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gondossággal állltották össze. Ennek ellenére előfordulhatnak hibák, amelyekért a DATA 
BECKER GmbH sem garanciát. sem jogi felelősséget nem vállal. 
A könyvvel kapcsolatos bármilyen észrevételt a szerzők köszönettel vesznek. 
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BEVEZETÉS 

Ez a könyv a „ Gépi kódú programozás a Commodore 64-esen" c . könyv folyta
tásának tekinthető. 

Feltételezve, hogy az Olvasó elsajátitotta az ott közölt alapismereteket, ebben 
a kötetben a gépi kódú programok magasabb szintű alkalmazási lehetőségeit 
szeretnénk bemutatni. 
Annak ellenére, hogy a programokat a C-64-es gépre lrtuk , a C-128-as gép 
tulajdonosait sem zárjuk ki az Olvasók köréből. A C-128-as gép átkapcsolható 
C-64-es üzemmódra, a programok tehát változtatás nélkül futtathatóak a 
C-128-as gépen. 
Ha valaki mégis szeretné átlrni a programokat C-128-as üzemmódra, hasznos 
segédeszközökre talál a „ 128 lntern" c. könyvben, Ill. a jelen könyv függeléké
ben található táblázatban. A programok átl rása nem jelent különösebben ne
héz feladatot, hiszen a 128-as operációs rendszer a 64-es rendszer bövltése. 
Aho_I szükséges, mindig utalunk majd a két gép közötti különbözőségre. 

A könyv három fejezetből áll: 

Az első fejezetben részletesen bemutatjuk, hogyan tárolja és ábrázolja a 
Commodore 64-es a számokat, ill. milyen beépltett gépi kódú rutinok teremtik 
meg azt a lehetőséget, hogy az egyik ábrázolási módról áttérjünk a másikra. 
Ismertetjük a beépltett aritmetikai rutinokat. és feltárjuk ezek alkalmazási 
lehetőségeit. A fejezet egyik legérdekesebb része az, amelyben saját USA 
függvénnyel hlvható aritmetikai rutinokat készltünk. 

A második fejezet tartalma biztosan nagyon sok érdekességet nyújt azoknak 
az Olvasóinknak, akik elsősorban gépi kódban programoznak. A fejezet témája 
a Commodore 64-es megszakltási technikája. A rendszermegszakltás fogalmá
nak tisztázása után bemutatjuk a megszakltások kiváltásának lehetőségeit. 
Az elméleti megfontolásokat mindel}ü tt konkrét feladatok megoldására szolgá
ló mintaprogramokkal szemléltetjük. A fejezet utolsó példája egy olyan gépi 
kódú rutin, amely egy BASIC szubrutin megszakltásokkal vezérelt hlvását 
valósítja meg. 

A harmadik fejezetben a BASIC értelmező ( interpreter) és az operációs rend
szer vektorait ismertetjük. 
Az egyes vektorok működését i tt is programok szemléltetik. Példát mutatunk 
arra is, hogy m iként lehet a beépitett vektorokat saját utasltások (pl. a REPEAT
UNTIL utasltáspár) meghatározására felhasználni. 
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1.1 SZÁMABRAZOLÁS A COMMODORE 64-ES ÉS 128- AS 
GÉPEKEN 

A Commodore 64-es és 128-as kétféle belsO számábrázolási móddal rendelke
zlk: 
Az. ábrázolási módok egyike, az olvasó által biztosan jól ismert egész tlpusú 
vagy INTEGER ábrázolás. Az egész tlpusú változó értéke - 32 768-tól + 32 767-
ig terjedhet és tárolása két byte-ot vesz igénybe. A két byte 16 bitje közül a 
legfelsO bit az elOJel meghatározására szolgál. .„. T1. .„„ 

Oeci81ali• Binari• He><adecimalls ------------------------------------
-32768 1 000 0000 0000 ·0000 80 00 
-32767 1 000 °0000 0000 0001 80 01 
-32766 1 000 0000 0000 011110 80 02 
-3276:5 1 000 0000 0&100 0011 80 03 

-2 1 111 1111 11 11 1110 FF FE 
-1 l 111 1111 1111 1111 FF FF 

0 0 000 0000 0000 0000 00 00 
1 0 000 0000 0000 0001 00 01 
2 0 000 0000 0000 0010 00 0 2 

32766 0 111 1111 1111 11 llll 7F FE 
32767 0 111 1111 1111 1111 7F FF 

Az. előjeles 16 bites számábrázoláshoz hasonló a 8 bites elöjeles számábrázo
lás, ahol a számok értéke -128 és + 127 közé eshet és amellyel már találkoz
hattunk a relatlv címzés kapcsán. 
Vannak olyan számltógépes feladatok, amelyek megoldásához elegendőek az 
adott tartományba esO egész számok, ez azonban nem általános. A legtöbb 
feladatot nem lehet megoldani az egész számok körében és nem sokra men
nénk a számltógéppel, ha az nem tudna műveleteket végezni tizedesjegyeket 
tartalmazó, bővebb értéktartományú számokkal. Az ilyen tlpusú számokat a 
gép lebegőpontos formában ábrázolja. A lebegőpontos elnevezést a fixpontos 
ellentéteként értelmezhetjük. A fixpontos számábrézolásban a tizedespont 
helye rögzltett, a rögzltett számú tárolóhelyek valamelyikén. Az egész tlpusú 
számok Is fixpontosnak tekinthetőek, hiszen a tizedespont azonos helyen, az 
utolsó értékes jegy mögött képzelhető el. A lebegőpontos tárolás alapelve 
egészen más. 
Tegyük fel, hogy 10-es számrendszerben dolgozunk. A lebegőpontos ábrázo
láshoz a számot először felbontjuk egy 1 és 10 közé eső szám és 10 (a 
számrendszer alapja) valamely hatványának szorzatára. 
Pl.: 

15 = 1.s.101 

230 = 2.3• 102 

A felbontásban 10 hatványkitevője természetesen negatlv, illetve nulla is lehet: 
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5 = 5•10° 
0.7 = 1.10- 1 

Ha a számrendszer alapja rögzített, a fenti felbontás bármely számra egyértel
műen elvégezhető, azaz minden számhoz egyértelműen meghatározhatjuk a 
mantisszát (utolsó példánkban 7) és a kitevőt (az utolsó példában - 1). A szám 
így kapott alakját normál alaknak nevezzük. A normál alakban szereplő szorzó
tényező (mantissza} értéke mindig 1 és a számrendszer alapja közé esik. 
A normál alakban fellrt számokkal rögzitett matematikai szabályok szerint 
végezhetünk műveleteket: pl. két ilyen alakú szám szorzatát megkapjuk, ha 
mantlsszáikat összeszorozzuk, kitevöiket pedig összeadjuk. Ha a mantisszák 
szorzata nagyobb mint 10, akkor ezt 10-zel osztjuk, és a kitevőt módosítjuk. 
Nézzünk erre példát: 

~ 

A mantisszák szorzata 35, a kitevők összege - 1, a szorzat tehát 35* 1 o- 1
• Az 

eredményt normalizálni kell. A mantisszában a tizedespontot egy hellyel balra 
toljuk és a kitevőt ezzel egyidejűleg eggyel megnöveljük. Ha a tizedespontot 
jobbra kellett volna eltolnunk~ a kitevőt természetesen csökkentenünk kellett 
volna. 
Két normál alakban megadott számot a matematika szabályai szerint csak 
akkor tudunk összeadni. ha a kitevöjük egyenlő. A fenti példában azt a számot 
módosltjuk, amelyiknek a kitevője kisebb. 

Most már összei;dhatjuk a két mantisszát: 

Az eredmény most olyan, hogy módosftás nélkül megfelel a normál alak köve
telményeinek. 
Hogyan lehet a fenti elgondolásokat a mikroprocesszor belsejében megvalósí
tani? 
Minthogy a processzor csak bináris számokat tud kezelni, először azt gondol
juk végig, hogy a fenti műveleti szabályok érvényben maradnak-e bináris 
számok esetében is? 
A számrendszer alapja tehát 2. Mielőtt a lebegőpontos számábrázolásba bele
mélyednénk, el kell döntenünk, hogy mekkora számtartományt akarunk átfogni 
és milyen pontossággal akarjuk az egyes számokat ábrázolni. A fentiek alapján 
világos, hogy az ábrázolható számtartomány nagyságát a normál alakban 
szereplő kitevő, a maximálisan tárolható számjegyek számát, azaz a pontossá
got pedig a mantissza határozza meg. (A decimális számok lebegőpontos 
ábrázolásából adódó pontossági kérdésekre még vissza fogunk térni.} 
Egy bináris szám normál alakja tehát a következő lehet: 

1.011101.210010 vagy 1.011101•218 
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decimálisan: 

1*211 = 262 144 
+0.211 = 0 
+ 1.21

• = 65 536 
+ 1*2'1 = 32 768 
+ 1•214 = 16 384 
+o.2•l = o 
+ 1•212 

.... 4 096 
380 928 

Nézzünk egy má.sik, valódi tizedespontot tartalmazó szá.mot is: 

1.011.2° 

i.2° - 1 
+0•2 1 = 0 
+ 1•2 2 =- 0.25 
+i.2 l = 0.125 

- 1.375 

Ha az ábrázolandó szám kisebb mint 1, akkor a normál alakban szereplő kitevő 
kisebb mint 0. A belső lebegőpontos ábrázolásban tehát a gépnek negatlv 
kitevőt Is kell tudnia értelmezni. A negatlv számok tá.rolásának egyik módja a 
kettes komplemenssel történő tárolá.s. Ha a kitevő tárolására 1 byte-ot szánunk, 
akkor az ábrázolható kitevők értéke - 128 és 127 közé eshet. Mekkora számtar
tomé.nyt jelent ez decimálisan? Az átszámltás eredménye: 

2m = 1.7•1038 

2 ta - 3.9•10 38 

Ebből az következik, hogy 1 byte-os kitevő esetén olyan decimális számok 
ábrázolhatók. amelyekben a tizedespont előtt 38, a tizedespont után pedig 39 
számjegy áll. A kapott számtartományba minden, a gyakorlatban előforduló 
szám belefér. 
A Commodore 64-es a belső lebegőpontos számok kitevőlt nem kettes komple
menssel ábrázolja, hanem egy ún. offsettel. Ha minden előforduló kltevőhöz 
hozzáadunk 129-et, vagy hexadecimális $81-et, az eredmény mindig pozitlv 
szám lesz. 
A következő táblázat tartalmazza az összefüggést a tárolt és a valódi kitevő 
között· 

••• 
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•00 
•1111 
•1112 
•1113 
S7F 
•80 
S'81 

T2. „ •• 

L••d • SZOV•Q•t 
- 128 
-127 
-12ó 

-2 
- 1 

0 

0 
3.9*'1111E- 4111 
:5.9•10E-39 
1. 2•10E-38 
0.2:5 
0 . :5 
l 



•92 
•B3 
$FE 
•FF 

l 
2 

12:5 
12b 

2 
4 
4 . 3•10E•37 
S.:5•10E+37 

Ha az ábrázolt számban a kitev6 értéke nulla. akkor maga a szám is nulla. 
A kitevO ábrázolási módjának kiválasztása után nem kevésbé fontos a mantisz
sza ábrázolási módJa, hiszen ezen múlik az ábrázolható számok pontossága. 
A Commodore 64-es a mantisszát 4 byte-on tárolja, ami azt 1elenti, hogy egy 
szám mantisszá1a max1máH.san 32 bináris jegyet tartalmazhat. Hány decimális 
jegynek felel ez meg? 
Ennek eldöntéséhez hasonlltsuk össze két olyan bináris szém decimálís érté
két. amelyek binárisan csak az utolsó helylértékeiken külonböznek: 

1. 111 1111 1111 1111 · 11 11 11 11 1111 1111 és 
1.1111111111111111111111111111110 

