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Előszó 

Ez a könyv azoknak a kezd{J programozóknak szól, akik Commodore-64-es tfpusú mik
roszámftógépen kfvánják megtanulni a BASIC programnyelv alapjait, és ezen a gépen jó és 
biztonságos programokat szeretnének frni. A leendtJ olvasóról semmiféle számftástechni
kai eltJismeretet és tapasztalatot nem feltételezünk. Fokozatosan haladunk úgy, hogy 
minden fejezet megértéséhez elegendtJ legyen a korábbi fejezet ismerete. 
A fokozatoss.1g a gép kiépftettségének a t;Jrgyalásában is megnyilvánul. EltJszor olyan 
lehettJségeket ismertetünk, amelyekhez csak a központi egység tJs a képernytJ (tv) kell, 
majd egyre btJvebb, kazettával, lemezzel, nyomtatóval felszerelt gépkonfigurációra kd
szült alkalmazásokra tt!rünk át. 
Nem kiragadott utasftásokat, programrészleteket mutatunk be, hanem teljes programokat 
közlünk, ds mindenütt a Commodore által nyomtatott vagy a képerny{Jre Irt program 
került a könyvbe. Ezek a programok (helyesen begépelve) azonnal futtathatók, kipróbál
hatók. Javasoljuk, hogy az olvasó gépelje be tJket, majd módosftgassa, és figyelje a váftoz
tatdsok hatását. Feltdtefezzük tehát, hogy az olvasó rendelkezik Commodore-géppel, vagy 
könnyen hozzá tud férni egyhez, és a könyvben leírtakat a gépén követi is. 
Természetesen a legnagyobb eltJvigyázacosság mellett is eltJfordulhat, hogy a gépen valami 
nem pontosan ugyanúgy mOködik, ahogyan az a könyvben szerepel. Hibáktól, ellrásoktól 
nyilván ez a könyv sem mentes, és a gépttJI sem várhatjuk el, hogy a könyv.Jnket elolvassa 
és eszerint mOködjön. Ilyenkor érvényesítsük az ismert anekdota szabályát: „ha a terep el
tér a térkdpttJI, akkor a terep szerint kell eljárnl'. 
Kérjük az olvasót, hogy a könyvben felfedezett esetleges hibákat és az alkalmazással kap· 
csolatos észrevételeit közölje a szerzlfkkel (INTRONIK Számítástechnikai és Elektronikai 
MGszaki Feífesztlf Kisszövetkezet, 1445, Bp., pf. 348.), hogy a további kiadások már ezek 
figyelembevételével készufhessenek. 
A programokat úgy állftottuk össze, hogy minél jellegzetesebb feladattípusokat oldjanak 
meg, és az olvasó minél több részletüket változtatás nélkül is átvehesse sajat programjaiba. 
(Megjegyezzuk, hogy a könyvben közölt valamennyi program kazettán és mágneslemezen 
is kapható.) 
A könyv a Commodore-64-ben gyárilag meglev{J BASIC nyelvr{JI szól, és nem ennek 
külön megvásárolható kiterjesztése1rtJI. Ilyenekre csak néhol utalunk. 
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A gépi kódú programozásról. BASI C programjaink gépi táro/Asáról, a végrehajtás gépkö
zeli vonatkozásairól csak annyit szólunk, amennyi a BASIC programozáshoz szükséges le
het, s ezt is a BASIC-programozó szemszögébtJI írjuk le. 
Ez a könyv lt!nyegében a BA SIC legalapvetlJbb elemeit tartalmazza. Nem tér ki a bonyo
lultabb adatAllomány-szervezési lehetlJségekre. a hanggenerálásra. a grafikára, a bonyolul
tabb szerkezera programokra sem. A szerzők és a kiadó elképzelése az, hogy a 
Commodore- BASIC teljes eszköztárának bemutatására sorozatot jelentet meg, amelynek 
ez a könyv csak az első kötete. Az előkészületek befejező szakaszában van három további 
kötet. amelyek köz1.H egy a speciális szervezésO adatállományokkal, egy a Commodore-64-
esen megvalósltható adatfeldolgozó programozással, egy pedig a Commodore- 64 progra
mozásának „ csemegéivef', a speciális grafikával, a hanggal, a botkormAnykezeléssel seb. 
foglalkozik. 

Talán nem árt néhány mondatot arra is szánni, milyennek képzeltük könyvünk leendő 
olvasóját. Olyannak, amilyenek mi magunk is vagyunk, ha saj'át szakterületünk határain 
klvül próbálunk mozogni. Hadd szemléltessük ezt egy p4tdAval. Nem vagyunk tv-mOszeré· 
szek. és nem is akarunk azok lenni. Mégis van tv-készult!künk, és azt akarjuk. hogy bizton· 
ságosen és kényelmesen kezelhessük, használhassuk, a lehető legkevesebbet törlJdve azzal, 
hogy mi zajlik le ezalatt a készülék be/se/ében. 
Tudjuk, hogy ezzel számos lehet(Jségtől fosztjuk meg magunkat. Egy tv-mOszerész például 
b~lllchatnd a készült!két úgy is. hogy a képet fordltva, tükörfrással lássa. Mi ezt nem tud· 
juk megtenni, mert csak egyes (gyárilag beépltett) kezelt!si sémákat tudunk vt!grehajtani. 
De általában nincs is szükségünk többre, mint ugyanarra a néhány mOveletre; ezeket vi
szont akárhányszor biztonságosan. tévedés nt!lkül, gyorsan és kényelmesen akarjuk hasz
nálni, mégpedig úgy, hogy ehhez ne kelljen egy új' szakmdt elsaj'átltanunk. Ha pe· 
dig esetleg mt!g1s valami különlegeset akarunk a tv·készült!künktlJI, majd szakemberhez 
fordulunk. 

Mi. akik a programozJsban vagyunk szakemberek, azoknak lrtuk ezt a könyvet . akik a 
szdmltógép-használatról, a programozAsról gondolkodnak ugyanúgy. mint mi a tv-készü· 
lt!künk kezelt!sérfJI. Módszereket. paneleket . fogdsokat, sémákat adunk tehdt az olvasónak: 
egy p r ogramozási LEGO-t, amelyblJI - a LEGO könnyedségével, dea LEGO kötöttségei
vel is - bármit össze lehet dllftani. 
A didaktikai szempontokat minden mássaf (fgy pl. az utasltások egyenkénti tételes tárgya
lásán alapuló módszerekkel) szemben előtérbe helyeztük. El(Jfordul, hogy egyes anyag
részek kiegészltésére, pontosl tására más fej'ezetekben visszatérünk. így egy-egy u tasítás 
tulajdonságainak ismertetése több részletben található meg. Ezért ezt a könyvet azoknak 
aj'Anljuk. akik lépésről lépésre, logikusan akarják megismerni a Commodore BA SIC-prog
ramozását. Az olvasó a könyvben gyakorlati tanácsoka t, tapasztalatokat taldl. nem pedig 
olyan mOszakí adatokat, amelyek gépkönyvekből vagy próbálgatás úqdn is könnyen meg· 
szerezhetlJk. 

A könyvünkben ellJforduló szövegösszefuggésben esetenként szőrszálhasogatásnak is tOnő 
szigorú szakmai kifejezésmóddal szemben szfvesebben alkalmaztuk az elterjedt progra
mozói konyhanyelvet Így példAul azt mondjuk, hogy egy adatot PRINT ucasfrással frunk 
fel a lemezre. pedig a BASIC megkülönbözteti a PRINT és a PRINT# urasfcást, a lemezre 
nem is az adat , hanem a k ódja keri.11, a PRIN T# nem is a lemezre, hanem a p ufferbe ír, 
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nem is ő frja. hanem a lemezkezelő rendszer. és sorolharnánk még tovAbb a technikai 
finom~gokat. 

MindazonAltal a „ PRINT felfrja" és a hasonló kifejezések a felhasználó szemszögéből 
nagyon is jól tükrözik a gép mOködését. Vagyis igaz. hogy a PRINT nem fr. de a hatAsa 
a felhasználó számára olyan. mintha felfrta volna az adatot a lemezre. Ilyen és hasonló 
szóhasznA/attal a közérthet/Jség kedvéért gyakran éltünk ebben a könyvben. 
Végezetül jó munkát és kellemes időtöltést k fvdnunk a könyvhöz. a BASIC-hez és a 
Commodore-hoz. 

A szerzők 
Budapest. 1985. február 





ISMERKEDÉS A GÉPPEL 





A képernyő és a billentyűzet 

Ahhoz, hogy a Commodore- 64-est használni tudjuk, legalább 
kózponti egységre, 
tápegységre, 
tv-készülékre és 
antennazslnórra van szükségünk. 

A tápegységet és az antennazslnórt is megtaláljuk a központi egységgel együtt cso
magolva. 
Tápegységb61 többféle van forgalomban. Ezek kozül az a legbonyolultabb tlpus, amelyi
ken egy kapcsoló is található. 
A kozpontl egység a jobb hátsó sarka felő l nézve a 2. ábrán látható. 

ÖSSZEÁLLITÁs Gy6 zc5djunk meg arról, hogy a központi egység kikapcsolt álla-
potban van (nem úgy, mint a 2. ábrán) . 

A tápegység hálózati dugóját csatlakoztassuk a hálózathoz, a másik, tucheles dugaszát a 
központi egység tápegység-csatlakozójához. ICsak egyféleképpen megy bele, és ha még 
nem kopott le, akkor a tuchelen kis ráragasztott címkén piros TOP felirat és nyfl jelzi, 
hogy a tuchel melyik oldalának kell felül lennie.) 
Az antennacsatlakozó két dugasza közül a vékonyabbat csatlakoztassuk a központi egy
ség antennacsatlakozójához, a vastagabbat a tv-készülék antennacsatlakozójához. (Ha 
tóbb antennacsatlakozó van, az UHF-et kell használnunk, ha viszont a tv-készüléken más
fajta csatlakozó van. akkor szakemberhez kell fordulnunk a megfelel6 átalakító elké
szítéséért.) 

BEKAPCSOLÁS Előszór a tv-készüléket kapcsoljuk be, utána a tápegységet (ha 
van rajta kapcsoló ), utoljára a központi egységet. 

Ha a központi egység áramot kap, ezt a rajta levő ellenőrzc51ámpa jelzi. 

A TV-KÉSZÜLÉK 
BEÁLLITÁSA 

A tv-készüléket a 36. csatornára kell beá llítani. (Ez a kenes 
program egyik csatornája mellen van.) 
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Sf.i<op 
90mb cso10 

2. ábre 
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Ha jól á llítottuk be, a tv elhallgat (megszűnik a kettes program 
hangja, illetve adásszünetben a kellemetlen sistergő hang), és a következő képet 
látjuk: 

Kek 

Szines Fekete - reher 

•-COMMODORE 64 BASIC V2 ......,„ 
64K RAM SYSTEM 38911 BASIC BYTES FREE 

REAOY ' ~ f 

\ 

, 3 e 

2 • 1 

"'' 5 8 

@ -
.......-

m 

YCllOIOf 0 .„„„_,, 
~ 

• 1 -

Ll_ V1lci9osszurke 

Szurke 

-------=====::::::-A ~ ::: ::::;s= 
---------===~~--------1 =--

3. dbra 
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Ha a tv-készülék már be volt állítva a megfelelő csatornára, akkor a központi egység be
kapcsolása után a hang megszOnését azonnal, a kép megjelenését mintegy 3 másodperc 
múlva észleljük. 
Vigyázzunk! Ne kössük a Commodore.gépet a tv-készülékre úgy. hogy véletlenül kapcsa· 
latba kerüljön a központi antennával! Tehát ne készítsünk például elágazást, amelynek 
egyik ága a központi antennához, másik a géphez vezet, hogy a tv átdugaszolás nélkül 
használhassa ezt is, azt is. Nem biztos ugyanis, hogy szomszédaink örülnének, ha a 
kettes tv-program helyett a mi BASIC programjaink jelennének meg az ő képer· 
nyőjükön is. 

KIKAPCSOLÁS Először mindig a központi egységet kapcsoljuk ki, s ezután 
kapcsolhatjuk ki a tv·t és (ha kell) a tápegységet. 

Ha a tápegységen nincs külön kapcsoló, ez nem azt jelenti, hogy automatikusan kikapcsol! 
Az ilyen tApegység némileg fogyasztja az áramot, míg csak ki nem húzzuk a konnektor· 
ból; akkor is, ha a központi egységet kikapcsoltuk. 

A BILLENTYŰZET A billentyOzet elrendezése hasonló az írógépekéhez. 
Gépelni tudók, figyelem! 

Az Y és a Z betG a nálunk érvényes írógépszabványhoz képest fel van cserélve! 
Az egyes és az L betO nem ugyanazt 
A nulla és az 0 betO nem ugyanaz! 

A billentyOzet néhány speciális gombját az 5- 6. ábra mutatja be. 
Ezeknek a billentyűknek a használatával (funkcióik rövid felsorolásán kívül) a fejezet to· 
vábbi részében konkrét példákon keresztül ismerkedünk meg. 

A BILLENTYŰZET, 
A KÖZPONTI EGYSÉG 
ÉS A KÉPERNYŐ 
KAPCSOLATA 
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A képernyőn látható „R EADY. " angol szó jelentése: kész. 
Nem abban az értelemben, hogy a gép elkészült valamivel, ha· 
nem hogy kész (készen áll) a parancsaink, utasításaink fogadá· 
sára. Ha hibás, végrehajthatatlan parancsot adunk (például ha 



4. óbra 

~ 
Kurzormozgato gombok 

5. ábra 
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Kont rollgomb 

1 eóllitcigomb 

Vciltogomb 

6. ábra 

azt akartuk, hogy a gép osszon el egy számot nullával), a READY felirat - a megfelelő hi · 
bajelzés után - akkor is megjelenik. Azt jelzi, hogy a gép a hiba következményeit leldol 
gozta, utána ismét alapállapotba került, vagyis az újabb bea vatkozásra várakoz ik. 

A képernyőn egy villogó, a betOkkel azonos szlnO, betOnyi méretO, kb. kétharmad másod· 
percenként fe lvillanó négyzetet is látunk. Ez a kurzor (angolul cursor), javasolt, de még el 
nem terjedt magyar szóhasználattal : helyör vagy pozíciómutató. 

Gépeljük be a READY alá a következő sorokat (minden sor végén lenyomva a RETURN 
sorvége gombot): 

10 FO~ I=l TO 18 
20 PRINT L I*I 
3f1 t4EXT .i 7. ábra 

Minden egyes betű, számjegy vagy speciális jel gombjának lenyomásakor a kurzor eggyel 
jobbra lép, s az eddigi helyén megjelenik a lenyomott gomb jele. 
A központi egység a RETURN gomb lenyomásakor „pillant rá" a képernyőre, mégpedig 
a képernyőnek arra az egyetlen sorára, amelyikben a kurzor éppen van. Ami abban a sor
ban áll a RETURN gomb lenyomásának pillanatában, azt tekinti a központi egység az ál· 
talunk legújabban begépelt szövegnek. (Valójában a billentyűzet és a képernyő közti kap-
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csolat is a központi egység közvetítésével valósul meg, de ennek a taglalása most túl mesz· 
szire vezetne.) 
A sor tudomásulvétele után a kurzor átkerül a következő sorba. Ha ez már nem férne ki a 
képernyőre. akkor a teljes addigi képernyőtartalom egy sorral feljebb csúszik. Ez azt is 
jelenti, hogy a korábbi l egfelső sor most kicsúszik a képernyőről. (Speciális esetekben a 
Commodore a sorokat ettő l eltérően kezeli - ezzel késélbb fogunk megismerkedni.) 
A képernyőn most a három fentebbi sor begépelése után ezt látjuk : 

8 . éb'" 

**** COMMODORE 61. BASIC V2 •••• 

61.K RAM SYSTE M 

READY . 
10 FOR 1=1 TO 10 
20 PRINT I , I«I 
30 NEXT I • 

38911 BASIC BYTES 

Voltaképpen egy kis programot irtunk. Az egyes programutasítások pontos használatát 
később ismerjük meg; a program célja ezúttal csa k annyi, hogy a gépkezeléssel kapcsolatos 
első próbálkozásainkhoz felhaszná lhassuk. 
Lehet, hogy a programot az első klsérletre rögtön helyesen gépeltük be, de lehet, hogy hi· 
básan. Az utóbbi a va lószínűbb. A számítógéppel való kommunikációban sajnos egyetlen 
jel elírása (pl. vessző helyett pontosvessző, nulla helyett 0 betO stb.) is súlyos hiba. A ke· 
zelö viszont ritkán ír előszörre rögtön hibátlanul. Ezért nagyon érdemes jól megtanulni és 
begyakoroln~nyelmes utólagos javítási lehetőségeket. 1)-

A kurzor a CRSR gomb rövid lenyomására egyet jobbra lép, a C ASR gomb rövid lenyo-
==> v 

mására egyet lefelé. Ha ezeknek a gomboknak a lenyomásakor a SHIFT LOCK váltórög· 
zitö gomb vagy valamelyik SH IFT váltógomb le van nyomva, akkor a mozgás ellenkező 
irányú. Ha valamelyik kurzort mozgató gombot hosszabban lenyomva tartjuk, akkor fo 
lyamatosan mozgatja a kurzort, másodpercenként kb. tíz lépéssel. 



Ha !I sor végén álló kurzort jobb felé mozgatjuk, átlép a következő sor elejére. (Akkor is, 
ha a képernyc5 utolsó sorában volt, de ekkor a képernyll többi része egy sorral feljebb csú
szik.) Ha az első sor elején álló kurzort bal fe lé akarjuk mozgatni, nem mozdul; más sorok 
elején bal felé mozgatva átlép az előzc5 sor végére. Ha a képernyő utolsó sorában álló kur· 
zort lefelé mozgatjuk, a helyén marad, de a képernyő minden eddigi sora egy sor· 
ral feljebb csúszik. Ha a kurzor a képernyll felséS sorában áll, akkor felfelé mozgatni 
nem lehet. 
Ha tehát a sorban valamit elfrunk, például a második sor elejére 20 helyett 20 (húsz he
lyett kettes és 0 betO) került, és a R ETU RN·t még nem nyomtuk le, akkor a kurzort a hi· 
bás jelre, példánkban az 0 betare léptethetjük vissza, és egyszerOen rágépelhetjük a nullát. 
Az 0 rögtön eltOnik és a 0 megjelenik; a hibát kijavitottuk, folytathatjuk a sort. Mivel a 
központi egység a sort csak a RETURN gomb lenyomásakor veszi tudomásul , a hibás vál· 
tozatnak semmi nyoma nem marad. 
A továbbiakban a javítógomb két funkciójával , a jelek törlésével (DEL, delete, törlés) és 
beszúrásával (INST, insert, beszúrás) ismerkedünk meg. 
Tegyük fel, hogy 20 helyett 200-at írtunk. Mozgassuk a kurzort a második nullára vagy az 

azutáni helyre. majd nyomjuk le az g'i~ javítógombotl A javltógomb rövid lenyomására 

a kurzor egyet balra lép, és a jelet, amelyre rálépett, törli. Ha a javítógomb lenyomásakor 
a kurzor nem a sor végén, hanem a sor belsejében állt, akkor eggyel bal felé lépteti azt a 
jelet, amelyen eredetileg állt, és a sor minden, ettc51 jobbra álló jelét. Kiveszi tehát a hibás 
jelet a sorból, és a helyét is rögtön megszünteti . (A kurzorral megjelölt jel tehát a moz
dony, amely a tőle jobbra levő jeleket - a kocsikat - maga után húzva elgázolja a tőle 
balra álló jelet.) 
Ha a lenyomva tartott SHI FT gomb mellett nyomjuk meg a javító gombot, akkor új jelet 
szúrhatunk be: azt a jelet. amelyen a kurzor áll, és a sor további, a kurzortól jobbra levő 
jeleit a gép jobb felé csúsztatja, és a kurzor alatt üres hely marad. Ide most beírhatjuk az 
új jelet. Például ha PRINT helyett PRNT·et írtunk, akkor a kurzort az N betOre mozgat· 
juk, majd lenyomjuk a SHIFT -et, lenyomva tartjuk, közben röviden lenyomjuk a javító· 
gombot. Erre a PRNT·blll az NT (és minden, ami a sorban ettll l jobb felé van) egy lépést 
jobb felé csúszik, az R és az N között üres hely marad, és a kurzor éppen itt áll; rögtön be 
is írhatjuk a hiányzó 1 betOt. 
Vigyázat/ Nagyon gyakori hiba, hogy a programozó a sorban javít. majd a kurzormozgató 
gombok segitségével áttér más sorokra, és meglepődik, hogy minden sor hibás marad. 
A sort a központi egység csak akkor veszi tudomásul, ha a RETURN gombot lenyomjuk! 
Tehát: mozgassuk a kurzort a h iba h elyére, javítsunk, majd (ha a sorban több javítanivaló 
nincs) nyomjuk le a R ETU RN gombot ! (Akár a sor végén va n a kurzor ebben a pillanat· 
ban, akár nem.) Csak ekkor t örténik meg a gépen belül is a javítás. 
A RETURN lenyomása előtt egy-egy soron belül akárhányszor javíthatunk. és ha a 
RETURN gombot már lenyomtuk, a kurzorral akkor is akárhányszor v isszatérhetünk a 
sorra, újból javíthatjuk. M i ndig a legutolsó vált ozat az érvényes. 
A javítógomb és a kurzormozgató gombok még más érdekes feladatokhoz is felhasznál ha· 
tók, de ezeket majd csak a későbbiekben tárgyaljuk. 

LIST 
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Ha látni akarjuk a programunk érvényes változatát, gépeljük 
be ezt a parancsot: 

L IST 



(A továbbiakban már nem említjük külön, hogy minden egyes sor begépelést!t a RETURN 
sorvége gombbal kell befejezni.) 
A LIST parancs hatására megjelenik a képernyőn a teljes lista, majd a READY. 

9. abra 

•••• CO MM ODORE 64 BA SIC V2 •••• 

RAM SYSTE M 

READY . 
10 FOR I=l TO 0 
20 PRINT I.I • I 
30 NEXT I 
LIST 

10 FOR I=l TO 10 
20 PRI NT I . I • I 
30 NEXT I 
READY . • 

38911 BASIC BYTES 

A későbbiekben, ha hosszabb programjaink lesznek, egyes sorok vagy progra1T1részletek 
külön-külö n való kil istázásának a lehetőségét is megismerjük. Akkor lesz majd szó teljes 
programsorok cseréjéről, beszúrásáról és törléséről is. 
Ha egy soron belül javítani akarunk, és a sor több példányban is a képernyőn van, akkor 
tel jesen mindegy, hogy melyik példányt javít juk. 

A ~~ME törlőgomb lenyomása a kurzon a képernyő bal felső sarkába viszi. 

Jellemző, hogy a központi egység mennyire csak azt nézi, ami a kurzor sorában van: 
nyomjuk le a törlőgombot, majd adjuk ki a LIST parancsot. A RETURN gomb lenyo· 
mása után a 10. ábrának megfelelő kép jelenik meg. 
A legfelső sorban, ahol a L IST kiadásakor a kurzor állt, csak a LIST volt. A l istázást va · 
kon végrehajtotta a gép, nem törődve azzal, hogy mi volt a képernyő többi részén. 
Ha a most kialakult kusza kép zavar bennünket, tansuk lenyomva a SHIFT gombot, igy 
nyomjuk le a törlögombotl A kurzor a bal felső sarokba kerül , a képernyő törlődik. Most 
már zavartalanul l istázhatunk. A LIST parancsot újra és újra kiadhatj uk; a program újra 
és újra megjelenik . 
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,..L 1 ST 

10. ábra 

RUN 

••• • COMMODORE 64 BASIC V2 •• • • 
10 FOR 1=1 TO 10 
20 PRlNT l,I • IM 38911 BASIC BYTES FREE 
30 NEXT 1 
RE ADY . 
10 FOR 1=1 TO 10 
20 PRINT l , I a I 
30 NEXT I 
LIST 

10 FOR 1=1 TO 10 
20 PRINT I , I•I 
30 NEXT I 
READY . 

A programot természetesen nemcsak nézegetni, hanem futtat· 
ni is lehet. Adjuk ki (a könnyebb áttekinthetőség végett: kép
ernyőtörlés után) a 

RUN 

parancsot. (A szó jelentése: fuss .) 
A program az egész számokat és a négyzetüket (a számok önmagukkal való szorzatá t) 
lrja ki 1 ·tői 1 O·ig. majd a R EADY jelzi, hogy a gép újabb parancsra várakozik. 
A RUN akárhányszor kiadható (képernyőtörl és nélkül és a program kilistázása nélkül is). 
ezzel a program újra és újra végrehajtható. Az eredmény a 11 . ábrán látható. 

N EW Most adjuk ki a 

NEW 

parancsot. (A szó jelentése: új. ) A parancs végrehajtását Jelző 
READY megjelenése után kíséreljük meg a programot kilistázni vagy lefuttatni; egyik sem 
sikerül. A NEW parancs törli a programot. A gép úgy viselkedik, mintha most kapcsol
tuk volna be. Bármit kezdhetünk e lölről. (Kikapcsoláskor egyébként a központi egység 
a programot mindenképpen elfelejti, akár kiadtuk a kikapcsolás előtt a NEW parancsot, 
akár nem. ) 
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„RUN , 

11. Dbre 

2 
3 
1. 
5 
6 
7 
8 
9 
, 0 

RE ADY 
• 

A PROGRAM· 
FUTÁS 
LEÁLLÍTÁSA 

, 
1. 
9 
, 6 
25 
36 
1. 9 
61. 
81 
1 00 

Mielőtt az els6 fe1ezet végére érve k1kapcsolnánk a gépet, is· 
merked1unk meg a Commodore két vészfékjével. 

A ~~ó'P leállítógomb (néhány külonleges esettől, pl. az ez el 

len védekező programoktól e ltekin tve) minden programfutást 
leállít. Egyéb információk után megjelenik a READY, és folytathatjuk a munkát. (Minta· 
programunkkal ez is kipróbálható.) 
Ha a leállitógomb esetleg nem használ, tartsuk lenyomva, és erősen üssünk rá a RESTORE 
helyreállító gombra. Ez a művelet (néhány külö nleges esettő l , pl. az ez ellen külön véde· 
kezd programoktól eltekintve) minden programl utást leállít. A képernyőtartalom el
tűnik, csak egy READY fe liratot látunk a bal felső sarokban. Ezután folytathatjuk a 
munkát. 
Programunk a fenti két művelet egyikétől sem semmisül meg. kilistázhatju k, újra elin
díthatjuk 
Ha semmi más nem segít, ki kell kapcsolnunk a központi egységet Az újbóli bekapcsolás 
előtt cé lszerű a kézi k onyvek szerint kb. 20 másodpercet várni. Ilyenkor természetesen a 
gépben volt program e lvész. 
Egy dolog fe lől nyugodtak lehetünk: hibás parancsok, hibás programok, téves gombnyo
mogatás a CommodoreiJépet nem ronthatja el. Ha fizikailag és e lektromosan nem nyúl 
tunk a géphez (nem szedtü k szét , nem ej tettü k le. nem k ö tö ttük 220 V -nál nagyobb fe
szültségu há lózatra stb.), és a kózponu egység k i- és visszakapcsolása utá n mégsem áll visz
sza az alapállapot, ez a gép h1bá1a. nem a m11!nk. 





A z utasítások 

PROGRAM A program utasltásokból áll.• Gépeljük be a következc5 minta· 
--- - programot, hogy az utasítások legalapvetc5bb tulajdonságait 
megismerhessük. (Ha a gépet most kapcso ltuk be, akkor készen áll az új program fogadá
sára Ha már van benne más program, akkor ezt t öröljük a korábban megismert NEW 
paranccsal.) 

10 PEM -- KOR TEPULElE 
20 I t~PUT R 
30 LET T=R ·t2 *rr 
40 PPHff T 
50 Et~D 12. ilbre 

A program bcgépeléséhez a felfelá mutató nyilat a RESTORE gombtól balra levc5 gom
bon találhatjuk meg. A TT jelhez ugyanezt a gombot kell lenyomnunk, miközben lenyomva 
tartjuk az egyik SH 1 FT gombot vagy a Commodore-gombot. 
Ez a program egy kór területét számolja ki. Ha a RUN paranccsal elindítjuk, a következc5 
sor ele1ére kérdc5jelet ír és várakozik . Most gépelhetjük be a kör sugarát. Legyen ez például 
10. Ha az 1 .as és a O számjegyet begépeltük, természetesen le kell nyomnunk a RETURN 
gombot 1s, különben a gép nem tudja, befejeztük-i! már az adat beírását, vagy esetleg 
100i!t, 1000-et vagy mást akarunk lrn1. A RETURN lenyomása után a képernyc5 követ
kezc5 sorában meg1elenik az eredmény: 314.159266, vagyis háromszáztizennégy egész és 
százot11enk1lencezer-kétszázhatvanhat m illiomod. !Akinek a ?REDO FROM START üze
net és újabb sorban megint kérdője l 1elent meg, az 10 helyett valószlnGleg 1 O-t írt: egyest 

• Te1 mf'szetesen 1 tt is és a 1ovébb1akbon is progremon e Commodore 64 es gépen lr l BASIC progro 
mokat utasl!Ason a Commodore-64-es gép gyéri BASIC nyelvének utesr1•sa1t értiuk és lgy tovébb, 
nem torOdve azzal. hogy a konyvben szerepi!! fogalmak •• élHtások kozul melyek volnának enn61 szi 
lesebb korben os 6rv6nyHek. és melyek nem. 
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és 0 betOt. Nyugodtan gépelje be a jó adatot, a 10-et, és megjelenik a 1ó eredmény. Aki
nek egyéb hiba1elzés vagy hibás eredmény jelent meg, listázza ki a programot, és vizsgálja 
át jeln51 Jelre, megegyezik-e azzal, ami itt a könyvben szerepel, legrosszabb esetben a 
NEW paranccsal torölje az egészet, és gépelje be újra.) 
Ha utánaszámolunk, a 10 egység sugarú kör területe valóban nagy pontossággal 
314,159266 területegység. Akinek kedve van, próbálja ki a programot más értékekre isi 

REM 
Most pedig nézzük végig az egészet pontról pontra! Az első 
sorban levő utasítás puszta megjegyzés. (A R EM kulcsszó az 

angol „rernark" szó rövidítése. Jelentése: megjegyzés.) Ebbe a sorba bármit írhattunk vol 
na, ami a program azonositását, megértését, működtetését segíti. A megjegyzések haszná· 
lata nem kötelező, csak célszerű. Látni fogjuk, hogy a programokat magyarázat nélkül 
sokszor nehéz áttekinteni. Hosszabb idő után a szerzőjük sem emlékszik, mit miért írt 
úgy, ahogyan írta. Úgy véljük, az a programozó jár el helyesen, aki meggondolja : ha egy 
év múlva a kezébe kerülne a program, mit nem értene bel61e, mit kérdezne? Milyen vá
laszt várna a kérdéseire? Ez a vá lasz legyen a programban, a REM utasításokban! 

SORSZÁMOK 
A kulcsszó előtt sorszám (10) áll. Írjuk le most (a program 
után) ezt az újabb megjegyzéssort: 

15 REM -- R A S UGAR , T A TERULET 

Ha ismét kilistázzuk a programot, ezt látjuk: 

13 . ábra 

1 0 
15 
20 
30 
"0 
50 

REM -- KOR 
REM R A 
INPUT R 
LET T=R t2•1T 
PRINT T 
END 

TERULETE 
S UG AR , T A TERULET 



A 15·ös sorszámú sor automatikusan bekerült a 1 O·es és a 20-as közé; semmi nem utal 
arra, hogy utólag gépeltük be. 
A programutasítások kilistázásának és végrehajtásának a sorrendjét ezek a sorszámok dön· 
tik el. A legkisebb sorszám a 0 lehet, a legnagyobb pedig 63999. Számozhatnánk a sorokat 
akár egyesével is, de ez célszerűtlen volna, mert akkor nem tudnánk új sort beírni a meg
levők közé. 

SOR 
JAVÍTÁSA 

Ezzel tehát egyben megtanultuk a sorbeszúrás módját is: ki· 
választunk egy eddig nem használt sorszámot, és ezzel jelölve 
egyszerűen leírjuk az új sort. Mi történik, ha meglevő sor· 

számmal új sort lrunk? Próbáljuk ki például ennek a sornak a begépelésével : 

10 REM - - R SUGARU KOR TERULETE 

A listázás után azt látjuk, hogy az eredeti 10-es sor eltűnt, helyette a programban már az 
új 10-es sor van. Ha pedig csak a sorszámot lrjuk le, például a 15-öst, és utána rögtön le· 
nyomjuk a R ETU RN gombot, akkor az így megjelölt sor eltűnik, törlődik. ErréSI újabb lis· 
tázással gyc'.Sződhetünk meg. 
A REM kulcsszó után a sorba bármit írhatunk. Sem a szóköz, sem más nem kötelező 
úgy, ahogyan a példában szerepel; csak az áttekinthetőségre törekedtünk. 
A következő utasítás a kör sugarának beolvasása. Ennek az utasításnak a hatására jelent 
meg a kérdőjel és kezdett a gép várakozni. Addig várt, míg a RETURN gombot meg nem 
nyomtuk. Ha a sor vége (a RETURN) előtt egy számot is beírtunk, akkor az lesz a sugár 
(az R változó) értéke. Ha pedig mást írtunk, mint számot, akkor a ?REDO FROM S TART 
(jelentése: kezdd elö lről) üzenet, ma jd a következő sorban ismét a kérdőjel jelenik meg, 
és a gép vár tovább. Figyeljük meg, mi történik, ha a kérdőjelre rögtön (adat beírása nél· 
kül) a RETURN gombbal válaszolunk! A jelenség magyarázatára még visszatérünk. 
Mit jelent az, hogy „ha egy számot is beírtunk, akkor az lesz a sugár (az R változó) ér· 
téke"? Az adatoknak neveket is adhatunk, programunkban a sugárnak R a neve. Lehetne 
más is: R R, Rl, SUGAR, QTYAFUL vagy bármi, ami 
- betűvel kezdődik, 

- utána csak betűket és számjegyeket tartalmaz, 
a belsejében nincs kulcsszó (így pl. a z ERREMAJDSZUKSEGLESZ adatnév hibás, mer t 

a REM betűsorozatot tartalmazza). 
Az adatnévben szóközök is lehetnek, de ezek nem számítanak. Tehát SUGAR ugyanaz az 
adat, mint S U GA R. Az adatnévnek azonban csak az első két jele meghatározó. 
Ez azt jelenti, hogy ha két adatnév az elséS 2-2 jelében megegyezik (pl. DATUM 

és DARAB), akko1 a gép azonosnak tekinti őket 1 Nagyon vigyázzunk, mert ez olyan hibát 
rejthet magában, amelyre semmiféle gépi hibajelzést nem kapunk! 

VÁLTOZÓK Az adatnak (más néven változónak) van tehát neve, pl . az R, és 
van értéke, pl. a 10. (Olyan ez, mint egy fiók, amelynek van 

egy ráragasztott címkéje, és van tartalma, de egyáltalán nem biztos, hogy a tartalom való· 
ban az, ami a címkén áll. A fiókokat, amelyekben pl. ceruzák, tollak és radírok vannak, 
elláthatjuk olyan címkékkel, hogy CERUZA, TOLL és RADÍR, de olyanokkal is, hogy A, 
Bés C. A programozók általában szeretik a rövid elnevezéseket, amelyeket könnyebb le· 

29 



írni. E könyv szerzői viszont jobban kedvelik - és az olvasónak szívből ajánlják - a tet· 
sző!egesen hosszú, de é rtelmes elnevezéseket , amelyeket leírni talán nehezebb, de olvasni, 
megérteni konnyebb lesz.) 
A programok elindításakor, a RUN parancs után az ilyen változók kezdőértéke automati· 
kusan 0 lesz, és ez az értékük meg is marad, míg szándékosan meg nem változtatjuk, pél
dául míg az 1 NPUT-ra valamilyen O-tól különböző adatot meg nem adunk. Ez az oka an
nak, hogy ha a gép kérdésére rögton a RETURN gombbal felelünk, vagyis nem írunk be 
semmi adatot, akkor az R-ben megmarad a kezdőérték, a nulla, vagyis a mintaprogra
munk ilyenkor a nulla sugarú kor teruletét számolja ki. 
Amint a program lefuttatásakor az eredményen láttuk, a gép t izedesvessző helyett tizedes
pontot használ. Ha törtszámot akarunk begépelni, nekünk is tizedespontot kell írnunk. 

