_stellen .. In een aantal gevallen stellen deze getallen echter geen
machme-mstruct1es voor, maar gewoon getallen. Uit het pr ogramma
zelf volgt of we met een machine-instructie dan wel met een getal te
maken hebben. We kunnen ons best voorstellen dat u op dit moment denkt:
'hoe is dat nu mogelijk? ' . Aan de hand van een concreet voorbeeld zullen
we straks zien hoe dit alles in zijn werk gaat. We zullen dan zien dat
er allereerst een bepaald startadres wordt aangewezen. De inhoud van d i t
geheugenadres wordt door de computer altijd opgevat als een instructie.
Gewoonlijk worden de instructies vanaf het startadres één voor één in
de opeenvolgende ge_heugenadressen geplaatst. I n deze volgorde zullen
ze dan ook automatisch worden afgewerkt. We zullen echter ook zien
dat er instructies zijn waarmee we zogenaamde sprongen kunnen aangeven.
In het nu volgende zullen we enkele instructies bespreken. We zullen
zien dat er instr ucties zijn om de inhoud van een bepaald geheugenadres in
de ACCU of het X- of Y-register te plaatsen. Andersom zijn er ook
instructies waarmee we gegevens van ACCU, X- of Y-register in bepaal de
geheugenadressen kunnen plaatsen.
Daarnaast zijn er instructies waarmee we op de inhoud van ACCU, X- of
Y-reg1ster bewerkingen kunnen uitvoeren. Deze bewerkingen zijn in feite
opvallend eenvoud ig, zoals 'tel bij de inhoud l op ' of 'schuif het enen- en
nul lenpatroon één plaats naar rechts op' . We zullen ook zien dat er instructies zijn, waarmee wordt aangegeven op welk geheugenadres het programma
dient te worden voortgezet. Een overzic ht van de verschillende instructies
is te vinden in appendix 11.

Adresseermethoden
D e m eeste instructies hebben betrekking op gegevens die Óf in het geheugen
moeten worden geplaatst, Óf vanuit het geheugen moeten worden opgehaald.
E r bestaan veel methoden om bepaalde geheugenplaatsen aan te wijzen.
We spreken dan van adresseermethoden. Vaak zijn die methoden voor
een beginneling l as t ig te doorzien. Het is in ieder g eval voortdurend oplett en geblazen .
In het nu volgende bespreken we in het kort de verschill ende adresseer-
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De versch i llende
1,il' l hoden.
IH'namingen aangegeven.

methoden

worden

gewo onlijk

m et

Engelse

l111rnediat e (onmiddellijk)
Wc illustreren deze adresseerwijze aan de hand van de LD A- instruct i e.
Ik LDA-instructie geeft aan dat we een gegeven (geta l) in de ACCU
11I oete.i . plaatsen. De instructie zelf noemen we voortaan 'de opera tor ' en
liet gegeven 'de operand '.
.
.
..
.
.
We lnu, de afspraak is dat bij de L D A-111struct1e, waarbIJ de 1m m cd1utco1clresseerwijze wordt gehanteer d, de operand staat
het gehcugcnac!~cs
dut volgt op het geheugenadres waarin de LDA-111struct1e staat. Deze w Iize
vun adresseren wordt met behulp van het teken # aangegeven. Voor bee l d:

m

HEXADECI MAAL

00

00

instructie
A9

00
00

01
02

0E
volgende instructie

pagina regel

MNEMONISCH
operator
LDA

operand
#

#-0E

commentaar
laad accu
(immediate)
met getal #0E

In dit schema komen wellicht een gr oot aantal vreemde zaken voor. Wc
beg innen met de drie kolommen links. De eerste twee kolommen geven de
geheugenadressen door middel van een pagma- en een regelnumm er aan .
De derde kolom toont hoe deze geheugenadressen zijn gevuld en _wel in
de vorm van hexadecimale getal len. Op de eerste geheugenplaats zien w e
het getal #A9 en dit getal is de hexadecimal e code voor de instruc tie:
LDA met i mmediate adresseerwi j ze
De hexadecimale codes voor alle instructies vindt men in appendix 11.
Volgens afspraak staat het getal dat m de ACCU moet worden geladen
in de daaropvolgende geheugenplaats. In ons voorbeeld gaat het om het
getal #0E .
.
.
In de dri e kolommen rechts Ziet men een zogenaamde mnemonische beschrijving van het programma. Het woord mnemonisch geeft aan: 'besc hrij vingsmethode die we kunnen onthouden ' .
.
.
De eerste kolom geeft de operator, met andere woorden de m struct1e,
aan. De volgende kolom geeft de operand aa~. Het te_ken ~ wtl zeggen
'de operand is via de immediate adresseerwIJze te vmden . D e kol orn
commentaar behoeft geen verdere toelichting.
.
Uit dit voorbeeld kan men twee belangrijke wetenswaard1ghede_n _Pll ll<:111
a. de operand wordt door een hexadecimale code aang_egeven. _U t tc rndt•I ijl,
wordt deze code in het geheugen zelf a l s een binai r geta l, d111 Wil
zeggen een getal met enen en nullen, geschreven.
In d i t geval geeft de code A9 aan: LDA-instructie me t li111 11t<dl,1i1•
adresseerwijze.
Voor i eder e instructie in combinatie met de gekozen .icli 1•~~1•1•1 \\ 11 1
bestaat een uni eke hexadecimale code, die in a ppendix 11 11• Vll1d1 Il 1~
b. de totale i nstructie inclusief het aangegeven getal n<'llH'll hij til 1 \111111

bee ld twee geheugenplaatsen in beslag. We zeggen ' de instruc tie expan
deert over twee plaatsen'. In appendix 11 zien we tevens over hoe·vet•l
geheugenplaatsen i eder e instruct ie expandeert. Na het uitvoere n va 11
deze instructie weet de computer dat de volgende instructi e op regel 02
t e vinden Is.

De absolute adresseerwij ze bespreken we aan de hand van de ST A-instruct1e. De STA-instructie geef t aan dat de inhoud van de ACCU op een
bepaa l de p_l_aats in het ge_heugen moet worden geplaatst. Bij de abso lute
adressee rw1Jze geven we direct (dat wil zeggen in twee opvolgende geheugenplaa t sen in het programma) het regelnummer en het paginanummer
van de beoogde plaats aan. Voorbeeld:
HEXADECIMA L

MNEMONISCH

pagina r egel
03
00

instruct ie
8D

oper ator
STA

03
03
03

4E
03
vol gende
instruct ie

operand
(abs)
regel
pagina

com mentaar
laad inhoud ACCU
op #034E
4E =r egeladres
03=pagina-adres

instruct ie

OA

MNEMONISCH
operator
ASL

operand
( ACCU)

corn In c11 Laür
schuift bil~ 1
plaats naar links

Implied (impliciet)
Hierbij kunnen we nauwel ijks van een adr esseerwij ze spr eken. Zo i~ er bi jvoorbeeld de C L C-instructie. Deze geeft aan, het C-bit (z ie hel voori.l [gaande) te wissen ('clear carr y '). Hierbij heeft de instruc t i e dus i111plicict
('vanzelf') betrekkin g op het C-bit.

Relative (relatief)
Deze adresseerwi j ze komt neer op ' ga N sprongen voorWe behande len dit bij de zogenaamde spronginstruct i es.

of achteruit ' .

Indirect (indirect)

Kennelijk geeft de hexadec imale code 8D de instructie 'STA met absolute
a dresseerwijze ' aan.

Zero page (pagina 0)
Deze methode lijkt al s twee druppels water op de vorige. We hoeven
hier het pag ma-adres niet op te geven: volgens afspraak gaat het altijd
om de allereerste pag ma, dat wil zeggen pagina O.

Een belangrijke adresseerw i jze. De inst ruct ie strekt zich uit ove r drie
geheugenplaat sen. De tweede en derde plaats geven een regelnumm er en
een paginanummer van een geheugenadres aan, bijvoorbeeld 04 (regelnummer) en 12 (paginanum mer). D e afspraak i s nu dat op de aangegeven pl aat s,
dat wil zeggen voor het voorbeeld op p laats # 120 4 en op de daaropvolgende
plaat s (dat wi l zeggen # 1205) het regel - en pag inanummer van de operand
staat. We bere iken de operand dus via een tussenweg, v andaar de naam
' indirect'.

HEXADECIMAAL

MNEMONISCH

Absolute indexed; ABS,X en ABS,Y

pagi na regel
02
04

instructie

operator
STA

02

04

Hierbij wo rdt gebruik gemaakt van de X- en Y-r eg i ste r s. Bi j deze adr esseerwijze strekt de instructie z ich opnieuw over drie geheugenplaatsen uit.
D e tweede en derde plaats geven op de bekende manier een vol l edig adres
aan. De afspr aak is dan dat de inhoud van het X- of Y-reg i st er bij dil
adres wordt opgeteld en zo word t ten sl otte het adr es van de operand
gevonden . Deze adresseerwi j ze is van belang a l s we een rij opeenvo lgende
adressen w illen bereiken. Met de zogenaamde increment-i nstruct ie (!NX en
IN Y) verhogen we dan X of Y steeds m et 1.

05

A5

operand comm entaar
(Z - page) laad ACCU in
#0004
04
regel op pagina 0

Accumulator (ACCUM.)
Deze adre sseerwijze heef t betrekking op de ACCU zelf. We geven als
voorbee ld de ASL- instructie. Deze instructie geeft aan dat alle enen
en nullen één plaats naar links moeten worden opgeschoven. In het meest
rechtse hokj e (bit) komt nu een nul te staan. D e één of nul die in het
meest li_nkse hokje stond wordt in een afzonderlijk ' r egist er' , da t maar uit
één vakJe (1 bi t ) bestaat, opgesl agen. Dit afzonderlijke r egister draagt de
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HEXADECIMAAL
pagi na r egel
04
l0

Absolute (absoluut)

01
02
03

11,tam C en deze naam is afkomstig van 'Carr y ' (over dracht). E igen l ijk d ient
gesproken te word en van het C-bit van h et P- reg i stcr.

,·r

Zero page indexed; Z.PAGE.X en Z.PAGE. Y
Als de vorige adressee rwij ze, maar nu wordt het paginanummer wegge l a ten.
We gaan er dan van uit dat het paginanummer steeds O i s.

13 1

lndcxed indirect (IND,X) en indexed indirect (IND,Y)
D eze adresseerwijzen vallen buiten het kader van deze eerste introductie.

Sprongen
We kennen twee soorten spr ongen, namelijk:
1. De onvoor_waardelLJke sprong (JMP-instructie). Deze komt over een m et
de GOTO-1nstructie in BASIC.
2. De voorwaardelijke op conditione l e sprong (branch-instructie) Deze
komt overeen met de !F... THEN regelnummer-instructie in BASIC·.