A fenti két szém tehát 2 31 értékkel tér el egymástól. Ez decimálisan kb. a 

4.6566129•10 '0 vagy 
0.46566129•10 9 

értéknek felel meg. 
Az eredeti két szám értéke közel 2, és egymástól a tizedik decimális helyiérték
ben kb. 5-tel különböznek. Ebből arra következtethetünk, hogy a 4 byte-on tárolt 
mantisszával kb. 9 jegy pontosságot érünk el. A 9 jegy pontosság re latlv 
pontosság , amely rüggetlen a kltevőtől. Ha a decimális szémot normál alakra 
hozzuk, azaz a tizedespont előtt egy 1 és 9 közé eső szám áll , akkor a lebeg6-
pontos bináris számábrázolással meg tud1uk különböztetni egymástól azokat 
a számokat Is. amelyek decimálisan csak a k ilencedik helyen különböznek. 
Most mér rendelkezünk azzal a lehetőséggel , hogy egy - 128 és 126 közé eső 
kitevő és egy 4 byte-on ábrázolt mantíssza segitségével a decimális számokat 
9 Jegy po ntossággal ábrázoljuk. Hiányzik azonban még a számok elő1ele. Egy 
kis ötlettel megoldtuk az előjel ábrézolását anélkül. hogy közben a pontosság
ból vesztenénk. 
A számok normál alakjában a mantissza mindig 1 és a számrendszer alapjénak 
értéke közé esik Kettes számrendszerben 1 és 2 közé. azaz minden szám 
belső ábrázolásában a mantissza első jegye 1. Minthogy ezt az 1-est teljesen 
fölösleges tárolni megállapodás szerint az első bitet az előjel tárolására fogjuk 
használni. 
Ha az e ls6 bit értéke 0. akkor a szám pozitlvnak. ha 1. akkor a szám negatlvnak 
tekinthető 

Most mér l'T'lndon informécló rendelkezésünkre áll ahhoz. hogy egy tetsz61eges 
számot t'.!tlrjunk lebegöpon os alakra. azaz pontosan úgy, ahogyan azt a gép 
táro' ja PI 

1-=12" 
= 1 OOO OOOOtQOOO 0000 0000 0000 0000 0000•2° 
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Ha figyelembe vesszük az előjel bit jelentését, és a táblázat alapján meghatá
rozzuk a kitevőt, a következő eredményre jutunk: 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1 OOO OOO 1 

A gépben a tárolási sorrend fordltott: először a kitevő byte-ja, majd a mantissza 
4 byte-ja következik: 

1000 000100000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Ugyanezt a számot hexadecimálisan felfrva sokkal áttekinthetőbb képet ka
punk. 

810000 00 00 

Az ábrézolt szém tehát a lebegőpontos 1-es. Nézzük meg, hogyan térolódik a 
gépben a 10? lrjuk fel a 10 kettes számrendszerbeli normél alakjét: 

10 = 8+2 
= 2'+ 2" 

1•23 +0+22 + 1+2' 
= 1.01 •2" 

A belső ábrázolás: 

1000 0100 0010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 azaz 
84 20 00 00 00 

Nézzünk példát egy negatlv szám belső ábrázolására: 

- 5.5 = - (4 + 1 + 0.5) 
- c22 + 2°+ 2 '> 

= -ci.~+0.2'+ 1„2°+ 1.2 '> 
- - 1.011•22 

azaz lebegőpontosan: 

1000 0011 1011 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 azaz 
83 BO 0000 00 

A negatlv szémokat arról lehet könnyen felismerni , hogy a mantissza első 
byte-iának értéke nagyobb vagy egyenlő mint $80. 
A fentiek alapján bármely lebegőpontosan tárolt szémot átirhatunk decimális 
alakra. Jelöljük az egymást követő byte-okat az alábbiak szerint (EX jelöl i a 
kitevő byte-ját az „exponens~ szó rövldltéseként): 

12 

EX M1 M2 M3 M4 
83 BO 00 00 00 



A tá.rolt sdm decimális értékét az alábbi képlettel határozhatjuk meg: 

X = ( - SGN(M1 AND 128)•2+ 1)•2. f (EX - 129)•(1 + ((M1 AND 127) + 
+ (M2 + {M3 + M4/2S6)/ 2S6)/256)/128) 

A képlet alapján vilégos, hogy az elOjelet a mantissza legfelsO byte-jából (M1) 
az e lsO bit értéke alapján határoztuk meg, a kítevö pontos értékének kiszámltá
sánál pedig figyelembe vettük a 129-es értékkel való eltolást. A mantissza 
kiszámltásánál minden byte értéke súlyozottan szerepel , sorrendjének megfe
lelően. Az egymást követő byte-ok közül a felső byte tartalma m indig 2S6-szoro
sa az Ot közvetlenül követő byte tartalmának. 
A képlet helyességét érdemes egyszer lépésenként ellenőrizni : 

X = ( - SGN{176 AND 128)•2+ 1)•2 f (131-129)• 
(1 + ((176 AND 127)+ (0+(0+0/2S6)/256)/2S6)/128) 

A számltás eredménye: - S.S. A korábbi példa alapján megadott eredeti deci
mális értéket tehát visszakaptuk. 
A szémltások, illetve átalakltások közben mind ez ideig semmilyen nehézségbe 
nem ütköztünk. Próbáljuk azonban a 0 .4 decimális számot a megfelelő lebegő
pontos alakra átlrni: 

•• „ 

0. l:S 
0. 12:5 

0. 02:5 
0.01:562:5 

r.s. „.„ 

0.009~:5 
0.007e12:s 

". 001 :162:5 
111.000976:562:5 

111. 000:se:S9:57:5 
Ill. 011104ee2e12:s 

0.11111100976:562:5 
0.00006103:51:562:5 

0.0000366210927!5 

2 kitevoJ• 
-2 

-:s 

-6 

-7 

-10 

-11 

- 14 

•tb . 

A számolást tetszőlegesen sokáig folytathatjuk . az átalakltás sosem fog véget 
érni. A kapott bináris számban a számjegyek periodikusan ism tlOdnek: 

1.1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 ..• 2 ? 

A decimális 0.4 számérték nem fejezhető k i vé ges bináris tört alakjában. 
Az eredmény véges sok (31) binéris jeggyel kor á tozott po ntossággal a kóvet
kezOképoen ábrázolható: 

1.11)()1 1001 1001 1001 ioo1 1001 1001 ioo,,._2· 2 13 



A nagyobb pontosság érdekében annyit tehetünk, hogy a bináris számjegyek 
egyszerű elhagyása helyett fe lfelé kerekítu nk. 
Bináris számoknél, ha az elhagyott számiegy 1-es akkor felfelé, egyébként 
lefelé kerekllünk. A fenti példában felfe lé kell kerekltenünk, a végleges ered
mény tehát: 

1.001 1001 1001 1001 1001 1001 1001 1oi.z ' 

A kitevő és az előjel figyelembevételével a 0.4 belső számábrazolás szerinti 
alakja: 

011111110100110011001100 110011001100 1101 

azaz hexadecimális alakban: 

7F 4C CC CC CD 

Annak, hogy bizonyos véges sok tizedesjegyet tartalmazó számokat nem tu
dunk átvéltani véges sok számjegyet tartalmazó bináris alakra, nem az az oka, 
hogy az új számrendszer alapja 2. Ez a probléma mindig felmerül, valahány
szor az egyik számrendszerről ét akarunk térni egy másik szémrendszerre. 
Az Y3 valódi tört alakja tlzes számrendszerben ugyancsak végtelen tizedes tört: 

0 .33333 33333 33333 ..... 

holott ugyanennek a számnak pl. hármas a lapú számrendszerbel i alakja: 

0 .1 

az 1 •3 • értéknek megfelelően. 

M iután némileg megismerkedtünk a lebegőpon tos számábrazolás elméleti 
alapjaival, gondoljuk végig, mire lehetne eddigi ismereteinket felhasználn i. 
A BASIC értelmező (Interpre ter) jelentős részét foglalják el azok a rutinok, 
amelyek a számokat az egyik formáról a másikra alakltják át, illetVe amelyek 
a lebegőpontos számokkal aritmetika i műve l eteket végeznek. Hogyan tudnánk 
hasznosltani ezeket a rutinokat sa1át l<észitésü programjainkban? 
A BASIC értelmező két ún. lebegőpontos akkumulfltorban (floating point accu) 
uirolja azokat a számokat, amelyeket a későbbiek során feldolgoz. Az akkumu
létorok megnevezésére az FAC röv1dltést használjuk. 
Az értelmező az FAC 1-et minden műveletnél. az FAC 2-t ped ig csak a két 
operandussal rendelkező (pi az összeadás) műveleteknél veszi igénybe. 
A müvelet eredménye mindig az FAC 1-be kerül. Az 1-es akkumuláto rt gyakran 
rov1den FAC-vtjl, a 2-es akkumulátort peo1g ARG (argumentum )-vel jelöljük. Az 
ai<kumulatorof..ban a számokat az értelmező nem S byte-on tárolja. ugyanis az 
eiő1et tArolasára külön lefoglal egy byte-ot 
Sőt;; műveletek elvégzése kózben szukséges kerekltésekre még egy további 
:>yte 1s rendelkezésre &II. A lebegőpontos akkumulátorok tárc fmeí a nullásla
pon. 
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••• T4. 

E•pon•n • 
"antla•za 1 
1'1antl••z• 2 
"•nttaaza 3 
"anti ••za 4 
EloJe l 
Ker-ekit••l byt• 
EloJe l-

*** 

oaazehaaonl tto byte 

FAC 

•61 
• 62 
• 63 
S64 
Só:I 
S 66 
S70 

ARG 

Az előjel összehasonlító byte-ot a kétoperandusú műveletek használják. Érté
ke egyező elöjeleknél $00, ellentétes előjeleknél $FF. 
A BASIC értelmező egy sor rutinja szolgál a lebegőpontos számok kezelésére 
Kezdjük az elemzést azzal a rutinnal, amely beolvas egy decimális számot és 
átalakltja lebegOpontossá. Ezt a rutint az értelmező minden numerikus adatbe
vitelnél meghlvja. 
Mielőtt belemélyednénk a rutin működésének elemzésébe, tegyünk egy kis 
kitérőt és vizsgáljuk meg az ún. C HRGET rutint, amely beolvas egy karaktert 
a blllentyúzetrOI. vagy a BASIC szövegből. Ez a rutin is a nulláslapon található 
és feladata a karakter beolvasásán túl annak el lenőrzése, vizsgálata. 
A CHRGOT rutin az elözö egy beugrás! pontja, és arra szolgál , hogy az utoljára 
olvasott karaktert még egyszer betöltsük. 

..... P l. . .... ••• Pl. ·-
CHRGET INC TXTPTR CHROET INC TXTPTR 

&NE CHRGOT llNE CHROOT 
INC TXTPTR+l I NC TXTPTR+ l 

CHRGOT LOA TEXT CHROOT LOA TEXT 
CMP .„ ... Cl1P . MIN 

BC9 ElCIT ecs EXlT 
CHP •• . Cl1P *" . 
BEQ CHRGET BEQ• CHRGET 
SEC SEC 
SBC ••30 BBC ••3 111 
SEC SEC 
sec ••Dlll sec ••00 

EXIT RTB EXIT RTB 

A rutin leglényegesebb tulajdonsága, hogy a RAM területén lévén, képes 
önmagát módosltani. 
A TXTPTR mutató, amely a betöltendő karakter helyét adja meg, a programban 
van elhelyezve. Ez azonnal világossá válik, ha az alábbi assembler listát 
szemügyre vesszük: 

„. P2. „.„ 
111073 E6 7A INC •7A 
11107!1 00 1112 BNE $1111117<;1 
0077 E6 78 INC •78 
11107<;1 AD 02 1112 LDA •12121112 
007C C<;1 3A CHP ••3A 
1111117E 80 10 BCS •008A 
008111 C<;I 2111 Cl'1P ltS20 
0082 FC!I EF BEQ •11111173 
l!l084 38 SEC 
01118:5 E<;1 3111 BBC ••:Slll 
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111111e7 :se 
11111188 E9 0111 
llllllEIA 6111 

SEC 
BBC ;t• OO 
RTS 

Amikor meghivjuk a C HRGET rutint, először a betöltö utasitás cimmezője (a 
CHRGOT cimkével jelzett utasítás) megnő eggyel, majd a megnövelt clm tartal
mát beolvassuk. A beolvasást különböző vizsgálatok követik. A beolvasott 
karaktert először összehasonlltjuk a kettősponttal. Ha ASCII kódja nagyobb 
vagy egyenlő, mint a kettőspont ASCII kódja, akkor közvetlenül az RTS utasltás
ra ugrunk. Ekkor az átviteli kapcsoló (carry flag) érték e 1. Ha a beolvasott 
karakter kettőspont, akkor a zérókapcsoló értéke is 1 lesz. 
Az utasrtás végét a fentiek szerint a zéró kapcsoló értéke is mutatja. Ha a 
beolvasott karakter ASCII kódja kisebb, mint a kettőspont kódja, összehasonlít
juk a szóköz karakterrel (kódja a decimális 32, il letve hexadecimális 20). 
Ha összehasonlitás után a Z kapcso ló értéke 0, azaz a két kód egyenlő, akkor 
a rutin elejére ugrunk, azaz olvassuk a következő karaktert. Ez azt jelenti, hogy 
az értelmező olvasás közben a szóköz karaktereket átlépi. A következő két 
kivonás a beolvasott karakter kódjAt nem változtatja meg, feladatuk mindössze 
an nyi, hogy a C kapcsoló értékét módosítsák. A C kapcsoló értéke törlődik (0 
lesz). valahányszor az olvasott karakter ASCII számjegy, azaz hexadecimális 
kódja $30 és $39 közé esik. 