INPUT 
Ha a pro17amunk tobb adatot használ, lrhatunk mindegyikre 
egy~y INPUT utasítást, de egyetlen INPUT utasítással 1s be· 

olvashatók. Az INPUT kulcsszó mögött (egymástól vesszővel e lválasztva) annyi adatot SO· 

rolhatunk fel , amennyi csak a sorban kifér, például : 

sorszAm INPUT EGYIK,MASIK,HARMADIK 

Ha programfuttatáskor ilyen utasításra kerül sor, akkor megjelenik a kérdőjel, és a prog
ram az első adatra vár. Ha ezt megadtuk, a következő sor e lején két kérdőjel jelenik meg, 
és ettől kezdve mindig 2- 2, míg csak az INPUT utasítás adatlistájában levő valamennyi 
adat értékét meg nem adjuk . 
Begépelhetünk több adatot is egyszerre, egymástól vesszővel elválasztva. Ha például az 
előbbi INPUT végrehajtásakor a kérdőjel megjelenésére a 

2,3.5,99 RETURN 

választ adjuk, akkor az EGYIK értéke 2, a MASIK értéke 3,5, a HARMADIK értéke 99 
lesz, és tobb kérdőjel nem jelenik meg. Vigyázzunk: ha 

2,3,5,99 RETURN 

a válaszunk (ha tehát tizedespont helyett véletlenül tizedesvesszőt írunk), akkor az 
EGY IK értéke 2 lesz, a MASIK értéke 3 (mert a gép azt hiszi. hogy vége az adatnak, hi 
szen vesszőt talált), a HARMADIK értéke 5 (mert a gép azt hiszi, hogy ez már az újabb 
adat). maid ?EXTRA IGNORED (jelentése: a tobblet figyelmen kívül hagyva) hibaüze· 
net jelenik meg, jelezve, hogy a gép azt hitte, a három kérdésre négy választ kapott. 
Ha a program tobb kérdést is feltesz, érdemes a felhaszná lót (aki nem feltétlenül ismeri a 
program be lse1ét) tájékoztatni arról , hogy éppen mit kell begépelnie. Az INPUT utasítás 
ban az INPUT szó és az első adatnév kozé idézőjelben a kérdés szövegét is előírhat1uk , 
például 

20 INPUT "MENNYI A KOR SUGARA"; R 

Végrehajtá~kor a program kílrja a képernyőre az idézője lben megadott szöveget, mogé ír 
egy kérdőjelet (az INPUT miatt), és vár a válaszra. Ilyen kiírandó szöveg az INPUT uta 
sításban csak egy lehet, mégpedig az INPUT szó és az első adatnév között. 
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LET 
Mintapro!J'amunk kóvetkező utasítása értékadás. Kulcsszava a 
LET, jelentése: (hadd) legyen, de ez elhagyható: 

sorszJm LET T Rt2-11Tr 

ugyanazt 1elenti. amit 

sorszám T n t 2 * 1T 

jelentett volna Az utasítás végrehajtásakor a gép kiszámolja az egyenlőségjel 1obb oldalán 
álló matematikai kifejezés értékét, és az egyenlőségjel bal oldalán álló változó ezt az érté· 
ket kapja meg. Ennek a változónak a korábbi értéke elvész. bármi is volt. 
Az egyenlőségjel tehát itt nem azt jelenti, hogy valami valamivel egyenlc5, hanem hogy 
valami valamivel egyenlő legyen 

ARITMETIKAI 
MŰVELETEK 

A felhasználható műveletek és a 1eleik 
1- osszeadás 

kivonás 
* szorzás 
/ osztás 
t hatványozás 

A mOveletek számokra, 
3, 14159265. Például : 

változókra és a Tr·re vonatkozhatnak . A rr gépbeli értéke 

2 t 10 1elentése 
5*3- 1 
(5 ll 3) 1 
5*(3- 1) 

1elentése 
jelentése 
jelentése 

210 

5 és 3 szorzatából le kell vonni 1-et 
ugyanaz 
3 és 1 külonbségével kell 5-ot megszorozni 

A felesleges tobbletzárójelek használata nem hiba · (( (5)-11(3) )- 1 ) ugyanaz, mint 
511-3- 1 
V1gyazzunkl 612*3 nem azt jelenti, hogy 6-ot osszuk el 2 ll-3-mal, hanem 6-ot osszuk el 

2 -vel, és az eredménVt szorozzuk 3-mal . Tehát nem ...§.., hanem~ • 3 . Ha~ értékét 
2·3 2 2·3 

akarjuk géppel kiszámoltatni, frjuk így : 6 / (2 * 31 vagy 6/2/3 . 
A műveleteket tehát a gép a következc5 sorrendben végzi el : 
etöszor a hatványozásokat. 
utána a szorzásokat-osztásokat, 
majd az osszeadásokat- kivonásokat. 
Ha azonos szintű műveletek állnak egymás mellen, ezeket a gép szigorúan balról jobbra 
hajtja végre. Zárójelezéssel a fenti sorrendet tetszőlegesen, a matematikában megszokott 
módon befolyásolhatjuk. 
Ha egy számnak ellljele van, az a szám részének minllsül. tehát a gépi „tudomásulvétele" 
minden műveletet megelőz. Így például 2t- 10 jelentése: r 10 • 5-4 jelentése 5-(- 4 ), 
5-------4 jelentése 5 - (- (- (- (- (- (- 4)))))) és így tovább. 
Kulon fejeze t szól az értékadó utasításokban felhasználható függvényekről. Késc5bb tár· 
gyaljuk a gép számolási pontatlanságából adódó hibákat is. amelyek esetenként azt is 
okozhatják. hogy A/(B *Cl eredménye eltér A/B/C eredményétől. 
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PAINT 
Mintaprogramu nk 40-es sora a kiíróutasftást tartalmazza. 
A PAINT kulcsszó (jelentése: nyomtasd) után kell egymástól 

vesszővel vagy pontosvesszővel elválasztva felsorolni a kifrnivalókat. A számítástechniká
ban elterjedt szóhasználattal nyomtatásnak nevezünk minden kiírást, akkor is, ha nem 
papfron, hanem a képerny6n jelenik meg. 
A képerny6 egy-egy sorának negyvenkarakternyi helyét (tehát amin negyven betű, szám
jegy vagy speciális jel jelenhet meg) a gép négy darab, egyenként tfzkarakternyi széles 
mez6nek tekinti, és ha a PA INT utáni listában vesszőt talál, akkor a soron következő sza
bad mez6 elejére lép. A gép akkor tekint szabadnak egy mezőt, ha a megelőző mezőnek is 
legalább az utolsó helye üres. Ha a megelőzd mező az utolsó helyig foglalt. akkor a 
PAINT·be írt vessz6 hatására a gép a teljes következő mez6t kihagyja, és az utána levőbe 
lr. Természetesen ha egy kilrnivaló átnyúli k a következéS mezőbe. és a PAINT-ben vesszéS 
van, akkor ebbe a következő mezőbe a gép akkor sem lr semmit, ha a következő kiírni
való elférne a mező szabadon maradt részébe. Ha több vesszőt lrunk a PA 1 NT·be egymás 
után. akkor mindegyiknek a hatására egy~gy mezővel előbbre lép a kifrás. Pontosvessző 
hatására nincs el őbbrelépés. 

Ha számot kell kifrni, akkor eldször is megjelenik az előjel (pozitfv szám vagy nulla esetén 
a pluszjel helyett egy SZÓKÖZ), majd a szám maga, utána pedig a gép kilr még egy elválasz
tó szóként is. 
A PA 1 NT utasftásban is lehet idézőjelek közti szöveg. mégpedig az 1 NPUT·tól eltérően 
nemcsak elöl és nemcsak egy, hanem akárhol és akármennyi. Lehet olyan PA INT is a 
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„ 
LIST 

10 REM KOR TERULETE 
15 PRINT 
20 INPUT "ME NNYI A SUGAR";R 
30 T=Rt2 • 1f 
35 PRINT 
1. 0 PRINT "A" ; R ; "SUGARU KOR TERULETE";T 
1.5 PRINT 
50 ENO 
REAOY . 
RUN 

MENNYI A SUGAR? 10 

A 1 0 SUG ARU KOR TERULETE 311. . 1 59266 

REAOY . 



programunkban, amelyik csakis ilyen e lőre megírt szövegű kiírniva lót tarta lmaz, s6t olyan 
is, amelyik nem tartalmaz semmi kHrnivalót; ahol a PRI NT után sem változó. sem szöveg 
nincs, vagyis amikor üres sort kell kiírni. 
lrhattuk volna a mintaprogramunkat a szebb eredménymegjelenítés kedvéért másképp is. 
mint ahogy a 14. ábrán (a 32. oldalon) a programot és a futtatási eredményt is látjuk. 
Lássunk most olyan példát, amely a PRINT sokféle lehetőségét mutat1a be : 

l 1_ f<E.!·! 
_1: '-<Hl 
_:o F Ef'l 

t·I J ~·i 1 t !F ~··u: F;t"t!·i 11 F· ', l t l f 
·_,_C·lLE.L TE íE:..:.EF~:.... 

io1 _1 PF:rrn 
1 ü2ü F'F: un 
111 t1 F'F' ItH 
i Lt1 1- f.' rn r 
!..: 1"" F·f·· H, f 
j -0:::~..'.1 f [· . 1 
1_:1_1 f·F:ltn 
B.::~j F'fd t rr 
; ·I l _1 Pfd ln 
t·L-1 PF'lHl 
151t1 FldH í 
1 • 1 t 1 F'F: HH 
J 61U F'F'I tfl 
!r::.:.·~~' F'F'.Itff 
1i; ::c1 PF.·Hn 
l t„1•_. 1 f.· I IH 
1 t.so r·~·1 •4 r 
1 t:·61:1 F'F.: 11n 
h_. , '- F'fdlH 
1.::::.:11 r ·F~ un 
1 •:..:j1_• c.1w 

J tf 1 . 
e ' _., -

.:„. 
11[~11 

-·· „ 

,, 

F'ELDA " 

F'Et DH· " . " . _, 

i:E:_.r.•r _„J..iI ti .*'"~ 

. "~f. t ·CL.l..rA " 
''f!f!CDEFL•HI ., .. ' 

"'::.· . F ·!...Dl--1 , 
"Hl:CDEFr. 1 11 J ·, • 

" i::. . f·'E:.:LDl=t · " 
,, H ,. , 11 E: fi J '' 1„ fi . ..... t '' ·' ,, ~ ., • ti f ti 

11 ·":" 
' 1 • 

''H'' .. 
11 l!lt .• 

"I 1 1 

F'ELüH " 

15. ábra 

Ez a mintaprogram a PR INT néhány jellegzetes hatását szemlél teti. Az 1. példa három 
számot, a 2. példa három szöveget ír ki. Jól megfigyelhetjük a számoknál az elője l helyét 
és a szám után kihagyott e lválasztó helyet. A 3. példa az els6 mezőbe csak 9 karaktert ír , 
így a következő kilrnívaló a második mezőbe kerül. A következő példában ismét a máso· 
dik mezőbe kerül ne a második kiírnivaló, de a két vessző kétmezőnyi előrelépést idéz e l6. 
Az 5 . példa azt mutatja be, hogy ha egy mező utolsó helye fel van töltve, akkor a követ· 
kező mez6 is fogla ltnak számít, vagy is a vessző hatására a kiírás az utána lev6 mezőben 
folytatódik. (Ez a he lyzet akkor is, ha a mez6 u to lsó h elyét akár csak egy szám végé re 
kerü lő elvá lasztó szóköz foglalja is e l.) A 6 . példa m utatja, hogy a képernyő szé lén va ló 
túllépés sorváltást eredményez: a sor ötödik mezője nem m ás, mint a következő sor eleje. 
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, PELOA · 
5 -5 . 5 3 

2 PELDA 
5-5 53 

3 PELDA 
ABCDEFGHI <-

4 PELDA 
ABCDEFGHI <-

5. PELDA 
ABCDEFGHIJ <-

6 . PELDA 
A B e 0 
E F 

7 PELDA 
A BC 

E 
F 

REAOY . 
• 

16. tbr• 

Egyébként ha egyetlen szám vagy szóveg nyúlna át a sor végén, az is elválasztva jelenne 
meg, és a következő sor elején folytatódna , akár logikus helyre asik a sorvégi elválasztás, 
akár nem. A 7 . példa pedig azt mutatja, hogy a vezérlőjeleknek (a vesszőnek és a pontos· 
vesszőnek) a szerepe az utasltás végén is ugyanaz, mint az utasltás belsejében. Közben 
példát látunk az üres PA 1 NT utasításra is. 

ENO Eredeti mintaprogramunknak és a kiíró mintaprogramnak 1s 
az ENO az utolsó utasltás.i . A szó jelentése· vége. A végre

hajtása a program leállltását jelenti. Ha a program végén van, akkor elhagyható 1s lenne, 
hiszen az utolsó utasítás után a végreha1tás ugysem foly tatódhat. Az END igazt szerepét 
majd a bonyolultabb szerkezetű programokban fogjuk látni. 
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Megjegyzések, kiegészítések, tanácsok 

A pros,-11mj11lnkban tehát tudunk megjegyzéseket elhelyezni, adatokat beolvasni, velük 
matemetlkai müveleteket végezni, az eredményt ánekíntc5 formában, magyarázó szove· 
gekkel kilrni és a programot leállltaní . Ezekkel az utasltásokkal már komoly számltásokat 
is végezhetünk. 
Ideje, hogy megismerkedjünk a Commodore néhány olyan szolgáltatásával, amelyek a 
munkánkat konnyebbé teszik, és lehetőséget adnak arra, hogy a technikai kényelmetlen· 
ségek helyett a feladatra koncentráljunk. 

SZÖVEGES 
VÁLTOZÓK ------

Létezhetnek szoveg értékű változók is. Az ilyen változókat 
azonban meg kell különböztetnünk a tobbitc51, ezért a nevük 
végére dollárjelet kell lrnunk: 

SZOVEGS " JONAPOTI" 
UJSZOVEGS REGISZOVEGS 

A programban lehet például X nevű, szám tartalmú változó és ugyanakkor X$ nevű, 
szöveg tartalmú változó is, a kenlSnek semmi köze egymáshoz. 
Szövegek közön egyetlen mOvelet végezhető· az egyiknek a másik után illesztése. Jele a 
pluszjel . ..- 17. ábra. 

EGÉSZ A numerikus (számot tartalmazó) változók kozótt a Commo 
VÁLTOZÓK dore BASIC még egy altípust ismer az egész változókat. 

Ez a mintaprogram jól mutat1a a háromféle adattlpus jelentését. X értéke a 1 O hányados 
3 

értéke olyan pontossággal, ahogy csak a Commodore.gépen lehet. X'lb ennek az egész ré· 
sze (pontosan abban az értelemben, ahogy az egészrész függvény tárgyalásakor majd sze· 
repel). XS értéke pedig szöveg négy 1el, mégpedig egyes, nulla, törtvonal, hármas; anélkül, 
hogy a gép ezt bárhogyan is értelmezni próbálná . ..- 18. ábra. 

Figyelem/ 
Az egész tlpusü változókat a Commodore másként tárolja, mint a valósakat. lgy egy egész 

\'l·t tozó tartalma 32768 és •32767 kozott lehet, a határokat Is megengedve. 

35 



NEW 

REAOY . 
10 ELEJE$;"TYU>" 
20 VEGE $ =" <E M'' 
30 SZOVEG $ =ELEJE $+ VEGE $ 
40 PRINT ELEJE $ , VEGE $ .SZO VEG$ 
RUN 
TYU> <E M TYU><E M 

READY . 

17. ábra---------------------------

18 . ébra 

NEW 

READY . 
10 X"'10 / 3 
2 0 X%" 1013 
30 X$ „"10/3" 
40 PRINT X,X%. X$ 
RU N 

3.33333333 

READY . 

3 101 3 



A SZÁMOK 
NORMÁLALAKJA 

Próbáljuk ki, hogyan hajtja végre a Commodore a 

PA 1 NT 999999999 

és a 

PRINT 1000000000 

parancsokat! 

A gép a számára már ábrázolhatatlanul nagy számokat normálalakban jeleníti meg. 

1 E 1 09 jelentése: 1 · 109 

Ilyen formában mi is lrhatjuk a számértékeket: 

X- 3.14 
X- 3.14EO 
X = 0.314E1 
X - 0.314E+ 1 
X = 314E- 2 
X = 3 140000000000E- 12 

mind ugyanazt jelentik. A program (INPUT·tal feltett) kérdéseire is megadhatjuk a választ 
ugyanilyen formában. 

AZ INPUT 
NÉHÁNY 
SAJÁTOSSÁGA ------

Ha az INPUT·ta l feltett kérdésre szöveggel kell válaszolnunk, a 
gép nem veszi tudomásul a szöveg elején eset leg begépelt szó· 
közoket. Ha pedig csak szóközt gépelünk be, az INPUT üres 
szöveget fog elllállftani. Eltünteti a szöveg legvégén l evő szó· 
közöket is. 

Ha azt akarjuk, hogy a szöveget kezdő szóközök is részei legyenek a szövegnek, illetve 
éppen egy vagy több szóközbéSI á lló szöveget akarunk begépelni, tegyük a begépelt szöve
günket idézőjelek közé. Ekkor az 1 NPUT a z idézőjelek között minden szóközt figyelem· 
be vesz. 
Tehát például a 

888 INPUT XS 

utasftás végrehajtásakor megje lenő kérdőjelre 

ha azt gépeljük be, hogy* 
a kkor X$ értéke az lesz, hogy* 

ha azt gépeljük be, hogy DDDADDBDDCDDD 
akkor XS értéke az lesz, hogy ADDBOOC 

ha azt gépeljük be, hogy 0000 
akkor XS ér téke üres szöveg lesz 

ha azt gépeljük be, hogy "*" 

akkor XS értéke az lesz, hogy* 
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ha azt gépeljük be, hogy "DDDAODBDOCD DD" 
akkor XS értéke az lesz, hogy D Cl...JADDBDOCDDD 

és ha azt gépeljük be, hogy "DD-~" 
akkor XS értéke az lesz, hogy D OOD 

(A fentiekben D a szóközt jelenti .) 

A PROGRAM 
BEGéPELéSéT 
SEGITtl FOGÁSOK 

Most két begépelési trükk következik a PRINT használatát 
szemléltetc5 program kapcsán : 

Ha már az 1010-es sort leírtuk, nem érdemes az 1020-ast is leírni, ha a sorok javításában 
kellc5 gyakorlatot szereztünk. A kurzort visszamozgatjuk az 1010~s sorra, a sorszámoon a 
nullát kijavítjuk 1-esre, a szövegben az l~st 2~sre és kész, RETURN. listázáskor láthat
juk, hagy létrejön a helyes 1020-as sor, miközben az eredeti 1010-es megmaradt. Nagyon 
hasonló sorokat tehát nyugodtan elc5á1Hthatunk egymásból is, ahelye tt, hogy hosszadal
masan külön-külön begépeinénk őket. 
PR INT helyett pedig nyugodtan írhatunk egy kérdőjelet. Ugyanazt jelenti, sőt ha a prog. 
ramot kilistázzuk, nem is a kérdőjel, hanem a PRINT szó jelenik meg . 

SZÓKÖZÖK 
A sorszám elc5tt, valamint a sorszám és az elsc5 szó között akár
hány szóközt hagyhatunk: egyet se, félsornyit vagy bármeny· 

nyit. A listán a sorszám mindig a sor elején jelenik meg, utána lesz egyetlen szókoz, majd 
a sor tartalma . A sor további részén mindenütt annyi szóköz jelenik meg, amennyit be· 
gépeltünk, de jelentősége nincs P R 1 NT A ugyanúgy hajtódik végre, mint PR 1 NT A. A szó
közök csak a program olvashatóságát javítják. A kulcsszó (INPUT, PRINT stb.) belsejében 
azonban nem lehet szóköz, a kulcsszavakat tehát nem szabad például ritkítva írni. 
Más a helyzet az idézc5jelek kozé irt szöveggel : itt a szókoz a szovegnek ugyanolyan fontos 
része, mint bármely másik jel. Ha viszont szám belsejébe írunk szókozt, az olyan, mintha 
ott sem lenne: 1 2 3 ugyanaz, mint 123. 
Látjuk, hogy az adatok két alapvető tlpusa, a szoveg és a szám sok tekintetben különbö· 
zik. A különbségek még sokrétObbek, mint eddig láttuk, de könnyen rendszerbe foglalha· 
tók. Még visszatérünk rájuk. 

PARANCS és 
UTASITÁS 

Sokszor használtuk már a „parancs" és az „utasítás" szavakat. 
Utasításnak a program részeit neveztük. Ezeket a RUN segít· 
ségével hajtjuk végre. Parancsnak például a NEW kulcsszót 

hívtuk, amelynek sorszáma nem volt, és a begépelésekor azonnal végreha1tódott. 
Szinte minden kulcsszó használható parancsban és utasításban is. A kulönbségeket a 39. 
oldalon lévc5 táblázatban soroltuk fel. 
A NEW és a LIST is használható utasításként, ha éppen azt akarjuk, hogy a progra· 
munk torölje vagy listázza onmagát . (A programfutás mindkét esetben megszakad.) Az 
INPUT nem használható parancsként, de a PRINT és az értékadás igen. Ezek segítségével 
a Commodore-géppel minden számítási feladatot is elvégezhetunk, használhatunk változó
ka t és lgy tovább. Például az 

R - 5 
T - Rt2-Mir 
PRINT T 



Parancs Utasftlls 

sorsz<lm n61kul kezd6d1k (pl. PRINT X) sorszámmal kezd6dik (pl. 10 PRINT X) 

be9'1peléskor azonnal végreha1tód1k RUN hatáQra hajtódik végre a tárban levö többi 
utasit6ssal együtt 

a végrehajtás a begépelés sorrendjében 
megy végbe 

végreha1t6s utén e lvész, nem hsulzható 

u1bóli végrehajuls6hoz ujra be kell gépelni, 
vagy - ha még létszik• képerny6n -
a kurzort ré kell mozgatni 

e végreha1t6s a sorszámok sorrand1ében 
megy végbe 

végreha1tás uuln megmarad, akérhányszor 
listázható 

újbóli végreha116stlhoz elég a RUN parancsot 
újre kiadni 

parancssorozat ugyanazt a végeredményt írja ki, mint a körterületet számoló programunk, 
ha abban az INPUT R hatására megjelenő kérdésre 5-öt gépelünk be. 

SZiNEK 
KEZELÉSE 

ezek persze csa k a 

SoruJm 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
16 

Gépünk a PAL rendszerO színes adás vételére alkalmas tv-ké
szülékkel tizenhatféle színG keretet, tizenhatféle szfnO alapot 
és t izenhatféle szfnü betüt tud megjeleníteni. Fekete-fehérben 

szürke különboző árnyalatai, de színesben a következők lehetnek: 

Szin 

fekete 
fehér 
vorös 
zoldeskék, 1urklz 
lila, bíbor 
zold 
sötétkék 
sárga 
vi lágosbarna narancs 
sot6tbarne 
téglnzfnű, hússzrna 
sotétszurka 
szurke 
v116goszold 
világoskék 
v1lágosszurke 

Angol rövidfr4s 

BLK 
WHT 
RED 
CYN 
PUR 
GRN 
BLU 
YEL 

A színek persze a tv-készülék beállltásától függően változhatnak. Az egymás melletti szí
nek a színérzetet erősen befolyásolhatják 1 

POKE Az alap színét úgy vá lt ozta thatjuk, hogy végrehajtatjuk a gép· 
pel a POKE 53281 , 1 parancsot (vagy az ezt tartalmazó utasí

tást), ahol 1 a kívánt szín sorszáma. A háttér (keret) színének megváltoztatása ugyanígy 
történik, csak 53281 helyett 53280-at kell írnunk. 
A betűk (és a kurzor) színe akkor változik az első 8 szín va lamelyikére, ha lenyomva tart· 
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juk a CTRL vezérlőgombot, és len yomjuk l -től 8-ig va lamelyik szám gombját. Az 1-est 
lenyomva a kurzor és minden ezután begépelt jel fekete lesz és így tovább. A színek angol 
neveinek rövidítései a megfelelő gombok előlapján ezt a választást segítik. A második 
8 színt ugyanezzel a 8 számgombbal kaphatjuk meg, csak közben nem a CTRL gombot, 
hanem a Commodore.gombot kell lenyomva tartanunk. 

Vigyázzunk az alap színének változtatásával: ha a betűk színéhez túl közel i vagy vele azo
nos színt választunk, lehet, hogy a teljes eddigi képernyőtartalom és a kurzor is eltOnik, 
mert beleolvad a megváltozott alapszínbe. Különösen ügyeljünk fekete-fehér képernyő 
használatakor: az egyes színpárok (pl . a vörös és a sötétkék) szinte teljesen egy
forma szürkeként jelennek meg. Ilyenkor vakon kell begépelnünk a színt visszavál
toztató parancsot. 
A vész leállítás (STOP és RESTORE egyszerre) a színeket visszaállítja olyanokká, amilye
nek a bekapcsoláskor voltak. 
Programjaink működése nem függ attól, hogy milyen színnel írtuk őket. Akár az egyes 
utasítások vagy utashásrészletek is lehetnek eltérő színűek. Listázáskor viszont mind egy
formán jelennek meg. 
A CTR L vezérlőgomb lenvomva tartásakor lenyomott 9-es gomb hatása : mostantól, amit 
begépelünk, inverz módon jelenik meg, még a szóköz is. (Vagyis az alap és a betű színe 
felcserélődik.) Ezt a hatást a RETURN vagy a CTRL 0 szünteti meg. Programunkban is 
használhatunk inverz jeleket, de listázáskor minden normál módon jelenik meg. 

NEW 

READY . 

10 ··-- "! „ LIS T 

1 0 PR INT "! " 
READY. 

19. ábra 

40 



41 



Annál érdekesebb, ha ezeket a váltójeleket idézőjelen belül használjuk. Erről később kü
lön szólunk. 

KARAKTER· 
KÉSZLET 

A Commodore-gépben két beépített jelkészlet (karakter
készlet) van. 
Alapállapotban egy betO· vagy jelgomb lenyomására az jelenik 

meg a képernyőn, ami a gombon van; ha közben lenyomva tartjuk az egyik SHIFT gom
bot, vagy le van nyomva a SH IFT LOCK gomb, akkor a képernyőn az a grafikus jel jele
nik meg, amely a lenyomott betO· vagy jelgomb előlapján jobb oldalt áll . Ha a Commo· 
dore-gomb van közben lenyomva, akkor a bal olda l i grafikus jelet látjuk. 
A gép másik jelkészletében a SHIFT és Commodore nélküli gomb kisbetűt jelent, a 
SH 1 FT-t el lenyomott gomb nagybetüt , és a Commodore-gombbal lenyomott gomb ugyan
azt. mint korábban . 
Egyik jelkészletröl a másikra átállni vagy visszaállni a Commodore-gomb és a SHIFT 
együttes használatával lehet: egyiket lenyomva tartjuk és lenyomjuk a másikat. A máso
dik jelkészletet használva tehát minden kulcsszó és változónév csupa kisbetOt tartalmaz. 

A SPECIÁLIS 
BILLENTYŰK 
ÖSSZEFOGLAL ÁSA 

A többfunkciós billentyük fő funkcióját a billentyü 
lapján látható kiemelt méretü jelek határozzák meg. 
Eszerint vannak: 

számbillentyOk (pl. 1 • 2 , 0 stb.) 
betübillentyük (pl. A, B, 0 stb. ) 
jelbillentyOk (pl. : , = , . stb.) 
vezérl6billentyük (pl. RESTORE. CRSR. HOME stb.) 
váltógombok (pl. CTRL, SHIFT, SHIFT LOCK, Ca )* 

felső 

A másodlagos funkciók az elsődleges funkció jele fölött és/vagy a billentyü előlapján van
nak feltüntetve. 

A VÁLTÓGOMBOK 

Gomb 

lszém 

1RETURN1 

l s TOP 1 

Önálló megnyomásuk általában hatástalan, de más gombokkal 
együtt megnyomva alkalmasak az adott billentyO különböző 
funkcióinak kiválasztására . 

Hará•a 

szém1egy begépelése 

nogybotO begépelése 

a b ollentyOn létható alsó je l begépelóso 

sorvége jel bevote le 

a z éppen futó p rogram leéllfu!so 

•A C o az úgynevezett Commodore -gomb jele. 
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lcRSR 

§j=T LOCK 

l CTRL l IRVSON 

1 CTRL l IRVSOFF 1 

cg_;:J filU 

~~ 
~[lliiii] 
1 STOPIJRESTOREJ 

Figyelem/ 

e kurzor elkuldhe a képernyö bal felsö sarkába 

a kurzor elöttl karakter törlése 

a kurzor mozgat6se az alsó nyíl irányéba (lefelé vagy jobbra) 

a SHIFT b1llentyO rögzítése, amely a LOCK 11mételt megnyomllsával 
oldható 

a szém felem 1el begépelése 

a betO b1llenty01ének elölep1én levö JObb oldali JBI begépelése 

a billentyOn levö felsö J&I begépelése 

a kazettán soron kovetkezö program betoltése és elindítésa 

e képernyö törlése 

karakter beszúr6sa a kurzor helyére 

a kurzor mozgaulsa a felsö nyíl irényéba (felfelé vagy balra! 

e klirés színének beéllftése feketére (ugyanígy éllhható a szín fehérre, 
vorosre 61 lgy tovább, egészen sérgá19) 

a kifrés és az alap színének felcserélése (invertált frés) 

a ki írás és az alap színének visszacserélé•e 

a k1írés színének beélllt6sa narencsdrgéra (ugyanígy álllrhatók a mé 
sodlagos színek v1légosnurké1gl 

a betO b1llen1y01ének elölapjén lavö bal oldali jel begépelése 

áttérés a mésod1k J&lkészletre, illetve visszatérés az &llÖ 1elkészlarre 

a gép alapállapotának helyreállítása a tértartalom meghagyéséval 

Nyitó idézőjel után a vezérldbillentyOk a fentiekt6 1 eltérő módon fejtik ki a hatásukat! 
A második jelkészletre való átállás után a betObillentyOkkel kisbetűk gépelődnek be, 
míg a nagybetílket a SHI FT váltógomb segítségével állíthatjuk elő. 

PROGRAMSOR, 
KéPERNYŐSOR. 
UTASÍTÁS 

Az eddigiekben egy képernyősorban mindig egy utasítás volt, 
se több. se kevesebb. Ez nem szükségszerű. Utasításokat nyu
godtan írhatunk közös sorba, ha kettősponttal választjuk el 
őket. A fenti program a 20. ábra szerint is megírható. 

Utasltások össze is vonhatók: a P R INT például tartalmazhat műveletet is.~ 21. ábra. 
Ez a megoldás az előbbitől abban különbözik, hogy előbb létrejött a SZOVEG$ nevű vál
tozó, értéket is kapott, és ha a program folytatódna, ezt az értéket később többször is fel · 
használhatná. Sőt, a programfutás befejezése után PRINT parancsban megjeleníthetjük, 
értékadó parancsban felhasználhatjuk stb. Az újabb esetben azonban ilyen változó nem 
jön létre; ha a program folytatódna, és szükségünk volna ugyanerre az adatra, ismét létre 
kellene hoznunk. 
Egy-egy utasítás egy képernyősornál hosszabb is lehet-- 22. ábra. 
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20. ábra 

10 ELEJE$:"TYU>" VEGE$„ "<EM" 
30 SZOVEG$=ELEJE$+VEGE$ 
40 PRINT ELEJE $ .VEGE $ .SZOVEG $ 

ELEJE$ „"' TYU> " . VEGE$„ "< EM " 
PRINT ELEJE$ , VEGE $ ,ELEJE$+VEGE$ 

21 . 6b•• 



1 0 ELEJE $ ="TYU>" . VE GE $ ="<E M" 
LEJE $ ,V EGE $ , ELEJE$+ VEGE $ 

22. ábra 

P RIN T E 

Az egy sorszámhoz tartozó utasítássorozat a következi> képernyősor végéig terjedhet. 
Az ilyen zsúfolt sorokból álló program is ugyanúgy mCTködik, mintha m inden utasításához 
külön sorszámot írtunk volna. Egy kicsit még gyorsabb is, és valamivel kevesebb gépi tár
kapacitást vesz igénybe. De amit nyerü nk időben és tárkapacitásban, annak a sokszorosát 
veszíthetjük áttekinthetőségben és a későbbi programmódosítások kényelmében, b izton
ságában. 

Ha a programunk utasításai, utasításcsoportjai külön sorszámot kaptak, akkor részlet en
ként is t udunk listázni, amint ez a 23- 24 . ábrá n látható. 
A list ázópara ncsban megadott határok tehát azt jelentik, hogy mi a lá, illetve mi fölé nem 
szabad menni a listázás során. A listázás a kkor is mCTködik, ha nincs mit kilist áznia. 
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„ 

23. ébra 

LIST 

10 ELEJE$="TYU>" 
20 VEGES= '' <EM '' 
30 SZOVEG$=ELEJE$•VEGE$ 
'O PRINT ELEJE$,VEGE $ .SZOVEG$ 
REAOY . 
LIST20 - 30 

20 VEGES= " <EM " 
30 SZOVEG$=ELEJE $+ VEGE$ 

REAOY . 
LIST 30-

30 SZOVEG$=ELEJE$•VEGE$ 
'O PRINT ELEJE$,VEGE$ . SZOVEG$ 
REAOY . 
LIST -20 

10 ELEJE$ :" TYU> " 
20 VEGES = " <EM " 

-L IS T 1 1 - 3 9 

20 VEGE $ ="<EM" 
30 SZOVEG $ =ELEJE $• VEGE $ 

REAOY. 
LIST 20 

20 VEGE $ ="<EM" 

RE AO Y . 

24. oora 

LIST 25 

REAOY . 
LI S T 1 1 -19 

READY . 



Elemi tevékenységek 

Gépeljuk be és futtassuk le a követke:ző programot : 

1 F'f M 
~· F:·f::t-1 == 
: i;·HJ == 

4 F:El'l 

EL H F ·pr11·,~·ri1-1 '·/111 f ,. • r.;','OKl.f 
M~i:; .1)[11- UI 11 1:.:i~: '1 'EHI E T F'I 
1 .•,•m„ E I T ·;::1·i l·IUL.JF1 1 I . 

10 Jt~F'I .IT "fi-: 11 
• A 

15 11 fi 0 THEI~ 1,1)]11 u1111 
.::0 ItlPUT "l: 11

, E: 
.:o J t~F·u r "C="; e 
:.5 !t=F: t2-4+A+.C 
36 I r r ··o THEt ~ 1_,1 nn 2[111:1 
41-1 :-:1=• - t:+It tO: L ·~" • •. '2 , 'A 
:;u :~2- (-f:-It t(L':· • •.'?, '11 
C•J PF'IllT ::J 
.~ü F·F~ Tt l'I : .;:• 
t:ü I t IPUT 11 I :::t·lr:':TELJEl·I" . '..-' 1 
.-,ia 1r './f.= 11 IGEll" n1E11 r.uru 10 
:_.::-, Etm 
!OIJO F:'E:M -- HA A: A E:F'TEl „E tlULLA · 
lUH'.1 PRitff 11 HEM Mf'60DFul<U ! " 
1 ··120 1íOTO 8 rt 
.;:c~ní1 F:EM -- Hfl A t1 T ·~.:I r.:· I f'1 I l ll 11 ~·:. t4F1 ·• tT T \·' 
.-·111 n PF.' p 1T 11 rn •11" · \:'tiLüC: ,-,•,•nt 1 " 
L · 1 1 .·1~ PF'HIT " A fJJ".-'I PHII l·lt IH'. = ";TI 
...:11 ·: rí c;nT1_1 :;::o 25. llbra 

A program megkérde:zi a:z A értékét (10. sor ). Ha e:z 0, akkor a program végrehajtása a:z 
1010-es sorral folytatód ik (15. sor). Az 1010-es sor kiírja, hogy az egyenlet „NEM 
MASODFOKU I", majd a programvégrehajtás a 80-as sorral folytatódik. 
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'"RUN 
A=? 0 

26. llbro 

NEM MA SO DF OKU! 
I SME T E LJ EM ? I GEN 
A:? 1 
B = 7 2 
C: ? 3 
NIN CS VAL OS GYO K! 
A DISZKR IMINAN S =-8 
I S METE LJE M? I GEN 
Ac? 2 
B =? 3 
C= „ 1 
- . 5 - , 
I S METELJE M? I GEN' t 

READ Y . 
• 

Ha az A nem volt O. akkor a programfutás a 15-ös soron áthalad, a program beolvassa a 
8 és a C értékét, majd kiszámolja a diszkriminánst (20-35. sorok) . A 36. sor megvizsgálja, 
vajon a diszkrimináns negatív-e, és ha igen, átadja a vezérlést a 2010-es sorra. Megjelenik 
a kilrás, hogy „ N IN CS VALOS GYOKI", kiíródik a diszkrimináns értéke (2010- 2020. 
sorok). majd a vezérlés visszakerül a 80-as sorra. 
Ha a diszkrimináns nem volt negat ív, akkor a programvégrehajtás a 36-<>s soron is túljut. 
A 40- 70. sorok kiszámolják és kiírják a másodfokú egyenlet két gyokének értékét. 
Akármelyik úton folyt a programvégrehajtás, végül a 80-as sorhoz érkezik. 
„ ISMETE UEM?" - kérdezi a program, és beolvassa a választ. Ha ez a válasz „ IGEN", 
akkor a 10-es sorra, az A beolvasására tér vissza a vezérlés, vagyis elolről kezdi az egészet . 
Ha viszont ez a válasz bármi más (ha akár csak egyetlen jelben is külonbózik az „IGE N" 
bet üsoroza ttól) , akkor az END hajtódik végre, és a programf utás leáll . 
Végeredményben csak kétféle új utasítás volt ebben a programban. 