J MP-instructie
Geeft een onvoor waardelijke spr ong aan.
absoluut als indirect aangeven.

De

sprong kunnen

we

zowel

l)e instructie BEQ wordt door F0 aangegeven. Hierna volgt 02, kortom als
Z= l wor den twee plaatsen overgeslagen. We zien hoe we in het mnemonische programma labels hebben w eer gegeven om een en ande r overz ic hte lijk weer te geven.
l)e andere belangrijke branch-instruct i es z ijn:
branch-instructie

voorwaarde

BCC

C=0
C=l

BéS
BEQ
BMI
BNE
BPL
BVC
BVS

Z= l

N=l
Z=0
N=0
V=0
V=l

De branch- inst,ucties
A l vor e_ns we de constructie bespreken merken we op dat in het P-re iste
ver schillende bits 1 en O kunnen worden, al naar gel ang er bi· een b!wer~
krng een bepaal d resu ltaat optreedt. Dit P-regi ster wordt daartJoe O edeeld
rn afzonderlijke vakJes met de namen zoals aangegeven in de volgen~! tabel.
naam
betekenis

N
V

C

z

1

D
B

negatief
overflow
carry
zero
interrupt disable (buiten werki ng)
decimal mode
break com mand

Het voert ons veel te ver om op al deze begrippen afzonderlijk in te
gaan. We bespreken het vakJe met de naam z .
·
pe r egel is, dat_ als het resultaat van een vorige bewerki ng de waarde 0
zero) oplev~rt, rn Z een l komt te staan. We zeggen wel eens ' de z-v l ag
wordt geset . Hierop kunnen w e dan met een branch-instructie een test
u1tvoer~n. Als. het om het testen van de z-vlag gaat gebruiken we de
branch-mstruct1e BEQ (zie appendix J l).
Iedere branch-instructie wordt gevolgd door een getal dat aangeeft hoeveel
stappen moeten worden overgeslagen om de volgende instructie te vinden
tenminste als aan de voorwaarde is voldaan.
'

Voorbeeld
HEXADECIMAAL

MNEMONISCH

adres

l abe l operator
BEQ

0200
020 1 [
0202
0203
0201/
0205
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instructie

operand
commentaar
F0
al s Z = l ga naar
02
VERDER VERDER
.. }
2
plaatsen
..
..
1VERDER: nieuwe instructie

We zien in appendix 11 dat er ook speciale instructies zijn waarm ee wc
berwerkingen op C, Z, N en V kunnen uitvoeren (inhoud l of O maken). A l s
we een sprong terug willen aangeven moeten we in feite een negatie!
get al aangeven. We zullen aan het slot van di t hoofdstuk in het kor t
vermelden hoe dit in zijn werk gaat.

Subroutines
De JSR-instructie is de zogenaamde 'jump to subroutine-instruc tie'. D e
instructie lijkt als t wee druppels water op de ]MP-instructie, met dit
ve r schil dat het terugkeeradres in de zogenaamde st ack (stapelgeheugen)
wordt bewaard. Terugkeer naar dit adres volgt als resultaat van de RTSinstructie. Dit a lles verloopt automatisch, maar de war e programmeur
gebruikt natuurlijk weer vele t r ucs. Eén van die trucs is om gegevens in
het terugkeeradres op te slaan die vanuit de subroutine worden opgevraagd
(zogenaam de par ameter-overdracht). We moeten e r dan wel voor zorgen
dat de stack een nieuw t erugkeeradres bevat. We kunnen daartoe allerle i
manipul at ies met de stack uitvoeren. Zie in appendix 11 de in structies
PHA, PHP, PLA en PLP.
Voorlopig is dit alles voor de beginner ste ll ig i ets te l astig. Het enige
dat w e goed moeten onthouden is het feit dat ieder machine-instructieprogramma, dat vanuit een BASIC-progr amma wordt opgeroepen, ein di g t
met de instruc tie RTS:
Op deze wi j ze volgt dan na het afwerk en van het machine-instruct i eprogramma autom atisch de terugkeer naar het BASIC-programma.

Negatieve getallen
Ieder woord in het geheugen bevat slechts acht vak j es en dat lev er t na t uur lijk beperkingen op. A llereer st spreken we af dat het meest linkse v,11<jr
(' most significant bit') het teken van een get al aangeef t. A ls er een O in
staat is het getal positief en als er een l in staat wo rdt het gelal u i~
een negatief getal opgevat.
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-------- ------

De notatie van een negatief getal als een rijtje enen en nullen verkrijgt
men eenvoudig door de volgende procedure toe te passen (zgn. 'two's
complement code'):
a . ga uit van het posi tieve getal ;
b. maak van iedere O een I en andersom van iedere 1 een O;
c. tel er I bij op.

101 1

1111

111 1
" 15 (decimaal)
=F (hexadecimaal)

Voorbeeld: -18

10 Il
11 (d<'cim..ial)
B (hcxadcc 1rnaal)

-------- ---------FB

Ad a. ga uit van 18
Ad b. keer om

00010010
111 0 11 0 1

Ad c . • 1

11101101
0000000 1
111 0 111 0 +

w

zien hoe het getal 1111101 1 wordt gesplitst in 1111 en 101 1. lcdc'r
,e~eelte vatten we nu op als een 'gewoon' (posi tief)_binair geta l w,1arv,'.n
~we eenvou d.1g de decimale en dus ook de hexadecimale
waarde kunn~n
. .
Ol l
, d ,1 k
bepalen. Op deze wijze zien we hoe de aanduiding 111 11
uit< 111 ' Il
m FB wordt omgezet.

Zo zien we dat -18 als 11101 110 wordt geschreven.
De afspr'aken zijn van groo t belang als we met branch-instructies en/of
me t r ekenkundige instructies werken, zoals ADC en SBC.

Voorbeeld van een branch-instr uctie
We geven nog een voorbeeld van een branch-instructie. Hierbij t esten we
of Z=I en als dit zo is willen we vqf st..ippen terugspringen (-5).
We gaan ui t van een reeks instructies die vanaf adres 02A I in het geheugen
is geplaatst .
HEXADEC IMAAL

\,1

adres
02AI
02A2
02A3
02A4
02A5
02A6

label oper ator
START

inhoud

~~ J Za!

EMONISCH
oper and

commentaar

START

als Z = 1 spring
naar START

BEQ

De instructie BEQ wordt door FO aangegeven. De hexadecimale aanduiding
FB geeft '5 stappen t erug' aan, kortom het getal -5.
Hoe komen we nu aan de aanduiding FB?
Welnu, de waarde -5 vinden we volgens het zojuist besproken recept:
+

5

omdr aaien
+l

00000101
1111101 0
00000001
1111 1011 +

(=- 5)

De zo gevonden aanduiding 11111 0 11 geeft dus -5 aan. Pas nu op: voor
de hexadecimale notatie splitsen we dit get al altijd in twee gel ijke stukken:
134
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Appendix 1. Foutboodschappen

In deze appendix geven we een overzicht van de foutboodschappen die
op het bee ldscherm verschijnen a ls we een fout intoetsen in een programm aregel, een commando of een directe instructie.
Toetsen we bijvoorbeeld het volgende programma in:

10 P~INT 5/0

20 END

Foutboodschap

Betekenis

11.LEGAL QUANTIT Y

De compute r kan dit niet berekenen. Het probleem wordt verkeerd gesteld. Bij voorbeeld :
SQR(- J). Het is niet toegestaan de worte l te
trekken uit een negatief getal.

NE X T WITHOUT FOR

Er wordt een NEXT-instruc tie aangetro f fen die
niet vooraf wordt gegaan door een FOR- in~lructie.

OU T OF DATA

Bij gebruik van de READ-in str uct ie b lijkt clc
DATA-lijst te w einig gegevens te bcv,1 1tC'n .

OUT OF MEMORY

Het geheugen is te klein. Dit kan ver oorzc1 ,1l~1
worden door meer dan 16 genest e FOR ... NEX 1
loops of subroutines.

OVERFLOW

T ijdens een berekening is een getal ontslJci11 cl.il
groter is dan 1.70141 x 10 38 . On kan d<' co111pu
ter niet verwerken.

REDIM'D ARRAY

Er wordt een poging gedaan een array l<' 111 lrn
duceren die al is geïntroduceerd.

REDO F ROM START

Bij een INPUT- instructie waar gevr aa~d wordt
om een numerieke waarde wordt een stri ng 111g(·
voerd of omgekeerd. Voer alsnog h<'l Jlli ~tt•
gegeven in.

dan verschijnt na het RUN-commando:

DIVI SIO N BY ZERO
De computer geeft aan dat delen door nul natuurlijk niet kan!

F outboodschap
BAD SUBSCRIPT

BAD UNTIL

Be tekenis
Er wordt een array-element aangeroepen dat
ni et bes taat.
Het programma treft een UNTIL-instructie
aan zonder da t deze werd voorafgegaan door
een REPEA T- instruct ie.

CAN'T CONTINUE

De co mputer kan het programma niet voortzetten omdat een regel is verwijderd of weggevallen.

DISP TYPE MISMATCH

Er wordt een HIRES- instructie gebruikt in de
TEXT-mode.

DIVISION BY ZERO

Delen door nul i s nie t toegestaan.

FORMULA TOO COMPLEX

Er staan meer dan twee JF ... THEN-instructies
op één regel.

ILLEGAL DIR ECT
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R ETURN WITHOUT GOSUB Er wordt een RETURN-inst ruc ti e aangl'trol 11•11
zonder dat deze vooraf
werd gega.111 (111111
een GOSU B- instructie.
STRING TOO LONG

De opgegeven string is te lang. Een string 111,1g
maar 255 tekens bevatten.

SYNTAX ERROR

Er is een typefout gemaakt, bijvoorbeeld illUM 1'
in plaats van PRINT enz.

TYPE MISMATCH

Een string- variabele wordt behanclc lcl
numer ieke variabele of omgekeerd.

UNDEF'D STATEMENT

Er wordt met een GOS UB-, IF ... TI IEN- o l CO l'O
instructie een poging gedaan orn th\ tt1 t•t•n
niet bestaand regelnumm er te sprlngt•n .

UNDEF'D FUNCTION

Er wordt een funct ie aangeroepen di<' ni(•l votll'd 1
is gedefinieerd.

.i l~

t'l'll

Er is een instructie als direct commando gebruikt die daarvoor ni et geschikt is, zoals
DATA en INPUT.
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Appendix 2. Korte samenvatting van de
BASIC-functies

KEY$
'<$=-KEY$. Zoekt het toetsenbord af naar een ingedrukte toets. Zet het
programma voort ook als er geen toets werd ingedrukt. X$ bevat de
ASCII- waarde van de ingedrukte toet s.
LEFT$(<X$>,<X>)
Ceeft een stri ng die bestaat uit de eer ste <X> schriftteken~ van <X$>.
LEN(<X$>)
l\epaalt het aan tal schrifttekens waaruit <X $> bestaat.
LN(<X>)
e
l~epaalt de natuurli jke logaritme van <X> ( log X) .