Foglal1uk össze röviden még egyszer az elmondottakat: a CHRGET rytin meg
növeli a szövegmutatót (TXTPTR-t) és a kapott címen talált értéket betölti az 
akkumulátorba. 
Ha az olvasott érték megfelel a kettőspontnak vagy nullabyte, akkor vége a 
sornak vagy az ütasltásnak. Ezt a rutin azzal jelz i, hogy a Z kapcsoló értékét 
1-re állltja . Ha a beolvasott karakter számjegy. akkor a C kapcsoló értékét törli. 
Térjünk most vissza arra a rutinra, amelyet eredetileg elemezni készü ltünk. Ez 
a rutin a decimális számot lebegőpontos alakra hozza. Hlvásakor a decimális 
szám elsö ·karakterének az akkumulátorban kell lennie és a kapcsolók értékét 
a CHRGET rutinnak megfelelően be kell állítani. A szövegmutató (TXTPTR) 
természetesen most az átalakítandó számra mutat. A következő kis program 
beolvas egy számot és átalakltja lebegöpontossá: 

„ ... P3. „ •• 
11111111 11133C .OPT P,0111 
1111:51 11133C ·- 828 
11111 1 01117A . TXTPTR • 7A 
1201 011179 CHRGOT • 79 
1301 8CF:S ASCFLOAT • • BCF3 
141111 11133C A9 48 LDA ll< ZAHL 
1:501 033E A0 0 3 LDV ll >ZAHL 
1601 0340 8:5 7 A STA TXTPTR 
1701 111342 84 78 STV TXTPTR+1 
180 1 111344 2 0 79 00 JSR CHRGOT 
1901 0347 20 F3 BC JSR ASCFLOAT 
2 01111 11134A 1110 BRK 
211111 0348 31 2E 32 ZAHL .ABC "1. 234:5" 
221111 '03!11 111111 .BYT 0 

Ha a programot assemblál juk és a Monitor programból 

G 033C 
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utasltással elindltjuk és lefuttatjuk, az 1.2345 szám lebegőpontos alakban a 
rendelkezésünkre áll. Ezt az 

M 0061 0066 

utasltással ellenOrizhetjOk is, melynek hatására a következő sor jelenik meg 
a képernyOn: 

••• T:S • • •• 
) 1 0 061 9 1 9E llM 19 93 0 0 

Próbáljuk meg a programmal a 0.4 decimális számot konvertálni. Ehhez a 
$0348 clmtől kezdve el kell helyeznünk a számjegyeket és egy nullabyte-tal 
lezarni: 

-· T6 . .„. 
)t1 0 3 4 8 0 3-48 
>1 0 3 4 8 3 0 2E 3 4 0 0 

A futtatás eredménye: 

••• T7. .„ 
>• 0 0 61 7F CC CC CC CC 0 0 

Az elOjelet a hatodik byte tartalma határozza meg, értéke pozitiv szám esetén 
nulla 
A fenti programmal a féllogaritmíkus alakban megadott decimális számokat is 
fel tudjuk dolgozni. m i nt pl. - 1.4E- 7 vagy 1E12. Vegyünk példaként most egy 
negatív, féllogaritmikus alakban megadott számot, pi a - 1E8-at. A program 
futtatasának eredménye: 

• „. TB. • •• 
>• 0061 98 BE BC 20 00 FF 

Az utolsó byte tartalma ($FF) a negativ előjelre utal. 
Térjünk vissza egy pillanatra a 0.4 álalakltásának eredményéhez. Ha az ered
ményt alaposan megnézzük, azt tapasztaljuk, hogy az nem egyezik meg a kézi 
számltás eredményével , annál az utolsó helyiértéken eggyel kisebb. Az eltérés 
oka. hogy az átalaklt6 rutin nem veszi figyelembe a kerek itésböl adódó jegyet. 
Futtassuk le még egyszer a programot a 0.4 értékkel és ellenőrizzük a $70-es 
c!men a kerekitO byte tartalmát. Az ott található $80 érték arra utal, hogy a 
kerekltésnél átvitel keletkezett, tehát a lebegőpontos számot az utolsó helyiér
téken meg kell növelni eggyel. Egészitsük ki az elOzO program ot az alábbiak 
szerint, lgy az a továbbiakban automatikusan elvégzi a kerekitést. 

••• P4 . .„ 
lllllllo lll33C .OPT P,00 
19 :5• · 0 = 828 
110• 007A TXTPTR • 7A 
12Clh 9 079 Cl-tRGOT • 79 
13Cllo BCF3 ABCFLOAT • • 9CF3 
14111• BC1B ROUND • BC l 8 
1:50• 033C A9 4E L...DA tt< ZAHL 
16Cll o 0 33E A0 03 L...DY tt > ZAHL 
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17ih 113-411 9!5 7A STA TXTPTR 
181111 113'42 94 78 BTV TlCTPTR+l 
1~. 11344 2111 79 - .JSR CHRGOT 
2fillll• 11347 20 F3 8C JSR ASCF'LOAT 
219• 1134A 2111 18 BC J6't ROUND 
2291, 0340 11111 8RI( 

23'1• 93"E 3 0 2E 34 ZAHL . A8C " Ql .4'• 
2 49• 93:s1 111111 .BVT 9 

Az FAC tartalma az új program futtatása után már megfelel a várakozásnak: 

„. T9. 

>• llllllbl 7F CC CC CC CD Ml 

A kerekltés után a kerekltő byte tartalma törlődik, erről az Olvasó könnyen 
meggyőződhet. 
Miután m egértettük a számjegyfüzérek lebegőpontos számmá alakltásának 
módját, nézzük meg, hogyan lehet az eljárást megfordltani, azaz lebegőpontos 
számot decimális számjegyekké a,lakltanl. A megoldás nagyon egyszerCí, mint
hogy a feladatot elvégző rutin készen van. A rutin neve FLOATASC és kezdőcl
me $8000. A rutin az FAC-ben található lebegőpontos számnak megfelelő 
számJegyfüzért a $0100-as clmtől adja vissza. lrjuk be az FAC-be a következőt: 

Tlll. • •• 
>, 11961 9111 eF eca ae llMll ee 

A rutin hlvása után i rassuk ki a képernyőre a $0100-as c lm tartalmát: 

••• TI 1. ..„ 
>11 111111111 111l1117 
>o 1110111 20 ::s;s 3ó 3ó 3111 :se llllll -36608 

Az FAC tartalma tehát a decimális - 36608. 
A wtin hlvása után az akkumulátor és az Y regiszter mindig a füzér elmét 
tartalmazza. Példánkban az A = 0 és az Y = 1 (alsó/felső byte). A kapott füzért 
kilrathatjuk a clm alapján a képernyőre. A $AB 1 E clmen kezdődő STROUT rutin 
pontosan ezt a célt szolgálja. 
Mielőtt rátérnénk a lebegőpontos mClveleteket végző rutinok ismertetésére, 
ismerked1ünk meg azokkal a rutinokkal. amelyek az egész tlpusú szémok 
lebegöpontossá alakítását végzik el. Ezekre a rutinokra igen nagy sztikség van, 
hiszen nagyon gyakran előfordul, hogy a lebegőpontos múvelet bemenő ope
randusa egész tlpusú, illetve az, hogy a müvelet eredményét ismét egész 
típusú számként kell visszaadni. 
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1.2 Atalakltás lebegőpontos formátumra 

Egy byte-os el6jeles egész szám átalakítása 
Az. a lábbi rutin egy egybyte-os, előjeles, - 128 és 127 közé eső egész számot 
alaklt lebegőpontos formátumra. 
Az. egész számot az akkumulátorban kell a rutinnak átadni: 

••• ~-

1..l>A *8YTE 
JSR • 8C3C 

„„ 

A $80, a $FF, illetve a $7F hexadecimális értékeknek a rutin rendre a - 128, - 1, 
ill. 127 értékeket felelteti meg. 

Egybyte-os el6/el nélküli egész szám átalakltása 

Az alábbi rutin figyelmen klvül hagyja az előjelet: 

••• P6. ..... 

LDA e&YTE 
JBR •B~ 

Ebben az esetben a $00 értéknek a nulla, a $80-nak a 128, a $FF-nek a 255 felel 
meg. 

Kátbyte-os e/6/eles egész szám áta/akftása 

••• P7 • 

l..DY fi..OW 
LDA • HIGH 
JSR •839:S 

Amint látjuk. a rutin hlvása előtt a szám alsó byte- ját az Y regiszterbe, felső 
byte-ját pedig az akkumulátorba kell tölteni. 
Az alábbi táblázat szemlélteti a megfeleltetést: 

• „ Tl2 • ••• 
A y LebttQopooto• ertek 

Ml l!Ull 111 
111111 1111 1 
111111 FF 2~ 
1111 111111 ~6 
7F FF 32767 
Biii 111111 -3276e 
FF FF -1 

Kétbyte-os e/6/el nélküli egész szám átalakítása 
A következő rutin figyelmen klvül hagyja az előjelet: 

••• PB . 

1..DY 111..0W 
LDA l>HJGH 
STY •63 
STA •62 

. ... 
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LDX tlS90 
6EC 
JSff •BC49 

Mivel az elö1el nem foglal el helyet, az Abrazolhat6 számtartomány ebben az 
esetben O-tól 65535-19 terjed: 

••• Tl::S • • •• 
A y Lebegoponto• ertel< 

Ml 00 0 
00 01 1 
00 FF 2:5:5 
0 1 - 2:56 
7F -FF 32767 
80 00 32768 
FF FF ó~ 

Hárombyte-os előjeles egész szám átalakftása 

Annak ellenére, hogy a gyakorlatban ritkán dolgozunk hárombyte-os egész 
számokkal. az értelmező tartalmazza a konvertálásukhoz szükséges rutint: 

• „. P9. 

LDA ilk.OW 
LDX t11•1JD 
LDY tlHIGH 
STY • b2 
STX • b3 
STA S b 4 
LOA •b2 
EOR tl•FF 
ASL A 
L.DA t10 
STA s ó:S 
LDX tlS9B 
JSR S BC'IF 

„ ... 

A megfeleltetés táblázata: „. T14. • •• 
y x A Labegoponto• 

1110 1110 0111 0 
1111 00 FF 2:5:5 
111111 FF FF ó-:5:53:5 
7F FF FF 838861117 
80 00 1110 -8388blll8 
FF FF FF -1 

ertek 

A hárombyte-os egész számok értéke a - 8388608-tó l 8388607-ig terjedő tarto
mányba eshet. 

A hárombyte-os előjel né/kuli egész szám áta/akltása 

A 24 bites egészek konvertálására szolgáló rutin: 
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P10. .„ 
LDA llLOW 
LDX 111110 
LDV ltHI~ 
JSR •AFB7 
JSR •AF7E 

A lefedett számtartomány O-tól ~· - 1 16777215-ig 

••• T1:5 • • •• 
v x A Lebegoponto• ertek 

1110 00 121111 0 
00 00 FF ~:5 

00 FF FF 6:5~ 

7F FF FF 938861117 
80 00 00 8388608 
FF FF FF 1627721:5 

Négybyte-os e/6jeles egész számok átalakítása 

A következő rutin 32 bites egész számokat alaklt lebegőpontossá. A négy 
byte-ot a FAC-ben a $62 clmtól kezdve keresi, nevezetesen a legfelső byte-ot 
a $62-es, a legalsó byte-ot pedig a $65-ös clmen. 