GOTO Egyikük a vezérlésátadás a 1020-as és 2030-as sorban. A 

GOTO sorszám 

jelentése. folytatódjo n a programvégrehajtás a sorszámmal megjelö lt sortó l. (Ha ilyen 
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sor nem volna a programban, akkor a programfutás megszakadna.) A GOTO-t így is ír
hatju k. GO TO. A GO jelentése: menj, a TO jelentése: · hoz, -hez, -hóz. 

IF THEN 

IF felrtJtel THEN urasfrifs 

A másik újdonság a feltételes utasítás a 15-ós, 36-os és 90~s 
sorokban. Az utasítás szerkezete: 

ahol az IF jelentése. ha, és a THEN jelentése: akkor. Ha a feltétel teljesül, akkor végre
hajtódik a THEN után álló utasítás; egyébként olyan, mintha ott sem lenne. 
Az utasítás helyén bármi lehet, nemcsak GOTO. sőt nemcsak egyetlen utasítás, hanem 
utasítássorozat is, ahol az egyes utasításokat szokás szerint kettőspont választja el egymás
tól. Elvileg akár újabb 1 F is lehetne ebben az utasítássorozatban. A feltétel tehát nemcsak 
a THEN utáni egyetlen utasításra, hanem a sor további részeire is vonatkozik. 
Ha a THEN után álló kulcsszó GOTO, akkor akár a GOTO, akár a THEN elhagyható. 
A 15-os sor például 

15 IF A 0 THEN GOTO 1010 
15 IF A 0 THEN 1010 
15 IF A 0 GOTO 1010 

alakban egyaránt működik. Mi a könyvben az első, teljes alakot használjuk, mert o lvas
hatóbbnak tartjuk. 

FELTÉTELEK Mi lehet a feltétel? Akár logikai kifejezés, akár matematikai. 

IF matemtwkai kifejezés THEN . . . 

hatására a THEN utáni rész akkor hajtódik végre, ha a kifejezés kiszámolt értéke nem 
nulla . 

LOGIKAI 
KIFEJEZÉSEK 

PRINT A B 

vagy bármiféle más 

PR 1 NT feltétel 

Nemcsak a numerikus kifejezéseknek van logikai értékük, ha
nem a logikai kifejezéseknek is van numerikus értékük. Pél· 
dáu la 

utasítás vagy parancs hatására - 1 jelenik meg, ha a feltétel igaz (pl. ha a fenti példában 
A egyenlő B-vel), és 0 jelenik meg, ha nem. 
A logikai kifejezésnek kétféle értéke lehet: igaz vagy hamis. Ha igaz, akkor a feltétel tel· 
jesü l, ha hamis, akkor nem. A jelek is eléggé egyértelműek: 

egyenlő 

< kisebb 
> nagyobb 

~::: } kisebb vagy egyenlő 
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::;: } nagyobb vagy egyenlő 

~ } nem egyenlő 
Nagyon vigyázzunk a gép pontatlanságából adódó hibákra! Például ha A 7*7 és B- 7t2, 
akkor az A= B feltétel nem fog teljesülni, mert a gép szerint hétszer hét értéke 49, de hét 
a négyzeten értéke 49,0000001 . Á ltalában nem számíthatunk arra, hogy két, különböző 
módon kiszámolt érték egyforma lehet. Il yenkor célszerObb a két mennyiség különbségé· 
nek abszolút ér tékét megvizsgálni és egy adott nagyon kis számhoz vagy maguknak az ere· 
deti mennyiségeknek ezredrészéhez, tízezredrészéhez viszonyítani. Ha a különbség abszo
lút értéke ennél a k is értéknél kisebb, a két szám egyenlőnek vehető. Ehhez a témához 
kapcsolódik a fejezet végén található gyökvonó program is. 
A fe ltételek össze is kapcsolhatók. Például az 

IF egyik feltétel AND mésik feltétel THEN . . . 
utasítás THEN utáni része akkor hajtódik végre, ha az egyik és a másik feltétel egy aránt 
teljesül, az 

IF egyik feltétel OR másik feltétel THEN . . . 
utasítás THEN utáni része akkor hajtódik végre, ha az egyik és a másik feltétel bárme
lyike teljesül, az 

IF NOT feltétel T HEN . . . 
utasítás THEN utáni része pedig éppen akkor hajtódik végre, ha a feltétel nem tel jesül. 
(AND jelentése: és, OR jelentése: vagy, NOT jelentése: nem.) 
Ezeknek a mOveleteknek a segítségével igen bonyolult fe ltételek is összeállíthatók, de ilye· 
nek használatát kezdőknek semmiképpen nem ajánljuk, inkább azt, hogy a bonyolult fel · 
tételeket szedjék szét egyszerObbekre. A bonyolult fel tételrendszerek, vizsgálatsorozatok 
megszervezésének szakmai fogásai ra Commodore-sorozatunk egy későbbi kötetében vissza 
fogunk térni. 
Már most bemutatunk egy speciális esetet, amikor egy szám (egy numerikus vá ltozó érté· 
ke) szerint kell több eset közül választa nunk, több GOTO közül egyet végrehajtanunk. Az 

ON 1GOTO 10 10.2010,3010,3010 

utasítás ezt jelenti : folyta tódjon a programvégrehajtás attól az utasítástól kezdve, amely· 
nek sorszáma a GOTO utáni fe lsorolásban az l·edik. Ha tehát 1 értéke 1 , akkor GOTO 
10 10, ha 1 értéke 2, akkor GOTO 2010, ha 1 értéke 3 vagy 4, akkor a gép a GOTO 3010 
utasítáS1 hajtja végre, ha pedig 1 értéke 0, vagy ha 4-nél nagyobb. akkor a programvégre· 
hajtás úgy folytatód ik, mintha az ON utasítás ott sem lenne. Ha az 1 é rtéke nem egész, 
akkor a gép annak egész részét veszi figyelembe. Ha pedig az 1 (il letve az 1 egész része) 
negatív vagy 255-nél nagyobb, akkor hibajelzést kapunk, és a programvégrehajtás megsza· 
kad. Elvileg tehát 256 eset közül választhatunk ezzel az utasít ással; valójában ennyi nem 
fér el egy utasítássorban. A GOTO utáni li stá nak üres eleme is lehet: az 

O N 1 GOTO 10„20 

ha tására ha 1 értéke 1 , GOTO 10, ha 1 értéke 2, GOTO 0, ha 1 értéke 3, GOTO 20 hajtó· 
dik végre, ha pedig 1 értéke 0, 4 vagy 4 -nél több (de 255-né l nem nagyobb). akkor a végre· 
hajtás a soron következő utasítással foly tatódik. 
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A GOTO után csak sorszámok állhatnak. Az 1 helyén azonban (mint mindenütt, ahol 
nincs kifejezetten tiltva) állhat bármilyen matematikai kifejezés is. A gép ezt kiszámolja, 
veszi az eredmény egész részét és aszerint hajtja végre az ON utasltást. 
Két új utasítás bevezetésével nagyobb programjaink tagolása sokkal egyszerObb lesz. 

GOSUB 

GOSUB sorszAm 

A GOSUB (a GO - menj - és a SUBROUTINE - alprogram -
szavak összevonása; jelentése: hajtsd végre) felírása olyan, mint 
a GOTO·é: 

Ez az „emlékezll GOTO". Megjegyzi, hogy a program melyik részén tart most, és a vezér
lést ezután adja át a sorszámmal megjelölt sorba. 

RETURN A RETURN (jelentése: térj vissza) hatása : megkeresi a nyilván
tartásában, honnan adták ki a programban a legutóbbi, még ér· 

vényes GOSUB-ot, és az azt követi! utasításra visszaadja a vezérlést; ezt a címet egyben 
törli is a nyilvántartásából. 
Vagyis: a GOSUB aktivizál egy külön programrészletet, alprogramot, szubrutint, a 
RETURN pedig visszaadja a vezérlést az aktivizálás helyére. 

GOSUB ssss 

END 
ssss 

RETURN 

1 
elÖször ez 
ha1t6d1k vegre 

vegüln 

27. ébra 

A szubrutlnhasználat lehetllvé teszi, hogy programunk több pontján hajtsuk végre ugyan· 
azt a tevékenységet anélkül, hogy az egészet többsior le kellene írnunk. A végrehajtás 
ilyenkor a következllképpen folyik: 

.. „. 

GOSUB ssss 

GOSUB ssss 1 END 
ssss i RETURN ..... · ... . .· 28. 6br• 
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GOSUB ssss ··· ... 

ssss END 

GOSUB zzzz ···· .•. 

RETURN 
zzzz 

RETURN 
29. ébra 

A GOSUB utasltással hívott, a ktivizált eljárás természetesen tartalmazhat újabb GOSUB 
utasítást és így tovább. Az ilyen szubrutinokat egymásbaágyazottan hívott vagy röviden 
egymásbaágyazott szubrutinoknak is nevezzük. 
Az egymásbaágyazott szubrutinhívás vezérlésátadási viszonyait a 29. ábra szemlélteti. 
A GOSUB és a RETURN használatát a következő példa az el képzelh ető legbonyolultabb 
eset kapcsán mutatja be: 

1 ~<= 1 
2 GOSUB 1 •J 
3 PF.: I t-ff 4 
4 Etffi 
10 F'F: H n :: 
::(1 I e:- ;.::::::.:: THEt·l F.:F.:TUf.:"~·~ 

::o .. -.-::. 
4(1 ,-;nc;1_1 t: 1 r1 
c.,n PF.· r tH ·: 
~u R~TU~N ~.~re 

A program először az l-es utasítást hajtja végre : X értéke 1 lesz. Ezután a 2·e s utasltás 
következik : GOSUB-os vezérlésátadás a 10-esre. Ezt követi a 1 O·es: X (vagyis most az 1) 
kiírása. Ezután a 20-as kerül sorra : de X nem egyenlő 2-vel, lgy a sor további része nem 
érdekes. Most a 30-as következik: X értéke 2 lesz. Ezt a 40-es követi : GOSUB·os vezér
lésátadás a 10-esre. Ezután a 10-es kerül sorra: X (vagyis most a 2 ) kiírása . Most a 20-as 
következik : a fe ltétel teljesül, tehát bekövetkezik a RETURN. azaz a visszatérés a leg· 
utóbbi érvényes GOSUB utáni utasításra . A legutóbbi érvényes GOSUB (amelynek a vég· 
rehajtása hatására a vezérlés a jelenlegi helyére került) a 40-es, tehát a R ETU RN hatására 
most az 50-es utasltással folytatódik a programvégrehajtás. Most tehát az 50-es sor követ
kezik: a 3-es szám ki írása. Ezt követi a 60-es: RETURN, azaz visszatérés a legutóbbi érvé
nyes GOSUB utánra. A legutóbb végrehajtott GOSUB a 40-es volt, de ez már nem érvé· 
nyes, mert hatására egy teljes, lezárt eljárást hajtottunk végre, s vissza is tértünk. Az előt· 
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te levc5 GOSUB a 2-es volt, amelyre még nem volt visszatérés, tehát ez még érvényes. 
A legújabb R ETU RN nem vonatkozhat másra. mint erre. Ezután tehát a 3-as sor követke
zik : a 4-es szám kiírása. Végül a 4-es kerül sorra: vége. 
Reméljük, hogy a fenti rövid példa elegendő volt a GOSUB és a RETURN rugalmas fe l
használási lehetc5ségeinek szemléltetésére (és arra is, hogy az olvasó elborzadjon a GOSUB 
és a RETURN kusza használatától). Még a gyakorlott felhasználónak is azt tanácsoljuk, 
hogy a GOSUB-ot lehetőleg ne használja másra, mint egy-egy önálló fu nkciót megvaló· 
sitó programrészlet, modul különválasztására és ennek a megfelelő helyen való aktivizálá· 
sára. A GOSUB·bal elérhető trükkök sok lehetőséget nyújthatnak, de sok zavart is okoz
hatnak, ezért óvatosan bánjunk velük! Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy a GOSUB
bal aktivizált modulból újabb GOSUB-bal más, a hierarchia még alacsonyabb szintjén 
levő modult aktivizáljunk. majd ugyanezen a hlvási láncon át visszatérjünk. 
Súlyos bonyodalmat okozhat, ha két programegység között GOSUB· és GOTO·kapcso
lat is van . A GOSUB·nak és a RETURN-nek mindig párt kell alkotnia; ezt azonban a gép 
nem tudja ellenc5rizni. Pontosabban: csak annyit tud ellenc5rizni. hogy nem akarunk-e 
RETURN-t végrehajtani olyankor, amikor egyetlen érvényes, még nyitott GOSUB sincs, 
azaz amikor a visszatérési clmek nyilvántartása üres. Valamennyi többi hibalehetőségre 

a programozónak kell ügyelnie. 
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ISMERKEDÉS 
AZ ADATTÁROLÓ ESZKÖZÖKKEL 





A kazettás egység 

A Commodore-64 nem mOködik akármilyen magnetofonnal , csak azzal , amelyik külön 
ehhez a géphez készült: 

3 1. ábra 

Ha más magnetofont akarunk a géphez használni, ahhoz külon illesztlSegységre van szük
ségunk. A továbbiakban csak a gyári Commodore-magnetofonnal foglalkozunk. 

Ennek a magnetofonnak, pontosabban kazettás egységnek jellegzetessége, hogy hangfelvé 
telek készítésére, illetve lejátszására alkalmatlan, viszont mOszaki paramétereit az adatrög
zítés speciális igényeinek kielégítésére tervezték , így a készülékkel a Commodore megbíz
hatóbban üzemelt ethetlS, mint az e célra átalakított hagyományos magnetofonokkal. 

57 



ÖSSZEÁLLITÁS 
A kó zponti egy ség hátulján (az 5 -ós és 6-os szá mjegyek gomb· 
ja ival kórülbelül egyvonalban) megtalá lhatjuk azt a csatlako

zót, ahová a kazettás egység csatlakoztatható. 

32 . dbra 

Csak egyféleképpen illeszthetc5ek óssze; fordítva ne is erc51tessükl 
A kazettás egységet sem hálózathoz csatlakoztatni, sem külön bekapcsolni nem kell. Ke
zelésének fc5bb szabályai ugyanolyanok, mint más magnetofonoknál. Az EJECT gomb 
erc5s lenyomására nyílik a kazettafedél. A kazettát úgy kell behelyeznünk, hogy az üres 
orsó jobb felé legyen. A kazettafedélen nyll is jelzi a szalag mozgási Irányát. 
A szalag hosszát számláló méri, amely a mellette levc5 kis gomb megnyomásával nulláz· 
ható. Egy C60-as sza lag végigtekercselésekor (kb. 100 másodperc alatt) 420-430-at 
számlál. 
Elc5retekercselni az F. FWD gombbal, visszatekercselni a REWIND gombbal lehet. 
Ha a PLAY gombot lenyomjuk. a kazenaegység elindul: lejátszás kezdc5dik, persze önma· 
gában értelmetlenül, mert a központi egység még nem fogadja, amit a kazettás egység 
küld neki. 
Ha a kazetta (felc51ünk nézve) bal hátsó sarkánál a kis felvételvédc5 pöcök nincs kitörve, ak· 
kor lenyomható a RECORD gomb Is. Ekkor a kazenaegység törölni kezd, egyúttal meg· 
kezdhetc5 a felvétel. Érdemes az új kazetták elejébe egy kicsit belctörölni, és csak azután 
kezdeni e l a kazetta használatát. 
Az F. FWD, REWIND, PLAY és RECORD gombok hatását kózülük bármelyik másik vagy 
a STOP gomb szünteti meg. A fe lvétel (törlés) és a lejátszás a szalag végén automatikusan 
is kikapcsol , az ellire- és visszatekercselés azonban nem. 
A kazettán adatokat és programokat is tárolhatunk. (Ajánlatos az ada tok és a programok 
számára külon kazettákat fenntarta ni, mert lgy csökkenthetjük a keveredés, a véletlen 
törlés veszélyét.) 

A PROGRAM 
KIMENTÉSE -
SAVE 
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A program kimentését a 

SAVE " programndv" 

parancs végzi. Ha azt akarjuk, hogy a programunknak ne le
gyen neve, elég a SAVE kulcsszót begépelni. (SAVE jelentése: 
mentsd.) 



A programjainknak 16 jelből álló nevük lehet. ( lrhatunk hosszabb nevet is; ilyenkor ennek 
az első 16 jele kerül a szalagra, a többi elvész.) A programnévben betO, számjegy, szóköz, 
kötőjel és még más speciális jelek is lehetnek. Például a 1 #S% = * •. ; ; jelsorozat is telje· 
sen szabályos programnév. 

A RETURN gomb lenyomása után a képernyőn a PRESS RECORD & PLAY ON TAPE 
(nyomja be a RECORD·ot és a PLAY-t a szalagegységen) felirat jelenik meg, és a gép vá
rakozik. Most nyomjuk le a kazettaegység RECORD gombját gyors, határozott mozdulat
tal. mert amint a gombot nyomni kezdjük, a kilrási folyamat elindul. A képernyőn meg
jelenik az OK (rendben) és a SAVING (kimentés) felirat, a SAVING szó után a program
névvel. Ez egy pillanat múlva eltűnik, és a képernyő teljesen kiürül, minden eltűnik róla. 
Így is marad a kilrás végéig . Ez sokáig tart : a legrövidebb programnál is kb. 20 másodper
cig. Közben a kazettaegység jelzőlámpája világít. 
Ha a program kiírása befejezódött, a kazettaegység leáll, a jelz61ámpácska kialszik, és ez
ezl egy időben visszatér a képernyőtartalom, minden eddigi feliratával és egy READY 
felirattal együtt. 
Ha új SAVE parancsot adunk ki anélkül, hogy a kezetteegységet közben kikapcsoltuk vol
na, a PRESS ... és az OK szöveg már nem jelenik meg ismét, hanem a RETURN után 
azonnal megindul a kilrás. 
Amíg a kazettaegységen a STOP-ot le nem nyomjuk, addig az egység normális mOködése 
nem is áll vissza (tehát addig pl. eléSre· vagy visszatekercselni sem lehet). 
A gép a magnót csak elindftja-leállltja, a többi szalagkezel6 feladatot nekünk kell ellét
nunk. Így nekünk kell gondoskodnunk a kazetta behelyezéséról, továbbá arról, hogy a 
program ne a befűz.Sszalagra és ne is valamelyik másik programra kerüljön, kiférjen a 
szalag szabad részén stb 
A gép mindezeket nem ellenőrzi, de még az elemi beállítási paramétereket sem. Ha pél· 
dául a SAVE parancs után a PRESS . . . üzenetre nem a RECORD, hanem a PLAY gom
bot nyomjuk meg, vagyis a kazettaegységet nem felvételre, hanem lejátszásra indítjuk el, 
a központi egység akkor is végrehajtja az átvitelt, elküldi az adatokat a dróton, és jelenti, 
hogy READY. vagyis végrehajtotta a kimentést. 

A KAZETTÁN 
LEVli PROGRAM 
BEOLVASÁSA 

Ha kellően elc5retekercseltük a szalagot, adjuk ki a 

LOAD 

vagy a 

LOAD "programnt!v" 
parancsot (a LOAD jelentése: tölts.). Ekkor a PRESS PLAY ON TAPE (nyomja le a 
PLAY-t a szalagegységen) felirat jelenik meg, és a gép vár, amíg (határozott mozdulattall) 
le nem nyomjuk a kazettaegység PLAY gombját. Erre OK és SEARCHING (keresés) fel· 
irat jelenik meg egy pillanatra, majd a kép eltűnik. Mintegy 15 másodperc múlva a kép 
visszatér, és az utolsó sorban a 

FOUND programnév 

feliratot láthat juk (FOUND jelentése: megta lá lva) vagy csak a FOUND s:tót, ha a szalagon 
soron következő program névtelen volt. Ez a fe l irat kb. 10 másodpercig lát ható. Ha ez· 
alatt rájövünk, hogy baj van (pl. hibásan adtuk, meg a beolvasa ndó program nevét). a 

59 



ST O P gombbal még leállíthatjuk a beolvasást. (Természet esen leállíthatjuk később, menet 
közben is, de akkor a beolvasás már részben megtörtént, és ez felemás t árállapotot ered· 
ményez.) Ha n em állítjuk le, akkor egy villanásnyi időre megjelenik a LOAD ING (betöl
tés) felirat, majd ismét eltOnik a kép, és folytatódik az olvasás. 

Ha a LOAD parancsban nevet is megadtunk, és a szalaaon soron következő program ép
pen az, vagy ha a LOAD-ban nem adtunk meg nevet, akkor most megtörténik a következő 

program beolvasása és betöltése a tárba. Ha megadtunk nevet , és a szalagon nem az követ
kezik, akkor a gép továbbolvas a következő program kezdetéig, annak is kifrja a nevét 
egy FOUND üzenetben és így tovább. A kazettaegység indítása-leállítása itt is auto· 
matikus. 
Ha új LOAD parancsot adunk ki anélkül, hogy a kazettaegységet közben kikapcsoltuk 
volna, akkor a PRESS ... és az OK szöveg már nem jelenik meg, hanem a RETU RN után 
megindul az o lvasás. Amíg a kazettaegységen a ST OP-ot le nem nyomjuk, addig az egység 
normális működése nem is áll vissza (tehát pl. addig előre- vagy visszatekercselni sem 
lehet). 
A szalagra különósen érvé nyes a programozói mondás: amelyik program csak egy pél
dányban van kimentve, az már el is veszett. Érdemes tehát mindent több példányban is 
szalagra írni. 
Ha a READY előtt a 7LOAD ERROR (betöltési h iba) hibaüzenetet látjuk, akkor az olva
sás valami miatt nem sikerült . Egyszer-kétszer még megkísérelhetjük, de va lószínűbb, 

hogy a programnak egy másik példányát kell igénybe vennünk. 

A PROG RAM 
ELLENŐRZÉSE -
VERI F Y 

Tapasztalataink szerint a Commodore szalagegysége nem 
túl biztonságos. Kockázatos egy nagyobb programot el· 
l enőrzés nélkül kiírni : ha esetleg a kilrás sikertelen volt , 
és ezt csak akkor vesszük észre. amikor megpróbáljuk 

visszaolvasn i, akkor (a visszaolvasás kapcsán) az eredeti, tárbeli változat is elvész, azaz a 
teljes program tartalék nélkül megsemmisü l. 
A program ell enőrzése a 

VER 1 F Y „ programnév" 

vagy a 

VERIFY 

paranccsal torténik. (A VEAIFY jelentése: vizsgáld, igazold.) Működése és a hozzá tar
tozó sza lagegység-kezelés ugyanolyan, mint a LOAD-nál, azzal a különbséggel, hogy a név
vel megjelölt !illetve név hiányában a soron következő) programot nem helyezi e l a tár
ban. csak összehasonlítja a tárban éppen bent levő programmal, anélkül, hogy a tárb an 
levő program bármiben is változna. Ha a szalagon és a tárban levő program között akár
mi lyen kis elt érés van (akár azért, mert a szalagon l evő program visszaolvasása nem sike
rült, akár azért, mert a visszaolvasás sikeres volt ugyan. de a szalagon levő program akár 
csak egyetlen jelben is különbözik a tárban l evőtő l ). akkor a ?VER IFY E AROR üzenet 
jelenik meg a READY előtt, ha pedig a beolvasás hibátlanul sikerül, és a szalagon jelről 
jelre ugyanaz van. mint a tárban. akkor az OK. 
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PROGRAM 
BETÖLTÉSE 
ÉS AZONNALI 
FUTTATÁSA 

Tartsuk lenyomva a SHIFT gombot, és nyomjuk le a 

;.;i6'P gombot ! Ugyanaz történik, mintha LOAD paran

csot adtunk volna ki (programnév nélkül) és már hozzá· 
nyomtuk volna a RETURN·t is. Azonnal elindul tehát 
a szalagon a soron következő program beolvasása. A be

olvasás után megjelenik a képernyőn a A EADY, rögtön utána a RUN is, mintha már azt 
is begépeltük volna, és a program mindjárt el is indul. 

PROGRAM 
BETÖLTÉSE 
PROGRAMBÓL 

A LOAD kulcsszó programutasításban is használható. 
Ha a vezér lés rákerül, úgy mOködik, mintha a LOAD·ot 
parancsként adtuk volna ki, annyi különbséggel, hogy 
amikor a keresett programot megtalálja, nem tart tlz 

másodperces szünetet, csak villanásnyi időre jelenik meg a képernyőtartalom. és folyik a 
beolvasás tovább. (Persze ha az utasítás végrehajtásának pillanatában nincs egy korábbi 
olvasás miatt lenyomva a magnó PLAY gombja, akkor erre a fe lhasználót a szokott 
PA ESS PLAY ON TAPE felirat kéri, és a gép vár a gomb lenyomásáig.) 
A programutasítással betöltött proQram is azonnal maQától elindul, azaz a LOAD után 
behívott program első végrehajtható utasítására kerül a vezérlés. Megvan tehát a lehetőség 
arra, hogy egy program beolvassa és elindítsa saját folytatását . A kazettaegység kezelését 
ezalatt természetesen magunknak kell megoldanunk. 

ADATOK 
SZALAGRA 
iRÁSA 

Ez a program adatokat ír a szalagra. Elindítása után ki· 
írja a PRESS RECORD & PLAY ON TAPE üzenetet, és 
vár, mfg bekapcsoljuk a szalagegységet. Ekkor egy villa· 
násnyira megjelenik az OK üzenet. majd a gép kb. 15 

másodperc a latt kiírja az adatállomány fejlécét; ezalatt a kép eltOnik. Utána sorra meg· 
jelennek a programunk kérdései, amelyekre a szokásos módon válaszolhatunk . 

.!. t1 r:•PEt·~ .e,:., . 1 • _ 
2'J '3Z= 1 
~:o PF:HH 3z; " flDAT =" 
:;: 1 I t~PUT ADAT .t 
40 PRINT#2~5. ADAT6 
5t1 I MPUT " l/AN TOP.f: ' l GFI Vt~Er·n" . FFLEL r 
.Sü Ir- FELEL ;t=-·"fJEt·f" í' IFtl C·C•TO ·::113 
7'1.) Ir !="El EL.t.<> " I GFt 1" THEI~ (,010 50 
::;:o .. . ·-:.:+ 1 f'F.' It IT •:.oTO 3ü 
:.~o CLO'.::.E 255 
~~'.:-' Etm 33. ábra 

Ha az adatok teljes hossza meghaladja a 192 jelet (az egyes adatokat a következő adattól 
elválasztó RETURN jelet is beleszámolva). akkor ezt az adagot a gép kiírja, automatiku· 
san indítva és leállítva a szalagegységet, és folytatja a kérdések kiírását, az adatok össze· 
gyűjtését. Ha pedig a folytatásra NEM·et vá laszolunk, akkor fsmé t elindul a szalag, és ki· 
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íródik, ami eddig még hátra volt. A gép tehát blokkokba gyOjtve ír a szalagra. Az egy-egy 
blokknyi adatot a tárban gyOjti össze. 

OPEN Az OPEN utasítás (OPEN jelentése: nyiss, nyisd) hatása : 
az adatállomány fejlécének létrehozása és szalagra írása, 

valamint annak a megjegyzése, hogy erre az adatállományra a program további részében 
255-0s számú állományként hivatkozunk . (Ez a szám 0 és 255 között bármi lehetne.) 
Az utána álló 1 ·as szám jelenti a szalagegységet. Az ezután1 2-es helyén még 1-es is lehet· 
ne, a felvitel akkor is sikerülne; a külonbség annyi, hogy így a gép az adatállomány végére 
egy automatikusan előállított szalagvége jelzést, végjelet is felvisz, amit programból vizs· 
gálhatunk, amikor az adatokat majd visszaolvassuk. 
Ez az adatállomány névtelen lesz. Ha nevet is akarunk neki adni, tegyünk az utolsó para· 
méter után vessz6t, majd idézőjelek között adjuk meg a kívánt nevet. Ez is rákerül a 
szalagra . 
A PRINT.#255, .. . jelenti a 255-os számú adatállományba való írést. 
A PRINT tehát nem azonnali szalagra lrást hajt végre, hanem először csak a tárban gyOI· 
nek a kiírnivalók . Tényleges szalagra írás akkor zajlik le, ha 

összegyűlt 192 kiírnivaló jel. 
- vagy végrehajtódik a CLOSE utasítás. 

CLOSE A CLOSE {jelentése: zárd lel kilrja, ami még a tárban 
hátravan, megjelöli az állomány végét, és (ha az OPEN· 

ben 2-sel előlrtuk) kllrja a szalagvége blokkot. 
Vigyázzunk/ Ha egyetlen PRINT utasltással több adatot lrunk ki, vagy ha a változólista 
végén vessző vagy pontosvessző van, akkor a gép semmiféle adatvégjelet nem lr, s lgy az 
adatok egybefolynak! (Ilyenkor persze megtehetjük, hogy a RETURN jelét magunk lr· 
juk ki, ahova kell, külön adatként. A RETURN kódja 13, a kódból a jelet a később leírt 
CHRS függvény allítja elő. ) 

ADATOK 
V ISSZAOLVASÁSA 
A SZALAGRÓL 

Olvasáskor a szalagegységet ugyanúgy meg kell nyitni, 
mint íráskor tettük, annyi eltéréssel, hogy az OPEN 
harmadik paraméterének értéke nem 1 vagy 2, ha· 
nemO. 

A szalagon levő adatállomány olvasásakor fizikailag mindig egy teljes blokk (192 jel) ke· 
rü l a tárba, s a gép az adatokat ebből szedegeti folyamatosan elő. Ha elfogy, akkor to· 
vábbolvas a szalagon. 
Ha az OPEN utasltásban nem adunk meg nevet, akkor a gép a soron következő adatállo· 
mányt veszi el6; ha nevet adunk, akkor addig olvas, amlg a megadott nevű állományt meg 
nem találja (vagy amíg le nem állltjuk). 

1. 0 OPEt~ 10 .. 1 'J 
2 0 I MPUT# 1 ~3 , :":.t 
~:o PF' Itff PF: rtn :„: r. ·;:r f'~· rt!T 
40 I F ·~.T=O THEI l f1n F r 2 t1 
5 0 r -u:i:::E 1 í) 
~(1 rop 1t11 " + + :+ './EOE + :+ :+" 
~o Etm 34. ébra 



Az ST a STATUS (állapot) szó rövidítése. Az ST változót a gép maga állítja elő és tölti fel. 
Értéke 64 az adatállomány végén; 0 , ha az adatállománynak nincs vége. és a beolvasás 
sikeres volt. 

MEGJEGYZÉSEK 
A KAZETTAEGYSÉG 
HASZNÁLATÁHOZ 

A kazettaegység használata lassú és nehézkes, számtalan 
hibalehetőséget is rejt a lemezhez képest, és a sokféle 
mOvelet, ami lemezzel könnyen megoldható, kazettával 
szinte megoldhatatlanul bonyolult. Igaz, hogy a lemez

egység ma kb. négyszer annyiba kerül, mint a kazettaegység, de az egységnyi tárolókapaci· 
tású mágneslemez ugyanolyan olcsó, mint az ugyanolyan tárolókapacitású jó szalag. A le· 
mezhasználattal járó lehetőségek és a biztonság miatt mindenképpen érdemes minden 
üzemszera felhasználáshoz szalag helyett lemezt igénybe vennünk. A kazetteegység 
egyetlen helyénvaló felhasználás i területe a játék, amikor az izgalmat külön fokozhatja, 
hogy vajon ma sikerül -e a programot jól betölteni, és ha igen, hányadik próbálkozásra. 





A lemezhasználat alapfogalmai 

Itt is, és a továbbiakban mindenütt, ha lemezegységr61 beszélünk, mindig a Commodore 
cég VC 1541 tlpusú lemezegységére gondolunk. 

A lemezegységhez külön há lózati kábel és külön csatlakozókábel tartozik. 

ÖSSZEÁLLITÁS Gy6zlSdjünk meg arról, hogy a központi egység és a lemezegy-
ség is kikapcsolt állapotban van. Ezután a lemezegység hálózati 

kábelét csatlakoztassuk a lemezegység hátoldalán levO a ljzathoz (csak egyféleképpen le
het), és dugjuk be a konnektorba. A csatlakozókábel két végén egyforma tuchel van. Az 
egyiket dug1uk a lemezegység hátoldalán lev6 két tuchelaljzat közül bármelyikbe, a má-
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sikat a központi egység hátoldalán levő két tuchelaljzat közül (hátu lról nézve) a jobb ol
daliba. (A másikba bele sem megy.) 

36 ábra 

BEKAPCSOLÁS A lemezegységet is a központi egység előtt kell bekapcsolni. 
A lemezegység e l61apján két jelzőlámpa látható. A bal o ldali 

a készülék feszü ltség alatti állapotát jelzi. A bekapcsolástól a kikapcsolásig folyamatosan 
világit. Ezzel a lámpával többet nem érdemes foglalkozni. A másik viszont a lemezegység 
mOködéséröl ad folyamatos f e lvilágosítást: nem világit, ha a lemezegység tétlenül várako
zik; folyamatosan világit, ha éppen valamilyen lemezművelet folyik; és ütemesen villog, 
ha valamilyen hiba következett be, mindaddig, amíg a hibát meg nem szüntetjük. 
Bekapcsoláskor kigyullad és a kikapcsolásig égve is marad a feszültségjelző lámpa, de né
hány p illanatra kigyullad a működést jelző lámpa is. A lemezegység saját processzora ek-

kor ellenőrzi és ekkor hozza működésre kész alapállapotba a lemezegységet. 
Ezután kapcsolhatjuk be a központi egységet is. Erre a lemezegység működést jelző lám
pája ismét kigyullad egy másodpercre, ugyanis a központi egység bekapcsoláskor végig
ellenőrzi a hozzákapcsolt külső egységeket, így a lemezegységet is. A Commodore köz
ismert bejelentkező képe csak ezután jelenik meg a képernyőn. 
A be· és kikapcsoláskor a lemezegységben ne legyen lemez, mert a be- és kikapcsolási 
áramlökések hatására információsérülés következhet be. 
Az új lemezegységben egy papírlemez van. Ezt érdemes megőriznünk, hogy száll ításkor mi 
is használhassuk: a rázkódásból származó sérülésektő l óvja a lemezegységet. Ezt a papír
lemezt egyébként akkor is célszera a lemezegységben tartanunk, amikor az egységet ép
pen nem használjuk: a porosodás ellen ís nyújt némi védelmet. 

A L EMEZ 
BEHELYEZÉSE, 
KIVÉTELE 
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A lemezek behelyezését és kivételét is gyakorolhatiuk ezzel a 
papfrlemezzel. A lemezegységen redönyszerO aj tó van. Ha 
ezt kissé benyomva felfelé húzzuk, a lemezt a lemezegység 
rugója kiveti. Ekkor a lemezt megfoghatjuk és óvatosan 



kihúzhatjuk. Ha akad, kissé oda-vissza megmozgathatjuk. Normális esetben teljesen aka· 
dálymentesen kell mozognia. 