A BS(<X>)
Geeft de abso lute waarde van <X>.
ASC(<X$>)
Gee'h-de ASC II-code van het ee r ste schriftteken van <X$>.
ATN(<X>)
Berekent de arctangens in r ad ialen.
C H R$( <ASC Il- code>)
Geeft het schriftteken dat behoort bij de ASCJl -code.
COS(<X >)
Berekent de cosinus van <X > in r adia l en.
EXP(<X>)
Berekent de e-macht van <X>.
FALSE
Is het resultaat van een bewerking met re lat ietekens als het r esultaat
N IET WAAR oplevert. Bijvoorbeeld 3>5 levert als r esu ltaat FALSE. De
waarde van FALSE is 0.

LOG(<X>)
1.3epaalt de logaritme met grondtal 10.
MID$( <X$>,<X l >,<X2>)
Geeft een string die een deel is van <X$>. D e stri ng begint op positie
<X l > en i s <X2> schr ifttekens lang.
PI
Levert de waarde 3, 141 59265 op.
POINT( <X l >, <X2> )
POIN T geeft de kleur van het betreffende pixel aan . 0 is achtergrondkleur,
1 is voorgrondkleur. <XI> moet l iggen tussen 0 en 239. <X2> moe t liggen
tussen O en 199.
POP
Laat een RETURN-adres de stack van RETURN-adressen verlaten . De
volgende RETURN na de POP-instruc t ie gaat naar de inst ructie d ie komt
na de laatste GOSUB-instructie.
POS
Geeft aan op welke positie van de regel de knipperende cursor zich bevindt.

GET
Bepaalt de ASCII-waarde van een ingedrukte toets. Wac ht tot een toet s
wordt ingedrukt.

PULL
H aalt een adres uit de stack van R EPEA T-loops.

HEX$(<X>)
Zet de waarde <X> (decimaal) om in een hexadecimaal getal.

RELEASE
Bepaalt de geheugenruimte
in de HIRES-mode.

HIMEM <1"8700>
Verlaagt de t op van het geheugen dat beschikbaar is voor BASI C-programma' s Daarboven komt nu ruimte beschikbaar voor machinecode-programma's.

RI GHT$(<X$>,<X>)
Geeft een string die bestaat uit de laatste <X> schrifttekens van <X $ >.

IN T(<X >)
Deze fun ctie geeft het grootste gehele getal dat k l einer of gelijk is aan
<X>.

RND(<X>)
Geeft een w illekeuri g get al. Als <X> => l ligt het getal tussen 0 C'n 1. /\1~
<X> = 0 word t het laatst opgegeven getal opnieuw weergegeven. /\ 1~ <X > < 0
wordt bij elke aanroep van <X> steeds hetzelfde get a l gegeven.
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zoals

aangegeven

met de GR AB-instruc t1C'
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SCRN(<X >,<Y>)

Geeft de ASC II-waarde van het karakter dat zich op deze positie bevindt
in de LOR ES- en/of TEX T-mode.

Appendix 3. Korte samenvatting van
speciale symbolen

SGN (<X>)

Deze functie geeft -1 als <X> negatief is, I als <X> positief is en o als
<X> 0 is.
S IN(<X>)
Bepaalt de sinus van <X> in radialen.
SPC(<X>)

Geeft <X> spati es . weer ~p het scherm. SPC mag alleen worden gebr uik t
binnen een PRINT-instructie. <X> moe t liggen tussen oen 255.
SQR(<X>)

Bewerkingstekens

Berekent de wortel uit <X >. <X> moet groter of geli jk aan O zijn.

De vol gende symbolen worden bij berekeningen gebruikt:

STR$(<X>)

\

Levert een string die de decimale waar de van <X> voorstelt.

Optellen: dit is het enige bewerkingssymbool dat ook bq string~
wordt gebruikt, namelijk om strings aan e lkaar te rijgen.

TAB(<X>)

Aftrekken .

Verplaa t st de
sche r m .

+

PRINT-positie <X> plaatsen vanaf de linkerkant van het

TAN(<X>)
Berekent de t angens van <X> in radialen.

*

Ver menigvuldigen.

/

Delen.
Machtsver heI ren .

TEXT
Schakelt om naar de TEXT-mode.

( )

TROFF
Schakel t de trace-functie uit (zie ook TRON).
TRON

Na de term LET dient dit teken al s het 'wordt-teken' te
wor den gelezen: LET N=N+ 1 wil zeggen 'N wordt de oude waarde van N plus 1'.

Schakelt de trace- func ti e in. Door gebruik te maken van deze functie kan
de volgorde van de verschillende regels in beeld worden gebracht zoals
de com puter deze heeft afgewerkt.
TRUE
Is het r esultaat va_n een bewerking met relatietekens als het resultaat
WAAR oplevert. B11voorbeeld 3 <5 lever t als resultaat TRUE. De waarde
van TRUE is -1.
USR(<X>)
Roept vanuit BASIC een machinetaal-programma op.
VAL(<X$>)
Levert de numerieke waarde van <X$>.

Haakjes zoals die gewoonlijk in al gebr a wor den gebruikt, namelijk om bepaalde bewerkingen voorrang te verlenen . Voorbeeld :
6 *(3+2). Door de haakjes worden eerst de get allen 3 en 2 opgetel d en daarna pas wordt het r esultaat met 6 vermenigvuldigd .

Relatietekens
Een relatie is een uitdrukking die in een IF ... THEN-instructie wordt gebruikt, bijvoorbeeld IF X<3 TH EN PRINT X . Hier in is X<3 een re latie
die afhankelijk van de waarde van X, waar dan wel onwaar is.
He t teken < brengt X en 3 met elkaar in relatie en wordt daarom een
relat ieteken genoemd . De volgende relatiet ekens mogen worden gebruikt:
Geeft een gelijkheid aan.
>

Groter dan.

WAIT(<X>)

>=

Groter dan of gelijk aan.

Zorgt voor een pauze in het programma. <X>/ 100 geeft het aantal seconden.

<

Kleiner dan .
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<-

K leinc r dan of gel ijk aan.

<>

Ongelijk aan.

Voor a l deze tekens bestaan afzonderlijke toetsen .
Relat ies kunnen met elkaar w orden gecombineerd tot een meer ingewikkelde uitdrukking en wel met AND en OR , bijvoorbeeld X<3 AN D Y>5 .
AND

De gecombineerde uitdrukking is alleen waar a ls de beide deeluitdrukkingen waar z ijn .

OR

De gecombineerde uitdrukking is alleen onwaar als beide deeluitdrukingen onwaar zijn.

Ten slotte kan men NOT voor een uitdrukking p laatsen; het waar of onwaar
zijn wor dt nu a ls het ware omgedraaid: lF NOT X<2 TH EN PRINT "NOT
X<2".

Overige symbolen

+
+

Verplaats de cursor één plaats naar links.
Verplaats de c ursor één p laats naar rechts .

♦

Verp laats de c ur~or (die de regels aanwi j st) één plaats naar
beneden .

♦

Verplaats de cur sor (die de regels aanw ijst) één plaats naar
boven.

$

T eken dat altijd na de naam van een str ing-var iabele wordt
geplaatst.
Aanhal ingstekens: tussen deze tekens dient men al tijd een
string te plaatsen, bijvoorbee ld PRINT "DEMO" en LET A$=

"13EG 1N".

Symbool om meer instructies op één regel te schr ijven. Voorbeelden:

1 0 LET A= 4 :L ET B=6 : LE T C: 4
1 0 DIM 8(40) : DIM F(S0)
10 IF A< 10 TH EN LET A: 4: PRINT "X < 10"
T eken dat b ij een PRINT-instruct ie wordt gebruikt om aan t e
geven dat een volgende zaak direct achter de vorige zaak
dient te worden afgedrukt. Wordt ook bi j INPU T-instructie
gebruikt, bijvoorbeeld: INPUT "X =";X .
?
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Teken dat als resultaat van een geconstateer de fout op het
beeldscherm ver schi j nt.

Algemeen teken om argumenten te scheiden , bijvoorbeeld in
DIM- PL OT- en POKE-instruct ies. Bij een PR INT-instrucl1e
dient' het t eken om twee af te dr ukken zaken te scheiden,
waarbij t i jdens het afdrukken automati sch een kolornindeling
wordt aangehouden.
Teken om een ' komma' in een getal aan te geven.
ne overige symbolen die op het
bijzondere betekenis.

toetsenbord

voorkomen , lwbbt•n

1-\('('11

Appendix 4. Prioriteitsregels

prioriteitscijfer

bewerking

6

Optellen en af trekken: + en ' >, <,

<=,

5

>=, <>

NOT

4

AN D

3

OR

2

Door haakjes te gebru1'k en, kan men deze regels doorbreken. Voorbcddc-n :
Prioriteitsregels zijn rege ls die aangeven hoe een ui tdrukking moet worden
uitgewerkt. Zo heeft bijvoorbeeld vermenigvuldigen een hogere prioriteit
dan optellen en al s gevolg hiervan zal bij de uitdrukking:

LE T A = (3+4)*2
en
IF A<2 AND (X > 3 OR Y<4)

LET A = 3+4*2

TH EN

· · •

aan A de waarde 3+ (4 1'2) 11 en niet de waarde (3+4) *2=14 worden toegekend .
Bij geli jke prioriteit wordt een uitdrukking van links naar recht s uitgewer kt.
Zo zal de uitdrukking:

de waar de (4/2h8=l6 op leveren en niet 4/(2*8)=0.25 en wel omdat vermenigvuldigen en delen gelijke prioriteit hebben.
In het nu vo lgende ziet men een over zicht van de verschi llende bewerkingen
en hun prioriteit. De prioriteit wordt door een getal aangegeven: hoe
groter het get al, hoe hoger de prioriteit. Zo ziet men bijvoorbeeld dat
ver menigvuldigen inder daad een hogere prioriteit heeft dan optellen.
bewerking
Bepaling van index van vari abele van een arr ay
Bepaling van een substr ing
Berekenen van functiewaarden (een uitzondering hierop
vorm t NOT)
Mac h tsverhefien: '

prior iteitscijfer

12
12

J1

10

Betrekken van een m inteken bij een getal, in een uitdrukking
waarbij dit minteken niet tussen twee getal len staat. Bijvoorbeeld LET A =-2

9

Verm enigvuldigen en delen: * en /

8
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een num er ieke variabe le die de gebruiker zelf moet invullen .

Appendix 5. Overzicht BASIC-instructies
en commando's

een string-variabele die de gebruiker zelf moet invullen.
m , n

constant en.

m$ , n$

string-constanten.