••• 
LDA • 62 
EOR lt•FF 
ASL A 
LDA 110 

P11. 

LDX H Alll 
JSR • BC4F 

.„ 

A megfeleltetés táblázata 

••• T16 • . ..• 
•ó2 6:S ó-4 6:5 Lebegoponto• 

0111 00 0111 00 0 
00 00 00 FF 2:5:5 
00 00 FF FF 6:5:53:5 
1110 FF FF FF 1677721:5 
7F FF FF FF 2147493647 
80 - 0111 00 -2147493648 
FF FF FF FF - 1 

•rt • k 

(2 . 1474936:5E+09 > 
(-2.147 48:S6:5E+0 9) 

Négybyte-os előjel nélküli egész szám átalakitása 

Az előzőhöz hasonlóan ez a rutin is az FAC-ben keresi az átalakltandó számot. 
A lefedett számtartomány O-tól 232 - 1 = 4294967295-ig terjed „„ P12. • •• 

SEC 
LDA Hl 
LDX ll•A0 
JSR •BC4F 

A megfeleltetés táblázata „„ T17. ..... 
•62 6:S 64 6~ Lebegopontca ert•k 

0111 00 00 1110 0 
1110 00 0111 FF 2:5:5 
00 - FF FF 6:5:53:5 
1110 FF FF FF 1677721:5 
7F FF FF FF 2l47483647 <2 . 14748".l6:5E+0 9> 
80 00 00 00 21474836-48 <2 .1474836:5E+09> 21 
FF FF FF FF 429496729:5 <4.29496729E+09) 



A bemutatott rutinokra minden olyan gépi kódú programban szükség van, 
amelyben egész számokkal lebegőpontos aritmetikai mOveleteket kell elvé
gezni. 

1.3 ÁTALAKÍTÁS EGÉSZ T(PUSÚ (INTEGER} FORMÁTUMRA 

A lebegőpontos számok egész tlpusúvá alakításához egyetlen rutin áll rendel
kezésünkre. Az át alakltás eredménye mindig egy 4 byte-os előjeles egész 
szám. A rutin hívása előtt a lebegőpontos számot az FAC-be kell tölteni. 
A rutin kezdOclme $BC9B, h lvása: 

JSR $BC9B 

M ivel az átalakítás eredménye csak :?31-nél kisebb szám lehet, a rutin megvizs
gálja, hogy a lebegőpontos szám kitevörésze kisebb-e, mint $AO. 
Atalakltás után az egész szám a $62-es clmtól (legfelső byte, előjellel) a $65-ös 
byte-ig (legaísó byte) található. 
Nézzünk erre egy példát: 
Legyen az FAC tartalma 10. 

••• T1 8 • • •• 
EX Ml M2 1'13 M4 SGN 

>• Hól 84 A0 00 00 IHI 111111 

A JSR $BC9B utasltás végrehajtása után az eredmény: 

••• T19 . • •• 
>• 11111161 84 111111 1110 00 lllA 11M11 

Ha az FAC tartalma nem egész szám, az átalakítás után a szám tizedesvessző 
utáni részét az értelmező levágja, az INT függvényhez hasonlóan. 

Ha pl. az FAC tartalma 321 .25 

• „. T20. • •• 
EX Ml 1'12 ,.,;s 114 SGN 

>1 0061 89 A0 A0 01!1 00 00 

az eredmény 

•• „ T21 • ·-
>• 0061 89 00 00 0 1 41 00 

azaz $41 + $100 = 65 + 256 = 321. Negativ, tizedesrészt tartalmazó egész 
szám esetében a számhoz legközelebb eső, nála nem nagyobb negatív egész 
számot kapjuk, pl. - 0.5-böl - 1 lesz. 
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••• T22. „ • 
EX l'U P12 "3 M• SGN 

>a 111861 8111 Biii 1110 111111 111111 FF 

Az átalakltás eredménye: ... T23 • .„. 
) t 111111&1 Biii FF FF FF FF FF 

azaz - 1. 
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1.4 A BASIC ÉRTELMEZÖ (INTERPRETER) ARITMETIKAI 
RUTINJAI 

A számok beolvasáséhoz, kilrásához és átalakltaséhoz szükséges rutinok tér
gyalása után rátérünk a műveletvégző rutinok Ismertetésére. 
Az értelmező tartalmazza az öt alapművelet - összeadás, kivonás, szorzas, 
osztés és hatványozás - elvégzéséhez szükséges rutinokat. 
A műveletek elvégzése előtt az egyik operandust az FAC-be, a másikat az 
ARG-ba kell betölteni . A rutínhlvás után az eredmény mindig az FAC-ben 
található. A rutinok elmei: 

•• „ T24. .„ • 
öSSZEADAS FAC ·- ARG + FAC •BS6A 
KIVONAS FAC ·- ARG - FAC •8853 
SZORZAS FAC ·- ARG * FAC SSA28 
OSZTAS FAC ·- ARG I FAC S8B1 2 
HATVANYOZAS FAC 1 • ARG ~ FAC •BF79 

Hlvás előtt az akkumulátor tartalma az FAC ($61) kitevője. Ha a kitevő nulla, 
megegyezés szerint az FAC értéke is nulla. A különleges esetek kezelése az 
alé.bblak szerint tórténrk. ARG + 0 = ARG; ARG•O = 0, ARG/O: a DIVISION BY 
ZERO hibaüzenetet eredményezi; végül ARGTO = 1. Ha olyan rutint hlvunk, 
amely az FAC és az ARG tartalmát meghatározza, a kitevők értékét automatiku
san megkapjuk az akkumulátorban. 
VlzsgélJUk meg a 7•13 = 91 művelet elvégzését. 

••• T2!l. „ •• 
7 • B3 E0 00 00 00 00 

13 - 84 00 00 00 00 00 

A fenti értékeket betöltjük a lebegőpontos akkumulátorokba, az FAC kitevöjét 
az akkumulátorba, majd meghlvjuk a rutint: 

„ •• T26. • •• 
> 1 0061 83 E0 00 00 00 00 
>• 0069 84 00 00 00 00 00 

> . 1000 
>. 1002 
>, 1005 

>G 1000 

8 • 

A5 61 
20 29 8A 
00 

LDA S61 
.JSR S 8A28 
8RK 

PC IRQ SR AC XR YR SP NV-BOIZC 
> 1 1006 EA31 A0 87 86 00 F8 101 00000 

>• 0061 87 86 00 00 00 00 

Véltsuk at az eredményt decimális szémmá: 

1 .01 10110.~ = 1011011 
= 64+ 16 + 8 +2+ 1 = 91 

24 



Most végezzük el a 37 = 2187 hatványozást: 

••• T27. .„ • 
3 • 82 C0 00 00 00 00 
7 • BE E0 00 00 00 00 

Az értékek á tadása után meghlvjuk a hatványozó rutint: 

••• T28 . • •• 
>• 0061 e:s El1l 00 00 00 0 0 
>• 0069 82 C0 00 00 00 00 

>, 1000 A:5 61 LDA •6 1 
>, 1002 20 7 8 BF JSR •BF7B 
>, 100:5 00 BRI< 

>G 1000 

8* 
PC IRQ SR AC XR YR SP NV-BDIZC 

>1 1006 EA:Sl ;22 0 0 ól 00 FB 10100000 

>• 0061 BC BB 80 00 0 2 00 00 

A kapott eredményt alakitsuk ismét decimális számm á : 

1.000 1000 1011 0000 0000 0000 0000 0010•2" = 
1000 1000 1011 .0000 0000 0000 0000 0010 

= 211 + 21 +2'3+ 2•+ 2°+2· 19 

= 2048 + 128 + 8 + 2 + 1 + 1.9•10" 8 

= 2187.0000019 

Az utolsó helyiértéken eltérés mutatkozik a valódi eredménytől. Azt, hogy a 
binár is szám decimálissá alakltása csak 9 jegyre pontos, a következőképpen 
mutathatjuk meg : a 

PRINT 3j7 

utasítás e redménye 2187. Mégis a 

PRINT 3l7 -;- 2 187 

utasítás végrehaj tá.sakor az 

1.90734863E - 06 

eredményt kapjuk. A hatványozást az értelmező a következők szerint végzi el: 

A l B => EXP (B•LOG (A)) 

A fenti eltérés érthetővé válik, ha figyelembe vesszük, hogy az EXP és a LOG 
függvények közelltö értékekkel dolgoznak. A hatványozás az egyik leglassúbb 
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aritmetikai művelet - kb. 50 ms - ami szintén érthető, hiszen végrehajtása 
közben az értelmező két függvényt is meghív. Célszerú tehát a csak egész 
kitevőt tartalmazó hatványmüveleteket a szorzásra visszavezetni egyrészt a 
pontosság, másrészt a végreha1tási sebesség érdekében. 
i::rdemes a programba 3 i 2 helyett 3•3-at lrni. 
A szorzás ez esetben 20-szor gyorsabb a hatvanyozásnál. A műveletek végre
hajtási 1de1c ról a későbbiekben közlünk egy táblázatot. 
Eddigi ismereteinket csak akkor tudjuk valóban hasznosltani, ha tisztában 
vagyunkaual, hogy a BASIC értelmező hogyan kezeli a villtozókat. A nullásla
pon találhatóak azok a mutatók, amelyek a BASIC program. az egyszerű- és 
tömbváltozók és a tüzérek tá.rbell helyét meghatéroz.zák. A 128-as üzemmód 
megfelelő c1me1t a tuggelékbel1 táblázat tartalmazz.a. 
A gép bekapcsolásakor a BASIC kezdete a $801 2049-es, vége pedig a 
$AOOO 40960-as cím. Ha lelrunk egy programsort. pl. a következőt: 

10 A r J 
.„ - . 

a tár tartalma ..a $08Q1-es címtől: ·-

A következő sor címe 
Sorszám 
A programsor 
0 

! „ 

A tárba monitorprogrammal közvetlenül bepillanthatunk: 

••• T29 • -· >M 0800 080F 
) 1 0e00 00 09 08 0A 00 41 82 31 
>• 0808 00 00 00 

A programmutatók értéke: 

••• T30. *** 
>M 0028 0037 
>• 002 8 01 08 08 08 08 08 08 0e 
>1 0808 00 A0 00 00 00 A0 

.; 

' ' ·-

i::rtelmezzük a fentieket! A ($2B/$2C) cimek tartalma a $801-es cím, ahol a 
következő programsor elme található alsó, ill. felsö byte-ra bontva. azaz $0809. 
Ezt követi a sorszám alsó és felsö byte-ja: $000A - 10. A sorszám után a 
program szövege következik· $41 - "A". a $B2 az "="jel értelmező kódja. és 
az " 1" ASCII kódja azaz $31. A sor végét a nul la byte ielzi. 
A program a tárban hasonló szerkezetben folytatódna. Mivel a fentf program 
egyetlen sorból áll, a következő programsor elme $0000. ami megegyez~s 
szerint arra utal, hogy a programnak vége. 
A következő clm a $0808 a ($20/$2E) címeken található, és a program végére. 
ill. egyben az egyszerú változók kezdetére mutat Mivel eddig egyetlen változó 
sem kapott még értéket, az egyszerú változók és a tömbváltozók vége azonos 
tárclmen van, mutatójuk tehét azonos értékű. Ha lefuttatjuk a programot a RUN 
paranccsal, az A változó értéket kap. 
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••• T31. „ .... 
>11 0800 0810 
>1 0800 00 09 08 0A 00 41 92 31 
>• 0S08 00 00 00 41 00 81 00 01!1 
>1 0810 00 00 

)11 0028 01!137 
>• 0029 01 08 09 08 12 08 12 08 
>• 0033 00 A0 00 00 00 A0 

A változókezdet ($2D/ $2E) most is $0808, a változóterület vége azonban 
($2F/$30) $0812. A változóterület hossza: $0812 - $0808 = $0007 = 7 byte, és 
tartama a következő: 

••• T32. *"* 
>1 0808 41 00 Bl 00 01!1 00 00 

Minden változó tárolása 7 byte-ot vesz igénybe. 
Ebből az első byte-on a változó neve található, esetünkben $41 $00 = A. 
M lvel az azonosltó egy betűből áll, a másik betú helyén egy nulla byte talá lható. 
Az azonosltó után helyezkedik el 5 byte-on a változó lebegőpontos formában 
tárolt számértéke. 
A szám e l őjelét a mantissza legfelső bitje határozza meg. A 81 00 00 00 00 
megfelel az 1-esnek. 
Vizsgáljuk meg, hogy hogyan módosul a tár tarta lma. ha az A változó egész 
tlpusú, azaz ha a neve mögé % -jelet lrunk: . „. T33 . .„. 