Jl. ábra 

38. llbra 
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A lemez behelyezése ugyancsak egyszerO. A nyitott ajtócskán a lemezt a címkével megje
lölt oldalával felfelé, a címkén látható nyíl irányába 1 mozgatva, finoman betoljuk. Ahogy 
haladunk befelé, egyre jobban érezzük a lemezegység rugójának a nyomását. A lemezt üt
közésig be kell nyomnunk. Ekkor megszOnik a rugónyomás, és érezzük, hogy a lemez 
megakadt. Most rácsukhatjuk az ajtócskát, a7az lehúzhatjuk a kis redőnyt, ügyelve arra, 
hogy közben ne nyomjuk befelé. Győződjünk meg arról, hogy az ajtó jól be van-e zárva, 
mert nyitott vagy félig csukott ajtóval a lemezegység nem mOködlk . 

Egyes lemezegységeken nem redőnyzár van, hanem a lemez kis elfordítható kilinccsel rög
zíthető. Az ilyen lemezegységben lemezkivetö rugó sincs, a lemezt ellenállás nélkül be
tehetjük és egyszerüen megfogva kivehetjük. 

Miután a papírlemez behelyezését és kivételét már kipróbáltuk, vegyünk elő egy gyári új, 
igazi lemezt. 
A lemez négyzet alakú papírtokban van, ebből nem vehető ki. Ezzel együtt egy kis tartó
ba, borítékba helyezve, általában tízesével dobozolva kerül forgalomba. A tokon lóver
senypálya alakú nyílás van; a borítékban úgy kell tartanunk, hogy ez belül, védve legyen. 
A lemezt óvnunk kell a szélsőséges hőmérséklettől, a közvetlen napsugárzástól, a mecha
nikus hatásoktól, a szennyeződésektő l , a mágneses terek hatásától. A hosszú időre tárolni 
kívánt lemezek jó megőrzésére bevált módszer az a lumíniumfóliába való csomagolás, ami 
a fény- és az elektromágneses határoktól, valamint a portól és más szennyeződésektől 
is véd. 
A lemezen címke mutatja, hogy melyik felének kell felül lennie, és a címkén nyfl mutatja 
a lemezegységbe való behelyezés irányát. 
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A gyári új lemezt (amelyen még semmi nincs) az első hasmálat előtt elő kell készíteni: 
formázni kell. 
Vigyázzunk! Ha a most következő formázási eljárást véletlenül olyan lemezen hajtjuk vég· 
re, amelyen már van valami (pl. a géppel együtt vásárolt Commodore-bemutatólemezen). 
akkor ezzel a lemezről mindent letörlünk. 

GYÁR I ÚJ LEMEZ 
FORMÁZÁSA
OPEN 

A formázás három résztevékenységbő l á ll, ezekre most egy~gy 
parancsot mutatunk be. 

OPEN 15,8, 15 

Az OPEN (jelentése: nyisd meg) kulcsszó azt jelenti, hogy 
meg akarunk nyitni, használatba akarunk venni valamilyen külső eszközt : a mi esetünk· 
ben a lemezegységet. Ezekkel a külső eszközökkel a központi egység 16 csatornán tud 
kapcsolatot tartani. (Ahogyan egy rádió- vagy tv-készülék többféle csatornát tud fogni, 
egy adó-vevő is többféle csatornán adhat és vehet.) Ezek a csatornák meg vannak számoz
va, O·tól 15-ig. Közülük egynek, a 15-ösnek speciális szerepe van: ezen a központi egység
től a lemezegység felé nem adatok, hanem parancsok küldhetők, a lemezegységtdl a köz
ponti egység felé pedig a lemezegység állapotáról szóló jelentések. 
Egy időben egyébként négy lemezegység kapcsolható a géphez. Ezek is számozva van
nak, 8-tól 11-ig. Gyárilag a 8-as egységszámra vannak beállítva, amit csak akkor szokás 
átállltani, ha több lemezegységet használunk. (Az átállítás módja csak sorozatunk egy ké
sőbbi kötetében szerepel majd.) Ha tehát egyetlen, gyári beállítású lemezegységünk van, 
akkor annak az egységszáma mindig 8-as. 
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Ugyanaz a program persze sokféle eszközt használhat egyszerre. A programon belül eze· 
ket is meg kell számoznunk, de az ehhez szükséges számot magunk választjuk meg O és 
255 között tetszőlegesen. Jól bevált gyakorlatunk alapján mi mindig azonosnak választjuk 
a felhasznált csatorna számával, lgy a legkisebb a keveredés veszélye. 

Az OPEN után ezt a számot kell elsőként megadnunk, utána a lemezegység számát, majd 
a csatornáét. 

PRINT# l 5,"NEW:PROBA,PR" 

A PRINT# után az OPEN parancsban elsőként írt számot kell megadnunk. Ez a példánk
ban 15. 
A parancs azt jelenti, hogy a 15-ös számmal azonosított egységre-csatornára (a mi ese
tünkben a 8-as lemezre a 15-ös csatornán át) Imi kell, mégpedig az idézőjelek között 
megadott szöveget. 

NEW 
A 15-ös csatorna azonban speciális jelentésü : itt a lemez· 
egység nem adatot, hanem parancsot vár. A 

NEW: PROBA, PR 

jelsorozatot tehát parancsként értelmezi. 
A lemezegységnek saját kis központi egysége van (mintha benne is egy külö n kis számí
tógép lenne). amelynek megvan a saját, a BASIC-tői különböző nyelve is. Ennek a nyelv
nek egyik kulcsszava a NEW (jelentése: új) , amely a lemez formázására ad parancsot . 
A parancs kiadása után képernyőnkön megjelenik a READY, hiszen a központi egység 
feladata csak annyi, hogy a parancsot a megfelelő csatornán elküldje, és ezt egy pillanat 
alatt meg is teszi. A lemezegység viszont még kb. 2 percig folyamatosan működik : mikro· 
processzora most hajtatja végre lépésről lépésre a teljes formázási folyamatot. 

Ennek során a berendezés: 
végigellenőrzi a lemezt, és meggyéiződik a hibátlanságáról, 
az egészet végigtörli, 
létrehoz rajta egy tartalomjegyzéket, amely egyelőre üres, de ebben később a lemezen 
levő programok, adatállományok legfontosabb adatait tárolja, 
létrehoz egy lemeztérképet, amelyen számon tartja, hogy hol vannak a lemezen szabad 
és hol vannak foglalt területek; egyelőre persze a tartalomjegyzék és a térkép területé
nek kivételével minden terület szabad. 

A lemez 256 bájtos egységenként, blokkonként formázható. Mire a formázás befejeződik, 
664 ilyen blokkunk lesz; ez megadja a lemez tárolókapacitását is. 
A NEW: után megadott nevet (a mi pé ldánkban azt, hogy PROBA) formázáskor a gép fel 
viszi a tartalomjegyzék e lejére. Ez lesz a lemez neve. A hossza legfeljebb 16 jel lehetne, 
de ezen belül bármi, akár 16 szóköz is. 
A vessző után megadott nevet (a mi példánkban azt, hogy PR) a gép minden egyes blokk
ba felviszi. (A 256 bájtba ez nem számít bele.) Ez lesz a lemezazonosító. Pontosan két jel
ből kell állnia, se több, se kevesebb nem lehet . Ha munka kfüben lemezt cserélünk, a 
gép ezt a lemezazonosító megváltozásából veszi észre, a lemez bármelyik részén is tart. 
Ezért é rdemes ügyelnünk arra, hogy ne legyen két egyforma azonosítójú lemezünk. 
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CLOSE 
CLOSE 15 (jelentése: zárj. zárd le) után azt a számot kell meg
adnunk, amelyik az OPEN után az első volt (és amelyik a 

PR INT#-ben is szerepelt). Ezzel zárjuk le (gyakran használt szemléletes kifejezéssel : 
ezzel engedjük e l) az OPEN-nel lefoglalt csatornát. Ez a formázás - és minden egyéb csa 
tornahasználat - utolsó művelete. 

A LEMEZTARTALOM 
LEKÉRDEZÉSE 

Formázatlan lemezzel a formázáson kívül semmilyen más ma
velet nem végezhető. A tartalmát sem kérdezhetjük meg, hi
szen még tartalomjegyzéke sincs. A frissen formázott lemez 

tartalmát azonban megkérdezhetjük. Ez egyben jó próba is arra, hogy a formázás valóban 
kifogástalanul sikerült-e. 

LOAD LOAD "S".8 

A LOAD (jelentése: tölts, töltsd be) kulcsszó azt jelenti, hogy 
valamilyen külső eszközről valamit a tárba akarunk tölteni. Utána idéz6jelben állhat az 
a név, amellyel a betöltenivalót azonosítjuk. Neve a tartalomjegyzéknek is van: ez a 
név a$. A vessző utáni nyolcas a 8..as számú lemezegységet jelenti. 
A parancs kiadása után a lemezegységen kigyullad a mOködést jelző lámpa, a képerny6n 
pedig sorban a következő feliratok jelennek meg : 

SEARCHING FOR $ 

(a $ keresése) 

LOADING 

(betöltés; ez akkor jelenik meg, ha a tartalomjegyzéket a gép megtalálta) 

READY 

(kész; a tartalomjegyzék betöltése megtörtént). 
A korábban már megismert 

LIST 

parancs hatására a képernyőn megjelenik a tartalomjegyzék, amely a mi frissen formá
zott lemezünk esetében a következőképpen fest : 

0 "PROBA 
664 BLOCKS FREE 

Látható, hogy 
a lemez neve PROBA, 
a lemezazonosító PR, 

"PR 2A 

a lemez tartalomjegyzéke üres, 
a lemezen 664 szabad blokk van. 

Megjegyezzük , hogy a „2A" a lemezkezelő rendszer jele. A képernyőn a lemeznév, az 
azonosító, és ez a jel inverz írással, azaz a betűk szlnének megfelelő alapon az alap színé
nek megfelelő betűkkel jelenik meg . ..- 41 . ábra . A következőkben néhány gyako
ribb hibalehetőséget sorolunk fel. 
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o~ 
664 BLOCK S FREE . 
READY . 

41 . ébra 

HIBALEHETŐSéGEK 
Ha a lemez a helyén van, de CIZ ajtót elfelejtettük lecsukni, 
vagy ha lecsuktuk az ajtót, de nincs bent lemez, akkor e 
SEARCHING FOR $utáni sorb8n 

?F ILE NOT FOUND ERROR 

(az állomány nem található) hibaüzenet jelenik meg. 
Ha a S·as számot kifelejtjük a parancsból, a gép azt hiszi, hogy kazettás egységről kell 
olvasnia, és a 

PRESS PLAY ON TAPE 

üzenetet adja (nyomja le a PLAY gombot a szalagegységen). Ilyenkor meg kell nyom
nunk a STOP gombot, amire a gép 

?BREAK ER RO R 

(programmegszakftás) h ibaüzenettel reagál. 
Ha nem 8-as egységszámot adunk meg, vagy elfelejtettük bekapcsolni a lemezegységet, 

?DEVICE NOT PRESENT ERROR 

(a lemezegység nem üzemkész) hibaüzenetet kapunk. 
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Ha bármelyik után helyes tartalomjegyzék-beolvasást hajtunk végre, sikerülni fog. A fel 
sorolt hibák nem rontják el sem a lemezegységet, sem a lemeztarta lmat, sem a központi 
egységet. 

A PROGRAM 
KIM ENTÉSE 

Gépeljünk be egy programot. (Ehhez persze, ha a tárban 
bármi is volt, azt a NEW paranccsal törölni kell . A lemezről 

LEMEZRE beolvasott tartalomjegyzéket isi Új program írásába akkor 
kezdhetünk, ha a LIST parancs semmit nem listáz ki.) 
Legyen a begépelt programunk akár a könyv bármelyik korábbi mintaprogramja, akár 
bármi más. 

SAVE SAV E "programnév" .a 
Ebben a parancsban a SAVE (jelentése: mentsd ki) kulcsszó 

utal arra, hogy egy program kimentését akarjuk végrehajtani. 
Idézőjelek között meg kell adnunk a program nevét. Ez tetszőleges, de legfeljebb 16 jel 
hosszúságú szöveg lehet, mint például MINTA, ELSOPROGRAM, 1 .PROGRAM stb . Ez 
a név kerül be a tartalomjegyzékbe, és ellenőrzéskor, visszaolvasáskor is ezen a néven talál· 
hatjuk meg a programunkat. Ugyanazon a lemezen tehát két azonos neva program nem 
lehet. Végül - vessző után - meg kell adnunk a lemezegység számát. Esetünkben 
ez 8 . 
Figyelem! A programozónak kell gondoskodnia arról, hogy a lemezegységben legyen le
mez, és éppen az, amely ikre a programot ki akarjuk menteni 1 

A parancs kiadása után a gép 

SAV 1 NG programnév 

üzenetet ad (jelentése: a programnév nevO program kimentése folyik). majd R EADY jelzi, 
ha a kimentés befejeződött. 

A KIMENTETT 
PROGRAM 
ELLENŐRZÉSE 

A Commodore-lemezegység általában megbfzhatóan működik. 
Ha a kimentéskor nem kaptunk hibaüzenetet, megjelent a 
READY, a lemezegység mOködését jelző lámpa nem villogott, 
akkor szinte biztosak lehetünk abban, hogy a kimentés valóban 
sikerült, a program a lemezen van. 

A most bemutatandó parancs a lemezre kiirt program ellenőrzését végzi, anélkül, hogy a 
program tárban levő példánya ezalatt megváltozna, megsérülne. 

VERIFY VERIFY "programnév",8 

A parancs szerkezete azonos a SAVE parancséval. A VERIFY 
kulcsszó jelentése: ellenőrizd. 

A parancs kiadása után a gép 

SEARCH ING FOR programnév 

üzenettel jelzi. hogy keresni kezdte a programv,, 
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VERIFY ING 

(az ellenőrzés folyik) üzenettel je lzi, hogy megtalálta, és megkezdte az összehasonlítását 
a tárban lev6 programma l, majd 

OK 

(rendben) üzenettel jelzi, hogy a lemezen ugyanaz van, mint a tárban. 
Most listázzuk ki a képernyőre a programot, és módosltsuk, akár csak egyet len betűben, 
jelbenl Ezutá n adjuk ki újból a VERI F Y parancsot; a VER I FYING üzenet u tán 

?VER IFY ERROR 

(sikertelen ellenőrzés) hibaüzenetet kapunk, jelezve, hogy a lemezen nem ugyanaz van, 
mint a tárban . 
A proQfamozónak kell eldöntenie, hogy a h iba miért következett be: mert valóban eltér 
a két program egymástól, mert a tárban levő programot (a név hibás begépelése m iatt) 
egy másik program lemezre írt példányával hasonlítottuk össze, vagy másért. 
Bár a Commodore lemezegysége (ismételjük) eléggé megbízható, értékesebb program
jainkat mégis célszerű 
- kimentés után, mielőtt bármi mást tennénk, azonnal ellenőrizni, 
- legalább két példányban, két különböző lemezre kimenteni. 
Ha a program kimentése után nézzük meg a tartalomjegyzéket a korábban megismert 

LOAD "$",8 
LIST parancsokkal, ezt lát juk: 

o~ 
1 " MINTAu PRG 
663 B LOCKS FREE. 
RE ADY . 

42. áb ra 



Látjuk a programunk nevét, a PRG rövidítésből azt, hogy program, a nevo o16tti számból, 
hogy hány blokkot foglal el, és a tartalomjegyzék zárósorából látjuk a még szabadon lov(l 
blokkok számát is. 

A PROGRAM 
BETÖLT~SE 
LEMEZRŐL -
LOAO -------

A programot ugyanúgy tölthetjük be a lemezr61 a tárba, mint 
a t artalomjegyzéket: 

LOAD " programnév" .a 
A betöltés folyamata , a betöltés közbeni üzenetek és a lehetsé· 

ges hibák ugyanazok, mint a tartalomjegyzék betöltése esetében . 
Vigyázzunk/ Ha a program nevét akár csak egyetlen je llel, egyetlen szóközzel is másképp 
adjuk meg, mint kimentéskor a SAVE parancsban, akkor már 

7FILE NOT FOUNO ERROR 

(az állomány nem található) hibaüzenetet kapunk, a betöltés nem sikerül. 
A sikeresen beolvasott programot ugyanúgy listázhatjuk, futtathatjuk, mintha most gépel· 
tük volna be . 
A programbetöltés (és a tartalomjegyzék betöltése is) mindent töröl a tárból, ami koráb· 
ban bent volt: a programot is, a tartalomjegyzéket is. LOAD előtt tehát a NEW parancs 
nem hibás, de fe lesleges. 
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További lemezkezelési lehetőségek 

A PROGRAM 
FELÜLiRÁSA -
SAVE 

Próbáljuk kii Adjuk ki a 

SAVE "programnév" .B 

Ha egy programot - amelyet lemezre már kimentettünk - a 
tárban módosítunk, akkor a programunknak végül is két kü
lönböző változata létezik. Ha azt szeretnénk, hogy a lemezen 
is az új változat legyen, a kkor ezt is ki kel l mentenünk. 

parancsot azzal a programnévvel, amellyel az eredeti program a lemezen volt. és jól figyel· 
jük a lemezegységet! Noha a képernyőn a 

SAV 1 NG programnév 
REAOY. 

üzenetek jelennek meg, a lemezegység müködését jelző lámpa nem alszik ki, hanem villog. 
Ez pechg lemezkezelési hibára utal, vagyis a program kimentése nem síkerult. 
Ennek az az oka, hogy a lemezkezelő rendszer észrevette, hogy a lemezen már van olyan 
nevü pro!J"am, mint amit most ki akartunk lrni. 0 nem tudhatja, hogy ez az egyezés szán
dékos volt-e. mert valóban ugyanannak a programnak az újabb változaláról van szó, vagy 
pedig véletlen, és most tévedésből megsemmisltenénk egy régebbi programunkat. Minden· 
esetre nem engedi meg a kimentést. 
Nyilvánvaló, hogy ha nincs a lemezen olyan program, mint amilyen nevet a SAVE pa
rancsba Irtunk, akkor a kimentés lezajl ik. Ezt is kipróbálhatjuk a 

SAVE " új változsc neve" .a 
paranccsal, ahol az új változat neve bármi lehet, csak ne legyen azonos valamelyik régivel. 

Ha ezután megnézzük a lemez tartalomjegyzékét, azt látjuk, hogy mind a két pro!J"am· 
változat benne van . Dllr 43. ábra. 
Most tehát a lemezen két változatban is megvan a programunk. Adott esetben nagyon 
hasznos lehet egy-egy program tobb változatát 1s megtartani , most azonban nem ezt sze
renuk volna, hanem azt, hogy az ÚJ program a régi helyett szerepeljen, mivel a régire már 
nincs szukségtink. 

77 



43. ébro 

0 
1 "MINTA" 
1 "UJV ALTOZAT" 
662 BLOCKS FREE
READY . 

PRG 
PRG 

Ez is megvalósltható, de előbb töltsük vissza a lemezről az új programot, mert a tartalom· 
jegyzék betóltésével a programunk a tárban megsemmisült. (Ha meg akarunk gyc5ződni 
arról, hogy valóban az a program került-e vissza, amelyet kimentettünk, a LOAD után 
adjunk LIST parancsot is.) 
Most tehát kimenthetjük a programot úgy, hogy lrja felül. semmisltse meg a régit. Erre a 
SAVE egy újabb változatát használjuk. 

SAV E " (a :programnév" ,8 

Ez csak annyiban tér el a megszokott SAVE parancstól , hogy a programnév előtt az @: 
jelcsoport szerepel benne. 
Ezzel informáljuk a lemezkezelőt: ezúttal nem kell tór<5dnie azzal , hogy a kettőspont 
után megadott programnév szerepel-e már a lemezen. 
A fenti parancs hatására a tartalomjegyzékben semmi sem változik, a programnév benne 
marad , de - amint erről LOAD paranccsal meggyőződhetünk - ezen a néven már a prog· 
ram új változata lesz a lemezen . 
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A PROGR A M 
TÖRL ÉSE 

Most tehát két példányban van a lemezen ugyanaz a program: 
a programnév és az új változat neve különböző ugyan, de a két 
program azonos. (Ha nem hisszük, betölthetjűk és kilistáz

hatjuk előbb az egyiket, azután a másikat.) 
Ha úgy döntünk, hogy az egyik felesleges, mondjuk az egyébként is szándékunk ellenére 
felv in új változat, akkor törölhetjük a l emezről. Ehhez azonban már használnunk kell a 
formázáskor megismert parancssorozatot és parancscsatornát. 

SCRATCH OPEN 15,8,15 
PA INT-#15,"SCAATCH:úi változat neve" 
CLOSE15 

A SCAATCH szó jelentése: levakarni, vagyis letörölni valamit valahonnan. A parancssoro
zat hatására a megadott nevO program eltűnik a lemezről, és a lemez még szabad blokk
jainak számából is látjuk, hogy a helye felszabadult . 
Megjegyezzük, hogy egy paranccsal több program is törölhető. Például a 
PAINT# 15,"SCAATCH:ALFA.BETA,GAMMA" 
hatására az ALFA, a BETA és a GAMMA neva program is törlődik . 

A PROGRAM 
NÉVVÁLTOZTATÁSA 
RENAME 

OPEN 15,8,15 

Ha megbántuk, hogy az új változatot töröltük le és nem az 
eredetit, ezen is segíthetünk: a programok tartalomjegyzék
beli neve is megváltoztatható az előzőhöz hasonló parancsok
kal : 

PA INT# 15,"AENAME:úi név=programnév" 
CLOSE 15 

A program ennek hatására nem változik. csak a tartalomjegyzékbeli neve. amely - ha 
eddig programnév vo lt - ezután új név lesz. Ha be akarjuk tölteni, ezentúl már lgy kell 
megneveznünk. 

A PROGR A M 
L EM ÁSOL ÁSA -
COPY 

Ha mégis úgy döntünk, hogy a programunk két példányban 
legyen a lemezen, akkor másolatot készíthetünk róla. 

OPEN 15,8, 15 
PA INT# 15,"COPYmásolat=új név" 
CLOSE 15 

Az előbb az új néven egyetlen példányban létező program ezután másolat néven is meg
van . A két program betűrő l bet üre való megegyezéséről könnyen meggyőződhetünk, ha a 

LOAD " új név" ,8 

végrehajtása után 

VEAIFY " másolat' ,8 

parancsot adunk . 
Egyébként programot másolni úgy is lehet, hogy betöltjük a programot egy LOAD pa· 
ranccsal , majd (más néven) kimentjük egy SAVE paranccsal. Minthogy ilyenkor a LOAD 
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és a SAVE között van időnk lemezt Is cserélni, ezzel a módszerrel a program másik lemezre 
is átmásolható; a COPY segítségével nem. A COPY e lc5nye viszont az, hogy gyorsabb, és 
közben nem vész el a tár tartalma sem. 

A LEMEZ 
TÖMÖRITÉSE 

Törlések, felülfrások során a lemezen kihasználatlan területek 
keletkezhetnek, noha a lemezkezelő törekszik ezek kihaszná· 
lására. Ha valahol két program között például csak egy-két 

blokknyi üres terület van, ez feltöltetlen marad mindaddig, amíg ilyen kis programot nem 
akarunk kimenteni . 
Ezért célszerO a lemezt időnként tömöríteni, ami azt jelenti, hogy a lemezen levő progra· 
mokat, állományokat összébb húzzuk, a kimaradt területeket feltöltve. 

VALI DATE OPEN 15,8,15 
PR INT# 15,"VALI DATE" 
CLOSE 15 

A lemez újraszervezése viszonylag időigényes, bár nem tart annyi ideig, mint a teljes 
formázás. 
Figyelem/ Tilos a lemezt tömöríteni, ha úgynevezett random állományokat használunk. 
(Ezekkel majd késc5bb ismerkedünk meg.) Ezek az állományok ugyanis pontosan a „hul
ladék" területeket használják fel adattárolásra, ezért a tömörítés megsemmisítené cSket. 

A L EMEZ TÖRLÉSE -
NEW 

OPEN 15,8,15 

Ha a lemezen levcS összes programot törölni akarjuk, ennek 
egyik módja, hogy mindegyikre SCRATCH parancsot adunk 
ki. Van azonban egyszerűbb lehetőség is. 

PR INT# 15,"NEW:a lemez új neve" 
CLOSE 15 

A parancs majdnem olyan, mint formázáskor, itt azonban nem adunk meg lemezazonosf· 
tót. Hatására a lemezen levő minden program, állomány törlődik, a lemez neve is kicseré· 
lődik, de a lemezazonosító megmarad. 
Megjegyezzük, hogy a lemez újraformázással is törölhetc5, s ekkor a lemezazonosftót is 
megváltoztathatjuk . Az újraformázás azonban lényegesen lassúbb, mint az imént be· 
mutatott törlés. 

A LEMEZEGYSÉG 
HELYREÁLLITÁSA 

A lemezegység a lemez használata közben a lemeztérképet sa· 
ját processzora tárjában tartja (tehát nem a Commodore 
központi egységében). Lemezhasználat közben eszerint tájé· 

kozódik. Csak akkor fr isslti fel, ha új lemezazonosftót talál : ebből veszi észre, hogy a leg· 
utóbbi lemezmüvelet óta lemezt cseréltünk. 
Ettől az esettől eltekintve a lemeztérképet nem nézi meg: egyszer beolvasta, s attól kezd· 
ve karbantartja, hogy új olvasás nélkül is tudja, mi hol van a lemezen. 
Előfordulhat azonban olyan hiba, amikor a lemezegység „eltéved" karbantartási hiba 
m iatt, vagy például azért, mert van két egyező azonosítójú lemezünk: az azonosltó nem 
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változik, mégsem ott vannak az adatok, ahol a lemezegység keresi. Ilyenkor például a 
lemezegység lámpája villog, és ez az állapot nem szüntethető meg. 
Ezen esetenként még segíthet az újrainicializálás: a lemeztérkép újbóli beolvastatása. 

INITIALIZE OPEN 15,8, 15 
PRINT#1 5,"INITIALIZE" 
CLOSE 15 

Hatására a lemezegység olyan állapotba kerül, mintha most kapcsoltuk volna be. 
Végső esetben a lemezegységet ténylegesen kapcsoljuk ki, majd kisvártatva újból be kell 
kapcsolnunk. 
Figyelem/ Ha erre a drasztikus megoldásra kényszerülűnk, előtte ne felejtsük el kivenni a 
lemezt a lemezegységböl, és kapcsoljuk ki a központi egységet. 

A PARANCSCSATORNA 
LEKÉRDEZÉSE 

Vannak lemezkezelési hibák, amelyekről a központi egység 
nem kap információt. Ilyenkor hibaüzenet nélkül megjelenik 
a READY, de a lemezegység működését jelző lámpa villog. 

Erre láttunk példát, amikor a SAV E parancsban már létező program nevét adtuk meg. 
Ilyenkor is lekérdezhető a lemezegység állapota, mégpedig a parancscsatornán keresztill. 
lgy hozzáférhetünk a lemezkezelő által beállitott hibakódhoz és a hibaüzenet szövegé· 
hez is. 

6000~ PEM· HIBHLEKERD~ZES 
60001 REM · ------ - ------
6ü0~1;;; F~EM · 
60010 úPEN 15,8,15 
6002U ItWIJTIH5. HKOD, HUZEt·4ET$ 
b~l(;:u F'R HH 
f.J.H:141::.1 PRHI r H~~OD„ HUZEtlET'f. 
büü50 f-'F:Itll 
t:.ui::11::.1J CUJ':::E 1 :. 
t.-U0'1'.:::I Etrn 44. ~bra 

Gépeljük be ezt a programot, és mentsük ki a lemezre, mondjuk HIBALEKERDEZES 
néven! 
A programot dokumentációs okokból fejléccel kezdjük (60000-60002. sorok), majd 
megnyitjuk a parancscsatornát (60010. sor). ezután leolvashatjuk róla a hibakódot és a 
hibaüzenetet (60020. sor). Ha látni is akarjuk, ki kell írnunk őket a képernyőre (60030-
60050. sorok) Végül lezárjuk a parancscsatomát (60060. sor). és ezzel vége is a program
nak (60099 sor). 

Most adjuk k1 a RUN parancsot! Ha a legutóbbi lemezművelet (pl. a program kimentése) 
helyesen lefutott, a programunk 

0 OK 

üzenetet ír ki a képernyőre Ha tehát minden rendben van, akkor a hibakód O. az üzenet 
pedig OK. 81 



Próbáljuk meg még egyszer kimenteni a p rogramot ugyanazon a névenl A képernyőn a he
lyes kimentésre jellemző szóvegjelenik meg, de a lemezegység lámpája villog. Valami tehát 
nincs rendben, de h ibaüzenetet nem kaptunk. 
Futtassuk le ismét a hibalekérdező programot! Két jelenséget látunk. E lőször is a kép
ernyőn megjelenik a 

63 FILE EXISTS 

üzenet , amelyet nem a Commodore-rendszer, hanem a programunk írt ki (jele ntése: az 
állomány létezik). Ebből már tudjuk, hogy a kimentés azért nem sikerült, mert a program 
ezen a néven már a lemezen van. (En nek a hibának a h ibakódja: 63). Másodszor pedig: 
megszűnik a villogás. Ez összhangban van a korábbi tapasztalatainkkal : a hiba után sike
resen végrehajtott új lemezművelet „helyre teszi", kihozza a hibaállapotból a lemez
egységet. 
A hibalekérdező program további előnyét is tapaszta lhatjuk a kétes esetekben. Hagyjuk 
például nyitva a lemezegység ajtaját, miközben a lemez bent van, és próbáljuk meg betöl
teni a tartalomjegyzéket vagy bármelyik programot. Ez természetesen nem sikerül. A kép
ernyőn megjelenő hibaüzenet azonban ez lesz : 

?FI LE NOT FOUND 

azaz nem találja az állományt. Miért viselkedik úgy a gép, mintha nem találta volna meg a 
keresett programot vagy éppen a tarta lomjegyzéket. noha csak az ajtó nem volt rende
sen becsukva? 
Pontosabb információhoz jutunk, ha nem hagyatkozunk a központi egység hibaüzenetére, 
hanem megnézzük a lemezkezelő h ibaüzenetét is. Minthogy a betöltés nem sikerült, hiba
lekérdező programunk a tárban maradt; futtassuk te . Ezt írja ki : 

74 DRIVE NOT READY 

vagyis 74-es hiba : a meghajtó (ti. a lemezegység) nem üzemkész. Így már egyszerűbb a hi
ba megtalálása. 
Va1on eredetileg miért nem ez jelent meg a képernyőn? Mert a kózponti egység a hibára 
csak annak hatásából következtet . Kért egy programot, nem kapta meg, nyitván ilyen 
program nincs. Hogy pontosan mi történt, ezt csak a lemezkezelő érzékeli. Persze a fel 
használó szempontjából az lenne kényelmes, ha ezt a lemezegység automatikusan közö lné 
a központi egységgel. Ezt a Commodore-nál sajnos nem valósították meg . 
De térjünk vissza a h ibalekérdezéshez. Esetünkben ez kónnyen ment, hiszen a program 
bent volt a tárban. Mit tegyünk akkor, ha hiba állt elő, a hiba lekérdező program pedig 
n incs bent? Be nem o lvashatjuk, mert ezzel új temezmOveletet végzünk, vagyis megszün
tetjük azt a lemezegység-állapotot, amelyet pedig éppen le akarunk kérdezni! 
Nem tehetünk mást, mint hogy gyorsan begépeljük a h ibalekérdezés leglényegesebb utas!· 
tásait. Ehhez adjuk k i a NEW parancsot, majd gépeljük be a 44 . ábra programját. 
Ezután adjunk RUN parancsot, és megjelenik, amire klváncsiak voltunk. 
Ha a tárban lev6 programot nem akarjuk megsemmislt eni. begépelhetjük NEW nélkül is a 
45 . ábrán látható programrészletet, fel téve, hogy a tárban tevő programban nincsenek 
ilyen sorszámú sorok. Ekkor RUN 60010 paranccsal elindltha tjuk a programot a 60010-es 
sortól, a mi kezdősorunktól. Ha az erede ti programot akarjuk ismét futtatni, ne feledjük 
törölni az újonnan begépel t programrészt! 
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60010 OF'Et4 15. :;:: . l '::i 
60020 INPUT#l S, H, HS 
60040 PF' It H H, H.t 
60060 CLOSE 15 Q. ~~ 

Sajnos a parancscsatornát csak programból kérdezhetjük le. Ha a fenti utasltásokat pa
rancsként próbáljuk kiadni, az 1 NPUT-ra 

?ILLEGAL DIRECT ERROR 

(jelentése: szabálytalan közvetlen parancs) hibaüzenet jelenik meg. INPUT kulcsszó pa· 
rancsban nem szerepelhet. 

A PARANCSOK 
RÖVIDITéSEI 

A lemezkezeló funkciók kulcsszavai röv1dlthetó k : 

NEW N 
SCRATCH S 
RENAME 
COPY 
VALIDATE 
IN ITIALIZE 

lgy például a 

PRINT# 15,"RENAME:UJ REGI " 

helyett írhat1uk azt is, hogy 

PRINT>t l 5,"R :UJ- R EGI" 

R 

e 
v 

Ez kényelmes lehetóség, de megvannak a veszélyei. Ha például 1 helyett véletlenül V betOt 
gépelünk be, komoly kárt okozhatunk. megsemmisülhetnek a lemezen levó random adat· 
állományaink. Ha viszont egy hosszabb parancsban írunk el egy betOt, legfeljebb hibaüze· 
netet kapunk, és meg kell ismételnünk a parancs begépelését. 
Másik rövidítési lehetőség, hogy a lemez kezelésére vonatkozó információk nemcsak a 
PRINT, hanem az OPEN parancsban 1s megadhatók. Ilyenkor a PRINT-<e nincs is szükség. 
Vagyis például 

OPEN 15,8,15 
PRINT# l 5,"IN ITIALIZE" 
CLOSE 15 

helyett ezt 1s írhatjuk: 

OPEN 15,8, 15," I " 
CLOSE15 

A PROGRAMNEVEK 
RÖVIOÍTéSEI 

A programok, állományok neveinek rövidítésére két lehetősé· 

günk van . 
Csillaggal h elyenesíthetók a név végén levő jelek. Például az 

AU.. név az összes AL· lal kezdódó,akárm1lyen hosszú nevet jelenti. Ha a lemezen ALFONZ. 
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AMB RUS, A RISZTID, ARNOLD ós ALBIN neva programjaink vannak, akkor például a 

PR INT# 15,"SCRATCH:A'-*" 

parancs az ALFONZ és az ALBIN neva programokat tórfi. Ha pedig csak a csillagot 
adjuk meg, azaz ha 

PR INT#15,"SCRAT CH:Jt-" 

parancsot adunk, az összes program (és állomány) t0rl6dik , 

Kdrd(Jjellel helyettesfthet6k egyes jelek, de nemcsak a név végén. Ezzel a név nem rövidül, 
viszont a m i munkánk egyszerOsödik. Például ha a lemezen ALFA1, ALFA2, BETA1, 
BET A2, GAMMA 1, GAMMA2 nevO programok vannak, akkor a 

PRINT#15,"SCRATCH·77771" 

parancs az ALFA1 és BETA1 nevüeket torli, mert ezeknek a nevében áll négy akármilyen 
jel után 1 -es 
Törólni lehet több programot is, de például a tárba betolteni egyszerre csak egyet. Ha 
ilyen funkcióra adunk parancsot, és abban a név nem egyértelmű, akkor a lefrásunknak 
megfelelő nevek közül az elsőre következik be a művelet végrehajtása. Például a 

LOAD "ALF*",8 

parancs a lemezen levlS ALFONZ, ALF RED és ALFA programok közül azt foqja betölte· 
ni, amelyik a tartalomjegyzékben a másik kettőt megelőzi. 