CALL <X>

Star t een in machinecode geschr even su broutine op het adres <X>.

In het n u volgende wordt een samenvatting van de v er schillende instruct ies
en com m ando 's gegeven. Op INPUT, DEF en D A T A na kunnen alle instructies ook als commando worden gegeven. Het m eest i nteressant in d i t
verband is de PRINT-instructie, bijvoorbeeld:

PRIN T 25 *35
M en z iet dan direct het antwoor d: 87 5. Zo kunnen we na afl oop van een
programma ook de (cind-)waarden van ver schillende variabelen te weten
kom en. Als in een programma de variabel e A voor kom t , kunnen wc, nadat
het programma i s u i tgevoerd, de waarde A opvragen met behulp van :

......_

PR INT A

In de praktijk kan dit een ideaal gereedschap zijn voor het opsporen va n
fouten. I n dergel ijk e geval len spreken we van d irecte PRIN T-i nstructies.
Commando' s kunnen ook in programma's worden opgenomen. A ls zodanig
i s er bij onze computer in fei te geen onder scheid t ussen t ermen die gewoonl ijk voor instr ucties worden gebruikt en termen di e gewoonl i j k voor
co m mando ' s wor den gebr uikt.
In één r egel kun nen meer instructies worden opgenom en; hierbi j gebru iken
we : (dubbele punt ) als scheidingsteken.

CHAR <X>,<X l>,<X2>

. .

.

.

Tekent een kar akter op de moment ane cur sorpos1tte in de HIRES-rnode.
De cur sorpositie bevindt zich i n de linker bovenhoek van het karakter.
<X> geeft de ASC II-waar de_ van het karakt er aan (32 - 127). <X 1> kan 0
(karakt erset) zi jn of l (graftsche set). <X2> kan O t/m 3 zqn en geeft de
voorgron d- of achtergrondkleur aan.

.
C IRCLE <X>,<X l>
Tekent in de H IRES-mode een ci r kel met al s middelpunt de momentane
c ursorpos i t ie. D e c irkel mag niet bu i ten het sche r m vallen, anders vo lgt
een foutboodschap. <X> geeft de straal aan en <X 1> de voorgrond- of
achtergrondkleur (0- 3).

CLEAR

Wist alle toegekende waarden van vartabelen en maakt alle strings nul.
O p deze WlJZe wordt geheugenr ui mte vrij gemaakt.

CLS

veegt het scherm schoon en zet de cursor op positie 0 ,0.

CLOAD "<X$>"

Laadt een file met de naam <X$> vanaf cassette naar geheugen.

A lle BASI C- instr ucties en commando' s wor den kort behandel d. Van ieder e
i nstr uctie en van ieder co mmando wordt de volledige synta x (dat w il
zeggen de volledige schrijfwijze) gegeven . We gebruiken de vo lgende
notati e:

[... ]
<••• >
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alles tusse n v ierkante haken is optioneel , dat w i l zeggen:
k an eventueel worden weggelate n.
gegevens t ussen deze haken moet en door de gebrui ker zelf
wo rden ingevu ld.

CONT

zet de uitvoering van ee n pr ogramma voor t
m et bi jvoor beeld CTRL C.

nadat

dit ondcrb1 ol,1 111

CURMOV <X>,<Xl>,<X2>

Ve r plaat st de cursor naar een nieuwe positie in de HIRE - 111<1tl11, X • 11
<Xl> geven de coördinaten aan ten opztchte van de oudl' < lil ,111p11 111
<X2> geeft de achter grond- of voor gr ondkleur aan (0-3).

een num er ieke variabel e of ui tdrukking (expressie) die de
gebruiker zel f moet invullen.

CURSET <X>,<Xl>,<X2>
Plaatst de c ursor op de beelschermcoör dinaten <X>,<X 1> 111 d1• 11111 l
<X 2> geef t de achter grond- of voorgrondkleur (0-3) aan .

een string- var iabele of ui tdr ukki ng die de gebr uiker zelf
moet invullen .

CSAVE "<X$>"

L aadt de file met d e naam <X$> vanuit het geheug<'1\ 11,1,11

1 1

1 111

'\

111 1

DATA <nl of n1$>[,<n2 of n2$> ...J
Geeft een zogenaamde DATA-lijst aan. K
1
READ-mstructie voor. Zie ook READ.
omt a tijd in combina tie met et'll
DEEK (<X>)

x

Leest de waarde uit van geheugenplaats
(d
waarde van het volgende byte.
< >
ecimaal) en 256 maal dt•

OEF FN <functienaam>[(<V 1 of y 1$>)]
Zogenaamde user defined function een d
functie. Voorbeeld:
'
oor de gebruiker gedefinieerdt·

10 DEF FNA(Z)=Z +4
20 B=FNA(2)
30 PRIN T B
DEF USR=<#X>
<#X> geeft het eerste geheugenadres
een hexadecimaal getal.
aan van een machine-routine. <#X> is
DIM <Vof V$>(<Xl>(,<X2>J)
Creëert geheugenruimte voor de gespecificeerde arra
array-elementen op nul. Het laagste element rs nul.
Y en initialiseert de
DOKE <X>,<X l>
Schrij ft de waarde <XI> naar geheugenplaats <X>
en <X>+ 1. De waarde
INT(<X l >/256) gaat naar geheugenplaats <X>+l en
het restant naar geheugenplaats <X>.

DRAW <X>, <X l >, <X2>
Tekent een lijn in de HIRES-mode vanuit de huidi
..
de volgende cursorpositie met de relatieve coördinat ge cursorpositre naar
de achtergrond- of voorgrondk leur aan (0-J).
en <X>,<X 1>. <X2> geeft
END
Geeft het einde van een programma aan. Mag

EXPLODE

d
wor en weggelaten.

Produceert een vastgesteld geluid als van een explosie.
FILL <X>,<X l>,<X2>
Vult <X> regels ter grootte van <Xl> karakters m t
d
e de ASCII-waarde
<X2>. Er zijn 200 regels van 40 karakters.
0
geplaatst dat bij de ASCII-waa rde behoort.
P e regels wordt het teken

FRE(0)
C eeft aan hoeveel bytes nog vrij zijn in het geheugen.
GOSUB <X>
Deze instructie maakt het mogelijk om naar een subroutine te spr ingen.
<X> is het nummer van de eer ste regel van de subroutine. Een R ET URN
moet de subroutine afsluiten en zorgt er voor dat wordt t eruggekeer d
naar de ee rstvolgende instructie na GOSUB. Binnen een subroutine mag
weer een subroutine worden aangeroepen tot een maximum van 16.
GOTO <X>
Zet het programma voort op regelnummer <X>.
GRAB
Bepaalt de grootte van het RAM-geheugen van adres #9800 tot # B400
(48K} of van adres #1800 tot #3400 (16K). Het geheugen kan alleen worden
vergroot in de TEXT-mode.
HIRES
Schakelt over naar hoge resolutie. De achtergrond wordt zwart en de
voorgrond wit. De cursor wordt op positie 0,0 geplaatst.
IF ...THEN
De volledige syntax luidt:

lF <bool ean expr essie>[ <boolean operator ><bool ean expressie> ... l
THEN < regelnummer of instructie(s} >[ELSE < regelnummer of instructie(s) >]
Met 'boolean expressie' wordt bedoeld 'logische voorwaarde' d it• ,tl 111
niet juist is. In de ' boolean expressie ' mogen als relatieteke n (t1pc•r 11 1111)
voorkomen:
<

FN

>

Geeft het resultaat van een gedefinieerde functr·e.

FOR ... NEXT
De volledige syntax luidt:
FOR <V>=<Xl> TO <X2> [S TEP <X3>]
instructie l
instructie 2

NEXT [<V>]
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/\ !Ie instructies tussen FOR en NEXT worden he rhaald uitgevoerd en
we l net zo vaak totdat de teller (=<V>) de waarde <X2 > over sc hrijdt,
111aar altijd minstens één keer. De teller wordt steeds met <X3> verhoogd.
/\ Is men geen <X3> specificeert dan wordt de t eller steeds met I verhoogd .

Zie ook DEF FN.

kleiner dan
groter dan
is gelijk aan

<=
>=
<>

kleiner dan o f gt•l 1)1, ,11111
groter dan o f f.1<'11)1, ,1,11 1
ongel ijk aa11

Met 'boolean operator' worden de logische operat or en 0 11, ANI 1
bedoeld.
Als de hele expressie (uitdrukking} tussen
de instruc ties na THEN uitgevoerd of wordt ver der f\Pf\11 111 111, 1
ven r egel. Is geen ELSE aanwezig dan wordt vr r dt•r 11• R 1 111 ril
die direct volgt op de !F ... THEN-instructi e.

INK <X>
Verandert de voorgrondkleur
zijn tussen O en 7.

van het bN•lcl•1c l11•1111t

11 1

1

11

1

INPUT [" <te kst >"[;JJ<Vl of Vl$ >G< V2 of V2$ >. .. ]
Leest waarden in die door de gebruiker moeten worden ingetoetst
01
het toetsenbord. Op he t scherm ver schijnt steeds een vraagteken (''),
Wordt <teks t> meegegeven, dan verschijnt de tekst op het scherm, gevolgd
door een vraagteken.
De inget oetste waar de worden toegekend aan de variabelen <VJ>, <V 2> ...
Er moeten net zovee l waarden, gescheiden door een komma wordc
ingetoetst als_ er variabelen voorkomen in de INPU T-instructie. O~k str ing11
variabelen ZIJn toegestaan, maar er mag geen komma voorkomen in dt
ingetoetst e string.

[LET] <V>::: <X>

LIST [<m>][ - [ <n>)]
D it commando geeft de gespecificeerde r egels weer op het scherm. Geeft
men geen regelnummer op dan wordt het gehele programma weergegeven.
Het listen wordt gestopt door op de spatiebalk te drukken. Voorbeelden:
geeft het gehele programma weer
geeft alleen regel 100 weer
geeft alle regels tussen l 00 en 150 weer

LUST[<m>]
Als LIST, maar nu worden de programmar egels weergegeven op een printer.
LORES <X>
Schakelt over naar lage resolutie. <X> kan O z ij n (karakterset) of l (grafische set). H et t ekstscher m i s wit en de achtergrond is zwart.
MUSIC <X l>,<X2>,<X3>,<X4>
Met deze in structie kunnen tonen worden gegener eerd. Zie voor een beschrijving hoofdstuk J5.

NEW
Hetuitvoer
geheugen
wordt gewist om een nieuw programma te kunnen Jaden
en.
en

ON <V> GOSUB <Xl>(,<X2> ... ]
Maak t het mogelijk om de programma-uitvoering voort te zetten op een
regelnummer dat wordt bepaald door de waarde van de variabele <V>.
Dit regelnumm er is dan de eerste r egel van de subrout ine. Levert <V>
bijvoorbeeld de waarde 3 op, dan zal het progr amma worden voortgezet
met de subrou tine die op r ege l <X3> begint.