10 AX•l 

) M 0029 0037 
>1 0029 01 1!18 0C 0S 13 08 13 08 
>• 0033 00 A0 0{0 00 00 A0 

>M 1!1801!1 0910 
>1 081!10 00 0A 08 0A 00 41 2~ 92 
) 1 0808 31 00 00 00 Cl 80 00 01 
>1 0810 00 00 1!10 

A program egy byte-tal , az~ egy jellel hosszabb lett. Hogyan m ódosult a 
változó bejegyzése? A bejegyzés továbbra is hét byte hosszú 

Feltsmerhetö az A% azonosl tó? 
Ha a SC1 S80 hexadecimális számok bítmintáját a $4 1 $00 szám ok b1tm1n1a1ával 
osszehasonlltjuk . azt látjuk . hogy mindkét byte legfelső bitj e 1-re vál!OLott. Ez 
j elzi azt a ~ényt. hogy egész tlpusú változókról van szó A kovE-U<ezö le.él byte 
tartalma a 16 b ites egész szá mok. értéke $0001 . A következő ha '3m byt~ egész 
tlpusú változó tá rolása esetén k ;használatlan. Azza l, hogy valós , ~ltozö helyett 
egész tipusú változóval dolgo zunk, nem tudunk tárte r ületet ·1~gtakaritani. 
A program végrehajtási seb<>ssége sem csö kken. m1vnl m1nde11 müvelel elvég
zése .:ilOtt az értelmazö az ope ra•1dusokat lebegőpontossá alar 1 Ja a végrehaJ
tAs töob 1döt ve::.z 1gé 'lyOe mintha v alós tipusu vá llozókl(a t dolgoznánk 
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$2B/$2C BASIC - Start 

Program 

$ 20/ $ 2E Programvég / Változók kezdete 

Változók 

$ 2F/ $ 30 Változók neve I Tombok kezdete 

Tombok 

$ 31 / $ 32 Tombok vége 

Szabod 

$ 331 $ 31. Fuzérek kezdete 

Fuzérek 

$ 37 / $ 38 Fuzérek vége I BASIC-RAM-vége 

A C ommodore 9 4 -es tArlelosztás.a 
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Milyen módon tárolja az értelmező a füzéreket? 
Próbáljuk ezt is felderíteni egy programsor segltségével: 

10 A$= " STAING" 

Futtassuk le ezt a programot és vizsgáljuk meg a monitorprogrammal a tár 
tartalmát. 

„„„ T34. *** 
>M 0028 0037 
>• 0028 01 08 13 08 1A 08 1A 08 
>• 0033 00 A0 00 00 00 A0 

>M 0800 0818 
>• 0800 00 11 08 0A 00 41 2 4 82 
>• 0808 22 :53 :54 :52 49 4E 4 7 22 
>• 0810 00 00 00 41 80 06 09 l1l8 
>• 0818 00 00 

A változó terület most is a $8013-as címen kezdődik és tartalma a következő: 

*** T3:5. „„„ 
>• 0813 41 80 06 09 08 00 00 

Az első két byte tartalma most is a változó azonosltója. A változó tlpusára 
(füzér) az értelmező azzal utal, hogy az azonosító második karakterének legfel
ső bitjét 1-re állltja. Az A betű hexadecimális megfelelője, a $41 és $00, füzér
változó esetén $41 $80-ra módosul. 
Az azonosltó két byte-ja után következő három byte tartalmát az alábbiak 
szerint értelmezhetjük: az első byte ($06) a füzérváltozó hossza, az ezt követke
ző két byte pedig azt a clmet tartal m azza, ahol a tényleges füzér a tárban 
kezdődik, esetünkben a $0809-es. 
Figyeljük meg, hogy ez a clm a programszöveg belsejében közvetlenül az 
idézőjel utáni byte címe. A valódi lüzérterület tehát még üres, és mindaddig az 
\s marad, am\g a füz.ért meg nem 'lá\\02\a.\\u~. a2a2 nem '4ég2ün~ a2 II..$ 
változóval valamilyen műveletet. Pl.: 

10 A$ = "STAING" 
20 A$ = LEFT$ (A$,3) 

„„„ T3ó. **" 
>M 0028 0037 
>r 0028 01 08 2 2 08 29 
>• 0033 FO 9F 00 A0 0 0 

>M 0800 0828 
>• 0800 00 11 08 0A 00 
>1 0808 22 :53 :54 :52 49 
>r 0810 00 20 08 14 00 
>1 0818 C8 28 41 24 2C 
>• 0 820 00 00 41 80 0 3 
>• 0828 00 

08 29 08 
A0~ 

41 2 4 82 
4E 47 22 
41 2 4 82 
33 29 00 
FO 9F 00 

A változóterület kezdete a $0822-es cím 
„„„ T37. „„„ 
~ · 0822 41 80 03 FD 9F 00 00 
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A vAltozó neve utAn ismét a hossza következik, esetünkben 3, majd a füzér 
kezdOclme: $9FFD, ami egyben a füzérterület alsó határa is. Ha betekintünk 
erre a tárterületre, azt látjuk. hogy tartalma valóban "STR". 

„ ... T3e. • •• 

Hogyan kezeli az operációs rendszer a tömbváltozókat? Ennek felderltéséhez 
töröljük a régi programot, és lrjunk helyette újat: 

10 DIM A(SOO) 

Vizsgáljuk meg a tár tartalmát: 

„.„ T39. ••• 
) 11 0028 0037 
>• 0028 01 08 10 08 10 0 9 E0 11 
) 1 0033 00 A0 00 00 0e A0 

Mivel a programban egyszerű változót nem használtunk, a változóterület üres, 
kezdO- és végclme azonos: $0810. 
Ez a clm egyben a tömbvé.ltozók kezdete. 
A tömbvAltozók által elfoglalt terület mérete jelenleg: $11E0 - $0810 = $0900, 
azaz 2512 byte, a terület végclme ugyanis $11EO. 
Vizsgáljuk meg közelebbről ennek a területnek a tartalmát: 

•• „ T40 . ... 
>rl 0910 0920 
>1 0910 41 00 00 09 01 01 F~ 00 
~ . 0818 00 00 00 00 00 00 00 00 
>• 0820 00 00 00 00 00 00 00 00 

Az első két byte tartalma most is a változó azonosltóját tartalmazza (A ). A kö· 
vetkező két byte tartalma megadja a tömbváltozó által elfoglalt terület méretét 
($0900) , amint lent kiszámoltunk. Az ezt követő 1-es jelzi, hogy egyméretú. azaz 
egyindexes tomb számára foglaltunk helyeL Végül az utolsó két byte tartalma 
a tömb el emelnek száma: $01 F5 = 501 . 
A változó adatainak bejegyzése után kezdődnek az egyes elemek sorban, 
amelyek értéke a DIM utasltés végrehajtása utén 0. Ha végrehajt1uk az 
A{O) = 10 . A(1) = 11 parancsokat, a tér tartalma megváltozik: 

•• „ „ •• 
>M 0810 r.>82 0 
>• 0810 41 00 00 09 01 0 1 ~~ 84 
~ , 0818 Z0 00 00 00 84 30 00 00 

1 08~0 00 00 00 00 00 00 00 00 

84 2 0 00 00 00 -~ 101 84 3 3 00 00 00 •) 11 

Hogyan tárolódnak a többindexes tömból.? 
Töré>IJúk a programot és hajtsuk végre a 
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DIM 9(1, 2, 3) 
parancsot. 
A dimenzionált tomb bejegyzése a $0803-as címen kezdődik: 

•• „ T4 2 . •• „ 
,,., 002& 0037 

1 ~0211 01 08 03 08 0:0. 08 Bb 08 

' 
•C'I • • ,,0 A0 00 00 00 A0 

11 090. 4'fü1 
,,'31<1"'; '1 .l0 u 11'•-I .. • • l .l • 

' ~r.„ ,, m>i l'I 00 "'~ t·~ ,„~, •' 
' ~ „ "'" ••0 ,,.~ .,., 

"' t.~r-"t ··"' l 

A tömb azonosltójának (9) kódját l<önnyen felismerhetjük: $ 42. A tömb hossza 
ez esetben $0083 ,_, 131 byte. A következő byte tartalma (3) az Indexek számát 
mutatja. Végül három byte-ot foglalnak el az mde){ek felső határai för(jltott 
sorrendben: $0004, $0003, ill. $0002, amelyek rendre megfelelnek a 3, 2 és 1 
értékeknek. 
A. tömb elemeinek sorrendje a tárban: 

8(0,0.0) 
8(1,0,0) 
8 (0, 1,0) 
8 (1.1,0) 
8 (0 ,2,0) 
8(1,2,0) 
8 (0 ,0, 1) 
8 (1,0,1) 
8 (0, 1, 1) 
8 (1,1 ,1) 
8 (0,2, 1) 
8 (1,2,1) 
8 (0,0,2) 
8 (1,0,2) 
8 (0, 1,2) 
8 (1,1,2) 
8 (0 ,2,2} 
9 (1,2,2) 
8 (0,0,3) 
8 (1,0,3) 
8 (0 , 1,3) 
8 (1, 1,3) 
8(0,2:3) 
8 (1,2,3) 

• 

A sorrendből l átható, hogy az első index változik a leggyorsabban, az utolsó 
pedig a leglassabban. 
Ha a tömböt egész típusú változóként dimerizionáljuk, akkor az egyes elemek 
csak két byte-ot foglalnak el, ami jelentős. helymegtakantás a \lalóskénti táro
lással szemben. A füzértömbök tárolásánál minden elem számára a füzér 
tartalmának tárolásán kivül három byte-ra vari szükSég, ebből. egy a füzér 
hosszát. a maradék kettő pedig a fuzér tárbeli elmét tarta.lníazza. 
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Eddigi ismereteink alapján általánosan is kiszámlthatjuk, hogy egy tömb mek
kora helyet foglal el a tárban: 

T = 5 -t- 2•N + E•SZOR (N,+ 1) 

ahol T: a szükséges tárterület 
N: az indexek száma 
E: az elemenkénti helyigény 

2 - egész tlpusú változónál (INTEGER) 
5 - való tlpusú változónál (AEAL) 
3 - tüzéreknél (STRING) 

SZOR (N, + 1) : az indexhatárok eggyel megnövelt értékeinek szorzata. 

A konstans (5) az azonositó tárolásához szükséges 2 byte-ból , az elfoglalt 
terület méretének tárolásához szükséges 2 byte-ból , ill. az indexek szémának 
tároláséhoz szükséges 1 byte-ból tevődik össze. A 2N byte az indexek felsO 
határainak tárolására szolgál. 
Az egyes elemek tárolási igényét (E) véltozó tlpusonként lehet meghatározni. 
A fenti program A(500) tömbjének tároláséhoz szükséges tárterület a képlet 
alapján: 

T = 5 + 2•1 + •(501 ) azaz 
T - 2512 byte 

A 8 (1,2,3) héromindexes tömb helyigénye: 

T = S + 2•3 + S.(2•3-4) azaz 

T = 131 byte 

Az A % (10, 10, 10) egész tipusú tömb helyigénye: 

T = 5 + 2• 3 + 2•(11•11•1 1) azaz 

T =- 2673 byte 

Az AS (100, 100) füzértömb nem nagyon fér el a tárban. 

T = 5 + 2•2 + 3•(101•101) azaz 

T = 30603 byte 

A tömb bejegyzése már önmagában elfoglal 30 kbyte-nyi területet. Az 10201 
elem tényleges tárolására mindössze 8 kbyte marad. 
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1.5 A BASIC ÉRTELMEZÖ LEBEGÖPONTOS FÜGGVÉNYEI 

A lebegőpontos alapmúveletek tárgyalása után térjünk át a BASIC értelmező 
lebegőpontos függvényeinek ismertetésére. 
A függvény általános alakía: 

Y = F(x) 

ahol x a független változó (argumentum), Y pedig a függvény értéke. 
A lebegőpontos függvények hlvása előtt az argumentumot (x-et) az FAC-be kell 
oeföii~~. -é~ !,lZ értelmező az eredményt ugyanide tölti. 