RENAME, SAVE és COPY funkciókat használó parancsokban sem a csillag, sem a kérdő· 
jel nem használható; ezekben egyértelműen kell a neveket megadnunk. 
A lemezparancsokra vonati<ozó minden rövidítési lehetőséggel kapcsolatban az a mcgala· 
pozott álláspontunk, hogy csak akkor hasmáljuk őket. ha biztonságos kezelésúkhöz már 
megfelelő gyakorlatot szereztünk 
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Nyomtató 

územszerü felhasználás aligha képzelhető el nyomtató nélkül. Az adatok és a programok 
tárolásának, megőrzésének megbizható. jól hozzáférhető, olcsó eszkoze a papír A kép
ernyc5nél lassabban jelenik meg rajta az információ, de nem vész el , hordozható, egyszerű· 
cn sokszorosítható. A lemeznél terjedelmesebb, de kevésbé sérülékeny, és külön berende· 
zés nélkül is olvasható. Hátránya, hogy a Commodore számára elérhetetlenek a rajta rögzí· 
tett információk: ha a géppel ujból fel akarjuk dolgozni, ismét be kell gépelnünk c5ket, 
hacsak nincsenek meg más adathordozón (pl. a lemezen) is. A programok javítása, módo· 
sítása viszont igen nehézkes anélkül az áttekinthetc5ség nélkül, amit a kinyomtatott lis
ta nyújt. 
A továbbiakban a Commodore MPS- 801-its tlpusú nyomtatóval foglalkozunk. (A géphez 
másfajta nyomtatók is csatolhatók, de tobbségukre az itt leírtak ugyanúgy érvényesek.) 

ÖSSZEÁLLITÁS A nyomtatóhoz külön csatlakozókábel tartozik, két tuchel · 
lel a végén. -- 46. ábra 

A. nyomtató csatlakozóaljzatai a készülék hátoldalán találhatók.--47. ábra. 
Mindegy, hogy melyiket használjuk. Ha lemezegységet nem használunk, akkor a csatlako· 
zókábel másik végét e központi egység hátoldalán levc5 két tucheleljzat kozül (elölrc51 néz 
ve) a bal oldaliba dugjuk; ha haszná lunk lemezegységet is, akkor elc5ször ezt csatlakoztas
suk a kozponti egységhez. maid a nyomtató csatlakozókábelét d ugjuk a lemezegysl!g még 
szabod al)Zatába Ezután csatlakoztassuk e nyomtatót a há lózathoz 1s 
Ha nincs a nyomtatóban paplr. azt is be kell fOznü n k. Ehhez elc5szor vegyük le a műanyag 
fedelet Hátulról dugjuk a papírt a henger alá, úgy , mint az írógépbe Ha a papír sarka a 
henger felénk esc5 olda lá n előbújt, fogjuk meg, és f inoman húzzunk át kb. félolda lnx1t 
Nyissu k ki a papírtovábbító fogaskerekekre illeszkedő paplrszorltókat, és illesszük rá a 
fogakra a papír vezetc51yukait. (Ügyeljünk arra, hogy a papír ne legyen ferde') Ha ez sike
rült, csuk1uk le a paplrles-zorltókat. Ha a paplrtovábbító fogaskerekek távolsága nem fe lel 
meg a papir szélességének, a fogaskerekek egymástól független jobbra vagy balra tologatá · 
sával a kellc5 szélesség könnyen beállltható. A papírnak gyürc5désmentesen kell a hengerre 
rás1muln1a. 
A papirt az lrófejhez képest is be kell állítanunk. Meg kell akadályoznu nk ugyanis, hogy 
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46. ébra 
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az írófej akármelyik oldalon lefusson a papírról, mert ha ilyenkor a hengerre írunk, meg· 
sérülhet a henger is és az írófej is. Az írófej nyugalmi állapotban a bal szélső helyzetben 
á ll. A papírt a két továbbító fogaskerék együttes jobbra vagy balra mozgatásával úgy kell 
beállítanunk, hogy az írás kozvetlenül a bal oldali, vezetc51yukakkal ellátott szegély után 
kezdc5djon. 
Ha ez megvan, mozgassuk meg a henger oldalán levc5 csavarógombbal a papírt, hogy nem 
akad-e. A papír csak előre továbbítható könnyedén. Visszafelé nem elég a gombot tekerni, 
a papírt hátulról húzni is kell . Ez azonban a készüléknek nem tesz jót. 
Sajnos a papírbeállftást szinte mindig újra el kell végeznünk, ha ÚJ csomag paplrt tozünk 
be, mivel a papírméretek gyakran eltérc5ek. 
A paplr bcfOzése után tegyük vissza a nyomtató mOanyag fedelét. 

Popirl!!szoritó-

48. Obra 

BEKAPCSOLÁS --- A nyomtató kapcsolója (elolrc51 nézve) a készülék bal oldalán 
található. Bekapcsoláskor kigyullad a POWER feliratú jelzc5· 

lámpa, majd az lrófej hangos berregéssel elmegy a papír közepéig, ezután visszaáll a sor 
elejére. (A nyomtató sa1át mikroprocesszora ilyenkor ellenc5rz1 a készülék m0kodc5 
képességét) A POWER lámpa folyamatosan világít, amlg a nyomtatót ki nem kap
csoljuk . 
A nyomtatón található egy PAPER ADVANCE (papírtovábbíuis) felirat is. amelynek 
megnyomásával a paplr továbbltható. A papír minden nyomásra egy-egy sort lép előre. 

Ha folyamatosan nyomjuk, akkor addig lépked egy-egy soros lépésekkel, amíg el nem en· 
ged1ük . 
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49. ilbre 

Az MPS- 801 nyomtatón nincs a lemezegység vagy a kazettás egység müködést jelző lám· 
pájához hasonló lámpa, hanem maga a POWE R fe lírat világít. A papirtovábbltásra sem a 
szokásos gomb szolgál, hanem a PAPER ADVANCE felírat egy nyomásra érzékeny felüle
tet jelól 

TESZTELÉS A nyomtató hátoldalán egy háromállású kapcsoló van, amely· 
nek fokozatait T. 5 és 4 felirat 1elöli. Állítsuk a kapcsolót a 

T betü alá : a nyomtató azonnal Imi kezd. Ezzel ugyanis bekapcsoltuk a processzorába 
gyárilag beégetett tesztelőprogramot, amely kiírja a nyomtató teljes jel készletét, folyama· 
tosan egymás után, megállás nélkül, amlg ki nem kapcsoljuk 

1 00 1u; •. ~· '· '"'+.- .. Ul~ ;4"'11_.-;-"!::;;i ,<_=_> 1.!!t1J:CDEF1_·HL.TI LMtlUP 
"1t- •1 . ·D+ l++!i 11~ 1.- .J ·: t. r 11-.L-, _r-l-r·H 1 r~-..... •1••„ 
1.-_J ~ h.T 11- • l-1- r-1-i 11 1 r--.J. • 1• 11 ! " #$(~8.·' • ... • + +- • - •• ·~:! 

p q 1 s 1,1 1 ·„·1.w:~ ..:. r .t:: J 1 •-flT .DC::r 1-:.H J 1 f< lMt~nf ·1 ,~„ .... 111'·/l·I: :'r' '-f 1 :·; 
-flDCDEFCiHI H'LMIKIF'!.:.1p·~. r uo.,.·1·J:-". 1T1 h 1;·;::::. .... -.J ?* b~~~ 1• .1.,_, 
01:;; '=:456789 . (=) "@AF:rDEF1JHI íf U1tl0F'(1f·"~Tl 1'./l·f :1

1''"'[ +- 1 t-
50. obre 

Ezt néhány sor után tegyük is meg, azaz állítsuk át a kapcsolót a 4-es szám alá. Ekkor a 
tesztelőprogram leáll Ha szükséges, a tesztelés eredménye alapján most még állíthatunk a 
papír helyzetén.~ 51 . ábra 
Azzal, hogy a kapcsolót a 4-es számhoz toltuk, egyben be is állítottuk a nyomtató egység· 
számát. Ezentúl az utasításainkban és parancsainkban mindig ezzel a számmal kell hivat
koznunk rá. (Ebből látszik, hogy egyszerre két nyomtatót használhatnánk, 4-es, illetve 
5 ·ós számmal.) 
Mindezek után bekapcsolhatjuk a rendszer többi egységét is; utolsónak a központi egysé
get. (A teszteléshez a nyomtatónak nincs szuksége a számítógépre!) 
A kozponti egység bekapcsolásakor a nyomtató ismét végrehajt1a az ellenőrzést, az irófej 
megint elmegy a lap kózepéig és vissza . 
Ezzel a nyomtatóval kibővített rendszerünk működésre kész, 
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1 mm 
51 ábra 

ADATOK 
KINYOMTA T ÁSA -
OPEN 

Az adatok kinyomtatásához a nyomtató és a kozponti egység 
közti kapcsolatot „meg kell nyitnunk" : 

OPEN 4,4 

Az OPEN (jelentése: nyiss, nyisd) kulcsszó azt jelenti, hogy meg akarunk nyitni, haszná
latba akarunk venni valamilyen külső es<tközt: jelen esetben a nyomtatót. Meg kell jelöl
nünk, hogy a 4-es vagy 5-ös nyomtatóról van-e szó: a mi esetünkben a 4-esről. 
Ugyanaz a program terméuetesen sokféle euközt használhat egy időben, e<tek kö<tött 
sokféle nyomtatót is. A programon belül meg is kell uámomunk 15ket, de a<t ehhe<t uük
séges számot magunk választhatjuk meg 1 és 127 kö<tön tetszőlegesen . CélszerO azonos
nak válantani a nyomtató számával; lgy a legkisebb a lceveredés veszélye. Az OPEN után 
ezt a számot kell elsőként megadnunk, majd a nyomtató számát. Nálunk tehát mind
kettl5 4-es. 
Figyelem! A nyomtatóva l való gépi kommunikáció is egyfajta csatornán át zajlik, mint a 
lemezeknél láttuk , de ezt a csatornát a rendszer foglalja le, nem mi. 

PRIN T • 
A megnyitás után máris kilrhatjuk az adatainkat: 

PA 1 NT>t4 ,"EGY" 

A PA INTff után az állomány nonosltóját kell megadnunk, vagyis a<t OPEN után Irt első 
uámot. Ewtán vessző következik, maid jöhet a kinyomtatandó adat. 
További hasonló parancsokat is kiadhatunk : 

PRINT# 4.2 
PRINT# 4 ,"HAROM" 

Ezek után a listán a következő szöveget látjuk: 

EGY 
2 

HAAOM 

CLOSE Ha a nyomtatást befejeztük, a nyomta tót le kell zárnunk: 

CLOSE 4 

ahol a CLOSE után ugyanazt az állományawnosltót kell megadnunk , amit a PR INT
ben . 
Ha a # jelet véletlenül elhagyjulc, akkor péld4ul a 
PAINT4,"HAROM" 

parancs hatására a képernyőn jelenik meg a 4 és a „ HAAOM" szöveg is. 
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Természetesen a P R INT# utáni változólina is ugyanolyan összetett lehet, mint amikor 
a képernylSre írtunk, va lamin t ugyanúgy tarta lmazhatia a vtisszlSt és a pontosvesszőt, 
amelyeknek a szerepe itt is hasonló, mi nt a képernyőn. 

A nyomtató megnyitása, a nyomtatóra lrás és a nyomtató lezárása előfordulhat progra· 
mokban 1s, nemcsak parancsokban. lgy a program1aink 1s írhatják papírra az eredmé 
nyeiket . 

A TARTALOM· 
JEGYZÉK 
ÉS A PROGRAM 
K ILISTÁZÁSA 

CMD 

Akár program van a tárban, akár a lemez tartalomjegyzéke, 
egyformán írhat1uk ki a papír ra. 
A nyomtatót a már látott módon kell megnyitnunk : 
OPEN 4 ,4 

Ezután egy speciális parancsot kell kiadnunk ; 

CM04 

Ebben a parancsban a CMD kulcsszó után azt az állományazonosítót kell megadnunk, 
amely az OPEN·ben a vessző ellSn állt. Mostantól aminek egyébként képernyőre kellene 
menn1e, l1stára megy . már a CMO parancs utáni READY 1s. 

L IST Ha most kiadjuk a 

LIST 

parancsot, a tárban levö program vagy tartalomjegyzék a nyomtatóra kerül, a kHrás be· 
fejeztével pedig a READY is. 

Több LIST paranccsal több példányt is készíthetünk. Kiadhatjuk mindazokat a sorszám· 
mai kombinált LIST-változatokat 1s, amelyekkel a képernylSn elértük, hogy csak a program 
egyes sorai vagy részletei jelenjenek meg; a papíron is ugyanaz lesz a hatásuk. 
Ha már nem kívánunk többet listázni, vissza kell állítanunk a normális állapotot. (Addig 
ugyan is a gép mindig a nyomtatót tekinti képernyőnek, ami zavarokat okozhat.) A visz· 
szaállítás két paranccsal történ ik : 

PRINT:#t4 
CLOSE 4 

A nyomtató erre kiír egy üres sort , maid visszaáll a normális állapot. a CLOSE utáni 
READY-t már a képernyön látjuk. 

SPECIÁ L IS A nyomtatáshoz a nyomtat ó ál t al ismert bármelyik 1el fel· 
LEHETŐSÉGEK használható. Választha tunk továbbá, hogy a k iír ás fehé r a lapon 

--- fekete jclekkeC fekete alapon fehér jelekkel , normál vagy dup~ 

la szélességO jelekkel, illetve eze k komb inációival jelenjen meg. 
Ezeknek a lehctc5ségeknek a használatához azonban a Commodore BASIC nyelvének blS
vebb ismere te szükséges, ezért a sorozatunk egy késöbbi kóte tében térü nk csak k i ráju k. 
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A NYOMTATÓ A nyomtatónak kétféle jel készlete van. Az e ls6t nagybetűs 

JEL KÉSZLETEI vagy grafikus jelkészletnek, a másodikat kisbetűs vagy szöve· 
ges jelkészletnek is szokás nevezni. 

(Az 52- 53. ábráról mellesleg a jelek ASC I 1-kódjá nak hexadecimális értéke is leolvas-
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ható. A táblázatok üres helyei olyan kódokhoz tartoznak, amelyeknek nem felel meg 
nyomtatható jel. Noha a jelek kódjai most nem igazán érdekelnek bennünket, ismeretük 
később még hasznos lesz.) 

OPEN 4,4,0 

hatására az e l ső je lkészlet lesz é rvényes éppen úgy, mint amikor az OPEN-ben csak a két 
4-i?st adjuk meg; 

OPEN 4.4,7 

hatására pedig a másod ik. 
A jelkészlet átállítására más mód is van , de erre is csak egy későbbi kötet tér ki a bonyo-
lultabb nyomtatási funkciók tárgyalásakor. · 



A PROGRAMOZÁS ELEMEI 





Szabványos tevékenységszerkezete k 

Az eddig megismert módszerekkel a következő jellegzetes tevékenységszerkezeteket tud
juk megvalósítani. (Hatféle alapvető tevékenységszerkezet struktúra- és folyamatábráját 
közöljük.) 

SZEKVENCIÁLIS Egy összetett tevékenység több résztevékenység egymásután
jából áll: 

Ez a telj es 
osszetett 
t evékenység 

55. ábra 

54 . ábra 
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Megva/ósft;Jsa: Egyszerűen le kell írnunk sorban, nóvekv() utasítássorszámokkal az ELSŐ, 
a MÁSODIK, majd a HARMADIK résztevékenység utasításait vagy az őket helyettesít() 
GOSUB utasításokat. Természetesen ugyanez a helyzet, ha nem három, hanem akár
hány résztevékenység alkot egy összetett tevékenységet. 

FELTÉTEL ES Egy tevékenységet egy feltételt61 függ6en vagy végre kell haj
tani, vagy nem: 

Osszetett 
tevékenység 

nem 

Ez a teljes 
összetett 

tevékenység 

Tevékenység 

56. ábra 57. ábra 

Megva/ósfr;Jsa : 

vagy 

IF feltétel THEN GOSUB ... 

IF NOT feltétel THEN GOTO -
itt akár a tevékenységre utaló GOSUB, akár a tevékenységet leíró utasít;Js
sorozac állhat 

a program folytatása 

ALTERNATIV 
Egy feltételt61 függően két tevékenység közül valamelyiket 
kell végrehajtani, de mindig csak az egyiket. -- 58- 59. á. 

Megvalósft;Jsa: 
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IF feltétel THEN GOTO ---------------------~ 
itt a MÁSODIK tevékenységre utaló GOSUB vagy a tevékenységet lefró 
utasfc;Jssorozat áll 

GOTO 
itt az ELSŐ tevékenységre utaló GOSUB vagy a tevékenységet leíró utasfc;Js
sororat áll 

,,--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .... 

a program fo ytatása 



Összetett 
tevekenyseg 

ELSÖ MÁSODIK 

58. albra 

ELSÖ MÁSODIK 

Ez a teljes 
összetett 
tevékenység 

59. ábra 

ESETSZ~TVÁLAS-znr- Több lehetséges tevékenység közül kell egy feltételtől fü~en 
egyet kiválasztani (ugyanlgy építhető fel). Speciális esetben, ha 

tudjuk, hogy a tevékenységek közül valamiféle sorszám szerint is lehet választani (egy so· 
rozat valahányadik t evékenységét kell végrehajtani), akkor a már megismert ON utasítást 
is használhatjuk . 
Az ismétlődő tevékenységek megszervezéséhez kétféle szerkezet is használható; egyrészt 
az úgynevezett elöltesztelő, másrészt az úgynevezett hátultesztelő ciklus. (Érdemes őket 
összehasonlltan i, hogy jobban megérthessük a jellegzetességeiket. ) 

ELÖL TESZTELŐ 
CIKLUS 

Egy tevékenységet egy feltétel teljesülése esetén kell - esetleg 
többszor is - végrehajtani. 
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nem 

Összetett 
tevekenyseg 

Ez a teljes 
osszetett 
tevekenyseg 

60. l!bra 61 . ébra 

Megvalósftása: 
,,--------------------------------~ 

IF N6T feltétel THEN GOTO ------------------~ 
itt akár a tevékenységre utaló GOSUB, akár a tevékenységet leíró utasftás
sorozar állhat 

GOTo----------------------------+-' 

a progr/'m folytatása 

HÁTUL TESZTELŐ 
CIKLUS 

Egy végrehajtott tevékenységet egy feltétel teljesülése esetén 
- esetleg többször is - meg kell ismételni~ 62- 63. á . 

Megvalósl tása : 

itt akár a tevékenységre utaló GOSUB, akár a tevékenységet leíró ucasf tássorozac 
állhat 

IF feltétel THEN GOTO ---------------------~ 
a program folytatása 

Minden program, amely a gépünkön megvalósítható, összeállí tható ezekből az építőkövek

ből, panelekből is, sőt még fel sem kell használnunk mindegyiküket . Érdemes mégis is
merni valamennyit és ezekből épitkezni, mert amennyi megkötést, annyi előnyt is jelen
tenek. Az igy felépülő program egyes részletei áttekinthetőbbek, egymástól függetleneb
bek lesznek, egy-egy módosítás helye könnyebben megtalálható, és a módosításokat anél
kül tudjuk végrehajtani, hogy a módosításnak a programra nem kívánt mellékhatása 
lenne. 
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Osszetetl 
tevékenység 

62. ábra 

igen 

63. ábra 

Tevékenység 

nem 

Ez a teljes 
osszetett 
tevekenység 

A ci klusszervezés gyakori speciális esete, hogy valami l yen változó különböző, egyenle· 
tesen növekvő vagy csökkenő értékeivel kell ugyanazt a mOveletet elvégeznünk. Írjuk k i 
például az első tíz egész szám k öbét , először növekvő, majd csökkenő sorrendben! 

1 0 '.:.zflM= l 
20 PP r tn '.:;zflM ·t·.~: 
30 ·:;zflr'1=SZAM+ 1 
"P~1 I F ·:;zAM<-= 10 THEt~ 1_.0TO 20 64. llbra 

il letve 

1 L) ' • .~flt·J: 1 ~71 
~~0 F'F.: r HT '.::z1=tM r:::: 
;:o :::a·:11·1=:=:ZAM- l 
4~] I F SZAM>= l T1 El j C.OTO 2 0 65. ábra 

Ezekre az esetekre a BASIC-nek külön utasításpárja van. E két kis programot így is fr· 
hatjuk: 

10 roR s=AM~t TO 1~ 
20 F'F' J 1-H ·;~"AM 1:3 
30 l·ID::T :::::::m·l 

illetve 

10 FOR SZAM= 10 TO 1 STEP - 1 
20 po:;:. I t-.IT SZAM t :::: 

66. ábra 

3 0 NEXT SZAM ~.~ra 
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Az egyes kulcsszavak jelentése: FOR: ·tói , ·tő i , óta; TO: -ig; STEP: lépj; NEXT: soron kö· 
vetkező . 

A cikluskezdő utasítás formája tehát : 

FOR ciklus vAltozó=kezdlJérték TO végérték 

vagy 

FOR c iklusvA/tozó=kezdlJérték TO végérték STEP növekmény 
A ciklusváltozó értéke minden végrehajtás után a növekménnyel (vagy ha az utasítás rö
videbb a lakját használjuk, akkor eggyel) nö vekszik . FOR l= J TO K tehát ugyanaz t jelenti, 
mint FOR l= J TO K STEP 1 . Ha már túlju tott a végérté ken, a kkor a ciklus nem hajtódik 
végre többször. 
igy például a 

FOR 1= 1TO 10 ST EP 2 

kezdetű ciklus ötször ismétlődik, mialatt 1értéke1 , 3 , 5 , 7 és 9 . A 

FOR l= OTO 10 ST EP .5 

kezdetű ciklus 2 1 ~zer hajtó dik végre, s eze latt 1 értéke 0 , 0,5, 1 , 1,5 , ... 9,5 és 10 . A 

FOR 1=3 TO - 3 STEP - 1 

kezdeta ciklus 7~zer hajtódik végre, 1 é rtéke kö zben 3, 2 , 1 , 0 , - 1. - 2 é s -3. A 

FOR 1=5 TOO 

kezdetO ciklus egyszer fu t végig (mert ez a ciklus hátultesztelő, t ehát legalá bb egyszer 
akkor is végrehajtódik , ha a c ik lusváltozó eleve t ú l van a végértéken), miala tt 1 
é rtéke 5. 
A k ezdőérték, a végérték és a növekmény természetesen vál t o zó vagy k ife jezés is lehet. 
Az ilyen változóknak vagy magának a c iklusváltozónak a cikluson belüli m egváltozt a tása 
- bár fo rma ilag szabá lyos és megengedett - a p rogra m áttekinthetőségét és biztonságát 
ro ntja. ezért nem célszerű. 
Ismét felh ívjuk a figyelmet a számok (főleg a nem egész számok) pontatlanságaira , kereki· 
tési h ibáira. A 

FO R 1- 10000000000 T O 1000000000 1 

kezdetű ciklus végtelen, mert a gép csekély számábrázolási képességének túllépése miat t 
10000000000+ 1 kerekítve ismét 10000000000 lesz, vagyis a 10000000001-et soha nem 
éri el. A 

FOR 1= 1000 TO 2000 STEP 1 

kezdetű ciklus természetesen 1001 -szer hajtódik végre, de a 

FOR 1- 1 TO 2 STEP 0 .001 

kezdetű ciklus (kerckitési hibák miatt) csak 1 OOO-szer 
A F OR- NEXT utasításpárral határolt programrészletben (a ciklustörzsben, ciklusmagban) 
bármi lehet, amit ismételgetni akarunk; akár újabb ciklus is. 
Konkrét példát a ciklusszervczésre az ismétl&lő adatok leldolgozJsá11a l foglalkozó feje· 
zetben láthatunk. 



Egyedi adatok 

Milyen formában jelenhetnek meg az adatok az utaslt ása inkban? Több l ehetőség közül vá
laszthatunk. Egy adat megadható: 

konstans, pl. 25. 3.4, -42.5E3 vagy "ALFA" 
- változó, pl. X%, Y vagy ZS 
- függvényérték, pl. INT(A). SOR(B) vagy LEFT$(C$,2) 
- kifejezésérték, pl. A%+8*51N(F) vagy STRS(G)+ EO 
formájában. A bemutatott példák egész, illetve valós numerikus, valamint karakteres (szö
veges) adatokat határoznak meg. 
A BASIC nyelvtani szabályai általában nem korlátozzák, hogy mikor melyik adatmegadási 
módot használjuk. Egy és ugyanaz az adat, például a kettő négyzetgyöke többféleképpen 
is megadható. 
A programozóra van blzva, hogy az adott feladatnak leginkább megfelelő kifejezési for
mát válassza. 
Tekintsük át a lehetőségeket a 68. ábra szerint. 
Az első esetben a gyök 2 értékét egyszerOen egy konstanssal adtuk meg. A második eset· 
ben azt a számot (a kettőt), amelyből gyököt akarunk vonni, konstanssal fejeztük ki, a 
gyökvonás eredményét pedig egy egyszerO kifejezéssel határoztuk meg. A harmadik 
esetben a gyökvonás paramétere változóként szerepel, a gyököt egy összetett kifejezés 
adja. A negyedik esetben a paraméter továbbra is változó. a gyököt függvény állítja elő. 
Végül az ötödik esetben a változóként megadott paraméterből egy külön eljárás állítja 
elő - ugyancsak változóként kifejezve - a k ivánt adatot, a kettő négyzetgyö két. 
Az adatoknak tehát nemcsak a korábban emlitett közvetlen, hanem közvetett megadási 
módja is van, amikor nem magát az adatot adjuk meg, hanem az előállltására , kiszámo
lására vonatkozó eljárást. 
Ha a fenti programhoz begépeljük a gyökvonó eljárást, és a programot elindítjuk, a kép
ernyőn sorra megjelenő eredményeket összehasonlitva láthatjuk, hogy mind az öt adat
megadási módunk ugyanazt az adatot határozta meg. -- 69. ábra. 
Az itt szereplő gyökvonó eljárás egyébként nemcsak a gép pontatlanságára és annak prog
rambeli kezelésére mutat be példát, hanem a matematikai, természettudományos, mO
szak1 számítások egyik igen gyakori megoldástípusának, a közelítő eljárásoknak e progra-
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10 ;:.·-·-:· .--..::.. 
20 PPINT 
3 0 PRI NT 
40 PR I t--IT 
50 PR l NT 
60 GOSUB 
99 END 

10 :>-:=2 
20 F'F~Itff 
30 PRit..ff 
40 PF.:It.ff 
50 PF.:I tff 
60 GOSUB 
99 END 

P F' INT , 1. 414;";:' J ::::56 
PRHH 2 Ti]. 5 
P f<' H-H ;,<·H 1/?J 
PRHIT '.::.oR ~·;. : .• 

21::11 0 PRitH F'F~ I tH 

PR Itff 1. ·ll 4 2 1356 
PF.: It--IT 2 t0 . 5 
F'F' I lff , :·:Hl.'.:::..1 
PP I t-H ::;G!F.: • ~-.: .• 

2010 · PRJNT PPl NT 

2010 LET G=0 
2020 IF X<=0 THEN GOTO 2 410 
202:0 IF iC>=200 THE:.M GOTO 2 41 (1 
2040 LET A=O 
2050 LET F=t~ 
2060 LET G=:x:/2 
2110 LET N= G:+:G 

. '' T 

68. óbra 

2 12 0 IF ABS Ol-r:><:0. 0000000 1 THEN GOTO 2410 
2 13 0 IF N>X THEN GOTO 23 10 
2210 LET A=G 
2220 LET G=G+( F-G) /2 
2230 GOTO 2 1 1 ~::1 
2310 LET F=G 
2320 LET G=G-< G-A)/2 
2~: :;:0 GOTO 2 1 1 i3 
2410 LET 1

T
1=G 

2999 RETUR~~ 

1. 41421356 

1. 4140:: J . .::56 

1 .414~ 1 356 

1 . 4142 1 =:56 
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mozására is. Ezért mindenkinek, akit ez a terület érdekel, ajánljuk az ánanulmányozását 
és kipróbálását különféle változtatásokkal. Úgy véljük azonban, hogy az eddig tanultak 
alapján semmi nehézséget nem okozhat az önálló megfejtése, ezért magyarázatot nem 
tüzünk hozzá. 
A függvények kipróbálására bemutatott programok az eredményeket a képernyőn jelenl
tik meg, könyvünkben pusztán nyomdatechnikai okokból szerepelnek nyomtatott listák, 
amelyekre ugyanazt lrattuk ki, mint amit egyébként o képernvőn látnánk. 

FŰGGV~NYEK Figyelmünket most arra az adatmegadási módra fordltjuk, 
amellyel eddig még nem találkoztunk : a függvényekre. 

A Commodore-nak gyárilag beépltett függvénykészlete van, de emellett a nyelv lehetővé 
teszi azt is, hogy a programozó saját függvényeket is definiálhasson. 
Az úgynevezett beépftett függvényeket a gép ismeri, ezeket külön definiálni nem kell, 
sőt nem is szabad. Bármely programban bárhol felhasználhatók adatmegadásra. Pél 
dául : 

50 PRINT SQR(X) 

A függvénnyel való adatmegadás módja az, hogy először lelrjuk a függvény nevét, majd 
zárójelek között a függvény paraméterét, amelyre a függvényértéket meg akarjuk 
kapni. 
A beépített függvények neve kulcsszó, ~emmilyen más célra nem használható. Az egyes 
függvények paramétereinek száma, tlpusa, sorrendje kötött. A paraméterek azonban a 
korábban megismert bármelyik közvetlen adatmegadási móddal meghatározhatók, lgy 
lehetnek akár olyan kifejezések is, amelyek további függvényeket tartalmaznak. Pél
dául: 

777 Y=SIN(SQR(A)1'-28/VAL(B$)) 

A programozó saját függvényeit viszont nem ismeri a gép, azokat a programozónak min
den programban definiálnia kell, ahol használni akarja . A saját függvényekre ebben a feje
zetben még részletesen visszatérünk. 
A függvényeket hagyományosan három kategóriába soroljuk: 

numerikus, 
szövegkezelő, 

egyéb függvények. 

NUMERIKUS FÜGGVÉNYEK 

ABS(X) 

ATN!XI 

Abszolútérték-függvény. Paramétere bármilyen numerikus ér
ték lehet. A függvényérték a paraméter matematikai értelem
ben vett abszolút értéke. -- 70. ábra. 

Arkusztangens-függvény. Paramétere bármilyen numerikus ér
ték lehet. A függvényérték az a szog - ivmértékben kifejezve - . 
amelynek a tangense a megadott paraméter.~ 71 . ábra. 
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10 PR i tH 
11 PRitH 
20 F'Rit·ff 
21 PF~ Hff 
:::~3 PF.: I tH 
3 1 PFUtH 

><=5 

10 PF.:1 rn 
11 PF.:Hn 
1 r, .:: PF!.INT 
20 F'F.'. Hff 
21 PRHff 
-,.-, 
.::..::. PF.: INT 
3~3 PRINT 
3 1 PRitH 
32 PRINT 
40 PRitH 

ABSOO= 0 

FtBSCO= 5 

" :>::= 1 " . "ATHC<,1=" .ATth t >„ 
"[:::" .: RTN < 1 )/rr.+:1:::1~;; „. J" 

" >~= 1~1 11 „" ATtH>: >=";1:1TtF O) „ 
"[="; ATt·~ ((1)/ff :il-18f1 ; " " J" 

" >::=- 1 ", "RTNO<>= " ; ATN<-1 >, 
" [ ="; ATt~ (- 1 )/1Tlf.1 !30; „. J" 

70, llbra 

4 1 PRINT " :-.<::= 10~3000~3000" „ 11 A Hl ( ;:<;)::: " , A Hl< 1 m1000~~1f11'..:10 > „ 
4 r• .:: PF~Itff 11 [ = 11

; l~Tt·I( ti:"1(10noi::1fH~1f1° /1T+1i::i) .. „. J " 

.x.= [= 45 • J 

X= 0 ATN(X)= 0 C= (1 
„ 

J 

X=-1 ATN<X>=-.785398163 [ =-··t.5 . ] 
X=1000000000 ATNCXJ= 1. 57079633 [::: 91!:1 . 
71. ébre 

Az arkusztangens-függvény csak a szögek főértékeít adja, vagyis a függvényérték fokok
ra átszámítva - 90° és + 90° között lesz. 

COS(X) 

104 

Kosz inuszfüggvény. Paramétere bármilyen numerikus érték le
het. A függvényérték annak a szögnek a koszinusza , amelyet a 
pa raméter fvmértékben kifejezve meghatároz. 
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10 FOR FOK~-30 TO 120 STEP 3 0 
20 F'R I t.ff 
30 X=Fm~ít!fT/ 1 80 
40 F'R I t.ff "FOK= " ; FOI<, 
41 PR i t·ff "F.:RD =" , ;:.:; 
4 2 F·F~I t.ff , "COS (><;) = "; COS(>~) 
50 t·~Dff FOK 

FOl<=-30 

FOK= ~1 

FOK= 60 

FOK= 12 

RAD =- . 523598776 
COS(X)= . 866025404 

~:AD = 0 
co::; co = 1 

F.:RD 
COSCX)= . 866025404 

RAD = 1 • 04 71 :=-: 5c:; 
c:Ct~; ( >< ., = C' . ·-· 
PAD = 1 . 57079633 
CO::: ( i<) = L~ 

72. ábra 

EXP( Xl Exponenciá lis függvény. Paramétere bármilyen numerikus ér-
ték lehet -88,0296919 és + 88,029 6919 között. A felső határt 

meghaladó paraméter esetén OVE RF LOW ER RO R (t úlcsordulás) h ib aüzenetet kapunk, 
az a lsó határ alatti értéket frva pedig a függvényérték mindig 0 lesz. Egyébként a f ügg
vényérték a természetes alapú logaritmus alapszámának (a Commodore pontosságáva l 
e= 2.7 1828183) a paraméter által meghatárowtt értékre emelt hatványa. 

10 FOR X=- 1 TO 3 S TEP 0 . 5 
20 PF~ INT 
30 PF~ I t.ff " >=:= 11 

; X, 11 E:·<P ( ><) =" ; E ::<:P ( >::) 
40 HE>=:T ::.:; 73. ábra 

A határok túl lépését a 

PR INT EX P(99) 

PR INT EXP(- 99) 

parancsok kiadásával próbálhatjuk ki. 
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::<=-1 E~<F' <i< ::0 = . 367879441 

:X'=- 5 E::-::P OD = . 6 0653066 

><= 0 E :>=:P O< ··= 1 

::<= . 5 EXP ( >< )= 1 • t:A:-· ,;::127 

;<:= 1 E><FJ < ;.:: ) = r , 7182t:1:33 .-:„. 

i<= 1 C" E><P<~<)= 4. 4 ::: 1 6 :39~'37 . ·-' 
>~= 2 E:,~P (X)= 7. 3890561 

;x:= 2 .5 E i<:F' •, X) = 1.2 . 1:=:24 9 4 

j<= ·:. ..... E:>~P O< )= 20.0855369 73. llbra folytatása . 

FNf(XI A programozó által definiálható saját függvény. Minthogy ezek 
nevére, paraméterére, függvényértékére , használatára sajátos 

szabályok vonatkoznak, tárgyalásuknak külön fejezetet szentelünk a 122. oldalon. 

INTCXI Tortet egésszé alakító függvény {egészrészfüggvény) . Paraméte· 
re bármilyen numerikus érték lehet. A függvényérték az a leg

nagyobb egész szám, amely még nem nagyobb a paraméternél. 
A függvény az egész részt nem a tizedesjegyek levágásával képezi. A negatív törtszámok 
egész része abszolút értékben nagyobb a törtnél. Ha a paraméter egész, akkor a függvény
érték egyenl6 lesz a paraméterrel - ezt használhatjuk ki , ha éppen azt a karjuk vizsgálni, 
hogy egy szám egész-e. 

10 PF'ItH 
.2(1 r·Pitff 11 INT i:2 . 9.J = 11 

: ItH ( 2 . :? ;i 
30 PRi t·ff " Hff(-2 .1 ) = " ; ItH(-2 . 1 ,• 
40 PP.Itff " 11-ff ( (l 'I = 11

, It~T · 0.1 
5(1 PPitff " Ilff (5 :i = "„ Hff •,5J 
60 PPIIH " ItlT <--l;. = ", INT f-4 ) 

ItffC2 . 9) = 2 
rtn i:·-2 . 1) = ~. 

-.;:, 

INT ( O '• = 0 
Hff f5;i = e:-

..J 

Itff f-4> = -4 74 ábra 
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LOGIX) Logaritmusfüggvény. Paramétere bármilyen pozitív numerikus 
érték lehet. Negatív vagy nulla paraméter esetén > LLEGAL 

QUANT ITY ERROR (itt: érvénytelen paraméter) hibajelzést kapunk . A függvényérték a 
paraméterként megadott érték természetes alapú logaritmusa. 