ON <V> GOTO <Xl>(,<X2> ... J
Werkt op dezelfde manier als de instructie ON ... GOSUB, maar nu wor dt
naar een bepaald regelnummer gesprongen en niet naar een subrouti ne.

PAPER <X>
Met deze instructie wor dt de achtergr ondkleur (kleur van de r and) van
het beeldscherm ingesteld. <X> moet liggen tussen O en 7.
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in voor

DRAW -commando' s. <X> moet liggen

l'EEK (<X>)
Leest de waarde uit die zich bevindt i n geheugenplaats <X>. <X> is een
decimaal getal.
PING
'vlet deze instructie wordt een vastgestelde beltoon gegenereerd.

PL AY <X l>,<X2>,<X3>,<X4>

D eze instr uctie kent een waarde toe aan een variabele. LET kan eventueel
worden weggelaten .

LIST
LIST 100
LIST 100-150

l'ATTERN <X>
',tel t het pattern-register
tussen O en 255.

Dient voor beïnv 1oed mg
van de SOUND- en MUSIC-instructie. Zie voor
.
beschrijving hoofdstuk l 5.
PLOT <X l>,<X2>,<"string" of string- variabele>
Plaatst het aangegeven karakter in de LOR ES-mode op het scherm volgens
de coördinaten <X l > en <X2>.
POKE <Xl>,<X2>
Plaatst de waarde <X2> in geheugenplaats <X l >. <X2> is een getal tussen
0 en 255 .
PRINT ("][<Xl of Xl$>][, of ;][<X2 of X2$> ••• ]["]
.
.
Geeft op het scherm de waar de weer van variabelen, numerieke u1tdruk~h1
gen of strings. Strings moet en tussen aanhalingstekens (") staan. De po~1 tic•
op het scherm waar de gegevens wor den geplaatst, wordt bepaald door
het scheidingstek en. Is dit scheidingsteken een puntkomma (;) dan wo, dc•11
de gegevens direct achter elkaar geplaatst. Is dit scheidings tck<•n 1• 1•11
komma ( ) dan wordt een indeling in kolommen aangehouden.
De PRIN T- instructie zonde r toevoeging zor gt er voor dat een r(•gc•I 11 " ' <l 1
over geslagen.
READ <Vl of Vl$(, <V2 of V2$ >... ]
Kent aan de variabelen de waarden toe die achtereenvo lgc•n~ 11 1
na DATA worden genoemd. Een eenma_al uitgelez<;n l)A IA 111
de RESTORE-instructie opnieuw worden uitgelezen. Zie ooi, 1) \ 1
REM <commentaar>
Hiermee is het mogelijk commentaar aan een progr ,111111 11
Alle informatie na REM wordt door BASIC gencg,•<•rd ,
REPEAT... UNTIL
De volledige syntax luidt:
REPEAT
<instructie 1 >
< instr uctie 2 >

U NTIL <boolean expr essie>
De instructies tussen R EPCA 1 c 11
totdat de <boolean expr essie> w11,11 1

111

RESTORE
Hiermee
READ.

k unnen

DATA-lijsten

weer

opnieuw worden gelezen.

Zie ooi,

Appendix 6. ASCII-codes

RETURN
Instructie die bij een subroutine wordt gebruikt om de ter ugkeer naur
het hoofdprogramma aan t e geven. Zie ook GOSUB.

RUN (<X>)
Deze instructie wist alle variabelen en start vervolgens het programm..i
met regelnurnmer <X>. Als <X> niet wordt opgegeven wordt gestart met
de eerste regel van het programma. RUN in een statement maakt dat
het progr amma zi chzelf opnieuw start.

SCRN( <X J>,<X2>)
Geeft de ASC II-waarde van het karakter dat in LORES- of TEXT-mode
i s af gebeeld op positie >X 1>,<X 2> van het beeldscher m.

Code

K arakter

Code

Karakter

Code

K ar akt er

SHOOT

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

spatie

68
69
70
71
72

D
E

h

73

1
J
K

104
105
106
107
108
109
11 0
111
112
J 13
114
115
116
11 7
JJ 8
119
120
121
122
123
124
125

Geeft een vast gesteld geluid als van een geweerschot.

SOUND <X l>,<X2>,<X3>
Instr uctie om geluiden te produceren. Zie hiervoor hoofdstuk 15.

STOP
Onderbreekt het programma.

ZAP
Geeft een vastgesteld geluid als van een fluittoon .
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#

$
%
&
(

)

*

+
~

/

0
1
2
3
4
5
6
7

8
9
<
=
>

?

@
A
B
C

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

97
98
99
100
101
102
103

F
G

H

L
M

N
0
p
Q
R

s
T

u
V

w
X

y

z

j
k

1
m
n
0

p
q
r
s
t
u
V

w
X

y
"".

}
1

{

[
\

]

1

t,

©
a
b
C

d
e

I
g
t~1

r

Dez e kolom 1s gereserveer d voor ach tergrondkleur. Kan niet gebruikt w orden i n TEXT - o f LORES-mo de.

IJl
~

0

r-

In TE XT -mode 1s deze k olom ger ese rveerd voor voorgrondkleur. Gebruik is toegestaan in de beide LOR(S- modes.

0

2

1

3

4

5

6

7

8

9 1 O enz.

X-as

)::.

:g
~

38
1

~

2

3

~

4

g,

5
6

•

7

~

8

~

enz.

g.
Cb

--

~

::i.
~

Y - as

26

l~

Beeldschermindeling bij T EX T- en LOR ES-mode.

X-as
UI

L)4)0 l 07

1
1
1
I

0

1

2
3

1 1 1
1 1 1
1 1
l

4

5
6

7
8

9

10

enz

--Y-as

19' 1 1-

1\t=
~

IJl
IJl

239

eru.

Ruimte voor programmarege ls.

Beeldschermindeling bij HIRES-mode.

l

Appendix 8. Cassetterecorder en printer

5. Als er iets fout gaat verschijnt er een
we de hele procedure herhalen.
Als we een
als volgt :

programma

van

tape willen l aden,

foutme lding en

kunnen

verloopt de procedure

I. Typ in: CLOAD "naam", b i jvoorbee ld CLOAD "DEM O" .
2. Druk op RETURN.
3. Zet de cassetterecorder aan (PLAY).
4, Tijdens het zoeken naar het programma verschijnt de bood schap:
Searching
Aan de achterzijde van onze computer bevindt zich een zevenpolige DINplug. Hierop kunnen w e een cassetterecorder aansluiten voor de opsl ag
van onze programma 's. Gebruik bij voorkeur een gewone mono- (bijvoorbeeld draagbare) cassetterecorder, liefst met teller en gebruik l ow noise
ferro-cassettes.
Als uw cassetterec order voorzien is van een zogenaamde 'remote cont rol'aansluiting, dan kan de computer de motor van de cassetterecorder bestur en. Dat werkt e r g plezierig.
Het laden van een programma vanuit het geheugen op tape verloopt als
volgt:

1. Sluit de cassetterecorder aan.

. ..

5. Als het programma gevonden is verschijnt de boodschap:
Loading DEMO
D e normale Jaadsnelheid is 2400 baud. Er kan ook langza m er worden
geladen. Dit geeft meer zekerheid dat het programma ongeschonden o ver komt. Door de letter S toe te voegen aan de CSAVE-in struct 1e wo rdt
de laadsnelheid 300 baud:
CSAVE "DEM0",S
We kunnen het programma z i chzelf laten starten. Hiertoe dient de instructie AU T O aan de CSAVE-in structie te worden toegevoegd:

2. Plaats de tape op een nog niet bespeeld gedeelte.

3. Stel ter illustratie dat we het volgende, zee r korte programma in
het geheugen hebben staan:
1 0 REM DEMONSTRATIE
20 PRINT "DEMONSTRATIE"
30 END
dan moeten we voor het w egsch rijven van dit programma het commando CSAVE geven, en wel gevolgd door een vrij te kiezen naam,
bi j voorbee I d:
CSAVE

"DEMO "

De opgegeven naam mag maximaal 17 karakters lang zijn .

4. We starten nu eerst de recorder zodat deze opneemt (gewoonlijk
RECORD indrukken en in deze stand op PLAY drukken). Vervolgens
drukken we op de RETURN-toets. Tijdens het opnemen verschijnt
op het beeldscherm:
Saving DEMO
Na afloop versch ijnt op het beeldscherm:
Ready
156

CSAVE "DEM0",AUT0
Als het programma dat moet worden geladen geen naam heeft o r a l s
we de naam ver geten zijn , kunnen we volstaan met:
CL0AD

Il"

De computer zal nu het eerste progra mma dat hij op de band t ege nko mt
in het geheugen laden.
Het is ook mogelijk om bepaalde delen van het geheugen over t e brengen
op tape en later weer terug te laden naar het geheugen. We doen dit
door na de CSAVE- en CLOAD-instructie aan te geven w e lk deel va n
het geheugen we over willen brengen of laden.
Bij voorbeeld de instructie:
CSAVE "GEHEUGEN",A #4 00, Et.< 499
laadt de inhoud van het geheugen op tape vanaf adres # 400 (hexadecim aa l)
tot adres ,,,,_499 (hexadecimaal). D e l etter A geeft het beg inadres aan
en de letter E het eindadres.
.
Om deze gegevens weer in het geheugen te laden geven w e simpelweg
de instr uctie :
CL0AD "G EH EUGEN",A"'400,E#499
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waarna de gegevens weer in het geheugen worden geladen vanaf adres

#400 tot adres #499.

Appendix 9. Externe aansluitingen

We kunnen ook een bepaald beeldscherm resultaat direct naar tape laden.
Dit kan alleen in de TEXT- of LORES-mode. We moeten hiervoor de
gegevens naar tape schr i jven vanaf adres 48000 t/m adres 49 119 (decimaal).
De ins tructie luidt dan a l s volgt:

CSAVE " BEE LDSCHERM" ,A48000,E49 11 9
Het terugladen doen we op dezelfde manier met de CLOAD-instructie.
Zoals blijkt kunnen we in deze instruct ies zowel decimale als hexadecimale
getallen gebr uiken.