A lebegőpontos függvények: .... T43. .„ • 

ABS sSC!Se 0.0 ms Abszolutert•kfOoov. 
ATN SE30E 44.6 ms Arcue tanoens fU99v. 
cos sE264 27.9 ms Cosinus füoov•ny 
EXP SSFED '26.6 ms Hatvanyra •m•l•• <al•p••> 
FRE S8370 0.6 ms Sz•b•d memcri9l viz•o•l•t• 
INT ssccc 0.9 m• Eo••zresz fOQQV&ny 
LOG s89EA 22.2 ma Term.al.apu looaritmus 
POS S839E 0.3 m• Kurzorpozicio 
RND SE097 3 . :5 „„ Veletlenazam-fu9t;1veny 
SGN S8C39 0.4 .... Elt:IJel-fü99veny 
SIN sE268 24.:5 m5 Sinu• fuoov•ny 
SOR S8F71 :51.'2 .... Net;1yzetoyt:lkvonas 
TAN sE284 49.B m• Tano•n• fuoovenv 

A számltási időket az X = 7t argumentummal mértük le. A táblázatból kitúnik, 
hogy az egyes függvények számltási ideje meglehetősen eltérő. 
Az ún. transzcendens függvények (COS, EXP, LOG, SIN, TAN, ATN) végrehajtá
sa jóval több időt igényel, mint az egyéb függvényeké. 
Ennek magyarázata abban rejlik, hogy a transzcendens függvények értékének 
klszámltása nem vezethető vissza egyszerűen a négy alapmúveletre. A száml
tésokat az értelmező korlátozott pontosságú közelltő el]érésokkal végzi el. 
Legtöbb esetben a közelltés képlete az alábbi polinom formájában adható meg: 

y = a,,+a,•x+a,,•x2+~•x3+a,•x•+ ... 

Minél több tagot veszünk figyelembe, a számltás eredménye annál pontosabb, 
de a végrehajtás ideje is annál nagyonb. 
A fenti polinom értékének kiszámltásához 

1 +2+3+4+5 = 15 
szorzási és 5 összeadási múvelet elvégzésére van szükség. 
A számltást egyszerúslti a matematikából jól ismert Horner-elrendezés, amely 
szerin1 a polinom értéke az alábbi zárójeles kifejezésekkel Is klszámltható. 
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Ezzel a módszerrel ugyanazon értél< kiszámltásához már csak 5 szorzás és 5 
összeadás elvégzése szükséges. • 
Általánosan egy N-edfokú polinom értékének kiszámltásához"az első módszer 
szerint N(N - 1 )/2 szorzásra és N összeadásra van szűkség, mlg na Horner
elrendezéssel számolunk, a szűkséges szorzások és összeadások száma egy
aránt N. 
A módszer egyszerűségét szemlélteti az alábbi BASIC program Is. 

·- P13. •• „ 
100 Y-A CN> 
11111 FOR l•N-1 TO 0 STEP-1 
120 Y-Y• X+A < I > 
13111 NEXT 

A program kiszámltja az N-edfokú polinom helyettesltési értékét az X helyen 
és az eredményt az Y változóban tárolja. -
"· pcHr:cm ~~yüttha~q~t;;;: A iooex~s~wro tanalmazza A(O)-tól A(N)-ig. 
Ez az eljárás a transzcendens függvények kiszámitásának leglényegesebb 
része. 
A rutin önmagában is használható. Hfvása előtt a független változó (x) értékét 
az FAC-ben kell tárolni. A polinom együtthatóinak tárolási rendje: 

- a polinom fokszáma (n) 
- az n-edfokú tag együtthatója 
- az n - 1-edfokú tag együtthatója 

- a 0-dfokú tag együtthatója 
A polinom fokszáma egy byte-ot foglal el, az együtthatók pedig egyenként öt 
byte-ot. 
A rutin hivásakor át kell adni az együtthatók tárbeli elhelyezkedésének kezpöcí
mét úgy, hogy a cím alsó byte-ja az akkumulátorban, felső byte-ja pedig az 
Y regiszterben legyen. 
Egy átlagos assembler programmal kissé körülményes a lebegőpontos kons
tansok elhelyezése a programban. 
Meg kell ugyanis keresni előzetesen monitorral a változóterületen az egyes 
változók bejegyzésének kezdőcímét, majd ezt a cimet .BYT utasítással a prog
ramban el kell helyezni. A PROFl-MAT 2.0 program az eljárást megkönnylti 
azzal, hogy rendelkezik egy olyan utasltással (.FLP), amely közvetlenül beépíti 
a konstansokat a programba, az assembler program pedig átalakltja ezeket öt 
byte-os lebegőpontos formátumra. 
Alkalmazzuk eddigi ismereteinket az alábbi polinom értékének kiszámltására: 

Y = 0.7+2.5•x+8.2•x~- 2.3•x3+0.5•x• 

._ Pl4. .-

PROFI-A86 64 V2.~ 

108• 11133C 
1101 
12111 • 
131111 
141111 
15'11• 
16111 Elll:S9 
17111• 

.OPT P ,1110 , 
t Polinoma z&mlta a 
1 
1 
1 

·-
POLYN011 -

828 J Ka.zettapu.ff ef"' 

191111 033C A9 43 LDA *< KOEFF 
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1941h 411,~ Ae 1113 
21181 113- 4C :59 Elll 
211111 1 
22111 ~3 M KOEFF 
23111 111~ 8111 111411 -
241111 IJ3.49 B2 93 33 
?.51111 ll34E IM 93 33 

2601 4113:53 82 2111 -
271111 1113:58 8111 33 33 
281111 

llS33C-4113!JD 
NO ERROR8 

LI>Y 41 > KOEFF 
JMP POLYN011 

.BYT 4 

.FLP 111.:5 

.FLP -2.3 

.Fl...P B.2 

F<>k•Z
Al4) 
At3l 
A<2> 
A<l> . FLP 2.:5 

.FLP 111.7 1 AClll> 

A fenti program feladata mindössze a paraméterek átadása és a belső pollnom
függvény hlvása. 
A program első részében átadjuk a függvény kezdóclmét, a második részben 
pedig a polinom együtthatóit a kitevők szerinti növekvő sorrendben. 
A kérdés most már csak az, hogy hogyan használhatjuk a fenti gépi kódú rutint 
egy BASIC programban, ill. hogy adhatjuk át a független változó (x) értékét és 
hogyan kapjuk vissza a végeredményt? A vá lasz nagyon egyszerű. A saját 
készltésú függvényt a beépltett függvényekhez (SIN, COS stb.) hasonlóan hasz
nálhatjuk. 
Erre szolgál az értelmező USA függvénye, amely kifejezetten a felhasználó 
által meghatározott (user) függvények hlvását végzi el. A gépi kódú rutin kezdő 
elmét hlvás előtt közölni kell az értelmezővel a 785/786 ($0311/$0312) cimeken 
alsó és fe lső byte-ra bontva. Esetünkben ezt a következő POKE utasltásokkal 
tehetjük meg: 

POKE 785, 828 AND 255 : POKE 786, 828/256 

Ha a gépi kódú program már a tárban van, és a fenti BASIC sort végrehajtot
tuk, a 

? USA(1) 

p!lrancs hatására megjelenik a képernyőn a polinom X = 1 helyen vett helyet
tesitési értéke. 
Az eredményt ellenőrizhetjük: 

y = 0 .7+2.5+8.2 - 2.3-t-D.5 = 9 .6 

Az alábbi BASIC sorral tesztelhetjük a gépi kódú r utint: 

FOA 1 = - 5 TO 5 : PRINT USA (1) : NEXT 

A futás eredménye: 

793.2 
397.1 
169.6 
54.9 

9.2 
.7 

9.6 
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28.1 
60.4 • 

122.7 
243.2 

A gépi kódú rutint feltétlenül érdemes beépiteni minden olyan programba, 
am elyben sokszor kell egy polinom értékét kiszám!tani. Végreha1tásí ideje 
(12.5 ms) ugyanis Jóval kevesebb. mintha BASIC utasításokkal irtuk volna meg 
(45 ms). Minél bonyolultabb egy képlet, annál számottevőbb a BASIC és a gépi 
kódú program végrehajtási ideje közötti különbség. 
Ha a fenti programot másik polinom értékének kiszámltására is alkalmassá 
akarjuk tenni, az együtthatókat ki kell cserélnünk úgy, hogy ha valamely hat
ványérték a polinomban nem szerepel, a megfelelő helyre 0 értéket kell belrni. 
A következő példában egy olyan függvényt készltünk, amely kiszámítja egy 
egész szám faktoriállsát. Az n egész szám faktoriálisán az 1-től n-ig terjedő 
egész számok szorzatát értjük: 

P l. 

51 = 1 •2•3•4•5 = 120 
71 = 1•2•3•4•5•6•7 = 5040. 

A matematikában a faktoriál is fogalmát valós számokra is kiterjesztik. Egy O 
és 1 közé esö szám faktor iálisát egy polinom közelltő értékeként határozzák 
meg. Az 1-nél nagyobb számok faktoriálisát pedig a következőképpen lehet 
visszavezetni az elöző esetre: 

4.31 = 4.3•3.3+2.3• 1.3•0.31 

A 0.31 értékét az alábbi együtthatókat tartalmazó pol inom helyettesftési értéke
ként számlthatjuk ki: 

Eio = 1 
a , = - 0.57719 1652 
~ = .98820 6891 
~ = - .89705 6937 
a. = .91820 6857 
a5 = - .75670 4078 
a,, = .48219 9394 
~ = - . 19352 7818 
a,, = .03586 8343 

A polinom értékét meghatározó rutin a P.14 program alapján: ..... P l:5 • „„ 
PROFI-ASS 64 V2.0 

1001 0330 • OPT Pl ,00 
1101 
120• 
1301 

A f•ktO<""iali • kiszamitasanak polinomJ a 

1401 0 330 
1:501 ·- 828 1 Ku: • ttapuff• r 
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1681 E~9 POLVNOM - ~E0:59 

171111 
18th 033C A9 • :S LJ)A • < KOEFF 
19 1111 la;S3.C: Alt 0 3 LDY • > l<.OEFF 
2111(11 83<la 'IC :59 E0 J'1P POLYNOM 
2 101 1 
2281 0343 0 8 KOEFF .8YT 8 1 11-adfoku pcol i noa 
230 1 0 3 '1• 7C 12 EA .FLP • 0 3 :58'"8343 
2 '101 03• 9 7 E C6 2C .FLP - .193:527818 
2:501 0 3 •E 7 F 76 E2 . FLP . „8219939• 
2601 03= 80 C l 9 7 .FLP - . 7 567 0407 8 
270 1 03:58 80 68 0 F . FLP . 918206 8:57 
2 8111 ~D ea E:5 A:5 .FL.P - .89 70:56937 
29Gh Gl362 811 7C FB .Fl.P . 9882Glb891 
30111• 11367 8111 93 C2 .FLP -. :5771916:52 
311111 036C 81 8'1 011 .FLP 1 
0=-e::n1 

NO ERRORS 

A P.15. program birtokában PRINT USR(X) utasltással kilrathatjuk a képernyőre 
bármely 0 és 1 közé esö valós szám faktoriálisát, pi : 

? USR (. 1) = 0.951350564 
? USR (.5) => 0.886227246 

A (0,1 ) számtartományon klvül eső számok faktoriálisának kiszámltása sem 
okoz gondot. A következő program tarta lmazza a szükséges bővítéseket. ... P 16. • •• 

1111 l NPUT " AR0Ul1ENTUl1 "' 1 X 
2111 I F X< lll OR X>33 THEN l GI 
:se I F x-e THEN v - 1 • GOTO 7GI •a Y• X 1 IF X(l TI-4EN Y • USRIX> t OOTO 7 0 
:59 X• X-1 1 IF X>l TliEN Y• Y• X 1 OOTO :59 
68 lF X<>l THEN Y • Y • USRIX> 
7 111 PftINT " F Al<TOfUAl.18 • " 1Y 