10 PRitff 
20 FOR X= l TO 56 STEP 5 . 5 
30 PRHff " ><= ", ::<, "LOG OO= " ; LOG O:.X) 
40 NEr.:T >< 
50 PRitff 
60 PR It~T " ><=-4" , "LOG C=O =" , LOG< - 4 :·· 

><= 1 LOG<:=<)= 0 
:>;= 6 . 5 LOfi(;-:;)= 1 . 8 7 1812:12 1 :.=: 
::-;= 1 ~. .::. LOGOO = 2 . 48490665 
>'{= 1 " ' . 5 LOGO·O= 2 . :::.52200:::8 
;<= . -.. -. 

.:::...::.• LOGr..:>=:>= 3 . 13549 4 22 
:x:= 2c: . 5 LOG ( >=:::i = ·: · ·-· . :~:4990409 
;.·- 3 4 LOG• ··:)= ~. 52636~353 ,- .:,. . 
>::= ·? •=t C' LOG ( :·:: ') = 3. 6763€1067 ·-·-· . ·-' 
.:<,= 4 5 LOGC:.::) = "=' ·-' . 8 0666249 
>~:= 5~L 5 LOG<><>= 3 . 92 197334 
· ~·- 56 LOG":":,:.= 4.02535169 ·.-

X=- 4 LOGlX)= 
? J LLEGAL QUANTITV ERROR IN 60 75 . ébre 

PEEK(X) A tártartalmat megadó függvény. Paramétere bármilyen nu
merikus érték lehet, amelynek egész része 0 és 65535 közé 

esik (a határokat is megengedve) . Ha a paraméter nem egész, a függvény csak az egész ré
szét veszi figyelembe. 65535-nél nagyobb vagy negatív egész részO paraméter esetén 
ILLEGAL QUANTITY ERROR h ibaüzenetet kapunk. A függvény értéke a tár azon bájt· 
jának tartalma , amelynek (decimális) e lme a megadott paraméter. -- 76. ábra. 
Az eredmény egy-egy 0 és 255 közötti szám vagy az említett hibaüzenet. 

RNDIXI Véletlenszámfüggvény. Paramétere bármilyen numerikus érték 
lehet. A függvényérték mindig 0 és 1 közé eső úgynevezett 

álvéletlenszám. Ha a paraméter negatív, akkor azonos paraméterérték esetén mindig 
ugyanazt a függvényértéket kapjuk. Ha egy negatív paraméterrel előállitott véletlenszám 
után pozitív paraméterrel hozunk létre véletlenszám-sorozatot, akkor az azonos para· 
méterértékekhez mindig ugyanaz a függvényérték-sorozat tartozik. Ezt a kötöttséget 
nulla értékű paraméter használatávitl oldhatjuk fel. -- 77. ábra. 
Látható, hogy a negatív. valamint az utána következő pozitív paraméterek mindig ugyan· 
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10 PRI NT 
2 0 FOR X= 123 45 TO 54321 STEP 5000 
3 0 PRitH " ::<="; ::-; .. " PEEKt:ü=" _; PEH„•. :;; • 
40 NEXT >< 
50 PRINT 
60 ::<=66666 
70 PRINT " X=" I :x;, "PEEK OO=", PEEKO<) 

><= 
>::= 
>::= 
:x:= 
x--
X= 
><= 
><= 
>~= 

1234 5 
17345 
2234 5 
27::::4 5 
3234 5 
37345 
42::::45 
4 7345 
52345 

PEa·: (>:>= 80 
PEEKO<"i= 231 
F'EEk"'><)= 4 
PEEl<tX)= 255 
PEEl<<X>= 32 
PEEf<(:>~ '•= 4 '=' 
PEEK „ :•;)= 157 
PEEK(::.::)= 105 
PEEK C:O = (1 

X= 66666 PEEV(X)= 
? I LLEGAL OUANT I T'T' Ef<•RQF.· I t·4 7 J 76. ábro 

Ht FOR !=1 TO 2 
20 PF~ ItH 
3 0 PRlNT " Rtrn<-1 >= " , Rt·rn <-1 ) 
40 PRitff " Rt·rn< 1 )= " , Rt·m•, 1:. 
50 PR I tff " Rt~D ..: 1 )=", RND( 1) 
60 PRHH 
70 PR INT " RtW • 0,t=". PtlD• O,o 
80 F'PI tff " F·tm" 1 )=", RND• 1 · 
90 PRi tH " Rtm" 1 )=" .. F'tm•. 1) 
99 ~~EXT I 

RND(-J)= 2 . 9~1Q6472E-08 

PND"l)= .32~78087~ 
RND(l)= .9789~4086 

RND(0)= .88671q644 
Rt~D( 1 :>= • ::::0.37'521-:·:9 
PND Cl) = .4442~4451 

RNDC-1'= 2 .99JQ6472E-08 
RND(l )= .~287~n~72 
RND<l>= .~78964R86 
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RND(0)= . 386720002 
RNDCl)= . 097964 4984 
RNDC1>= .116913769 17. ábra 

olyan, a nulla és az utána következc5 pozitlv paraméterek mindig külónbözö függvé ny· 
értékeket adnak. 

10 FOR I=l TO 2 
20 PRitff 
30 PF Hff " F~t~D(-9 ) ="; RND C-·9) 
40 PRINT " Rt~D ( 1 > =" , Rt·lD < 1 ~· 
50 PRitH " RND ( 1 ) ="; Rt·rn < 1 ) 
60 PRit·ff 
70 PRHff " F~t·m <0 ) ="; Rt~D ( ~::J ) 

80 PRINT 11 Rl~D ( 1 )=", RND C 1 ) 
90 PRitH " Rtrni: 1 ) =", RND < 1) 
99 l~EXT I 

Rt 'J < -9) = 3 . .364 7666E-~38 
Rtm<l>= .1:?.740:31::-~ 
RND'l~= . 267149063 

PNDi0J= . 507814467 
Pt-m•. 1.J= . 639558418 
RND '1J~ . 291990096 

PND ~-9'= 3 . 3647666E-08 
Rtm• 1 •= • 18740:319 
Ptffl• 1 )= • 2671 4906'.:: 

F.:tm < 0) = . 1250012:1715 
Ptm 1 1 •= . 975544257 
PND'l 1= . 873517376 78. ébre 

Ugyanezt tapasztaljuk más paraméterekkel is, ilyenkor azonban a fentiektc51 eltérő függ· 
vényértékek állnak elö. 
Megjegyezzük , hogy más számok, például N és M közott 1s elc5álllthatunk véletlenszám· 
sorozatot az 

INT(RND(X)~)+ N 

kifejezéssel. Például öt véletlenszerű lottószámot a 79 . ábra programjával generálhatunk. 
Ez a programocska nem gondoskodik arról, hogy a sorozatban ne fordulhassanak elc5 azo
nos számok, és a lottószámokat nem novekvc5 sorrendben adja meg. Mindef"rc51 - ha ki· 
vánjuk - külön gondoskodhatunk . 
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10 PRIHT 
20 PR I HT " LOTTOSZAMOf< · " 
30 PRINT 
40 FOR 1=1 TO 5 
50 PRINT INTCRNDC1)*90 ) +1, 
60 NEXT I 
70 PRINT 

LOTTOSZAMOK: 

71 47 13 32 32 

LOTTOSZAMCll<' . 

9 58 86 48 79. ébra 

SGNIX) Elc5jelfüggvény. A paraméter tetszc51eges numerikus érték le· 
het. A függvényérték 1, 0 vagy -1 aszerint, hogy a paraméter 
értéke pozitív, nulla vagy negatív. 

10 PPINT 
20 PRHH " 
30 PRINT " 
40 PRINT " 
50 PRitff " 
60 PRHff ti 

SGt~ ( 5) 
SGl-4(0'1 
SGN(-3J 
SGtl< 6 . 28> 
'5Gt~ „ -2E3 ', 

SIN(X) 

SGMC5) =",SGN(5) 
SIJN(0) =",SGN(0) 
SGN C-3) = " , SG~~ ( - 3 )„ 
SGNC6 . 28) =", SGH (6 . 28,• 
SGN<-2E3) =", SGt~(-2E3) 

= 1 
= (1 

= -1 
= 1 
= -1 80. ábra 

Szinuszfüggvény. Paramétere bármilyen numerikus érték lehet. 
A függvényérték annak a szögnek a szinusza, amelyet a paramé
ter rvmértékben kifejezve meghatároz . ..... 81. ábra. 

saR (X) Négyzetgyökfüggvény. Paramétere bármilyen nem negatív 
numerikus érték lehet. Negatív paraméter esetén 1 LLEGAL 

OUANTITY ERROR hibajelzést kapunk. A függvényérték a paraméterként megadott 
szám négyzetgyóke. -- 82. ábra. 
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rn PRINT 
20 FOR FOK=-30 TO 450 STEP 30 
30 SNX=SIN CFOK* n/ 180) 
35 IF AESCSNX)(0 . 00000001 THEN SNX=0 
40 PF.:ItH 11 FOK= 11 ; FOK ; 11 ","S IN00=" , :3NX 
50 1>4EXT Fm< 

FOl<=-30 S Jl.400=- . 5 
FOK= 0 S IN (:>:>= 0 
FOI<= 3 0 S TN O<:) = C' 

• ,_J 

FOf ~ 60 SIN O<:) = . 866025404 
FOK= 9 Lj S it4CX) = l 
FOK= 12 0 S lt-400= . 866025404 
FOK= 151'.1 SitlCO = C' . ~· 
Fr:tl<.= 180 S H4C·D = 0 
FOK= 2 10 S IN CX)=- .499999998 
FOK= 240 S IN CX>=- . 866025403 
FOK= 271-!:1 S il-4 0.0 =- 1 
FOK= :300 S IN CX) =- . 866025405 
FOK= .33í' S it400=- . 5 
FOK= 360 S it4 CO= 0 
FOK= 390 S HJ OO= . 5 
FOK= 420 SHHX)= . 866025402 
FOK= 450 f.: IN OO = 1 

10 PRitH 
20 FOR X=0 TO 72 STEP 8 
30 PRINT 11 ; := 11 

I x, 11 S QR (X)=" I SG!R(::<:) 
4 0 tlE:-::T :.<: 
50 PF~ Itff 
60 PRINT 11 X=-4 11

1
11 SQRCX )= 11 ;SQR(-4 ) 

X= 0 SQP <;.~ _.•= 0 
X= 8 SOP"i0= 2 . 8284 2713 
><= 1 F. SQFf ,, :y:) = 4 
x-- 2 4 :3QPl><„•= 4. i:::?:?.97949 
X::: .-..-, 

..:·e:. SOF.'.00= 5 . t!=:56:S5425 
><= 40 SG'~ROO= 6 . 324555~32 

><= 4 G: !=:Q~:.: ;-:: ) = 6 . 92:32l3323 
:x:= 56 :;:;QR < ~:) = 7 .48331478 
>::= 64 SOF.«>O= ..... 

C• 

><= -,~. .. .::. '.::QR f :>~;. = ..... e•„ 4:3528138 

X=-4 SOR<X •= 
~ ILLEGAL 0UANTITY ERROP IN 60 82.llbra 

8 1. 6bra 
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TAN(X) Tangensfüggvény. Paramétet"e bármilyen numerikus érték le-
het, ha arra a függvény matematikailag értelmezve van. A függ

vényérték annak a szögnek a tangense, amelyet a paraméter ívmértékben kifejezve meg
határoz. A paraméter nem veheti fel a 90 fok páratlan számú pozitív vagy negatív több
szöröseinek megfelelő radiánértékeket. Ha mégis megteszi, vagy rendkívül pontatlan 
eredményt, vagy jobb esetben DIVISION BY ZERO ERROR (nu ll ával osztás) hibaüzene
tet kapunk. 
Próbáljuk ki a függvényt - 30, 0, 45, 270 és 90fokkal1 

10 PF.: I tH 
11 i<:=-30:+:rr/ 1 ::.:: ~3 
12 PRitH " >~=";;..!, . "TANOO= " .:TA~J C>O 
2f1 PRitH 
2 1 :x:=0*fT / 180 
22 PRit~T 11 :><=";;:<:, 11 TAt·J(X)= " ;TAt·J·~>:; ) 
30 PF.: IMT 
31 ><=45*rr/180 
32 PRitH 11 T->= 11

; X, 11 TAt-J(X)= 11
; TAt·JOD 

40 PRitH 
41 X=270*1T / 1 :::0 
42 PR It.ff 11 

;..:;:: 
11 

I i< I 
11 TAt·J00:::: 11 

; TAN O·O 
50 PRit·H 
51 ><=90:+: 1T / 180 
52 F'F.:HH 11 ;:.;e:"; i<, "TAt·JC·O=" .: TAt·JO<) 

::<=- . 52359f:=i776 

,'<,:: 0 

i<= • 7t:5398163 

,x,= 4. 7 1238898 

;<.= 1 . 57079633 
?DIVISION BY ZERO 

TAN(X)=-.577350269 

TAt·JOO= ~3 

TAN(X)= . 999999999 

TRN(X) = 683565275 

TRt·J < ;:-.; ) = 
EF.'ROR I t·j 52 83. ábra 

Látható, hogy míg az első három esetben többé-kevésbé a várt értéket kapjuk, csak 
90 fok esetén jelenik meg a logikus hibaüzenet, 270 foknál a függvény teljesen értékelhe
tetlen eredményt ad . Minthogy a gép a többi kritikus szögnél ugyancsak következetlenül 
mOködik, a tangensfüggvény használata előtt a paramétert mindig meg kell vizsgálnunk, 
és 90 fok páratlan többszöröseire nem is szabad aktivizálnunk. 
"'egjegyezzük. hogy ez a következetlenség részben az fv mértékre történő átszámítás pon
tatlanságából származik. Hibaüzenetet csak a megfelelően pontos radián érték esetén vár-
1atunk. 
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SZÖVEGKEZELŐ FÜGGVÉNYEK 

ASCIXSl 
Kódkonvertáló függvény. Paramétere bármilyen nem üres szö
veges érték lehet. Üres szöveg megadása esetén 1 LLEGAL 

QUANTITY ERROR h ibaüzenetet kapunk. A függvényérték a paraméterként megadott 
szöveg első jelének ASCII (amerikai szabvány) kódja . (Ez 0 és 255 közötti egész.) 

10 PRINT 
20 INPUT 11 XSs: 11 i XS 
30 PRINT 
40 PR INT 11 X$= ! 11 i ;<$ i " ! " , 
50 PRINT 11 ASCO<:t )= 11 i RSCO<:$) 

X$=? A 

X$=!A ! ASCO;.$ ) = 65 

i< = ? ABC 

X:fi=!ABC ! ASC O<::t ) = 65 

X:t=? 1 

X:S= ! 1 ! A!3CC:<$) = 49 

X$=? • 

X$=!• ! ASC <X:t ) = 2 11 8 4. ábra 

Próbáljuk ki a fenti pro17amot „A", „ABC", „ 1" értékkel , valamint egy speciális jellel. 

CHRS(X) Kódko nvertáló függvény. Paramétere bármilyen numerikus ér· 
ték lehet, amelynek egész része 0 és 255 közé esik (a határokat 

is megengedve). A függvényérték az a jel, amelynek ASCI 1 kódja a paraméter értékének 

10 PRitH 
20 PRit·ff 11 X= 65 11

, 

30 PRitH "CHR$00= ! "; CHR$(65 ) ;" ! 11 

40 PRHff "X= 49 11
, 

50 PRitH 11 CHR$ OO= ! 11
; CHR:t. ( 49); 11 ! " 

60 PRIHT "X= 2 11 11
, 

70 PRHn 11 CHR:t.OO = ! 11
; CHR$ ( 211 ); 11 ! 11 

8€1 PRit.ff "X= 333 11
, 

90 PRIMT "CHR$00=! 11 iCHRS C333);" I" 
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><= 4 9 
~<= ~ 11 
X= 333 
? ILLEGAL 

CHR$ 00= ! A! 
CHR$ 00=! 11 
CHR$ (X)=! • ! 
CHR$ 00=! 

QIJANT IT'r' ERROR I t·~ 90 85. ábra 

egész része. Nem létező kód, vagyis negatív vagy 255-né l nagyobb egész részű para
méter esetén IL LEGAL QUANTITY ERROR hibajelzést kapunk. 
Összehasonlítva az eredményt az ASC függvény működését szemléltető mintaprogram 
eredményével. látható, hogy ez a két függvény egymás inverze. vagyis 

CHRS(ASC(X$)) értéke X$ 
ASC(CH R$(X)) értéke X 

Erről a következő mintaprogram futtatásával is meggyőződhetünk: 

10 PRINT 
20 I tiPIJT 11 X:f:=" i :x::t: 
30 PRHn 
40 PRitH ":>::$:::" i ;:-.;$, 
41 PRHn "CHR$(ASC( X:t ) ) = 11

; CHR$ (ASCO<$>) 
50 PRitiT 
60 INPUT 11 >< ="; >~ 
70 PRitiT 
80 PRHn ":X: =11

; X, 
81 PR I t-ff " A::;c ( CHf<~$ ( ~..; ) ) =" i A:sc ( CHf<'.$ ( ::.: ) ) 86. ébra 

LEFTS(XS,N ) Szövegleválasztó függvény. Két paramétere van. Az első bármi-
lyen szöveges érték lehet, a másik olyan numerikus érték, 

amelynek egész része nem negatív, és nem nagyobb az első paraméterként megadott szö· 
veg hosszánál. A függvényérték az XS szöveg e lsö N darab jeléből álló szöveg. 
Ha N értéke negatív, ILLEGAL QUANTITY ERROR hibajelzést kapunk. Ha N értéke 

10 ~~::t= 11 ABC" 
20 F'RitH 
21 PRIHT "HA ><S:=!";>:;$ ; "! AKKOR : " 
22 PR it-ff 
30 PRIHT "LEFT:t 0<$ , 0)= ! "; LEFT:HX$, 0); "! 11 

3 1 PRitH 11 L EF T$ (X$, 1 )= ! " i LEFT:tO:;;t , 1 >i "! 11 

32 PF.'. rt-n "LEFT:t oc::r., 2)= ! " , LEFT:tn<:t, 2> .: "'" 
33 F'Rnn "LEFT:t.0<:$, 3)= ! "i LEFT.f:(;:.-~$, 3) i 11 ! " 
34 PR INT "LEFT$ C<J:, 4 ) = ! " i LEFT$ C<:t , 4 ) ; " ' " 

114 



HA X$=! ABC! AKKOR 

LEFT$ (X$ , 0)= ! ! 
LEFTS(X$ . 1)='A' 
LEFT$ ( X$ ,2)= 1 AB1 
LEFT$~ X$ ,3)=• ABC' 
LEFT$ (XS , 4 J=! ABCI 87 , óbra 

nulla, ak kor a fü ggvényérték üres szöveg lesz. Ha pedig N nagyobb az XS hosszáná l, akkor 
a függvényérték maga az XS lesz. 

LEN (XSI Hosszúságfüggvény. Paramétere bármilyen szöveges érték le· 
het. A függvényérték ennek a szövegnek a hossza. 

10 PRI NT 
20 I t"PUT "X$="; X$ 
30 PRi t'4T 
40 PRit·ff "X$ = ! " ; xs ; " ! 11

, 

50 PRINT " LEN (;:<:$ )= " ; LEt·~ (X$ ) 

Xf"=IAI LEN (X$ )= 1 

XJ;::: IYBI LEt4 (X$ )= 2 

>~$= t A B t LEt~ O<$ )= 3 

88. ábra 

Próbáljuk ki a LEN függvényt az „A", „AB", „A B", „ " paraméterekke l: a függvényér· 
ték 1 , 2, 3 és O lesz. Ügyeljünk tehát a rra, hogy a szöveg hosszába a szóközök is beleszá· 
mitanak. Az üres szöveg hossza természetesen 0. 

MIOSlXS,M,NI Szövegleválasuó függvény. Három paramétere va n. Az els<s 
--- bármilyen szoveges érték lehet , a második olyan numerikus ér· 

ték, amelynek egész része pozitlv, és nem haladja meg az elsil paraméterként megadott 
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10 XS::1 11 ABC 11 

20 PRINT 
2 1 PRINT "HA XS=- ! " ; X$ ; " ! AKKOR :" 
22 PRINT 
30 PRINT "MID$0~$, 1 , 1)=1 "; 
3 1 PRINT MID$ 0~$ , L D, "!" 
32 PRINT "MID$ O<s , 2, 1 >= ! "; 
33 PRINT MI D:S < X'.J , 2, 1 ) ; " ! " 
34 PRINT 11 MID:HX$ , 3, 1 )= ! " i 
35 PRINT MID$(X$, 3, 1); "1" 
36 PRINT 
40 PRINT " MID$ (X$, 1 ,2)=! " ; 
41 PRINT MID$ ( X$ , 1, 2); " ! " 
42 PRINT "MIDS<XS, 2, 2>= ! 11

; 

43 PRINT MID$(X$, 2, 2); 11 ! " 
44 PRINT 
50 PRitH "M ID$ (X$ , 1 , 3) • ! 11

; 

51 PRHff MI DS < XS , 1, 3); 11 ! 11 

52 PRINT 
60 PRINT "MID$ <X:S , 2, 0 )= ! 11

; 

61 PRINT MID$ (X$ , 2, 0) i "!" 
62 PRitH 11 MIDS (X$ ,3,3)=!"; 
63 PRINT MID$ ( X$ , 3 , 3) ; " ! " 
64 PRINT 11 MID$ (X$ , 4 ,2)= ! 11

; 

65 PRINT MID$ (X$, 4 , 2);" ! " 
66 PRINT 
70 PRit~T "MID$0($, 2, -1)=! 11

; 

71 PRINT MID$ (X$ , 2 , -1);" ! " 

HA XS='ABC' AKKOR : 

MIDS( X$, 1, 1 )=1 A! 
MID$0~$ , 2, 1>= ! B ! 
MID$ (X$ ,3, D=!C ! 

MID$ (X$ , 1 ,2)=! AB! 
MID$C XS,2,2)= 1BC! 

MIDS (X$ , 1 , 3)=!ABC! 

MID$t'. X$ , 2, 0)= 1 1 
MID$ (Kf. ,3,3)=1 C! 
M I D$ ( :>:::f , 4 I 2 ) = 1 1 

MID$0:;$ , 2, -1)=1 
? I LLEGAL QUAtH I T'T' ERP11R I t~ 71 89. 6brn 



szöveg hosszát, a h armadik pedig olyan numerikus érték, amelynek egész része nem nega· 
tív, és legfe ljebb eggyel ha ladja meg X $ hosszának és M·nek a kü lö nbségét . A függvényér· 
ték az X$ szöveg M-edik jelétő l kezdődő N jelből á ll ó szöveg. 
Ha a z N vagy M egész része negat ív, ILLEGA L OUA NTITY ER ROR hibajelzést kapunk. 
Ugyanez a helyzet , ha az M értéke meghaladja az X$ hosszát. Ha viszont az N értéke na· 
gyobb, mint a fentebb megadott korlát, akkor a függvényért ék az a szöveg lesz, amely az 
X$ M·edik jel étől az X$ végéig tart. 

RIGHTS(XS,NI Szövegleválasztó függvé ny. Két para métere van. Az első bár· 
milyen szöveges érték lehet , a másik olyan numerikus érték , 

amelynek egész része nem negatív, és nem nagyobb az első paraméterként megadott szö· 
veg hosszánál. A függvényérté k az X$ szöveg utolsó N darab jel ébő l álló szöveg. 

10 X$=" ABC" 
20 PRINT 
2 1 PRHff " HA X:t= ! "; X:t ; " ! AK•<OR : " 
22 PRINT 
3 0 PRHH " RIOHT$ (XS , 0 ) = ! " ; RIGHT$ (XS , 0 ); " ! 11 

3 1 PRINT "RIC3HT$ ( X$ , 1 )s:!"; RIGHTS( XS , 1 ); " ! " 
32 PRitH "RI GHT:HX:t , 2)= ! "; RI GHT$ (X$, 2) i " ! " 
33 PR Hff " RI GHT$ (X$ , 3>= ! "; RI OHT:f: (XS , 3) i " ! " 
34 PR IHT " RIGHT$0~$ , 4 )= ! "; RI GHT$ 0{S , 4 ); " !" 

HA X$=!ABC! AKKOR : 

RIGHT$(X$ , 0 )= ! ! 
RIGHT$(X$ , 1)=!C! 
RIGHT$(X$ ,2)=! BC! 
RIGHT$CX$,3)=!RBC ! 
RI GHT$(X$, 4 )= ! RBC ! 90. ébr8 

Ha N értéke negatív, 1 LLEGAL OUA NT ITY E R ROR hibajelzést kapunk. Ha N értéke 
nulla, akkor a függvényérték üres szöveg lesz. Ha pedig N nagyobb az X$ hosszánál, akkor 
a függvényérték maga az X$ lesz. 

STRS(XI Szöveges tormára a lakító függvény. Paramétere bárm ilyen nu· 
merikus érték lehet. A függvényérték az a szöveg, amely a pa

raméterként megadott adat képernyőre vagy nyomtatóra írásakor jelenne meg. ~91. á. 
Látható, hogy nem negat ív számo knál az előjel helyén á lló szóköz bekerül a szövegbe; a 
számokat a képernyőn elválasztó szóköz azonban nem. 

VA L(XSl Nu merikus formára alakító függyvény. Paramétere bármilyen 
szöveges érté k lehet. A függvényérték az a numeri kus érték, 

amely a paraméterként megadott szöveg jeleibő l képezhető._..- 92. ábra. 
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10 PRINT 
11 X= 1234567 
12 PRI~ff 11 X= 11

; X, 
13 PRINT 11 STR:H X)= ! 11

; STR$(X) ; 11 ! 11 

20 PRINT 
2 1 X=-3 . 14 159 
22 PRINT 11 X= 11 ;X, 
23 PRINT 11 STRS OO= ! 11

; STR$ (X); 11 1 11 

3 0 PRitH 
3 1 X=l. 2E-3 
32 PRit~T 11 X= 11

; X, 
33 PRINT 11 STR$ OO= ! 11

, STF~$00; 11 1 11 

X= 123 4567 

X=-3.1 4 159 

i<= 1 . 2E-03 

PRitff 
XS="1234567" 

STR$ (X)=! 1234567' 

STP.$ ~ X)= l-3 . 141 59' 

STR$ < x) = ! 1 . 2 E -03 ! 91. óbra 

10 
11 
12 
13 
20 
2 1 
22 
23 
30 

F'R INT " X$= ! " ; X$ ; " ! " , 
PRit~T "'./ALO<$)="; VAL (X$ ) 
PRi tH 
X$ = 11 - 3 . 141 59 11 

PR INT 11 ~"<$= ! 11 ; ;..:$ ; 11 ! 11 I 

PRHH 11 VAL(X$ ) = 11
; VRL (X$ ) 

PRINT 
31 X$ = 11 1 . 2E-3" 
32 PR INT 11 >::$ = ! 11 

; X:t ; " ! " , 
33 PRINT "VAL (X$ )="; VAL O<$ ) 

X$=!1234567 ! VAL ( XS)= 1234567 

:i<:t= ! - 3 . 14159 ! VAL(XS ) =-3.14159 

>::$ = ! 1 . 2E-3 ! VAL ( i<S ~· = 1 • 2E-03 02. abra 

Összehasonlítva az eredményt az STAS függvényt bemutató program eredményével, ta
pasztalhatjuk, hogy korrekt nu merikus formájú szövegekben a VAL és az STRS függvé
nyek egymás inverzei. 
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Ha a paraméter által meghatározott szövegben olyan jelek is vannak, amelyek numeriku
san értelmezhetetlenek. a numerikussá alakítás csak addig folyik, amíg a gép balról jobb 
felé haladva el nem éri az első ilyen jelet. Ekkor a függvényérték az addig átalakított je
lekből álló numeriku s érték lesz. 

10 PRHH 
11 X$= 11 12B34B 11 

12 PR I t-.IT 11 X$ = ! 11 
; 1~$ ,; " ! " I 

13 PR!t-.IT 11 VAL(X$ ) = 11
; './AL O<J: ) 

20 PRHH 
2 1 r~$= 11 AEC123 11 

22 PR r t~T 11 X:t.= ! 11 
; r~:t ; 11 ! 11 

, 

23 PRHff 11 VAL(X$) = 11
; '•/RL CX$ ) 

3 0 PRINT 
31 Xl= 11 -1.234,50 11 

32 PR INT 11 X$= ! 11
; í{$ ; 11 ! 11 

I 

33 PRINT "'./AL CX$ ) = 11
; 

11/RL <~<$ ) 

:i<$ = ! 12B34B ! 1/AL(X$ >= 12 

X$= ! ABC123! '·/RL <>:::t: ) = 0 

><$= ! - 1. 234, 50 ! '•/AL CX$ )=-1 . 234 93. ébre 

Látható, hogy ha már az első jel sem értelmezhető numerikusan, akkor O függvényérté
ket ka punk. 

EGYÉB FÜGGVÉNYEK 

FREIXI A szabad tárterületet megadó függvény. Paramétere bármilyen 
numerikus érték lehet. A függvényérték a tár szabad bájtjainak 

a számát adja meg, függetlenül a paraméter értékétő l. 

10 PRHff 
20 PRHff " FRE<0)= ''; FREC0 ) 
21 PRHff 
30 PRHH 11 SZABAD TRRTERULET= 11

; 

3 1 PRINT FREC0)-CFREC0><0> *65536 
32 PF.:INT 
4 0 ;:.:::t=" ------------------ --" 
41 ''!"$= 11

-------- --·---------- " 

50 PR I t-ff r.::t , 'r'$ 
6ft PRINT " FF.:E(0)="; FRE (0) 
61 PF.:ItH 
70 PF.:Hff 11 SZABAD TARTERULET=" ; 
71 PRINT FRE(0)-CFREC0) ( 0) M65536 
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FRE<0>=- 26906 

SZABAD TARTERULET~ 38630 

FRE<0>=-26920 

SZABAD TARTERULET= 38616 94. ébra 

Figyelem/ A F RE függvény a bájtok számát 32 k· ig, azaz 32768-lg pozitív, attól felfelé 
pedig egyre csökkenc5 negatív értékekkel adja meg. Ezért ha a szabad terület meghaladja a 
32 k mértékét, a FRE negatív függvényértékéhez hozzá kell adnunk 65536-ot. (Vagy a 
65536-ból le kell vonnunk a függvényérték abszolút értékét.) A példában egyetlen képlet· 
tel adtuk meg a tárterületet, így ez a képlet bárhol felhasználható. A képletben kihasznál· 
tuk, hogy a F RE(O) < 0 kifejezés (mint feltétel) értéke - 1, ha igaz, és 0, ha nem. 

POSIX) A kurzorpozíciót megadó függvény. Paramétere bármilyen nu· 
merikus érték lehet. A függvényérték (a paraméter értékétc51 

függetlenül) az a sorszám, ahányadik pozíciónál tart éppen a kiírás a képernyőn, tehát 
ahol az akkor folyó PR INT tart, ill etve ahol a soron következc5 PR I NT a kiírást folytatná . 
Minthogy a logikai értelemben vett sor a képernyc5 következc5 sorának a végéig tarthat, 
a függvényérték 0 és 79 közötti értéket vehet fe l (a határokat is megengedve). 

READY. 

10 PRINT "<''; POS(0) i "----" i POS(0); ") 
2 0 PRI NT "C' i POS ( 0 ) i "--- -" i PQS(0) i ") 
30 PRINT "("; POS(0 )i "---- "i POS (0);") 
40 PRINT "("i P08(0);"---- "; POS(0 )i " ) 
50 PRINT " < "; POS(0) i "----"; POS( 0) , " ) 
60 PRHH "(" i POS ( 0 ); "----"; POS ( 0 ); ") 
70 PR I NT "<", POS( 0 )i " - ---";POS( 0 ), " ) I 

80 PRINT "("i POS ( 0) ; "----"iPOS(0); "> 

READY. 95. ébra 

A POS függvé ny használatának e lsc5sorban egy képernyc5soron belül van értelme, mert ez· 
zel dönthetjük el, hogy valamely kiírandó szöveg elfér-e még az aktuális sorban vagy sem. 

-- 96.ábra. 

SPCIXl --- Szóközfüggvény. Paramétere bármilyen numerikus érték lehet, 
amelynek egész része 0 és 255 között van (a határokat is meg· 

engedve) . A függvényérték a paraméter egész részének megfelelc5 számú szóköz. Negatlv, 
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10 
11 
12 
13 
20 
2 1 

24 
::::o 
3 1 
"':• "":• ...,;:.. 

PF' Itff 
PF' Itff 1 "1° 1 11 2 11 1 "3" 
PF: It lT "0"' "O". "0" I " (I " 
PF' ItlT " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r t 1 , , 

PR itff 
PF.' Itff 
F'F' INT 
F'F'Hff 
PF'Itff 
p~·rtn 

"84/1 ~, ' 10" I 

••;:-:;•,/ LA . TC1~; •• ., 

" KO'·/E1EL= " I 

5400, " FT " 

PPitff "84/ 1.2/ 10". 
P P Itff "i-':'./ III. LA.J( 1'.:. " . 
IF POS t O· : ~O THEN PR I Nl 
F'PitH " KO'·/ETEL=". 
F'P itff 6500. "FT " 

" 

34 
3 5 
40 
41 
42 
43 

PF'ItH 
PPHH 
PF.' Itff 
PRitff 

"-11'-9-1 .... ,-., ........ , .... ,-., ........ , ... ,-,.-1-1 ... ,-.-, .... , ............................ -+-........ -.-........ -.-...-.-.-+-.-.-........ ......-........ ,...,.." 
1t ü tf ~ 11 1 fi ·' tt ~ f I 11 3 U 

I "C• 11 
I " Ct " ~· " (1 " 

96. áb ra 

illetve 255-nél nagyobb egész részű paraméter esetén ILLEGAL QUANTITY ERROR 
hibajelzést kapunk. A függvény csak PR INT utasításban vagy parancsban használható, 
a kiírt adatok közötti üres mezők méretének meghatározására. 

1~1 PP P H 
2f1 I t·WUT " :::zokCOJf:~ ·:;zAMA = " ; >~ 
3 0 PPitff 
40 PPitH "ALFA " , ' I:ETA" 
50 PF~Itff " ALrA" ,:_.p c.-;:-:„, " BETH" 
99 GOTO 10 97. ábr a 

TAB(Xl Tabulátorfüggvény . Paramétere bármilyen numerikus érték le-
het, amelynek egész része 0 és 255 között van (a határokat is 

megengedve). Negatlv, illetve 255-nél nagyobb egész részO paraméter esetén 1 LLEGAL 
OUANTITY ERROR hibajelzést kapunk. A függvény csak PRINT utasí tásban vagy pa
rancsban és csak képernyc5n használható. (Nyomtatón használva ugyanazt eredményezi, 
mint az SPC. ) A fuggvényérték meghatározza az aktuális képernyc5sor elcjétc51 számltva 
azt a pozíciót, aho< a soron kovetkezlS tétel kilrásának kezdődnie kell. --- 98. ábra . 
A TAB és az SPC közti különbség tehát az, hogy az SPC a legutóbb kiírt tétel végétől 
méri a szóközöket , a TAB ped 1g az aktuális képernyősor e lejétc51. 
Ha a TAB értéke kisebb, mint a POS értéke lenne, azaz ha a függvény által előírt kiírási 
pozlc1ó a kurzor aktuális helyétlSI balra van, akkor a gép nem hajtja végre a tabulálást. ha
nem úgy viselkedik, mintha SPCCOH Irtunk volna. 
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10 PF~I t-11 
2l) P FU t-H 
::::o PFU tH 
..fl~1 P FU tH 
5ü PRIHT 
6~1 PRitH 

USR (X) 

11 RBCDEFGH I 11 „ 11 <+-::+::+; 11 

"RE:CDEFGH I " , TRE: 0: 12 „ . ":+::+;+ 11 

11 ABCDEFGH I 11
; TRBi:.4 >; 11 ***" 98. ábra 

Felhasználó által Ir t gépi kódú alprogramot aktivizáló függ· 
vény. Paramétere bármi lyen numerikus érték lehet. Végrehaj· 

tásakor a gép átadja a vezérlést arra a clmre, amelyet a tár 785. és 786. szám ú rekesze 
együttesen hat ároz meg. (Az elsőben a cím alsó, a másodikban a clm fe l ső bájtjának kell 
lennie. A programozó dolga, hogy az US R hlvása előtt ezt beá ll ítsa, va lamint az is, hogy 
a megadott címre megírja és betöltse a h lvni kívánt gépi kódú alprogramot.) 
Híváskor a paraméter átadódik a hívott gépi kódú alprogramnak. A függvényérték az a l
program által előá llltott érték lesz. 