Het gebruik wn een printer
Elke printer met een Centronics interface kan worden gebruikt bij onze
computer. De aansluiting voor de pr inter bevindt zic h aan de achterzijde
van de computer naast de uitbrei dingspoort.
Tijdens het aansluiten van de printer dient de stroom te zijn uitgeschakeld
om schade aan de apparatuur te voorkomen.
Onze computer biedt twee instructies, LUST en LPRINT, waarm ee kan
worden gewerkt op een printer.
L UST geeft een kopie van het programma op de printer.
LPRINT drukt alleen de zaken af op de printer die na deze instructie
zijn aangegeven.

cassette/
geluid

uitbreidingsbus

=

I
CASSE TTE/GELUID-UITGANG
1. Casse t te-uitgang
2. Massa
3. Cassette-i ngang
4. Geluid
5. Gel uid
6. Remo t e - control
7. Remo te-c ontrol
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Appendix 10. Geheugenindeling
( 16K)
fn

HIRLS - mode

r

(48K)
1 1rr

(1 6K)

11 ff

TEX T - en LOR[S-mode ( 48K)
fr ff

ROM

ROM

cooo

CD00

cooo

C000

3rf0

81 JO

Jf LO

B rro
schermgeheugen

schermgeheugen

B 880

3880

-i-bcschikbaar voor
programma's na

grafische sel

8 800

3800
2000

karakterset

A000

fU l[ASE-commando

B400

3400
grafische sel

1C00

beschikbaar voor
9CD0

programma's na hel
GRAB-commando

karakterset

1800

9800

180D

beschikbaar voor
programma's

----- - ---

9800

beschikbaar voor
programma's

(RAM )
(RAM)

0500
0400

beschikbaar voor
machinecodeproqramma's

0500

00

machinecodeprogramma's

0400

04 DO

0300

variabelen

0200

02 DO

0100

0 100

0000

0000
(hexadecimaal )
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0200
slack

slack

0100

0400

0300

03 DO

variabelen

0200

0500

1/O-adressen

1/O-adressen

0500

beschikbaar voor

0100

0000

DODO
( hexadecimaal )
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Appendix 11. 6502-lnstructieset

Voorbeel den:

A
M
A AND M
A OR M
A XOR M

10010110
= 0 1011010
= 000 100 10
110 11 110
11001100

Bij iedere instruc tie wor dt aangegeven hoe het proc essor statusr eg i ste r (P)
gewijzigd kan worden. Hierbij worden de volgende tekens gebruikt:
X

Deze appendix geeft een samenvatt ing van de machine- instructies . Onderstaande tabel toont hoeveel woorden i edere instructie inneemt bij de
versch il lende adressee rwijzen. Bovendien z i en we hoe iedere adresseerwijze kort wordt aangegeven. Zo geven we bij voor bee ld JMMED met I aan .
l =IMM[D

A=A BSOL.

Z=Z . PAGE

AC =ACCUM.

2

3

2

l

lX =OND,X)
2

IY =( IND),Y
2

R=RELAT.

2

ZX =Z .PAGE ,X
2

IN=INDIR.

AX=ABS,X
3

IM =IMPLIED
1

AY =ABS,Y
3

ZY=Z .PAG.Y

3

0
1

kan gewi jzigd worden
blij ft ongewijzigd
wordt 0
wordt 1

Bi j de beschrijvi ng van i edere instruct i e wordt een bijzonde r e notatie met
pi jl t j es gebruikt die naar r echts wij zen, bijvoorbeeld:

M - •A
Dit w i l zeggen : inhoud M wordt in A gepl aatst.

Instructie

O mschrijving

C odes als functie van
adresseerwij ze

ADC

A+M+C - A

1:69
A:6D
IX:6I
IY :71
A X :7D A Y:79
P =NZCIDV
XXX--X

Z:65
ZX:75

AND

A AND M -A

1=29
A : 2D
IX=21
IY:3I
AX=3D AY :3
P =NZCI DV
XX----

Z:25
ZX:35

ASL

a l le b i ts sc huiven
een plaats naar l inks
in bit 0 komt 0 en
bit 7 komt in C

A:0E
Z:06
ZX: 16
AX:IE
P=NZCIDV

AC:0A

BCC

spr ing al s C=0

R:90
P =ongewijzigd

BCS

spring als C=l

R:B0
P=ongewij z igd

BEQ

spring als Z= l

R :F0
P =ongewi jzi gd

2

Bij de beschrijving van de mach ine-instruct i es worden verschill ende letters
gebruikt, namelijk:
A
M
C
X
Y
Ms
S

voor
voor
voor
voor
voor
voor
voor

ACCU
geheugenplaats
CARRY-bit
X - register
Y -regi ster
een geheugenplaats die door de stack-po inter wordt aangewezen
stack

De volgende bewerk ingstekens worden gebruikt:
+

AN D
OR
XOR
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optellen
aftrekken
bit voor bit ver gelijken: alleen als be ide bits l zi j n is het
r esultaa t I
bit voor bit vergeli j ke n: het resultaat is I als t enminste
één van de bits I is
bit voor bit vergelijken : alleen a ls een van beide bits 1 is
zal het resu l taat I zi j n

XXX - --
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Instruc tie

O mschrijving

Codes a ls functie van
adresseerwij ze

BM I

spr ing als N=l

R : 30
P=ongewijzigd

BNE

spring als Z =0

R: D0
P=ongewijzigd

BPL

spring als N =0

R :1 0
P=ongc wijzigd

BVC

spring als V =0

R:50
P=ongewijzigd

BIT

/\ AND M

A :2C
P=

C LD

0- D

l :D8
P =NZC IDV
----0-

C LI

0- 1

1:58
P =NZC IDV
-- -0--

C LV

o- v

C PX

X-M

Y- M

M-1 - M

X-1 - X

IM :CA
P =NZC I DV
XX ----

DEY

Y- 1 . y

I M :88
P =NZC IC)y

EOR

A XOR M -A

1: 49
A : 4D
IX:41
I Y :51
/\X : 5D AY :59
P =NZCl DV
XX--- -

Z :45
ZX: 55

I NC

M + l-M

A :EE
Z:E6
AX :FE
P =NZC IDv

ZX:F6

l: B8
P =NZC IDV
----- 0
A :CD
IM:C9
IX :CI
IY:D l
AX : DD AY :D9
P =NZC I DV
XXX- - -

Z :C5
ZX:D5

A :EC
l : E0
P =NZC IDV

Z : E4

A :CC
l =C0
P =NZCIDV

Z:C6
A :CE
AX : DE
P=NZC IDV
XX- ---

INX

X+I - X

1M :E8
P =NZC I DV
XX----

lNY

Y+l - Y

I M :C8
P=NZC IDV

XX ---JMP

spri ng naar adr es

A:4C
1N:6C
P=ongcwijzigd

JSR

spring naar
subroutine

A :20
P =ongewijzigd

LDA

M -A

I: A9
A: AD
IX: A l
IY : B l
AX :BD AY:B9
P =NZCI DV
XX--- -

Z:/"

LDX

M-X

l: A2
A:AI
AY :BE zv,11,,
P =NZC I DV

1 f

LDY
ZX :D6

ZX:11 ~

XX-- -

Z: C4

XXX --DE C

DEX

XX-- --

XXX --CP Y

Codes a l s functie van
adresseer wij ze

1: 18
P=NZC IDV
-- 0- - -

o-c

A-M

Omschrijving

XX----

Z :24
N wordt bit 7
V wordt bit 6
Z kan ver anderen

C LC

C MP

Instructie

M - Y

l : A0
A1 1
ZX:B4 A 1 !
P =NZC I
XX- -

rw

1"~
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Instructie

Omschrijving

Codes als functie van
adresseerwijze

Instructie

Omschrijving

Codes als functie van
adresseerwijze

LSR

alle bits sch uiven
één plaats naar rechts
bit 0-C en
bi t 7 wordt 0

A :4E
Z :46
ZX:56
AX:5E
P=NZCI DV

SED

!- D

NOP

geen effect
(no operation )

IM:E A
P=ongewi jzigd

ORA

A OR M - · A

A:0O
1:09
I X:01
I Y : 11
AX :!D AY :1 9
P =NZC I DV
XX - ---

l M:F 8
P =NZC I DV
----!Als het O-bit i s ' geset ' interpreteert de processor de getallen
als decimale getallen (2 getallen
per plaats). Ook bij de ADC-,
SBC- en CMP- instruc tie wordt
dan decimaal gewerkt.

SE!

1-1

IM:78
P=NZC IDV
-- -1 --

STA

A - M

Z:85
A :8O
ZX:95
IY:9I
AY:99
P=ongewijzigd

IX :81
AX:9O

ST X

X-M

A :8E
Z:86
P=ongewijzigd

ZY :96

STY

Y- M

A :8C
Z :84
P=ongewi j z i gd

ZX:94

TAX

A - X

IM: AA
P=NZC I DV

PH A

PHP

P LA

OXX---

A - M s en
S-1 - S

IM:48
P=ongewijzigd

P-

IM:08
P=ongewijzigd

Ms en

S-1- S
S+ l - S en
Ms-A

AC:4A

Z:05
ZX: 15

I M:68
P =NZC !DV

XX----

PLP

S+ l - · S en
Ms -P

IM:28
P=als Ms

alle bits l pl aats
naar links , bit 7
komt in C en C
komt in bit 0

A :2E
Z :26
ZX:36
AX:3E
P =NZC I DV
XXX- - -

return vanuit
i nterru pt

IM:40
P=wordt hersteld

RTS

r eturn vanuit
subrout i ne

IM:60
P=ongewij zigd

SBC

A-M-C - A
C wil zeggen 0
als C=l en
andersom l al s
C =O

l:E9
A :ED
Z:E5
I X :El
IY:Fl
ZX :F5
AX:FD AY:F9
P=NZC IDV
XX --X
Als bewerking een negatief r esu ltaat
op l ever t
wordt
C =1

ROL

RTI

SEC
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1- C

XX- - --

AC :2A
TAY

A - Y

IM:A8
P =NZC IDV

XX----

IM:38
P=NZCIDV
-- !-- -

TSX

s-x

IM :BA
P =NZC I DV
XX----

T XA

X-A

IM :8A
P=NZCIDV

XX -- -TXS

x- s

IM =9A
P=ongew i jzi gd

TY A

Y-A

I M =98
P =NZC I DV

XX----
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Programma's

Maanlander

U iteraard kan onze computer niet zonder m aanlander. D it is st ellig een
van de meest populaire computerspell en die we kennen.
Als het spel begint zit u in een maanlander op 2500 m eter boven het
m aanoppervlak en de begindaalsne lheid bedraagt _500 m/s. We kunnen
de snelheid verminderen door de r e mraket te gebruiken. Ieder e kee r k unt
u opgeven hoeveel brandst of m oet worden gebruikt. Hoe meer brandstof
hoe meer we afre mm en. Als we op het eind te sterk afremmen kunnen
w e zelfs weer van de maan w egvliegen. Aan de andere kant .. _. remmen
we te w e inig af dan vallen we te pletter. U begint met 600 lite r 1n de
tank en daar schijnt het net mee te kunnen ...
Goede landing!
Hoewel in de t ekst al v ersc hillende voorbeeld-progr a mma' s zijn gegeven,
geven we t er illustratie nog enke le programma' s.
E euwka lender