A 20-as progranv;orban kizárjuk az értelmezési tartományból a negatív számo
kat, illetve azokat a számokat , amelyek faktor iálisa nagyobb lenne 1E38-nál. 
A 30-as sorban a O-hoz definlciószerúen az 1 faktoriális értéket rendeljük. Az 
50-es sorban m indaddig szorozzuk a rendre 1-gyel csökkentett értékeket, amlg 
a levonás e redménye 1-nél kisebb nem lesz. A 60-as sorban megvizsgáljuk, 
hogy a beolvasott szám egész szám volt-e. Ha nem, akkor a szorzás eddigi 
eredményét még meg kell szorozni a polinom értékével. Végül a 70-es sorban 
kiírathatjuk a végeredményt, azaz a beolvasott szamértéknek megfelelően 
például a következOket: 

0-1 
1 - 1 
1 .5 - 1.32934087 
2=> 2 
3-3 
0.5 -- .886227246 
7.35 => 10287.3151 

Az elkészült programot érdemes lenne teljes egészében gépi kódban rneglrní , 
hiszen a leglényegesebb rész, a polinom kiszámltását végzO rutin már készen 
van. A program átlrasa közben további belső aritmetikai rutinokkal Ismerked
hetünk meg. 
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Készítsük el a feladat folyamatábráját. 
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START 

FAC tárolóso 
o TEMP-ben 

y 
ILLEGAL OUANTITY 

y OVERFLOW ERROR 

FAC- 1 

FAC· POLY(FACJ 

FAC - FAC-1 

y TEMP-TEMP . FAC 

FAC - POLY(FAC) 
FAC• FAC • TEMP 

FAC-TEMP 



Próbáljuk ki az e lké'!~·~;i programoi, de ne feledkezzünk el a USA vektor kezdO 
elmének be~!::iásárót, enélkul ugyants az ILLEGAL QUANTITY h1bauzenetet 
kapf.~nk-

P17. ·-PROFl-A88 ó4 v2.C1 

101!h 033C .OPT Pl ,00 
1101 033C START 828 Kazettapuf+ar 
1201 B97E OVERFLOW • H7E 1 OVERl<LOW ERROt< 
1301 B249 IL.LOUAN • 824B 1 ILLEOAL OIJAHTITY 
14flh 1 
IS01 B804 FACl'tEl1 • BB04 FAC tarol••• 
1601 BB~ l'tEHFAC • BBA2 FAC b e tolt••• 
1701 BC5B llEJ'IOLCH • BCS8 Kon•t•n• oaaz• h••onlit••• FAC-vel 
1891 8867 1'1El'IPLUS • B1tb7 l<on•tana + FAC 
1901 BA29 l'tEMl'1ULT • BA28 l<on• t • n • • FAC 
:001 E0!59 i>OLVNOM .tE0!59 Pol tnomwza„t t.a• 
2101 0066 SIGN • óla EloJel 
2201 0061 EllP • 61 EMponen s 
2301 
2 401 la33C START 
2S01 033C A2 fl! 1-DlC •< TEl1P 
269• 033E A0 03 LDY • > TEl'1P 
270 1 0 3'10 20 0- BB .JSR FACl'1El'I 1 A FAC tarol••• TE'1P-ban 
2801 
2901 0;'.$43 24 66 BIT SIGN El DJ• l vi z a.qal at 
3001 034!5 10 03 BP\. Ol<I Pozltiv ? 
3101 0347 4C 49 B2 JMP lLLDUAN 
3201 03.4A A9 FII! Ol<I LOA • < 1'1AX 
331111 ~4C A0 03 1-DV • > 11AX ' M\&t.ato • flonatan• 3 4-r-e 
3'601 11134E 20 SB 8C .JSR VERGl...CH 
3:501 1113!51 30 1113 8"1 Qt 2 1 k•••bb ? 
'l6lll1 03!53 <tC 7E 89 .Jr-P OVERFLOW 
371h 0356 AS 61 Ol<2 LDA EXP FAC • e 
38flh 03!58 Flll !52 BEQ EOVENLO a kkor" 1 
3901 0 35A A9 E6 1-DA 11( EINB 
4001 03SC A0 1113 LOV • > EINS 
411h e;s~ 20 se BC JSR llERGl..CH 1 Oasz:• h•sonltt•• 1-Qyel 
4201 G3t.I 30 se 91'11 KISEBB 
4301 0363 A9 EB CIKLUS LDA 11 < MINUSl 
4401 036:5 A0 03 LDY • > 1'11NUSI 
4511 0367 20 67 se JSR ~EMPl.US 
4601 036A A9 Et. LDA f! ( EINS 
47Qh 03t.C Alll 1113 LOV • > EINS 
4801 0361:: 211 58 8C JSR llEAOl.CH 1 Oe•z•h••onlltaa 1-vv•I 
4901 0371 30 IF 91'11 NEXT 1 11•,... n„ nagyobb ~ 
5001 111373 A2 FA 1-0X ti ( TEMP2 
~SI 1111 1137 :1 AI 93 LDV • > TEl'1P2 
5201 0377 2a 04 8B JSR FAC!1El'I 

' 
FAC et111enet1 tarol a•a. 

530• 037A A9 F5 LDA " ( TEl'1P 
541!11 0::S7C A0 03 LDV • > TEl"IP 
:151111 0;!7E 2111 29 BA JSR MEMl'IULT FAC • TEl'tP 
5601 0381 A2 FS 1-DX ti< TEl'IP 
5701 0383 Alll 03 LOV • > TD1P 
:1901 0 385 20 04 BB .JS~ FAC!1El'1 1 Az eredMeny TE.MP-be 
5901 0389 A9 FA 1-DA • < TEMP2 
6001 038A A0 0l LOV • > TEl'tP2 
6101 0::SSC 2 111 A2 BB JSR 1'1El'11"AC 1 FAC vi aazatolt••• 
6201 038F 4C 63 03 JMP Cl KLUB 
6301 ' 6401 0 392 A9 E6 NEXT 1-DA • < E!NS 
6:101 0394 A0 03 LOY 10 EINS 
6601 0396 20 :IB BC JSR VEROLCH 1 Fi"C • 1 ? 
ó701 0399 00 07 BNE TOVABB 
6801 
6901 0398 A9 FS LOA • " TEl'1P 
7001 0390 A0 03 LDV • > TEl'1P 
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7J01 0 39F 4C A2 88 JMP MEMFAC Betol f_,;~ FAC-b• 
7201 ' 7301 03A2 20 86 03 TOVA88 JSR POLV 1 A polinom s2a•~ta•= 
741ih 03A:5 A9 F:5 LOA 11 ( TEMP 
7!501 03A7 A0 0 3 LOV # > TEtlP 
7601 03A9 4 C 28 8A Jl'!P MEl'IMUL.T 
7701 1 
7801 03AC A9 E6 EGVENLO LDA 11< EINS 
7901 0 3 AE A0 03 LOV 11> EINS 
8001 0380 4C A2 88 JMP 11El'IFAC ' 1 „ FAC-b• n 
8J01 1 
8201 0 3 8 3 4 C bo iil3 lffSEB8 JMP POLV 1 FAC • POLVCFACI 
8301 1 
841!1 1 1 F a ktort al t• ~i •t&mi t•••n• k polinom.J • 
8:501 1 
8601 0386 A9 80 POLV L.OA 11< KOEFF 
8 7 01 0 388 Al!I 03 LOY lt ) KOEFF 
8801 0 38A 4 C 59 E0 .JMP POLVNOM 
891!11 1 
901111 0 380 ma KOEFF . BVT 8 1 8-ad fok u pol1nom 
9101 1!1311E 7C 12 EA .FLP .03:5868343 
9 201 ~'!Cl 7E C6 2C .FLP ·-.193527818 
9301 1!13C8 7F 76 E2 .FLP .4821993 94 
9401 03CO 80 C l 8 7 .FLP -.7:56704078 
951111 0 302 80 68 0F .FLP .918211168:57 
9601 0 307 80 E:S A:5 .FLP -.897056937 
9701 03DC 80 7C F8 . FLP .988206891 
9801 03El 80 93 C2 .FLP - .577191 6:52 
991111 ' 10001 1 Tov•bbi l•b•Qoponto• kon•t•n•ok 
1011!11 03E6 8 1 00 1!10 EllllS .FLP l 
10201 03EB 81 0111 00 MlNUSl .FLP -1 
10301 03F0 86 08 00 MAX .FLP 34 
10401 1 
10:501 1 Atmen•tl t.arolo 
10601 03F:5 TEl1P • •:5 
10701 03FA TEMP2 ••:5 
l 033C-03FF 
NO ERRORB 

Az elOző BASIC programnál szemmel láthatóan hatékonyabb, gyorsabb gépi 
kódú függvényt kaptunk. Ismerkedjünk meg a felhasznált belső rutinokkal: 

„„. T44. „„. 
? USRl 0 l -> 1 
? USR< 1 l • > 1 
?USR(2) • > 2 
? USR(3l • > 6 
?USR <. :S> .886227246 
? USR(4.:S> -> :52 . 3 427967 
?USR C-l > • > ILLEGAL QUANTITV ERROR 
?USR(40> • > OVERFLOW ERROR 

FACMEM - Ez a rutin tárolja a lebegőpontos akkumulátor (FAC) tartalmát azon 
a clmen, amelynek alsó byte-ja az X, felső by1e-ja pedig az Y regiszterben van. 
A tárolás 5 byte-os, rövldltett formában történik. 
M EM FAC - A fenti rutin ellentéte. Betölt egy lebegőpontos szllmot az FAC-be 
arról a cimről , amelynek alsó byte-ja az akkum ulátor ban (A-ban), felső by1e-ja 
pedig az Y regiszte rben !alá.Iható. 
VERGLCH - Ezzel a rutinnal az értelmező két valós számot hasonllt össze. Az 
egyik szám azon a tárcrmen van, amelynek alsó by1e-ía A-ban, felső by1e-ja 
Y-ban található, a másik pedig az FAC-ben. Ha a két szám egyenlő, az akkumu
látor tartalma O. a Z kapcsoló értéke pedig 1 lesz. 
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Ha az első szám kisebb, akkor az akku tarta lma -1 ($FF) és az N kapcsoló 
értéke 1, egyébként az akku tartalma 1, az N kapcsoló értéke pedig 0 lesz. 
MEMPLUS - Ez a rutin két részből áll. Először betölti az A (alsó) és Y (felső) 
cim tartalmát az FAC-be, majd összeadja az FAC és az ARG tartalmát, és az 
eredményt az FAC-be helyezi el. 
MEMMUL T - Az e lőző rutinnal szerkezetileg azonos, de összeadás helyett 
szorzasra vonatkoztatva. 
Az OVERFLOW és ILLOUAN cfmeken azokat a rutinokat h fvtuk meg, amelyek 
kiirjak a megfelelő hibaüzeneteket. Ha meggondolj uk, az X > 34 esetet a prog
ramban fölösleges volt külön kezelni , hiszen az értelmező egyébként is a 
túlcsordulasi h ibaüzenetet lrta volna ki. 

Gyakran szükség v~n a következő alakú polinom értékének kiszámítására: . 

A feladatot visszavezethetjük a polinom kiszámltásának eredeti módszerére, 
mindössze annyit kell tenni , hogy x helyett az eredeti polinomba xa-et kell 
helyettesiteni, majd az eredményt meg kell szorozni x-szel. 

A legtöbb beépitett függvény használja ezt a rutint, ugyanis a közelltöpolinom 
legtöbbször a fenti alakú. A rutin hivása előtt az argumentumot általában a rutin 
álta l értelmezett tartományba kell transzformálni, majd az eredményt kiiras 
előtt az eredeti értéknek megfelelően v issza kell alakítani. 
Szamitsuk ki a rutinnal a következő polinom értékét: 

Az egyfltthalók bevitelénél ügyeljünk arra, hogy az ötödfokú tag hiányzik! 