SAJÁT F ÜGGVÉNYEK 

A programozó nemcsak a Commodore BASIC beépített függvényeit használhatja, hanem 
maga is létrehozhat függvényeket. Eze knek azonban mind a nevét, m ind a paraméterét, 
mind a függvényérték előállltási módját a programozónak kel l definiálnia . 
A programozó saját függvénye a következő utasítással defin iá lható: 

DEF D EF F Nf(X)= kifejezés 

Az utasításban a DEF kulcsszó áll elöl, amely meghatározza, 
hogy függvénydefiniálásról van szó. 

Ezt követi a függvény neve. Kizárólag hárombetűs függvény neveket adhatunk meg, ame
lyeknek első két betűje csak FN lehet. A programozó tehát egy programon belül FNA·tól 
F NZ-ig összesen legfeljebb 26 saját függvényt definiálhat. 
A függvény neve u1án zárójelben a paraméterét kell fe ltüntetni. Ez csak numerikus vál· 
tozó lehet. (Nem lehet sem konstans, sem kifejezés i) A saját függvények csak egyetlen 
paramétert használhatnak, sem többet, sem kevesebbet, azaz paraméter nélkü liek sem le
hetnek. Paramétert tehát akkor is definiálnunk kell, ha arra a függvényértéket definiáló 
algoritmusnak nincs szüksége. 
Végül az egyenlőségjel után meg kell adnunk a függvényértéket meghatározó algoritmust, 
kifejezés formájában. Erre a célra bármilyen numer ikus eredményű kifejezést, képletet 
használhatunk. (Szöveges adatok a képlet belsejében szerepelhetnek, de a ki fejezés ered 
ményének numerikusnak kell lennie.) Ez a kifejezés tartalmazhat konstansokat, változó· 
kat, beépített függvényeket, sót korábban definiált saját függvényeket is. Bármilyen vál
tozók szerepelhetnek benne a paraméteren kívül is, sót nem is szükséges, hogy a paramé
ter előforduljon benne. 
A következő példában egy FNR nevű saját függvényt definiáltunk. Paramétere a FOK nevű 
változó. A függvényérték a paraméterként szögfokban megadott szög radiánban, azaz lv
mértékben kifejezett érté ke lesz. 
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A példa azt is szemlélteti, hogy olyankor érdemes valamilyen saját függvényt definiál
nunk, ha valamiféle, egyetlen képlettel megadható értékre a programban sokszor van 
szükségünk. 
Megjegyzés. A híváskor nem kötelező paraméterként ugyanazt a változónevet használ
nunk, mint a függvény definiálásakor. Az 50-es sor végrehajtásakor a gép tudomásul veszi, 
hogy a f üggvénydetinfci6ban szereplő FOK-nak most az X fe lel meg. Egyazon program
ban ugyanazt a függvényt akárhányszor használhatjuk különböző változónevekkel is. 

10 DEF Ft4 F~ < F01:~ )=FOK:+:1r ,..'180 
20 PF.: I t.ff 
30 I HF'UT 11 Fm := " ; FOI< 
4CJ PRJt·ff 
50 F'F' IHT FOK , 11 =11

; FHR• FC:W> ; "F:AD IAW' 

FC*=? 2 0 

2 i3 -- . 34 9 0 6585 R~1D I~1t·l 

FOI<=? 40 

413 = . 6 ::.i:::: 13 1701 F.'ADIAl'l 

Fül<=? 60 

,:; i;::1 = 1 . 847 19755 F.: AD I Atl 

Fül<=? :30 

:30 = 1. :3962634 RAD I Al'l 

10 D~F FNR ~FuK > =FOK:+:n/ 1 80 
20 F'F-: ItH 
30 I l'lF'UT " F OK= " · ;:.:: 
40 Pr::~nn 
5L3 F'F<:ItH : :.: " =": FtlF~ C : 1

, " f.'.'. ADIAH " 100 . ábra 

99. ábra 

Ha a telhasználáskor hibásan írjuk a saját függvény nevét, vagy elfelejtettük a definíciót a 
programba beírni, UNDEF'D FUNCTION ERROR (defi n iálatlan függvény) hibajelzést 
kapunk. Ha a saját függvényünkhöz nem írtunk pa ramétert, vagy ha az nem változó, 
vagy ha a függvénynév harmadik jele nem betű, akkor SYNTAX ERROR (helyesírási 
hiba) hibaüzenetet ír ki a gép. Ha szöveges paramétert definiálunk vagy a helyesen defi
niált függvény re szöveges paraméterre l hivatkozunk, TYPE MISMATCH ERROR (meg 
nem engedett típus) hibaüzenetet kapunk. Noha a saját függvény értékét meghatározó 
képletben szerepelhetnek saját függvények, maga azonban nem szerepelhet benne. Ha 
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mégis szerepel, a végrehajtáskor OUT OF MEMORY ERROR (a tár megtelt) hibaüzene
tet kapunk. 
Az. érdekesség kedvéért tekintsünk meg egy másik példát. 

10 DE.f- r l-IF ( BIJ)=ltlT •, BU+ rno. '• K.J-f E' 1 ~-1. ~· 1 

20 PF'Itll " '1" 
3~-1 I MPI 1 r " "- M-·UF'R ELOZO ALLA':::H=" , f r 
':::1 PP Hfl 
32 1 t-4F'l I r " • M-UPH 1 FLE.tl ALLH'3A=", f. T 
33 PPitH 
34 J 1 IF'l IT " BETOL TUTT UZ:EMAtNFtG=" ; f:l.I 
40 PF' l ~n 
41 PF' I trT " ===========================" 
42 PPTtH 
50 Pf.' I tH " FOC.'T'ASL THS 
51 PF' T tH FtlF „ E:U • , "L · 1 r1CH M" 
6~3 PF'ItH 101 . ébre 

A függvény neve FNF. Paramétere a betöltött üzemanyag, azaz BU. A függvényérték a 
gépkocsi üzemanyag-fogyasztása 100 kilométerre, literre kerekltve. 
A program bekéri a kilométeróra-állásokat, valamint az üzemanyag mennyiségét tele 
tankolás esetén, és megadja a fogyasztást . Jól látható, hogy a függvényértéket megadó 
kifejezé$ nemcsak a paramétert használja . 
Javasoljuk , az olvasó maga is próbálja ki, hogy ha egy számhoz 0,5-et adunk, és az összeg 
egész részét vesszük, valóban mindig a szám kereklten értékét kapjuk . 
Emlékeztetöül megjegyezzük. hogy a 20-es sorban levö PRINT utáni jel a SHIFT és a 
CLR gomb együttes megnyomásakor keletkezik, és a hatására a PRINT végrehajtásakor a 
képernyö törlödi k. 
Érdemes a programot valósághO és téves adatokkal is kipróbálni. (Példák hibás adatokra 
negatlv üzemanyag-mennyiség, negatlv vagy nulla megtett út stb. ) ..-102. ábra. 
Az. ilyen hibák elleni védekezés egyetlen kifejezésbe ritkán építhetö be. Esetünkben a 
prog-am például nyugodtan kiszámolja, hogy ha hátrafelé megyünk, akkor az autónk 
benzint termel. A hiba kiküszöbölését a függvényhívás e16tt kell a megfelelö vizsgálatok· 
kal megoldanunk. 
A saját függvények használata tehát egyszerü, ha már definiáltuk öket. ugyanúgy használ · 
hatók, mint a BASIC beéplten függvényei. Lényeges különbség viszont, hogy a beép!tett 
függvények bármelyik prog-amban használhatók, s6L programon kívül, parancsban is. 
A saját függvény azonban csak abban a programban használható. amelyben a definíció1a 
szerepel. Programon kívül pedig egyáltalán nem használhatjuk líket ; a DEF utasítás pa
rancsként nem adható ki. 
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l .M-1_1F'H EU 1ZO ALLflSH= €-51 ( 1U 

======~==:===;===~========= 

~M-OPA ELOZO ALLASA= ~2300 

BET8L TU TT UZEMAINAt_•=-42 

------------------------------------------------------
Fu~YRSll A~ =-13 L/l~OKM 

1 M-11f"H ElfCO ALLH'-:·H .:::St:.00 

--- ----------------------- --- ---------------------

• f'f 1 •PH JEi E~l HL 1 HSH ·l ·: 1111-1 

f:[ T 1 IL , , 1 r1 u:EMHt~'r'AI,.: ,-.:'.:::: 

---- --- -- -- - ----------------- ------- --------
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Ismétlődő adatok (tömbök) feldolgozása 

Olvassuk be húsz ember személyi számát, és írjuk ki, hogy hány tlzéves és tlz éven aluli 
van kozonük, hányan vannak tlz és tizenkilenc, hányan húsz és huszonkilenc év közötti· 
ekés lgy további 
Ha egy programozó kezébe ilyen feladat kerül, először is további kérdéseket kell feltennie: 

A személyi szám csak a születési évet tartalmazza, nem az életkort. Az életkor kiszáml· 
tásához tehát tudni kell, hogy most melyik év van. Ezt a gép magától nem tudja. Ha 
viszont a programba beírjuk. akkor a program csak az idén fog mOködni, illetve minden 
évben át kell Imi. Nem volna-e jobb a kezelőtől minden futtatáskor külön adatként 
megkérdezni a folyó évszámot? Ez azzal az előnnyel is járna, hogy a program nemcsak 
azt tudná megállapítani, hogy most milyen a kor szerinti megoszlás, hanem azt is, 
hogy milyen volt vagy lesz egy tetszőleges másik évben - csak azt kellene „folyó év· 
ként" begépelni; 
Ha a folyó év is bemen6 adat, akkor a program csak ebben az évszázadban működjön? 
Ez azért lényeges kérdés, mert tudjuk, hogy 
• az e században született nők, illetve férfiak személyi számának első jegye 2. il· 

letve 1, 
• a múlt században születetteké 4, illetve 3. 
de nem tudjuk, mi lesz a jövő században születőké. Arra a kérdésre tehát, hogy tervez· 
zük-e a programunkat arra is, hogy a jövő században születőket is feldolgozhassa, a jö· 
vő században is működjön, nemmel célszerű válaszolni, mégpedig részben a fenti 
bizonytalanság miatt, részben pedig azért, mert a századfordulóig a konyv megírásakor 
még másfél évtized van hátra, s a m1 példaprogramunknál komolyabb programoktól 
sem várhatnánk ilyen hosszú élettartamot, 
Felkészüljünk-e speciális személyi számú emberekre (Magyarországon tartózkodó kúl· 
foldiek stb.). akiknek a személyi száma nem az 1- 2- 3 - 4 számmal kezdődik? Erre is 
nemmel válaszolunk, mert ez nem gyakorlati, hanem bemutató példa; az 1-2-3-4-
gyel kezdc5dő személyi számok válogatása bőven elég lesz a bemutatandó programozási 
lehetőségek szemléltetéséhez, és ahhoz is, hogy az olvasó - ha a programot éppen 
ilyesmire kívánja ténylegesen alkalmazni - beépítse a most kihagyott kiegészítést; 
Mit 1elent a feladat szövegében az „és lgy tovább"? Nyolc korcsoportot az átlagos vár· 
ható élettartamig? Tízet, hogy a kilencvenkilenc éveseket is számba vehessük? Tizen· 
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kettőt, hogy a nótabeli száztizenhat éves barna kislány is beleférjen? Ez az utóbbi lát· 
szik a legcélszerűbbnek: válasszunk a programunknak olyan érvényességi tartományt, 
amelyet gyakorlatilag sohasem léphet túl . Lehet ugyanis, hogy tobb millió felhasználás 
közül csak egyetlenegyszer volna :;zükség arra, hogy a száztlz-száztizenkilenc évesek 
korcsoportjával is foglalkozzunk, de a program ekkor sem volna képes ónmagát kijaví
tani; leállna, hibát jelezne, ha nem gondolnánk mi magunk korábban erre az igen ritka, 
de azért nem lehetetlen esetre. A jó programírás egyik titka éppen az, hogy a lehető 
legkevésbé valószlnO eseteket is éppen olyan komolyan kell számba venni, m int a vár
ható leggyakoribbakat. A programhibák döntő hányada sohasem a valószínű, gyakori, 
tömeges esetek feldolgozásakor következik be. 

Eldontöttük tehát a négy kérdést : a programunk bármelyik évben működjön; de csak a 
folyó évszázadban; csak az 1-2-3-4 számmal kezdődő személyi számokkal foglalkoz
zon; 12 korcsoport legyen, a nulla- kilenc évesek csoport1ától a száztíz-száztizenkilenc 
évesekéig. 
Adatokat számlálni már tudunk· nullázunk egy S7ámlálót (egy erre a célra kitalált válto· 
zót), és alkalmanként hozzáadunk az értékéhez egyet-egyet. 

Vajon most hány változóra lesz szükségünk? Az egyes korcsoportokba tartozók számlá 
lása kor korcsoportonként egyre, vagyis összesen tizenkettőre? Vagy minden egyes szemé
lyi szám tárolásához egyre-egyre, azaz összesen húszra? Esetleg személyi számonként és 
korcsoportonként külön számlálóra, tizenkétszer húszra, vagyis kétszáznegyvenre? 
Amikor egy személyi számot feldolgoztunk, vagyis beolvastuk, megállapítottuk bel61e az 
életkort, és megnoveltük a megfelelő számláló értékét, akkor nincs rá tovább szükség eb 
ben a feladatban! Nyugodtan elfelejthetjük, és a helyére. ugyanabba a változóba olvashat
juk be a kovetkező személyi számot 
Ha azonban egy személy például az otodik korcsoportba tartozik, akkor ahhoz, hogy tud
juk, hány fö tartozik most már vele együtt ebbe a csoportba, tudnunk kell , hogy eddig 
hányan tartoztak ide. Vagyis tudnunk kell minden egyes korcsoportról az odatartozók 
számát végig, a program végrehajtásának teljes folyamata alatt. Ehhez t izenkét változó 
kellene, és - eddigi eszközeink felhasználásával - kb. ugyanannyi feltételvizsgálat. 
A logikánk azt diktálja, hogy olyan módszert kellene használnunk, amely lehetővé teszi , 
hogy a korcsoportok számlálóira ne külön-külön adatnevekkel, hanem a sorszámaikkal 
utalhassunk : ö tödik korcsoport, második korcsoport és így tovább. 

Programunk a 103. ábrán látható. 
A 10-es sor felteszi a kérdést, ki írja a kérdőjelet, majd beolvassa a folyó évszámot az EV 
nevű változóba . 

DEKLARÁLÁS A 20-as sort deklarációs utasításnak hívjuk. Ez közli a géppel , 
DIM hogy most nem egy CSOP nevű adata lesz , hanem 12. Ezeket 

a program további részében (tehát a programnak a deklarációs 
utasítás végrehajtása után következ6 részében) a CSOP adatnévvel és sorszámmal jelölhe t 
jük: CSOP(Ol. CSOP(l). CSOP(2) és így tovább, CSOP(11) 1g. (A tizenkét elem tehát nem 
az elsőtől a tizenkettedikig tart, hanem a nulladiktól a tizenegyedik1g.) 
A 20-as sor végrehajtásakor tehát a gép lefoglal 12 adatnyi helyet a tárban a CSOP adatso· 
rozat, adattomb számára, és ezt meg is jegyzi. 
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H.3. I HPUT 11 MEL1
T

1 I k. EVF'E SZAMOL.JRK 11
; E'·/ 

20 DIM C:3QP( 11 ) 
11 0 F0=1 
120 PRHff 11 A 11 

.: 

140 PR I tH FO; 11 
• FO SZEMEL'T' I SZAMA =" ; 

150 INPUT SZ.t 
160 SZ=VAL CMI DS (SZS , 2,2>)+1900 
17(1 IF L EFTS•: SZ$ , 1 ) ) "2 11 THEN SZ= SZ- 10'.::1 
180 EK=E· ... ·-sz : F'RHff , EK; 11 E\JES. 11 

190 CSOP CEK/ 10)=CSOP( EK/10 ) +1 
200 FO=F0+1 IF F0<=20 THEN GOTO 120 
2 1 ('.:1 PF'ItH ":111 PF' Il ff . "f:::uF.:c:::OPOF'TOK · 11 

220 PRINT 
230 I=0 
24 0 PRIMT r , 00

-
11 

.: I+9, 11 E'·/ . 11 
.: TAB.-2~.:; . :. : 1~:::::uF· < I.-"lfn; "FO . 11 

250 I=I+10 IF I <= 110 THEN Goro 240 
103. ábra 

A 1 20- 150-es sorok hatása csupán egy újabb kérdés megjelenítése és a hozzá tartozó 
adat beolvasása : 

A 1 . FO SZEMELYI SZAMA = ? 
A 2. FO SZEMELYI SZAMA = ? 

Ilyen kérdések jelennek meg, attól függően, hogy a FO értéke éppen mennyi. 
Most kezdetben a FO értéke 1, mert a 110-es sorban fgy állítottuk be. Kiíród ik a kérdés, 
a kezelő befrhatja a választ (szóközök nélkü l), és a vezérlés a 160-as sorra kerül. 
A matematikai kifejezések kiértékelését a gép a legbelső zárójellel kezdi. Legbelül ez áll : 

MID$(SZS,2,2) 

ahol SZ$ tartalma a személyi szám. A függvényérték tehát a szemé lyi szám 2. és 3. jele: 
a második jeltől kezdődő kételemű szövegrészlet. Tudjuk, hogy ez a szü letési év utolsó 
két számjegye. 
Ennek a számértékét úgy kapjuk meg, hogy a VAL függvénnyel számmá alakítjuk: az 
egész fenti kifejezést beírjuk a VAL utáni zárójelbe. 
Megvan tehát a születési év utolsó két jegyéből á lló szám. Hogyan kapjuk meg ebből a 
születési évet? Ha valaki például 1928-ban született, eddig azt kaptuk, hogy 28. Hogyan 
lesz ebből 19287 Nyilván úgy , hogy hozzáadunk 1900-at. Így alakul k i a 160-as sorban 
SZ érték e. Ismét fe lhfvjuk a figyelmet arra, hogy SZ és SZ$ közön semmi kapcsolat 
nincs, ez két kü lönböző adat. 
Eddig rendben vagyu nk - k ivéve a múlt században születettek esetét. Ha valak i 1897-ben 
született, személyi száma második-harmadik jegye 97, ehhez adtunk 1900-at, lgy a szüle
tési év szerintünk 1997. A 170-es sor ezt a hibát korrigálja: ha az illetéí a múlt században 
született (amit onnan t udhatunk , hogy személyi számának első jegye 3 vagy 4 ). akkor az 
eddig k iszám olt születési év százzal több, mint kellene; ezt a százat le kell vonni be· 
lőle. 
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Mivel a LEFT$ függvény szöveget ad eredményül, összehasonlitani is csak szöveggel le
het. A 

LEFT$(SZ$, 1) > "2" 

vagy a 

VAL(LEFTS(SZ$,1)) > 2 

feltétel egyaránt jó, mert számot számmal vagy szöveget szöveggel összehasonlíthatunk, 
de keveredve nem. 
A 180-es sor számolja ki az életkort a folyó évből és az előbb meghatározott születési év
ből. Utána informálja a felhasználót, kezelőt, hogy milyen eredményre jutott. Ez nem fel 
tétlenül tartozik a feladathoz, de jó ellenőrzési lehetőség: a kezelő itt esetleg rájöhet, hogy 
hibát követett el. 
A 190-es sor végzi a számlá lást. Vo ltaképpen 12 számlálónk van: minden korcsoportnak 
egy. Most meg kell növelni eggyel valamelyiknek a tartalmát, mégpedig azét, amelyikbe 
az a személy tartozik, akinek az életkorát éppen kiszámoltuk. 
Ha az illető 15 éves, akkor az egyes, ha 115 éves, akkor a 11 -es, ha 5 éves, akkor ugyan
annak a CSOP nevű adatcsoportnak a nullás sorszámú elemét kell megnövelnünk. 
Észrevehetjük. hogy ebben a speciális esetben a növelendő elem sorszáma éppen úgy ke
letkezik, hogy az életkor utolsó számjegyét levágjuk. Ezt bonyolult szövegfüggvények he
lyett a következőképpen is megtehetjük: osztjuk a számot t ízzel lfgy 15-ből 1,5, 115-blSI 
11,5, 5-blSI 0.S lesz). és vesszük az így kialakult szám egész részét (azaz 1 ,5-ből az 1-et, 
1 1,5-blSI a 1 1 -et, 0,5-blSI a O-t). Ez most éppen a kívánt sorszám! 

INDEX, 
IND EXELÉS 

Ha a sorszámként nem egész számokat használunk, a gép auto
matikusan elvégzi az egész rész képzését. Így bőven elég, ha 
ennyit mondunk: CSOP(EK/10). Ez azt jelenti , hogy osszuk 

el az EK életkort tízzel. Az így kapott hányados az a sorszám, ahányadik elemét a CSOP 
adattömbnek meg kell növelni. Vagyis annak a tömbelemnek kell az eddigi értékéhez 
egyet hozzáadni. (Ha pedig EK/10 nem egész, akkor az egész része jelenti a sorszámot, 
a növelni való elem sorszámát.) Ezt a zárójelben levlS sorszámot (konstanst, változót vagy 
kifejezést) nevezzük indexnek, illetve indexkítejezésnek . 
Meddig folyjon ez az egész eljárás? Amíg mind a 20 személy adatát fel nem dolgoztuk. 
Eddig az elsőnél tartunk . 

INDEX- Növeljük meg tehát a FO értékét (200-as sor). Most 2 lesz. 
LÉPTET ÉS Meg kell még ismételni az eljárást? Ha a FO ezzel még nem 

lépte túl a 20-et, akkor igen, egyébként nem. Vagyis: ha 
a FO nem lépte még túl a 20-.at, akkor kezdjük újra az egészet a 120-.as sortól, az új sze
mély személy i számának a megkérdezésétlS I. (A 140-es sor persze ekkor már az újabb 
sorszámot fogja kiírni.) 

INDEXH ATÁR A gép persze hibát jelezne, ha az adattömb huszonegyedik ele
mét akarnánk felhasználni, hiszen a tömböt úgy deklaráltuk, 
hogy a felslS index határ 20 

Ha az e ljárás végrehajtása a következő személyi számra is megtörtént, a FO értéke megint 
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növekszik, és lgy tovább, mlg e l nem érünk a huszadik személyig. Az ő személyi számát 
is beolvassuk és fe ldolgozzuk, majd megnöveljük a FO értékét, amely lgy 21 lesz. A 200-as 
sorban megkérdezzük, kisebb vagy egyenlő-e még, mint 20. Ez a feltéte l most már nem tel · 
jesül, tehát a GOTO végrehajtása nem következik be, vagyis a programvégrehajtás a soron 
következő, azaz a 210-es sorral fo lytatódik. 
A 2 10 -es sor törli a képernyőt, majd kiírja az eredménytáblázat elmét. A 220-as sor egy 
üres sort ír a képernyőre, hogy ne folyjon össze annyira a clm a táblázattal. 
A 230-250-es sorok összetartoznak. A 230-as beállítja az 1 nevü, eddig nem használt vál· 
tozó értékét O·ra . A 2 40-es sor hatására most ez jelenik meg a képernyőn: 

0-9 EV. . .. FO 

ahol a ... helyén az a szám áll, ahány 0 és 9 év közötti személy volt a csoportban. A 0 
azért jelenik meg, mert ez az 1 értéke. A 9 azért, mert ez az 1+ 9 értéke. A létszám azért, 
mert ez a CSOP( 1/ 10) értéke, amint ezt korábban megbeszéltük. 
A 250-es sor (a 200..ashoz hasonlóan) továbbszámlál, mégpedig ezúttal tízesével, és vissza· 
küldi a vezérlést mindaddig, amíg 1 túl nem lépi az utolsó korcsoport alsó évszámát, a 
110-et. Az utolsó kiirt sor tehát a 110-119 évesek sora lesz, ahogy akartuk . 

FOR 
TO 
NEXT 

STEP 

A 1 10-es sort persze kicserélhetjük a szabványos tevékenység
szerkezetek tárgyalásakor megismert új utasításra : 

110 FOR FO= l TO 20 

és a 200..as sort a 

200 NEXT FO 

sorra, továbbá a 230..as sort a 

230 FOR l= O TO 110STEP10 

sorra , valamint a 250-est a 

250 NEXT 1 

sorra; pro!Tamunk ugyanúgy működik, mint korábban. Az 1 F-es megoldást azért mutat· 
tuk be, mert lgy a végrehajtásnak ezek a részletei is jobban láthatók. 

A tömbökkel kapcsolatban tudni kell, hogy nemcsak olyan tömbök léteznek, mint ami· 
lyenek a mintaprogramunkban voltak. A 

DIM TAB LA (20,14) 

utasítás például olyan tömböt hoz létre, amelynek 21 sora és 15 oszlopa van, összesen te· 
hát TAB LA(0,0)-tól TAB LA(20, 14) -ig 315 eleme. 
Háromdimenziós tömbök is létezhetnek; ezeket még könnyű is térben elképzelni. Használ· 
hatunk azonban ennél több dime nziót is, amíg csak a tár be nem tel ik. Így például a gép 
elfogadja a 

DIM NAGY(1 ,1 ,1,1,1,1 ,1,1,1,1,1,1) 

deklaráció t is; más kérdés, hogy ritka lehet az a feladat, amely ilyen tömb használatát 
kívánja meg. 
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Az egyes dimenziókban is akkora lehet a kiterjedés. amekkorát csak a tár megenged. Így 
például a gép elfogadja a 

D IM SOK{7776) 

deklarációt is. 
A sokdimenziós. illetve a sokelemű tömbök esetében persze a további adatok. illetve maga 
a program által felhasználható tárkapacitás csökken. 
Szövegekből is képezhetünk tömböket. például a 

D IM SZOVEGEK$(5) 

deklaráció olyan tömböt hoz létre. amelynek hat eleme van, mindegyik egy-egy szöveg. 
Ha a feladat nem olyan, hogy a nulladik elemnek (nulladik sornak. oszlopnak) kifejezett 
értelme van, inkább érdemes kihasználatlanul hagyni. és az egyes sorszámú elemekkel kez· 
deni a munkát. minthogy felhasználjuk a nulladikat is valamilyen sorszám-transzformáció· 
val. és aztán belezavarodjunk saját programunkba. 
Attól, hogy a programunkban szerepel egy tömb. még lehet ugyanolyan nevű egyszerű 
változónk is. Tehát ugyanúgy. ahogy a numerikus és a szöveges változók azonos nevei 
nem zavarják egymást, az egyszer(} vá ltozók és a tömbök nevei sem. A programunkban 
nyugodtan lehet egy időben X nevű és X$ neva egyed i adat. ugyanakkor X nevű és X$ ne
vO tömb is . {Más kérdés, hogy célszerű-e az ilyen névazonosság.) Csak egy tilos: hogy le
gyen például egy X nevO egydimenziós és ugyanakkor egy X nevű kétdimenziós tömb is. 
Ha egy tömböt deklaráltunk. ugyanaz a név még egy tömbdeklarációban nem fordulhat 
elő . Ez annyira így van, hogy ha például egy DIM utasítást egy ciklus belsejébe írunk vé
letlenül. akkor az utasítás másodszori végrehajtásakor hibajelzés jelenik meg, és a prog· 
ramfutás megszakad. Ugyanolyan névre va ló deklarációt a gép akkor sem enged meg. ami
kor pedig nincs ellentmondás, mert mind a kétszer ugyanazt akarjuk. 

Ha DIM utasítás nem volt a programban, s egy változónevet mégis úgy használ unk, mint
ha tömbnév volna, például ha a programban megjelenik az 

55 X(3)=0 

utasítá s, akkor a gép úgy viselkedik, mintha lett volna egy 

54 DIM X(10) 

utasítás is. Tehát a BAS IC ilyenkor automatikusan előírja magának, hogy létezzen egy X 
nevű tömb összesen 11 elemmel (a nulladiktól a tizedikig). Ugyanezt több dimenzióban 
is megteszi· a tömbelemek ilyenkor is mi nden dimenzióban O-tól 10-ig számozódnak. Ha 
ezek után mégis végrehajtódik egy DIM. az persze most már h ibának számít . 
Befejezésül két apróság. amellyel szebbé tehetjük a fejezet mintaprogramját: 

130 IF F0= 1 OR F0= 5 THEN PR INT "Z"; 

Ez az utasítás azt eredményezi. hogy a program nem úgy kérdez. hogy mennyi A 1 . FO. 
A 2 . FO stb. személyi száma, hanem az 1 . és az 5 . fő sorszáma előtt rendesen kiírja az 
AZ névelőt. 

140 PA INT FO;„ 0 . FO SZEMELYI SZAMA= „; 
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Itt csak egy új jel, az oszton négyzet jelent meg a pont előn. Hatása az, hogy a program 
visszalép a szám (a FO értéke) után automa tikusan, letilthatatlanul megjelenő szóközre, 
és a pontot oda írja majd ki; a sorszámnevet jelző pont tehát közvetlenül a szám után jele· 
nik meg és nem egy pozícióva l arrébb. Az osztott négyzetet a megfelelő kurzormozgató 
gombnak. a bal felé mutató nyílnak az idézőjel utáni begépelésével illesztettük a szövegbe. 
Tapasztalatunk szerin t egy-egy program felhasználói megítélésében (ha a programot nem 
kizárólag a saját használatunkra írtuk) sok szerepe van az ilyen apróságoknak, szépitgeté· 
seknek. Ha a megírásra fordftonunk néhány órát, érdemes ugyanannyi percet még az 
ilyen részletekkel is eltölteni. 

Ezzel lezárhatjuk az elemi ismereteknek azt a körét, amely megalapozza az alkalmazás
hoz elengedhetetlen programozói logika megértését. Ennek efsajátltása és kellő begyakor
lása lehetővé teszi a Commodore-gép „mOkedvelőt' szinten való használatát, egyszerO 
programokmeglrását, és alapot nyújt a magasabb szintO tudnivalók befogadására. 





Irodalom 

Commodore 64 Bedienungshandbuch. COMMODORE GmbH, Frankfurt, 
Commodore 64 felhasználói kézikönyv. NOVOTRADE Rt. 
Commodore 64 Micro Computer Handbuch. COMMODORE GmbH, Frankfurt. 
Commodore Portabte SX-64 Color Computer User's Guide. COMMODORE Ltd. Wayne, 1983. 
Commodore 1541 Disk Drive User's Guide. COMMODORE Ltd. Westchester, 1982. 
Commodore VIC- 1541 floppy disk felhasználói kézikönyv. 
Floppy Disk VC 1541 Bedienungshandbuch. COMMODORE GmbH, Frankfurt, 1983. 
GP- 100VC Benutzer Handbuch. SEIKOSHA CO. Ltd. 
GP- 100VC Graphic Printer Owner's Manual. SEIKOSHA CO. Ltd., Tokyo. 
MPS-801 Dot Matrix Printer User's Manual. COMMODORE BM, INc„ 1983. 
MPS-801 Grafikdrucker Bedienungshandbuch. COMMODORE GmbH, Frankfurt, 1983. 
VC 1541 Floppy Disk Bedienungs Handbuch. COMMODORE GmbH, Frankfurt. 
VIC 1541 Floppy Disk User's Manual. COMMODORE Inc., 1982. 
1530 Datassette Unit Operating lnstructions. COMMODORE Ltd., 1983. 
Dr. Bakó András: Commodore 64 mikrogép programozása. Budapest, 1983. 
Bodor Tibor : Commodore 64 felhasználói segédlet. 1 NTRONI K, Budapest, 1984. 
Bodor Tibor : Commodore 64 lemezkezelés (hallgatói segédlet>. INTRONIK, Budapest, 1984. 
Bodor-Gerö: Aircomp-16 BASIC programozási kézikönyv. PERSONAL, Budapest, 1984. 
Bodor-Gerö : Aircomp-16 BASIC referenciakártya. PERSONAL, Budapest, 1983. 
Bodor- Gerö : A BASIC programozás technikája. SZÁMALK, Budapest, 1983. 
Bodor-Gerö : Bevezetés a korszerű FORTRAN·programozásba 1- 11. SZÁMALK, Budapest, 1983. 
Bodor-Gerő: Segédkönyv a „MIKROGÉPEK" című oktatófilm-, videokazetta-ésdiafilm·sorozathoz. 

Tll - OOK- DIA- MAFILM, Budapest, 1985. 
Gerö Péter: Commodore 64 BASIC (hallgatói segédlet). INTRONIK, Budapest, 1984. 
Halász Árpád : Alapismeretek a Commodore- 64 mikroszámltógép használatához. 
Lángos István : A Commodore 64 mikrogép kezelése és programozása. COMPORGAN. Budapest. 
Dr. Mérey András: AdatSzerkezetek. SZÁMOK, Budapest, 1979. 
Dr. Ury László : Commodore 64 BASIC felhasználói kéz ikönyv 1-11. LSI ATSZ, Budapest, 1984. 
Dr. Ury László : Commodore 64 információs kártya. LSI ATSZ, Budapest. 

Az angol szójegyzék és a kislexikon meghatározásait a T he University Englísh Oictionary (University 
Books, London). a The lllustrated Heritage Dictionary and lnformation Book (Houghton Mifflin 
Company, Boston) és a Computer Dictionary (Howard W. Sams and Co., Inc., lndianapolis) alapján 
állltortuk össze. 

135 





Kis lexikon 

A könyvben használt fontosabb alapfogalmak kiemelésével azoknak akarunk segíteni, 
akiknek ezek a fogalmak még nem egészen maguktól értetődőek. 
A kislexikonban felsorolt foga lmak értelmezése, magyarázata a tárgymutató által megha
tározott helyeken természetesen a könyv szövegrészében is megtalálható, ezért itt csak a 
tömör definíciójukat adjuk meg. 

adatállomány 
Általános értelemben: azonos rendeltetésa, formájú és tartalmú információk összes
sége. Specifikusan: papíron, lemezen vagy kazettán meghatározott rendben és for
mában tárolt adatok halmaza . 

adatbevitel 
Információk, adatok betöltése egy külső adattároló eszközről, például billentyűzet
ről, lemezes vagy kazettás egységrő l a központi egység tárjába. 
Szokásos szinonimák: begépelés, beolvasás, olvasás, betöltés, adatbekérés, input. 

adatblokk _ 
Egymást követő információk, adatok olyan sorozata, csoportja, amely adatátviteli 
szempontból egyetlen megbonthatatlan egységet képez. 
A Commodore szóhasználata blokknak nevezi a lemez egy adott sávjának egy adott 
szektora által elfoglalt lemezterületet és az ezen elhelyezkedő adatmennyiséget is. 

adatcsatorna 
Olyan elektronikus berendezés, amely l ehetővé teszi, azaz vezérli és végrehajtja az 
adatátvitelt a számítógépes rendszer két vagy több eleme, például a központi egység 
és a lemezegység vagy a központi egység és a nyomtató stb. között. 

adathordozó 
Olyan anyag, melyre adatok rögzíthetők (pl. papír, lemez, mágnesszalag stb.). 

adatkiírás 
Információk, adatok kivitele a központi egység tárjából egy külső adattároló esz
közre, például képernyőre, lemezre, papírra, kazettára. 
Szokásos szinonimák: kiírás, írás, nyomtatás, adatkivitel, megjelenítés, output. 
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adattároló eszköz 
Olyan berendezés, amely képes egy meghatározott adathordozóra adatokat felvinni 
és/vagy onnan adatoka1 lehozni (pl. nyomtató, magnetofon, lemezegység) . 

alp rogram 
O lyan utasítássorozat, amely önálló funkciót lát el, és amely a végrehajtás során a 
vezérlést külön utasítás hatására veszi át, illetve adja vissza. 
Szokásos szinonimák: szubrutin, a lárendelt e ljárás. 

a lternatrv szerkezet 
O lyan programelem, amely két egymást kizáró funkciót lát el úgy, hogy ezek közül 
az egyik egy adott feltétel bekövetkezése, a másik pedig ugyanezen feltétel be nem 
következése esetén hajtódik végre. 
Szokásos szinonima : vagylagos szerkezet. 