Dit progra m m a bepaalt voor iede r e datum van deze en de vorige eeuw de
bi jbehorende dag. Zo kunt u e indelijk eens nagaan op wat voor dag u
gebo r en bent. Al le gegevens dienen a ls get al t e worden in ge voerd.
Zo heeft het getoonde voorbeeld betrekking op 30 a ug ustus J 981.
Programma:
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
2 30
240
2 50
260
2 70
280
2 90
300

REM E EUWKALENDER
CLS
FOR l=O TO 6
READ D$(I)
NEXT I
INPUT "DAG:";D
INPUT "MAAND:";M
INPUT "JAAR:";J
PRINT
I F M> 3 THEN GOTO 220
J=J - 1
M= M+ 12
E= INT((13/5)*( M+1))
F=I NT(5*J/4)
G=INT(J/100)
H=INT(J/400)
T= D+ E+F - G+ H
DA = INT((T/7)-INi(l /7 )h7 + 0.lJ
PRINT "DIE DAG VIEL OP ";D$(DA);"DAG"
DATA ZATER,ZON,MAAN,D I NS,WOENS,DONDER,VRIJ
END

Voorbeeld:
DAG:? 30
MAAND:? 8
JAAR:? 1981
DI E DAG VIEL OP
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ZONDAG

Programma:
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
2 20
230
240
250
260
270
280
290
300
310
3 20
330
340
350
360
370
380
430
440
4_50
460
4 70
480
490

REM MAANLANDER
V = 500
S = 2500
TA=600
CLS
PRINT "VEEL SUCCES MET DE LANDING"
PRINT
INPUT "HOEVEEL BRANDSTOF"; BR
IF BR<TA THEN GOTO 240
PRINT "ZOVEEL IS ER NIET MEER"
BR=TA
PRINT "WE GEBRUIKEN WAT OVER IS"
IF BR<>Ü THEN GOTO 240
PRINT "ER BLIJKT NIETS MEER TE ZI JN"
S=S -V + (BR-5)/2
V= V-BR + 5
TA = TA-BR
IF ABS(S)+ABS(V) < 0.75 THEN GOTO 450
IF V > O THEN GOTO 300
PRINT "PAS OP, WE STIJGEN!"
IF S<0.5 THEN GOTO 340
PRINT "DE AFSTAND IS NU " ; S
PRINT "DE SNELHEID IS ";V;"M/S"
GOTO 160
REM MISLUKT
FOR 1 = 1 TO 10
EXPLODE
PRINT
NEXT I
PRINT "HELAAS , HET IS MISLUKT"
STOP
REM GELUKT
FOR I=1 TO 10
PING
NEXT I
PRINT
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500 PRINT "GEFELICITEERD!!!"
510 PRINT "MET DE GESLAAGDE LANDING"
520 END
Voorbeeld:

VEEL SUCCES MET DE LANDING
HO EV EEL BRAN DSTOF? 75
DE AFSTAND IS NU 2023
DE SNE LHEID IS 430 M/S
HO EVEEL BRANDSTOF?

enz.

Sparen 1
Onderstaand programma toont het gespaarde bedrag als we iedere termijn
een bepaa ld bedrag storten. Uiteraard wordt het eindbedrag bepaald door
de rente en het aantal keren dat men het bedrag stort.
Programma:

1 00
110
120
130
140
150
160
170
180
190

REM SPAREN
CLS
INPUT "RENTE=";J
J=J*0,01
INPUT "BEDRAG PER TERMIJN =" ;PMT
INPUT "AANTAL TERMIJNEN =";N
TE L=( (J+1)~N -1 )*PMT
PRINT
PRINT " TOEKOMSTIGE WAARD E= ";TE L/J
EN D

Voorbeeld:

RENTE :? 8
BEDRAG PER TERMIJN =? 1000
AANTAL TERM IJNEN=? 5
TOEKOMSTIGE WAARDE = 5866 .60098
N.B. Het getoonde voorbeeld toont dat als u vijf jaar achter elkaar f.1000,naar de bank brengt (8% rente) u uiteindelijk f .5866,60 heeft gespaard.

Sparen 2
Dit programma sluit in feite aan bij 'Sparen l ' . Nu stellen we ons de
vraag hoe een bepaald eindbedrag wordt verkregen als we de r ente en
het aantal termijnen kennen.
Programma:

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190·
200
210
220
170

REM SPAREN 2
CLS
PRINT "BETALING PER TERMIJN"
PRINT
INPUT "RENTE=";J
INPUT "TOEKOMSTIGE WAARDE="; FV
INPUT " AANTAL TE RMIJNEN =" ;N
NOEM=FV*J*0,01
TE L=( 1+0 .01 *J)~N- 1
PMT =INT( 100*NOEM/TEL)/100
PRINT
PRIN T "P ER TERMIJN TE BETALEN=" ;PMT
EN D

1

1
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Voorbeeld:

BETALING PER TERMIJN
RENTE :? 8
TOEKOMSTIGE WAARDE=? 10000
AANTAL TERMIJN EN =? 5
PER TERMIJN TE BETALEN = 1704.56

Integreren
Nu weer een wiskundige toepassing . Met het onderstaande programma kan
men de integraal van een func tie F(X) tussen de grenzen A en B berekenen.
In feite komt de integraal neer op het bepalen van een opperv lak en
wel tussen de lijn F(X) en de X-as tussen de aangegeven grenzen. In
het programma wordt gebruik gemaakt van de regel van Simpson. De
functie is zoals getoond in een subroutine ondergebracht. In dit geval is
als voorbeeld de functie F(X)=X genomen, dat wil zeggen een r echte lijn
onder een hoek van 4 5 0.
Programma:

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
2 90
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390

REM IN TEGREREN
CLS
INPUT "AANTAL STAPPEN=";N
INPUT "LINKERGR ENS= " ;A
INPUT "RECHTERGRENS="; B
S=( B-A)/N
SOM=O
FO R K=1 TO N-1
E=INT(K/2)-K/2
X=A+K*S
C=4
IF E<>O THEN GOTO 230
C=2
GOSUB 360
SOM=S OM+C1,F
NEXT K
X=A
GOSUB 360
FA =F
X=B
GOSUB 360
FB=F
J=S/3*(FA+SOM+FB)
PRINT
PRIN T "INTEGRAAL=";J
STOP
REM OMSCHRIJVING FUNCTIE
F=X
RETURN
END

Voorbeeld:

AANTAL STAPPEN=? 10
LINKERGRENS=? 0
RECHTERGRENS =? 1
INTEGRAAL = . 5
Dit antwoord kunnen we gemakkelijk controleren. Het gaat in dit geval om
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een r echte li_jn die door het punt O gaat. Het
Is
dus been· driehoek
en daarvoor geldt·· oppervlak
is de
·
_asis rn ons geva 1 B-A =l en de hoogte bij
Als u bijvoorbeeld de i ntegraal van de functie:

te berekenen O er vlak
· x h oogte.
pp
-- J/2 bas1s
Nu
punt B is ook - ecies 1
p,
·

f(x)=x 2+sin(x)
tussen de aangeg even grenzen w 1·1t berek enen, d"1ent u r ege l
gen door:

370 F=X*X+SIN(X)

370

te vervan-

Tekenen op het beeldscherm
Met behulp van dit eenvoudige programma kunnen we a llerlei tekeningen
op het scher m maken, gewoon als tijdverdrijf.
Na het R U N-com man do k unt u op de volgende toetsen drukken:

I
L

J
M

w

verplaatst posi tie één plaats naar
verplaatst positie één plaat s naar
verplaatst positie één plaats naar
verplaatst positie één plaats naa r
wis het laatst afgedr ukt e punt.

boven en druk punt af;
rechts en druk punt af;
links en druk punt af;
beneden en druk punt af;

We kunnen het programma onderbreken door met ingedrukte CTR L-toets
op de C-toets te drukken .
Programma:

1 0 CL S
20 HIRES
30 INK 1: PAPER 3
40 X=20:Y =20
50 GET IV$
60 IF IV $= "" THEN GOTO 50
70 IF W$ ="l" THEN Y=Y- 1
80 IF W$ ="M" THEN Y=Y+1
90 IF W$ ="J" THEN X=X-1
100 IF IV$ ="L" THEN X=X+1
110 IF W$="W" THEN GOTO 140
120 CURSET X,Y,1
1 30 GOTO 150
140 CURSET X,Y,0
150 GOTO 50
160 END
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Bioritme
Met dit programma kunt u het bekende bioritme berekenen. Volgens een
bepaalde theorie fluctueren onze fysieke, emotionele en intellectuele vaardigheden. De waarden l iggen tussen - 1 en 1, waarbij I optimaal is. Een
waarde rond O wordt doorgaans als een kritisch punt opgevat.
Programma:

DAG=? 3
MAAND =? 12
JAAR =? 1982
FYSIEKE CURVE =-.94
EMOTIECURVE =-.98
IN TELL. CURVE = 1
GEMIDDELDE = - . 31

10 PRINT "BIORITME"
20 INPUT "GEBOORTEDAG =" ;A
30 INPUT "GEBOORTEMAAND =";B
40 INPUT "GEBOORTEJAAR =";C
50 INPUT "DAG=";D
60 INPUT "MAAND =";E
70 INPUT "JAAR=";F
80 GOSUB 130
90 G=A:A =D:B =E:C =F
100 GOSUB 130
110 G=A-G
120 GOTO 240
130 A=A+C*365
140 IF B<3 TH EN 170
150 A=A-INT(B*0.4+2 .3 )
160 C=C+1
170 A=A+B*31 +INT((C-1)/4)
180 RETURN
190 H=6.2832*G
200 P=SIN(H/Q)
210 S=S+P
220 P=INT(P•100+0.5)/100
230 RETURN
240 Q=23
250 GOSUB 190
260 PRINT "FY SIEKE CURVE =" ;P
270 Q=28
280 GOSUB 190
290 PRINT "EMOTIECURVE =" ;P
300 Q=33
310 GOSUB 190
320 PRINT "INTELL. CU RVE =" ;P
330 S=I NT(S•100/ 3+0.5)/ 100
340 PRINT "GEMIDDELDE ="; S
350 5=0
360 G=G+1
370 END
Voorbeeld:

GEBOORTEDAG =? 12
GEBOORTE MAAND =? 7
GEBOORTEJAAR= ? 1969
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Geheimschrift

Het Atmos-orgel

In het onderstaande treffen we twee programmaatjes aan. Met het eerste
programma kunnen w e leesbare t ekst in geheimschrift vertalen. Misschien
een idee voor het opslaan van uw eigen programma's. Zo voorkomt u
tenminste de meest voorkomende misdaad van deze tijd: het stelen van
software!
Het tweede programma hoort in feite bi j het eerste programma. Met
dit programma kunnen we het geheimschrift weer o ntc ijferen.

Met dit programma kunt u een gedeelte van het toetsenbord bespelen
als een orgel. De toetsen met de cijfers 1 t/m O en de toetsen met het
streepje en het =- teken stellen de twaalf halve tonen b innen een octaaf
voor.
Met deze twaalf t onen kunnen leuke melodieën worden gecomponeerd.
U kunt het programma beëindigen door op Q te drukken.
Programma:

Programma 1:

10 PRINT "OMZETTING IN GEHEIMSCHRIFT"
20 INPUT "VOER ZIN I N"; B$
30 PRINT "IN GEHEIMSCHRIFT WORDT DIT:"
40 K=LEN(B$)
50 FOR N=1 TO K
60 A$ =MID$(B$ ,N, 1)
70 C=ASC(A$)
80 C=C+2
90 IF C>90 TH EN C=C-26
100 PRINT CHR$(C);
110 NEXT N
120 EN D

10 REM ORGEL
20 GE T X$
30 X=VAL(X$)
40 IF X$ ="-" THEN X=11
50 IF X$="=" THEN X=12
60 IF X=O THEN X=10
70 IF X$= "Q" THEN PLAY 0,0,0,0:STOP
80 MUSIC 1,3 ,X ,15
90 WAIT(20):PLAY 0,0,0,0
100 GOTO 20
110 END

Programma 2:

10 PRINT "ONTCIJFEREN GEHEIMSCHRIFT"
20 INPUT "VOER ZIN IN"; B$
30 PRINT "DE ONTCIJFERDE ZIN WORDT:"
40 K=LEN(B$)
50 FOR N=1 TO K
60 A$ =MID $(B$,N,1)
70 C=ASC(A$)
80 C=C- 2
90 IF C<65 THEN C=C+26
95 IF C=58 THEN C=32
100 PRINT CHR$(C);
110 NEXT N
120 END
Voorbeeld van programma 1:

OMZETTING IN GEHEIMSCHRIFT
VOER ZIN IN? DE DOCUMEN TEN ZIJN VERZOND EN
IN GEHEIMSCHRIFT WORDT DIT:
FG"FQEWOGPVGP"BKLP"XGTBQPFGP
Voorbeeld van programma 2:

ONTCIJFEREN GEHEIMSCHRIFT
VOER ZIN IN? FG "FQEWOGPVGP"BKLP"XGTBQPFGP
DE ONTCIJFERDE ZIN WORDT:
DE DOCUMENTEN ZIJN VERZONDEN
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Klein maar fijn! Typ dit programma maar eens in en u zult na het RUNcommando stellig worden getroffen door de wonderbaarlijke patronen die
op het scherm zulle n verschijnen. Een programma dat op eenvoudige
wijze de kracht van onze computer aantoont.

Programma:

10 HIRES
15 INK 1:PAPER 3
êO Z=INT(RND(1)*3) - 4
30 Y=INT(RND(1)*70)+100:X =IN T(RND(1)*60 )
40 FOR R=Y TO X STEP Z
50 CURSET R,R,1: DRAW 0,175-Z*R,1
60 DRAW 239-Z*R,0,1
70 DRAW 0 , -175+2*R,1
80 WAIT(10)
90 NEXT R
1 00 PING
1 10 GOTO 10
120 END
N.B. Om wat meer varia tie in kleur te krijgen kunt u regel 15 vervangen
door:

15 INK INT(RN D( 1)*7): PAPER INT(RND(1)*7)

aanha lingsteke ns 48
aansluiten 17
aanzetten 17
ABS 23, 138
absolute 130
absolute indexed 131
ACCU 127
accumulator 130
adresseermethoden 128
adventure-spel 65
aftrekken 14 l
AND 61, 142
a rra y 73, 81, 82
ASC 95, 138
ASC!l-code 106, 153
ATN 23, 138

centra! proc essing uni t 11
CHAR 115, 147
CHR$ 96, 108, 138
CIRCLE 111 , 147
c irkel 111
CLEAR 147
CLOAD 147, 157
CLS 50, 147
commando 29, 32
concatenere n 4 5
CONT 147
cos 23, 138
CSAVE 147, 156
CTRL-toet s 39
CURMOV 110, 147
CURSET 109, 147
cursor 25, 39
cursor-toetsen 39

B

D

BASIC 15
beeldschermindelingen 154
beeldsc hermpositie 108
be we rkingstekens 141
binaire getallen 11 9
bit 13
branch-instructies 132
bubble sort 86
byte 13

DATA 54, 148
decimale getallen 119
decimal point 2 l
DEEK 148
OEF FN 92, 148
definiëren van symbolen 117
OEF USR 148
delen 141
deling 21
DEL- toets 40
DIM 83, 148
DOKE 148
dollarteke n 44
DRAW-instructie 110, 148
dubbele hoogt e 116
dubbe le punt 34

A

C

CALL 147
cassetterecorder 14, 19, 156
centrale verwerkingseenheid 11
180

181

E

eindwaarde 76
END-instructie 30, 148
ELSE 59
EXP 23, 138
EXPLODE 100, 148
exponent 42
externe aansluitingen 159

F
F ALSE 79, 138
file 82
F lLL 113, 148
floppy disk unit 14
FN 148
FOR ... NEXT- instructie 73, 148
foutboodsc happen 36, 136
FRE 149
funct ies 92

HIR ES 109, 149
hoge resolutie 108
hoofd letters 27

IC 12
IF ... THEN-instructie 57, 149
immediate 129
implied 131
index 83
indexed indirect 132
indi rect 131
INK 105, 149
IN PUT-instructie 52, 150
6502-instructieset 162
INT-functi e 23, 4 l , 138
invoegen van een regel 37, 38
J

]MP-instructie 132

H

haakjes 21, 141
har dwa re 11
herstellen van fou t en 36
hexadec imale getallen 44, 123
HEX$ 23, 44, 138
HIMEM 138
182

N

NEW 32, 150
NOT 62, 142
0

G

gehele getallen 43
geheugen 125
geheugenadressen 122, 125
geheugenindeling 160
geïndicee rde variabele 87
gekoppelde lijsten 84
ge luiden 100
geneste lussen 77
geneste subroutines 91
GET 54, 138
getallen 41
GOSUB 88, 149
GOTO-inst ruc tie 59 , 149
GRAB 149
grafische set 106
grenswaarde 76

machine-instructies 122
machtsverheffen 24, 141
mantisse 42
maximum 85
meer-dimensionale arrays 86
rnic roprocessor 12
MID$ 97, 139
minimum 85
mnemonics 122
monitor 14
MUSIC 101, 102, 150

ON ... GOSUB 150
ON ... GOTO-instructie 63, 150
operating system 15
optellen 141
OR 61, 142

K

karakte rset l 06
KEY$ 54, 139
kleur J05
komma 21, 48

L
labels 67
lage resolutie 106
LEFT$ 96, 139
LEN 94, 139
LET 27, 150
LIST 32, 150
LUST 150, 158
LN 23, 139
LOG 23, 139
LORES 106, 150
LPRINT 158
M

machine-codes 122

p
PAPER 105, 150
PATTERN 151
PEEK 118, 151
PI 139
PING 100, 151
PL AY 101 , 103, 151
PLOT-instructie 106, 15 1
POINT 115, 139
POKE 118, 151
POP 139
POS 139
PRINT 20, 47, 151
printer 14, 158
prioriteitsregels 144
procentteken 43
6502- processor
processor-statusregister 127
program counte r 127
programma 12
programmalussen 73
programma's 168
PULL 139

punt 21
puntkomma 47
R

RAM-geheugen 13
READ 54, 151
regelnummer 28
regist ers 127
relatie-symbolen 98
relatietekens 61, 141
rela tive 131
RELEASE 139
R EM-instructie 50, 157
remote control 156
REPEAT ... UNTIL-instruc tie 78, 151
RESET-knop 19
RESTORE 54, 56, 152
RETURN 88, 152
RIGHT$ 97, 139
RND-functie 60, 139
ROM-geheugen 12
RUN 32, 152

s
scheidi ngsteken 47
SCRN 108 , 140, 152
SGN 23, 140
SHIFT-toets 21
SHOOT 100, 152
SIN 23, 140
sof t ware 14
sorteren 85
SOUND 101, 152
SPC 97, 140
sprongen 132
SQR 22, 23, 140
stack pointer 127
stapgroot te 76
startwaarde 74
STEP 75
STOP 152
stopconditie 79
STR$ 95, 140
string 44
string- variabele 44
stroomdiagram 69
subroutines 88
symbolen 142
183

T
TAB-functie l/9, l l/0
T AN 23, ll/0
teken * 21
teken # l/l/
telvariabele 76
TEXT 111, ll/0
TROFF 78, ll/0
TRON 78, ll/0
TRUE 79, l l/0

u
uitbreidingspoort l l/
uitvoer 12
USR ll/0

V

VAL 91/, ll/0

181/

variabele 27
vermenigvuldigen Il/!
vermenigvuldigteken 21
verwijderen van een r egel 37, 38
vierkantswortel 22
vraagteken 53

w
WAIT-instructie 80, l l/0
wetenschappelijke notatie l/3
wijzigen van een regel 37

z
ZAP 100, 152
zero page l 30
zero page indexed 131
zoekacties 81/

Wat aan cle Atmos direct zal opvallen, is dat het eert s~ij(volle
machine is. Hij mag dan ook met recht een huiscomputer
worden genoemd. Afgezien van het fraaie uiterlijk en het
bedieningsgemak blijkt het een uitermate krachtige
computer te zijn waarvan de mogelijkheden niet snel
uitgeput zijn.
KI uwer heeft dit boek in de reeks opgenomen omdat de
Atmos zowel wat prijs als wat prestaties betreft, aansluit bij
de overige typen in de reeks.
Volgens een beproefd concept geeft de auteur de
beginnende computergebruiker een uitstekende introductie
tot deze computer. De lezer wordt allereerst vertrouwd
gemaakt met het toetsenbord en de verschillende beeldschermfuncties waarna het hoofdbestanddeel volgt: een
complete cursus BASIC. Het spreekt voor zich dat hier
alleen gebruik wordt gemaakt van de in de Atmos aanwezige
BASIC-versie. Een volledig overzicht van alle beschikbare
instructies, functies en commando's is te vinden in de
appendix. Alle overige mogelijkheden zijn ook in
appendices samengevat.
Het boek wordt gecompleteerd door een verzameling kant
en klare programma's die na zorgvuldig intypen, direct
kunnen worden uitgevoerd.
Het boek is ook voor beginnende computergebruikers goed
leesbaar en er is geen bijzondere voorkennis voor nodig.
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