ASCII 
Amerikai szabványos kód, amelyet eredetileg numerikusan kódolt információk (szö
veg) telexgépen való továbbítására hoztak létre, de később a számítógépes infor
mációtárolásban is a lkalmazták. 

beépített függvény 

ciklus 

Olyan függvény, amely szerepel a gép gyárilag elkészített függvény készletében, és 
így bármely programban külön definiálás nélkül bárhol használható. 
Szokásos szinonimák: gyári függvény, alapfüggvény, belső függvény. 

egy ciklusmagból és az ennek ismétlését megszervező utasításokból álló utasítás
sorozat. 

ciklusmag 
Olyan utasítássorozat, amelynek végrehajtása egy feltételtől függően egymás után 
többször is megismétlődhet. 

ciklusvá ltozó 
Olyan (általában numerikus) változó, amelynek bizonyos értékei meghatározzák 
egy léptetéses ciklus végrehajtását. 

egységszám 
A számítógép külső egységéhez, például nyomtatóhoz, lemezegységhez, képernyő
höz, kazettás egységhez, billentyűzethez stb. gyárilag beállított vagy előre hozzá
rendelt egyedi szám, melynek segítségével a központi egység az adott egységeket 
egyértelműen azonosítani tudja . 

elöltesztelő ciklus 
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Olyan ciklus, amelyben a ciklusmag végrehajtása előtt vizsgáljuk meg a ciklusmag 
ismételt végrehajtását előíró feltételt, azaz a ciklusmag előtt döntjük e l, hogy azt 
újra végre kell-e hajtani. 



esetszétvá lasztás 
Olyan programelem, amely több egymást kizáró funkciót lát el úgy, hogy azok kö· 
zül egy összefüggő feltétel rendszer egy-egy részfeltételének bekövetkezésétől, illetve 
be nem következésétől függően legfeljebb egy hajtódik végre. 

feltéte les szerkezet 
Olyan programelem, amely egy meghatározott funkciót lát el, ami azonban csak 
egy adott fe ltétel teljesülése esetén hajtódik végre. 

hátultesztel!S ciklus 
Olyan ciklus, amelyben a ciklusmag végrehajtása után vizsgáljuk meg a ciklusmag 
ismételt végrehajtását előíró feltételt, azaz a ciklusmag után döntjük el, hogy azt 
újra végre kell-e hajtani. 

index lé ptetés 
Olyan ismétlődő tevékenység, melynek során egy vagy több tömb valamely indexe 
egy adott kezdőértékről indulva minden egyes ismétlődés során egy meghat.irozott 
értékkel megnövelcSdik. 

képerny8sor 
A képernyő egy sora, amely meghatározott számú betOhelyet tartalmaz. (A Com· 
modore esetén ez a képernyő méretétől függetlenül mindig 40. Figyelem! A kép
ernyősor nem azonos a programsorral, amely a Commodore-cm két képernyősort is 
elfoglalhat.) 
Szokásos szinonima: sor. 

közpon ti egység 
A számítógépnek az a része, amely az utasítások tárolására, azok végrehajtására, 
valamint a végrehajtás vezérlésére alkalmas. A Commodore -nál ez gyakorlatilag ma· 
ga a mikrogép. Minthogy a billentyOzettel egybe van építve, magát az egész dobozt 
is szokás központi egységnek nevezni. 

kulcsszó 
Olyan szó, amelynek alapján a gép egyértelműen fel tud ismerni és meg tud külön· 
böztetni egy adott utasí tást vagy utasításrészt, és amely éppen emiatt soha nem 
hiányozhat az utasításból, soha nem használható más célra vagy más szövegössze· 
függésben, mint amit az utasítás megkíván. Tulajdonképpen a kulcsszó határozza 
meg az utasítás vagy utasításrész funkcióját. 

kurzor 
Négyzet alakú villogó jel a képernyőn, amely mindig azon a pozíción áll, ahová a 
legközelebb megjel enítendő jel fog kilródni. A kurzor akkor is így működik, ha a 
jelzése - pl. amikor a program ír a képernyőre - nem látható. 

lemezegység helyreá ll ítása 
Bizonyos hibák hatására a lemezegységet vezérlő berendezés „megzavarodik", nem 
képes a feladatát ellátni. Meghatározott parancs hatására azonban a lemezegység 
alapállapotba, azaz olyan állapotba kerül, mintha most kapcsoltuk volna be. 
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lemez formázása 
Az a folyamat, melynek során a gyári új lemezre felvitetjük azokat a jeleket, ame
lyekre a Commodore lemezegységének szü ksége van ahhoz, hogy a lemezt kezelni 
tudja. 

lemez tartalomjegyzéke 
Magán a lemezen levél o lyan nyilvántartás, amely megadja , hogy a lemezen hol, mi
lyen terjedelemben, milyen tlpusú, milyen névvel azonosltott állomány he lyezked ik 
el. A tartalomjegyzéket a lemezegységbe épített lemezkezeléi program automatiku
san hozza létre, és szükség szerint automatikusan módosltja. 

lemez térkép 
Magán a lemezen levő olyan nyilvántartás, amely megad1a. hogy a lemez mely blokk
jai szabadok, és melyek foglaltak . A lemeztérképet a beépített lemezkez~lö program 
a tartalomjegyzékhez hasonlóan automatikusan kezeli. 

léptetéses ciklus 
Olyan ciklus, amelyben a ciklusmag ismétlését egy változó, a ciklusváltozó értékei 
határozzák meg úgy, hogy a ciklusmag először végrehajtódik a ciklusváltozó kezdö
értékére, majd a végrehajtás után a ciklusváltozó mindig megnöveléidik egy adott 
számértékkel, a növekményértékkel, és a ciklusmag ismételten végrehajtódik 
mindaddig, amíg a ciklusváltozó értéke meg nem halad egy előre megadott vég
értéket. 
Szokásos szinonimák· ciklusváltozóval vezérelt ciklus, FOR utasítással szervezett 
ciklus, FOR-ciklus, FOR-NEXT ciklus. 

pa rancscsatorna 
Különleges csatorna, amely adatforgalom lebonyolftására nem használható. Ezen a 
csatornán keresztül küldhetők el a lemezegységnek szótó lemezkezelő és állomány
kezelő parancsok, illetve ezen keresztül kaphatók meg a lemezegység üzenetei. 

programsor 
Sorvége (RETURN) jeltől sorvége (RETURN) jelig tartó, sorszámmal kezdődő jel
sorozat, amelynek hossza nem haladhatja meg a két képernyősort. 

Szokásos szinonima: sor. 

random á llomány 
A Commodore-gépek sajátos adatállománya, amelynek adatblokkjai a lemezen el 
szórva helyezkednek e l, és amelynek szervezési módja lehetővé teszi az adatblok
kok közvetlen elérését 
Kezelését köny~orozatunk egy előkészületben levő kötete részletesen ismerteti. 

saját függvény 
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Olyan numerikus függvény, amelynek nevét, paramétereit, valamint a függvényérté 
ket meghatározó kifejezést a programozónak kell definiálnia. Ennek megfelelően a 
saját függvény csak abban a programban használható, amelyben definiálva van, ott 
is csak a definiálása után. 
Szokásos szinonimák: programozói függvény, utasltásfüggvény. 



szekvenciá lis szerkezet 
O lyan programelem, emely egy meghatározott funkciót lát el úgy, hogy az minden· 
képpen végrehajtódik. 
Szokásos szinonimák. feltétlen szerkezet, imperatív szerkezet. 

tápegység 

tömb 

Az a berendezés, amelytől a számítógép az energiaellátását közvetlenül kapja. 
A Commodore tápegysége a szükséges tápfeszültséget a hálózati á ramból állítja e l6. 

Azonos típusú adatokból álló adatcsoport, melynek elemeire, az egyes adntokra 
ugyanazzal a nOvvel, a tömb nevével hivatkozunk, de a tömbelemeket a tömbben 
elfoglalt helyüket, pozíciójukat egyértelmOen meghatározó indexek segítségével 
azo noshju k. 
Szokásos szinonimák· adanömb, egydi,...enziós tömb ,.. vektor, kétdimenziós 
tomb - táblázat - mátr x. 

véletle nszám 
Valamilyen eljárással el6álllton olyan számérték, amely semmilyen osszefüggésben 
nincs az ugyanezzel az eljárással el6á1Htott mege16zö számértékkel. 

vezérlés 
Az a tevékenység, melynek során egy utasítás végrehajtása után a gép áttér egy má· 
sik utasítás végrehajtására. 

vezérlésátadás 
Olyan tevékenység, melynek során valamilyen utasítással közvetve vagy közvetle
nül meghatározzuk, hogy valamely utasitás végrehajtása után a gép melyik másik 
utasítás végrehajtására térjen át. 
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Angol-magyar kisszótár 

Azoknak, akik a számítástechnika kapcsán kívánnak megismerkedni az angol nyelvvel, ki· 
gyOjtönük a könyvben előforduló angol szavakat, és megadtuk a kiejtésüket, a szótár sze· 
rinti jelentésüket, valamint a számítástechnikai, elsddlegesen a Commodore szerinti ér· 
telmezésüket. 
A kiejtés meghatározásánál nem a hivatalos angol kiejtésmódot vettük figyelembe, hanem 
a hazai számítástechnikai környezetben leginkább elterjedt, megmagyarosodon szak· 
zsargont, amely a folyamatos magyar beszédbe beépülve is könnyen kiejthetd, és nem 
hangzik modorosan. 

A 

B 

e 

ABS (abs) : az abszolútérték függvény neve 
ADVANCE (advansz) : halad, eldrelép 

- PAPER ADVANCE: papírtovábbítás 
AND (end) : és 

- logikai konjunkcíó műveleti jele 
ATN (a·té-en) : az arkusztangens függvény neve 
ASC (a·es·cé) :a karakterek ASC 11 kódját megadó függvény neve 
ASCI 1 = American Standard Code for lnformation lnterchange 

(a-es-<:é·í·ll : információátvitel céljára létrehozott ameri· 
kai szabványos kód 

BAD (bed): rossz, hibás 
B LK = black (blek) : fekete 
BLU = blue (blú) : kék 
BREAK (bréjk) : megszakít, megszakítás 

a program futásának megszakítása akár szándékosan, 
akár hiba következtébe" 

C = Commodore (komodorl : 
a cég emblémájával jelölt vezérlőgomb, bizonyos bil· 
lentyOfunkciók kiválasztására 
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CHA = character (karakter) : jel 
- a gép 1elkészletének valamelyik eleme 

C LOSE (klóz): becsuk, lezár 
- valamely adatállomány lezárására haszn'1ható utasítás 

CLA = clear (kiír) : tisztít 
- a képernyőt törlő billentyll 

CMO = command (komand) : parancs 
- a kiírást a képernyőről a nyomtatóra átirányító pa

rancs 
COPY (kopi) . másol, másolat 

- adatállományok lemásolására használható parancs 
COS (kosz) : a koszinuszfüggvény neve 
C ASA = cursor (kurzor): 

- a kiírás pozlcióját meghatározó jel a képernyőn 

CTAL - control (kontroll : vezérel, vezérlés 
- vezérlőgomb. bizonyos billentyllfunkciók kiválasuá

sára 
CYN = cyan (cián) : zöldeskék, türkiz 

OEF = definit ion (definísn) : definíció, meghatározás 
- saját függvényeket definiáló utasítás 

DEL = delete (dlllt) : elhagy, kihagy, töröl 
- egy jelnek a képernyőrlll való törlésére szolgáló 

gomb 
OEV ICE (divájsz) : eszköz 

- külső adattároló eszköz, pl. lemezegység, kazettás 
egység stb. 

0 IM = dimension (dimensn) : dimenzió 
- tömböt definiáló utasftás 

O IAECT (dájrekt) : közvetlen 
ILLEGAL DIAECT EAAOA : tilos közvetlen adatbe
vitel. azaz az INPUT utasítás parancsként nem ad
ható ki 

0 IV IS ION (divísn) : osztás 
- OI VIS ION BY ZEAO: nullával osztás 

0 A IV E (drájv) : meghajtó 
- tulajdonképpen a lemezegység 

EJECT (idzsekt) : kivet, kidob 
- a kazetta kivételére szolgáló billentyll 

ENO (end) : vége 
- program végét jelzll utasítás 

EAAOA (eror) . hiba 
EX ISTS (egziszc) : létezik 

- FILE EXISTS: az állomány már szerepel a lemezen 



F 

G 

H 

EXP exponcntial (ekszp) : az ex függvény neve 
EXTRA (eksztra) valamin túli, valamit meghaladó 

folosleges. folösleg, tobblet 
- EXTRA IGNORED a folosleg elhagyva 

F FWD - fast forward (faszt forvard) : gyors előrehaladás 
- a kazetta clőrecsévélésóre szolgáló gomb 

F ILE (fájl) állomány 
külső ada thordozón, pl. lemezen vagy kazettán levő 
adatállomány vagy program 
F 1 LE NOT FOUND· az á llomány nem található 
FILE EX ISTS: az állomány már szerepel a lemezen 

FN funcuon (ef e n , fánksn) · függvény 
- a sajá t függvények nevének első két betűje 

FOR (fo1) . valami szerint 
egy adott ciklusváltozó adott kezdőértéke, végértéke 
és növekményértéke szertn t lépt etéses ciklust szerve
ző u tasitás kulcsszava 

FOU ND (fáund) talált, találva 
- annak jelzése. hogy a keresett állományt a gép megta

lálta a külső adathordozón, kazettán 
FUNCTION (fánksn) : függvény 

GOSUB go subrouune (gószáb, gószub): menj a megadott 
szubrutinra 

vezérlésátadás a megadott sorban kezdődő alprogram 
első utasí tására 

GOTO go to (gótu) . menj a megadott sorra 
vezérlésátadás a megadott sor első utasítására 

GRN green (g1in) . zold 

HOME (hóm) otthon, haza 
a kurzort a k11ndulási helyére, azaz a képernyő bal 
felső sarkába mozgató gomb 

1 F (1f) . ha 
- a feltételes utasítás kulcsszava 

IGNORED (1gnórd): figyelmen kívül hagy, mellőz, elhagy 
- EXTR A IGNORED: a folosleg elhagyva 

1 L L EGA L (1l ígol) nem megengedett, érvénytelen 
- I LLEGAL DIRECT ERROR : tilos kozvetlen adat

bevttcl, nem megengedett 1 NPUT parancs 
1 N ITIALIZE (1nis1olájz): kezd, kezdőértéket beállít 

- a lemezegység alapállapotát helyreállító parancs 
INPUT (input) bemenet, bevitel 

- adatok bevitelére, beolvasására szolgá ló utasítás 
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INST = insert (inzert): beilleszt, inzertál 
- a képernyőn levő jelek közé új jel beszúrását lehető· 

vé tevő gomb 
INT = integer (intidzsör): egész 

- a törtből egész számot létrehozó függvény 

LEFT (lett) : bal, bal oldali 
- a szöveg bal oldaláról jelsorozatot kiemelő, leválasztó 

függvény 
LEN = length (len, lengsz) : hosszúság 

- a szöveg hosszát, karaktereinek számát megadó függ· 
vény 

LET (let) : legyen 
- az értékadó utasltás nem kötelező kulcsszava 

LIST (liszt) : lista, listáz 
- program vagy lemez-tartalomjegyzék kiírására utasltó 

parancs 
LOAD (lód): betölt 

program vagy tartalomjegyzék betöltése a tárba le
mezről vagy kazettáról 
LOAD ERROR: a betöltés sikertelen volt 

LOADING llóding) : betöltés 
- a betöltés folyamatban van 

LOCK (lok) : zár, rögzít 
- SHIFT LOCK: a váltógomb hatását rögzítő, illetve 

oldó gomb, váltózár 
LOG (log): a természetes alapú logaritmusfüggvény neve 

MEMORY (memori): tár, tároló 
- OUT OF MEMORY (aut ov memori) : a tár megtelt, 

kimerült a tárkapacitás 
MID = middle (mid, midl): közép, közepe valaminek 

- a szöveg közepéből jelsorozatot kiemelő, leválasztó 
függvény 

MISMATCH (mizmecs) : nem egyezik, nem Illeszkedik, eltér 
TYPE MISMATCH: a mOveletben részt vevő adatok 
típusa nem egyezik meg, vagy egy függvény paramé
terének a típusa nem felel meg a függvénynek 

NEW (nyúl : új 
a tárban levő programot törlő parancs, amely ezáltal 
új program begépelését teszi lehetővé 
gyári új lemez formázását, illetve már formázott le· 
mez törlését előíró kulcsszó 

NEXT (nekszt): következő, soron következő 
- a léptetéses ciklus végét jelző utasítás 



0 
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NOT (not) : nem 
üzenetekben használatos tagadószó 

- a logikai negáció mOveleti jele 

OK (oké): minden rendben 
- valamely mOvelet (általában ellenőrzés) sikerességét 

jelző üzenet 
ON (on) : valamire vonatkozóan, valamitől függően 

- egy változó értékétől függően végrehajtható eset· 
szétválaszlást elrendelő utasitás kulcsszava 

OPEN (ópen) : nyit, nyilás, megnyitás 
- adatállományokat megnyitó utasítás 

OR (or) : vagy 
- a logikai diszjunkció mOveleti jele 

OVERFLOW (overfló) : túlcsordulás 
OVERFLOW ERROR: valamely adat értéke megha· 
ladta azt a mértéket, ami a tárban még ábrázolható 

PAPER (péjpör) : papír 
PEEK (pik) : bekukucskál, rápillant 

- adatkiolvasás a tár egy meghatározott helyéről 
PLAY (pléj) : játék, lejátszás 

- a kazettát lejátszásra elinditó gomb 
POKE (pók): beledöf, megpiszkál 

- adatbevitel a tár egy adott helyére 
POS = position (pozisn) : pozlció, helyzet 

- a kurzor pillanatnyi helyzetét megadó függvény neve 
POWE R (pauer) : erő, erőforrás 

tápfeszültség 
- a tápfeszültség csatlakozóját vagy kapcsolóját megje· 

lölő felirat 
PRESENT (prezent): jelen van, kéznél van 

NOT PRESENT: arra utaló üzenet, hogy valamely 
használni kivánt külső egység nincs a géppel összeköt· 
ve, vagy nincs bekapcsolva 

PRESS (presz) : nyom, megnyom 
- PRESS PLAY ON TAPE: nyomja meg a lejátszást el· 

indító gombot a kazettás egységen 
PRG = program (program) : program 

- a program jelzése a lemez tartalomjegyzékében 
PR INT (print) : nyomtat, nyomtatás 

- adatkivitel, kiirás a tárból valamely külső adathordo
zóra, pl. képerny6re, papirra, lemezre, kazettára 

PU R = purple (pörpl): bíbor, 1 ila 
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OUANTITY (kvóntiti) : mennyiség 
általában paraméterként használt kifejezés, változó 
vagy konstans értéke 
1 LLEGAL OUANTITY: értelmezési tartományon kí· 
vü l esc5 paraméterérték 

A EADY (redi) : kész, készen á 11 
- üzemkész, készenlétben áll 
- NOT READY: nem üzemkész 

RECORD (rekord) : rögzítés, felvétel 
a kazenát felvételre elindltó gomb 
PRESS RECORD PLAY ON TAPE: nyomja meg egy· 
idejGleg a fe lvételt és a lejátszást elindító gombot a 
kazettás egységen 

RED (red): vörös 
REDO (redú): megismétel , újra végrehajt 

- hibás adatbevitel megismétlésére utaló üzenet 
- REDO FROM START: újra gépeld be a teljes adatot 

REM = rema rk (rem, rimark) : megjegyzés 
RENAME (rinéjm) : új nevet ad valaminek 

- lemezen levő á llományok nevének megváltoztatására 
szolgáló parancs 

RESTORE (risztórl : helyreállít, megjavít 
- a gép h iba előtti állapotát helyreállító gomb 

R ETU RN (rit örn): visszatér, visszaküld 
a sorvége gomb jelzése, kocsivissza 
a sorvége gomb megnyomásával keletkező jel 
a vezérlést a hívott alprogramból, szubrutinból a hívó 
eljárásba visszaadó utasítás 

REWIND (rivájnd):visszacsévélés 
- a kazena visszacsévélését bekapcsoló gomb 

R IGHT (ráj t ): jobb, jobb oldali 
- szöveg jobb oldaláról jelsorozatot kiemelc5, leválasztó 

függvény 
R NO = random (rendom): véletlen, véletlenszerO 

- a véletlenszámot előállító függvény neve 
RUN (rán) : f u t, futás 

a program végrehajtását elindrtó parancs; voltakép
pen : rajtl 
a kazettáról a program betöltését és elindltását el6· 
idéző gomb 

RVS - reverse (rivörz): átvált, ellenkezőjére cserél 
a képernyő alapszínének és a kilrás színének felcseré· 
lésére szolgáló gomb 
RVS ON: a szJncsere bekapcsolása 
RVS OFF (rivörz of): az eredeti színek visszaállítása 
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SAVE (széjv) : megment, tartalékol 
- a programot lemezre vagy kazettára kimentél parancs 

SAVING (széjving) : kimentés 
- a p rogram kimentése folyamatban van 

SCRATCH (szkrecs) : kivakar, levakar, töröl 
- állományok lemezről va ló letörlésére használható 

parancs 
SEARCHING (szörcsing) : keresés, kutatás 

- a betöltendő program keresése a szalagon vagy a le
mezen folyamatban van 

SG N = sign (szájn ): jel, eléSjel 
- az eléSjel- (szignum) függvény neve 

SH 1 FT (sitt) : váltás 
- a billentyOzetet az írógép alsó, illetve fe lső állásának 

megfelelő állapotba átállító váltógomb 
SIN (szini : a szi nuszfüggvény neve 
SPC - space (szpéjsz): szóköz 

- a k iírandó szövegben szóközöket e lhelyezc5 függvény 
SOR = square root (es-kú-er. szkver rút) : a négyzetgyökvonó 

függvény neve 
STATUS (sztéjtösz, státusz) : állapot 

- a z állomány végének elérését jelzéS változó 
STEP (sztepl : lépés 

- a léptetéses ciklus lépésközét, növekményparaméterét 
meghatározó kulcsszó 

STOP (stop, sztop) : állj 
- a program futását megszakító, leállító gomb 
- az ugyanezt a hatást kiváltó utasítás 

STR = stríng (es-té-er, sztring) : füzér , jelsorozat 
- szöveg 
- a numerikus értéket szöveggé átalakító függvény 

SUBSCR IPT (szábszkript) : index 
valamely tömbelem tömbön belüli pozícióját megha
tározó érték 
BAD SUBSCRIPT: az index értéke tú llépte az index
határokat 

SYNTAX (szinteksz): szintaxis, mondattan 
nyelvi helyesség 
SYNTAX ER ROR: nyelvtani szabályokat sértő, pl. 
helyesírási hiba, formai lag hibásan megfogalmazott, 
leírt parancs vagy utasítás 

TAB (tab) : tabulátor 
a képernyéSre kiírandó szöveg tabulálására használha
tó függvény 
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TAN (tan): a tangens függvény neve 
T APE (téjp): szalag, mágnesszalag 

- kazetta, kazettás egység 

THEN (den) : akkor 
- a feltételes utasítás kulcsszava a feltétel teljesülése 

esetén végrehajtandó utasítás, utasltások előtt 
TO (tu): · ig 

- a léptetéses ciklus végparaméterét meghatározó kulcs
szó 

TYPE (tájp) : típus 
adattlpus 
TYPE MISMATCH: összeférhetetlen típusú adatok 
fordultak ellS egy kifejezésben vagy egy függvény pa
raméterében 

U NDEF'D = undefined (ándifájnd): nem definiált, definiálat
lan, meghatározatlan 
- UNDEF'D FUNCTION: definiálatlan. ismeretl en 

függvény 
USR = user (júzer) : felhasználó 

- a felhasználói függvény neve 

V AL = vatue (veljú): érték 
- numerikus érték 
- a szöveget numerikus értékké átalakító függvény neve 

VALI DATE (velidéjt) : érvényesít, megalapoz 
- a lemez tömörítését elrendelő parancs 

VER I FY (verifáj): ellenőriz, bizonyít 
a tárban és a lemezen vagy kazettán levő program ösz
szehasonlltását elrendelő parancs 
VERIFY ERROR : az összehasonlított programok 
nem egyeznek meg 

VERIFYING (verifájing) : ellenőrzés, egybevetés 
- a program ellenőrzése folyamatban van 

WHT = white (vájt) : fehér 

YEL = yellow (jeló) : sárga 



Tárgymutató 

Tárgymutatónk a kónyvben el<'.Sforduló összes BASIC ut asítást és kulcsszót tartalmazza. 
Ezenk ívül szerepelnek benne az alapvető mikrogépes és programozástechnikai fogalmak 
Is. A feltüntetett olda lszámok a címszó e ls<'.S eli$fordulási helyét adják meg, valamint azc>
kat a helyeket, ahol az a korábbiaktól eltér<'.! szövegösszefüggésben vagy a korábbiakhoz 
képest bővebb információk kal e llátva szerepel. 

A ABS 103 
adatállomány 61 
- azonosítása 61 , 70, 71 , 89 
- lezárása 62, 89, 90 
- megnyitása 61 , 89. 90 
- végjele 62. 63 
adatbevitel 30, 61 , 81 
adatb lokk 61 
adatcsatorna 69 
adatkiírás 32, 33. 38, 61 . 89. 91 , 92 
adatnév 29 
adattípusok 35 
alprogram 51 , 10 1 
- hívása 51 , 52 
alternatív szerkezet 96 
ANO 50 
ari t metikai maveletek 31 
ASC 113 
ASCII kód 9 1, 113 
átalakítás számmá 103. 117, 119 
átalakítás szöveggé 117 
ATN 103 
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BAD SUBSCRIPT 130 
beépített függvény 101, 103, 124 
billentyűzet 18, 41 , 42 
BLK 39, 41, 43 
BLU 39, 41 
BREAK 72 

e CHRS 62, 113 
ci klus 97, 98, 99 
ciklusmag 100 
ciklusváltozó 100 
- kezd6értéke 100 
- növekményértéke 100 
- végértéke 100 
CLOSE 6 1 , 62, 71 , 89, 90 
CLR gomb 19 , 23, 43, 124 
CMD 90 
Commodore-gomb 39, 43 
COPY 79, 83, 84 
cos 104 
CRSR gomb 19, 21 , 43, 133 
CTRL gomb 39, 40 
csillag 83 

D D EF 122, 124 
DEL gomb 19, 22, 43 
DEV ICE NOT PRESENT 72 
DIM 128 , 131 , 132 
dimenzió 128, 13 1, 132 
D IVISION BY ZERO 112 
dollárjel 35, 71 
DRIVE NOT READY 82 

E egészrész 106, 109 
egész változó 35 
egyéb függvények 103 , 119 
egyedi adatok 10 1 
egyenlőségje l 31 , 122 
egységszám 61 , 6 2 , 69, 88 
EJECT 58 
el6jel 31, 110 
elölteszte16 ciklus 97 
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END 34 
értékadás 31 
esetszéwálasztás 97 
EXP 105 
EXTRA IGNORED 30 

F feltétel 49, 50 
feltételes szerkezet 96 
lel tételes utasítás 49, 50 
FFWD 58 
FI LE EXISTS 82 
FI LE NOT FOUND 72, 75, 82 
FN 106, 122 

FOR 99, 100 
FOUND 59 
FRE 119 
függvény 101, 103, 122 
- értéke 103 
- hívása 103 
- neve 103 
- paramétere 103 

G 
GOSUB 51 , 52, 53, 96, 98 
GOTO 48, 49, 50, 53, 96. 98 
GRN 39, 41 
gyokvonás 101. 103, 110 

H hasonlí tás 49 
hátultesztelő cik lus 98 
hatványozás 27. 31 
hibakód 81 

lekérdezése 81 
HOME gomb 19. 23 

idézőjel 30, 32, 35, 37, 43, 124 
IF 49, 96, 98 
ILLEGAL DIRECT 83 
ILLEGAL QUANTITY 107, 110, 114, 117 
index 130 
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indexelés 130 
indexhatár 13 0 
indexléptetés 130 
indextúllépés 130 
INITIALI ZE 81 , 83 
INPUT 27, 28, 30, 37, 62, 81 , 83 
INST gomb 19, 22 
INT 106, 109 
invertált írás 40 
ismétlc5dc5 adatok 1 27 
ismétlc5dő szerkezet 97 

jel beszúrása 22 
jelkészlet 4 2, 9 1 
jel törlése 22 

kazetta 57 
- el6retekercselése 58 
- visszacsévélése 58 
kazettás egység 57 
- elindítása 58, 59 
- leállítása 58, 60 
képernyősor 32, 43, 45 
képernyő törlése 23 
kérdőjel 38, 83 
kerekítés 124 
kettőspont 43 
kifejezés 31 , 49, 101, 122 
konstans 31, 101 
központi egység 15, 18 
kurzor 20, 21, 22, 120. 133 
kurzorpozíció 120 

LEFTÍ 114 
lemez 66 
- azonos ítója 70 
- formázása 69 
- neve 70 
- tartalomjegyzéke 70 
- tömörítése 80 
- törlése 80 
lemezegység 65 
- helyreá llítása 80. 81 



lemeztartalo m lekérdezése 71 
lemeztérkép 70 
LEN 115 
LET 31 
LIST 22, 45, 90 
LOAD 59, 61 , 71 , 75, 79, 84 
LOAD ERROR 60 
LOADI NG 71 
LOG 107 
logikai kifejezések 49 

M 
megjegyzés 28 
MIDS 115 
mOveletek sorrendje 31 

N NEW 24, 70, 75, 80, 83 
- lemez formázása 70, 80, 83 
- program törlése 24, 75 
NEXT 99, 100, 131 
NOT 50, 96, 98 
numerikus függvények 103 
nyomtatás 32, 89, 90 
nyomtató 85 
- egységszáma 88 
- tesztelése 88 

0 
OK 59, 60, 61, 74, 81 
ON 50, 97 
OPEN 61 , 62, 69, 81 , 89, 90 
OR 50 
OUT OF MEMORY 124 
OVE RFLOW 105 

p PA PER A DVA NCE 87 
papfrtovábbftás 87 
parancs 38 
parancscsatorna 69, 70 
- lekérdezése 81 
PEEK 107 
pi 27, 31 
PLAY 58, 59, 61 
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POKE 39 
pontosvessző 30, 32, 90 
POS 120 
PRESS PLAY ON T APE 59, 61 , 72 
PRESS RECORD & PLAY 59, 61 
PRG 74, 75 
PRINT 32, 33, 38, 61. 70, 89, 91 
program 27 
- befejezése 34 
- betölt ése 59, 75 
- ellenőrzése 60, 73 
- felülírása 77, 78 
- futtatása 24, 61 
- kimentése 58, 73 
- kinyomtatása 90 
- leáll ítása 25 
- lemásolása 79, 83, 84 
- listázása 22, 45 
- neve 58, 59 
- nevének megváltoztatása 79 
- törlése 24, 79, 83 
programnevek rövidítése 83, 84 
programsor 27, 43, 45 
PUR 39, 41 

random állomány 80 
RE ADY 18, 59, 60 
RECORD 58, 59 
RED 39, 41 
REOO FROM START 27, 29 
relációk 49 
REM 28 
RENAME 79, 83, 84 
RESTORE gomb 25, 40, 41 
RETURN 20, 22, 27, 30, 51, 61 , 62 
- gomb 20. 22. 27, 30 
- jel 61 , 62 
- utasítás 5 1 
REWIND 58 
RIGHT~ 117 
RND 107 
RUN 24, 6 1 
- gomb 61 
- parancs 24 
RVS OFF 40, 41 . 43 
RVS ON 40, 41 . 43 
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saját függvények 103, 122, 124 
SAVE 58, 73, 77, 78, 84 
SAVING 58, 73 
SCRATCH 79. 83 
SGN 110 
SHIFT gomb 20, 21, 42, 43, 124 
SHIFT LOCK 20, 2 1, 41 
SIN 103, 110 
sor 28, 43 
- beszúrása 29 
- felülírása 29 
- javítása 38 
- törlése 29 
sorszám 28 
SPC 120 
speciális billentyOk 18, 41 . 42 
SOR 101, 103, 110 
STATUS 62, 63 
STEP 99, 100, 131 
STOP gomb 20, 25, 42, 43, 58, 59, 72 
STRS 117 
SYNTAX ERROR 123 

szabad tá rterület 119 
szalagvége jel 62 
számok normálalakja 37 
százalékjel 35 
szekvenciális szerkezet 95 
színbeállítás 39, 40 
színek 39 
szóköz 29, 38, 120 
szöveg darabolása 114, 115, 116, 117 
szövegek összeillesztése 35 
szöveges változó 35 
szöveg hossza 115 
szövegkezelő függvények 103, 113 
szovegkonstans 30, 33, 35 
szubrutin 51 
- hlvása 51, 52 

TAB 121 
tabulálás 32, 121 
TAN 112 
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tapegység 15 
tártartalom 39, 107 
- fe lülírása 39 
- kiolvasása 107 
T HEN 49, 96, 98 
tizedespont 27. 30 
TO 99, 100, 131 
több u tasítás egy sorban 43 
tömb 127 
tömbdeklarálás 128, 13 1, 132 
TYPE MISMATCH 123 

u 
UNDEF'D FUNCTION 123 
USR 122 
utasítás 27 , 38, 43 

v 
VAL 103, 117, 119 
VALIDATE 80, 83 
váltógomb 20, 2 1 , 42, 124 
vál tozó 101 
- értéke 29 
- kezd6értéke 29 
- neve 29 
véle tlenszám 107 
VERIFY 60 , 73 
VERIFY ERROR 60, 74 
VERIFYING 74 
vessz6 30, 33, 90 
vezérlésátadás 48, 50, 53 
vezérlés visszaadása 5 1 

w WHT 39, 41 

y YEL 39, 41 

z zárójelek 3 1 
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Tibor Bodor- Pét er Gerö 

COMMODORE PROGRAMMING IN PRACTI CE 

INTROOUCT ION 

The book is the first volume of the serial introducing to the handling, programming and 
use of the COMMODORE-64 compute r. 
lt presents the usage of the keyboard, the screen, the casene unit, the disk drive, the 
printer on an elementary level. 
ln addit ion to thls, the book introduces into the basic principles of programming, and 
describes the fundamenta l stat ements of t he CO MMODORE-64 BASIC language. 
The book is basically written for beginners, who are not familiar with the COM MODORE, 
the BASIC, and even the program ming principles as well. 
Ali facilíties covered by the book are based upon the persona! experience of the 
authors. 
Since the book presents tested and executable full programs instead of program parts as 
illustrations, the practical experience o f t he authors can be very easily reproduced, and 
gaining such practice, the Reader will joyfully use the COMMODO RE-64. 
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T11tl5op 6oAop-neTep r ep o 

nPA KTMKA nPOrPAMMMPOBAHMA n EPCOHAJlbHOA MMKP0-3BM TMnA C64 
Cl>MPMbl COMMODORE 

ŰCH08Hble 3 Ha HHR 

3Ta KHHí8 ABnAeTC:A nepBblM TOMOM cepHH, npeACTaBnAIOUleH vnpaeneHHR, nporpaMMH· 

poeaHHA, npHMeHeHHR 3BM C64. 
B COOTBBTCTBHH e 3THM OHa HlnaraeT HB 3neMeHT8PHOM VPOBHB ynpaeneHHe, npHMB· 

H8HHe HeKOTOPblX CpeACTB, TaK KnaBH8TVPbl, HaKOnHTenR HB K8CC8THOH M8íHHTHOH 

neH TB, ne'48T8IOUl8íO yCTPOHCTBa. 

KpoM e lToro BBCACT 'IHTaTenA B OCHOBHble npHHUHnbl nporpaMMHpoBaHHA, npeACT8B· 

nABT 6a30BblH Ha6op KOMBHA eepCHH R3blK8 6eHCHK Ha C64. 
KHHra npeAno>1<etta e nepeyto o-iepeAb HB'IHH810UlHM nonblOBaTenAM, KOTOpb1e He· 

3H8K0Mbl HM KBK e M8WHHOH, a T8K H e AlblKOM 6eHcHK, AB>t<e e OCH088MH nporpaM· 

M Hpo88HHA. 

BOlM O>t<HOCTH, Mlno>1<eHHb1e e KHHre, o6ocHoeaHbl nH'IHbtMH Onb1TaMH aeTopoe. 

nocKOnbKy 8 KHHre H8XOARTCR HB OTABnbHblB OTPblBKH Hl nporpBMM a npoeepeHHble, 

íOT08bl8 K BblnOnbHBHHIO KOMnneKTHble nporpaMMbl, '4HT8T8nH HMelOT B03MO>l<HOCTb 

AnR npHo6peTeHHR TeX onblTOB, e noMOUlblO KOTOpblX MO>t<eT HCnonb30B8Tb C64 e 

P&.AOCTbto e ceoe'1 pa6oTe. 
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