••• Pl8 . .„ 
PROFI-ASS ó4 v2.0 

1001 
'Íl0• 
l 20• 
1301 
140• 
1:501 
ló01 
1701 
1801 

033C 
033C 

E043 

033C A'7 43 
0 33E A0 03 
0340 4C 43 E0 

l '70 1 0 3 43 0 3 
2001 0 3 44 7D El 47 
210 t 0 3 4'7 00 00 00 
2201 03 4E 80 00 00 
2 301 03.!13 83 40 00 
J033C-03:58 
NO ERRORS 

1 
POLY2 

' KOEFF 

. OPT P,00 
·- 829 

LDA 
LDY 
J HP 

.t:E043 

ll< KOEFF 
11 > KOEFF 
POLY2 

• BYTo 3 
. FLP - .11 
.Fl...P 0 
• FLP . :5 
.Fl...P ó 

J Fol<azam 

A program futtatásánál vegyük figyelembe, hogy az a polinom fokszámát nem 
a legmagasabb hatványkitevöböl, hanem az együttható sorszamából határozza 
meg, hiszen a kitevők x:-re vonatkoznak. 
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A program teszteléséhez néhány futtatási eredmény: 

"** T4~. ....... 
U6R(0) 0 
USR<l> ó . 39 
USR<2> 1.92 
USRl.7~) 4 . 69ó2~427 

Végül a lebegőpontos számok kezelésével kapcsolatban kitérünk egy, a prog
ramozás során gyakran felmerülő feladat, nevezetesen a számhalmazok ren
dezésének megoldására. 
lrjuk meg az alábbi re ndezési algoritmust gépi kódban: 

••• P19 • . .... 
100 FOR 1•1 TO N 1 FL•0 
110 FOR J•N TO I STEP - 1 
12111 IF A ( J - l >>A<Jl THEN H•A(Jl 1A·CJ>-A<J-l) 1A <J-l ) •H1 FL•l 
130 NEXT J 
140 IF FL•0 THEN RETIJ'tN 
1:5GI NEXT J 1 RETURN 

Az A(N) egyindexes tömböt a 100-as sorban kezdődő szubrutinnal rendezzuk, 
amelyet a GOSUB 100 utasltással hlvunk meg. 
A program az ún. „buborék-rendezés" algoritmussal dolgozik. Az algoritmus 
végrehajtása során rendre összehasonlltjuk az egymást követő elemeket. Ha 
a sorban az első elem nagyobb mint a második, a két elemet felcseréljük, és 
egy kapcsoló értékét 1-re állltjuk. Erre szolgál a fenti programban a két egy
másba ágyazott ciklus. A belső ciklus lefutása után a kapcsoló {FL) értéke 
alapján megvizsgáljuk, hogy ebben a ciklusban volt-e elemcsere. Ha nem volt, 
akkor FL értéke nulla, ami egyben azt jelenti, hogy az elemek növő sorrendben 
követik egymást, tehát a rendezéssel készen vagyunk, az algoritmus végrehaj
tása itt megszakad. Egyébként az első ciklus befejeztével a legkisebb elem az 
első helyre, azaz az A(O) változóba kerül . A következő lépésben a belső 
ciklusnak már csak a 2 indexhatárig kell lefutnia, hiszen az első, azaz a 
legkisebb elem már a helyére került stb. 
Ahhoz, hogy a gépi kódú rendező kellőképpen hatékony legyen, érdemez 
meggondolni , hogy hogyan kezeli az értelmező a tömböket 
A tömbök programbeli deklarálasakor az értelmező egy táblázatot készlt, 
amely az egyes tömbök bejegyzéseit tartalmazza, és egy változóban tárolja a 
táblázat kezdőclmét. 

Hogy rendezés előtt ne kelljen végigvizsgálni a táblázatot ahhoz, hogy a 
rendezendő tömböt megtaláljuk, érdemes a programban legelőször ezt a töm
böt megadni, lgy biztosak lehetünk abban, hogy a bejegyzése a táblázat elejére 
karul. .... P20. „ •• 

PROFl-ASB b4 112.0 

1001 033C . OPT P,0 
11 01 002F ARRTAB • 2F 1 M~tato a tombtab\azatr• 
1201 00:57 „. •:57 
1301 00:57 IPNT •+2 
141111 00:59 JPNT •+2 
1:501 00:59 JPNTI „. •+2 
lb0t ' 1701 BBA2 HEHFAC •991>2 
1901 SC:58 VERGl..CH •BC:59 
1901 
201!1• 0 33C .. 828 t Kazett.apuf4er 
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2101 
2201 CZl:S:SC A:S 21'" LDA ARRTAB 
2301 033E 18 CLC 
2•0• CZl""::SF A0 0 2 LDY • 2 
~I 0341 71 2F ADC I A~TAB> , Y 1 A me,..et: hozz••d••• 
2601 0343 80 09 1113 STA NPNT 1 Mutat.a • toff'l'b v•o•r• 
27Gh 111346 ce lNY 
2801 11347 A:S 30 LDA AF<RTAIH 1 
291111 0 ::149 71 2F ADC IARRTAB>,Y 
301Zh 0'348 80 OA 113 STA NPNT+l 
3101 0 3 4E AO o• 0 3 L DA NPNT 
3201 0 ::S!5 1 38 SEC 
3201 0 3!52 E9 0!5 BBC lt!5 
3301 111'3!54 80 09 0 3 STA NPNT 
3401 ' 1113!57 Biii 0 3 9CS LI 
3!501 0 359 CE OA 03 DEC NF'NT+l 
3601 ' 3701 0 3!5C A!5 2F Ll LDA ARRTAB 
3901 0 ::S:SE 19 CLC 
3901 0 3:SF 69 97 ADC • 7 
4 001 0 361 85 57 STA lPNT ' Az 1 mut a t.a •Z Al0l-r a 
4 101 9363 A:S 3111 LDA ARRTAB- 1 
4201 0 36!5 69 0 0 ADC •0 
4 3 01 0367 9!5 :se STA 1PNT+1 
440 1 ' 450 1 111369 A0 00 I LOOf> LDY •111 
4 601 0368 ec 08 03 STY FLAG A k a pcs olo tOf""l ••• 
4 7 01 0 3óE AD 09 1113 LOA NP NT 
4 7 1111 11137 1 8!5 :S9 S TA .JPNT 1 .J • N 
4 9 01 0 373 AO DA 0 3 LOA NP NT-1 
4 8 01 0 376 e:s :SA BTA .J PNT+ l 
4901 1 
5001 0 378 A:S :S9 .JLOOP LDA .JPNT 
!5101 11137A :se SEC 
:1101 111378 E9 1115 sec • :S 
:S:ztzl 1 0 370 e:s :SS BTA .JPNT l 1 .J-1 , mut•t a 
5 3 0 i 11137F AA TAlC 
5 401 0 39111 A:S !5A L OA .Jl"NT- 1 
!5!51111 0 382 E9 00 BBC • 0 
!561111 111384 9 !5 !5C &TA .JPNTl+ l 
!5ólih 0 396 AB T AY 
:S6Gh 0 397 8 A TXA 
!5701 111388 20 A2 88 .JM 11EMFAC ' A l.J-1 l F AC-b a 
:19 01 
!591111 111'588 A!5 !59 LOA .JPNT 
bee1 111380 A4 !5A L OY .JPNT - 1 
611111 Ql38F 2111 ee 9C .J~ VERGLCH 1 Oa•z9ha•onl1t••• ~(~)-ve l 

621111 111392 :se 12 B" t NEl'ICSERE 
631111 
6-41111 111394 Alll 1114 L OY • 4 
1>41111 11396 ec oe 1113 STY FLAG 1 A k a pcaolo bea lllt••• 
6!51111 111399 81 .e9 S WAP L DA C.JPNTl ,Y 
i>t.1111 111398 AA T AlC 
6 7 1111 039C 81 !58 L OA C.JPNT I > ,Y 
.ee1 ~9E 91 :59 STA 1.J PNT > , Y1 Al.Jl • • AIJ - l l 
691111 0 3A0 8 A TXA 1 f e lcs•r • l • • • 
7 - 1 ta3A1 91 !59 STA C.JNl"t>ITl > , Y 
7 lllll 111.:SA:S 99 OEY 
7 201 11.:sA• 1111 F3 8Pl.. 6 WAP 
7301 ' 740• 113A6 A!5 !59 NE " CSERE L DA J PNT 
7!5111• 0 ::SA8 3 8 SEC 
7!5Gl t 0 3A9 E9 11!5 B BC •:S . 

' .J - .J-1 
7 61lh 1113AB 8!5 :S9 S TA .JPNT 
77Gl 1 lll~AD 80 1112 ecs T E S T.J 
7 8Ch 0 3AF C6 !5A OE C .JPNT +I 
7 9C:h ' 9901 11381 C!5 !57 TEST.J Cl1P JPNT 
8 111h 1113B3 00 C3 8NE .JLOOP 
8211! • 0 38!5 A:S :SA LI>A .JPNT+ t l - .J ? 
8301 111387 C!5 ~ Cl1P lPNT+ l 
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8401 0389 0111 90 BNE .Jl-OOP 
8:101 
8601 111388 AD DB 03 l..DA Fl..AB 
871111 0 3BE Flll 17 BEQ ENDE: 
8801 
8911h 03Ce A:5 :57 1..DA lPNT 
9001 03C2 18 Cl..C 
9001 1113C3 69 0:5 AOC 41:5 J I • l +l 
911111 03CS 8:5 :57 STA IPNT 
9201 03C7 9111 02 s= TEBTl 
9 3 1111 03C9 Eb :se INC IPNT+1 
9401 ' 9:50 1 03CB CD 09 1113 TESTI Cl'IP NPNT 
9601 03CE D0 99 BNE Il..OOP 
9701 0300 A:5 :SS 1..DA 1PNT+1 
981111 03D2 CD DA 03 Cl'IP NPNT+l 
9901 030:5 00 92 S.NE 11..00P 
1111001 ' 10101 0307 60 ENDE RTS 
10201 1 
1111301 0308 Fl..AG ·- *+1 
10401 0309 NPNT ·- - 2 
J033C-l!l;s08 
NO ERROAS 

A gépi kódú rutin elvégzi ugyanazt a feladatot, ami t a P .19-es BASIC program. 
Hlvása előtt az adatok helyes efőkészltéséröl a felhasználónak kell gondoskod
nia, ugyanis a rutinba semmilyen ellenőrzést nem épltettünk be. Nem vizsgálja 
meg azt sem. hogy milyen tömböt (hány indexes) deklaráltunk, és azt sem, 
hogy a tömböt valóban fel töltöttük-e adatokkal. M indez a használó dolga. 
A rutint a SYS 828 
utasltással hlvhatjuk meg. 
A gépi kódú rutin hatékonyságát bizonyítandó elkészítettük az alábbi összeha
sonlitó táblázatot, amely tartalmazza az azonos méretO véletlenszám generá
torral feltöltött tömbök rendezéséhez szükséges végrehajtási idöt a gépi kódú, 
ill. a BASIC program esetében. 

*** 
N 

10 
50 

100 
200 
:500 

1000 2h 

T 46. 

BAS I C 

l •. 
2 4 . . 

1 . 3 7 ·. 
6 ' 33·. 

41 . 
44 · 

GEP I RU TIN 

0.0 ·· 
0.4 „ 
l. :s .• 
6. 3 ". 

3 8. 7 ". 
2 · 33.4 " . 

Megfigyelhetj ük, hogy a rendezési !dö az elemszám növekedtéve l négyzetesen 
nő, azaz 2-szer annyi elemO tömb rendezéséhez 4-szer annyi időre van szük
ség. 
Ez a magyarázata annak, hogy amint viszonylag nagy e lemszámú tömböt kell 
rendezn i, a BASIC program kivárhatatlan ideig (órákig) dolgozik. 
A gépi kódú program végrehajtási sebessége 60-szorosa a BASIC p ro gramé
nak. 
Az is elképzelhető, hogy egy-egy feladat megoldása során olyan nagy töm böket 
kell rendezni , hogy már a gépi kódú rutin sebessége se m e l egendő . 
Ekkor a buborék algoritmust ha tékonyabb re ndezési e ljárás ra kell kicse rélni. 
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A gyakorlés kedvéért m6dosftsuk most úgy a rutint, hogy az alkalmas legyen 
egész tlpusú tömb rendezésére. Mit kell ennek érdekében megváltoztatnunk? 
Először is figyelembe kell vennünk, hogy a tomb egy elemének helyigénye 
most csak két byte a korábbi öttel szemben. Másrészt az elemek összehasonli
tásához nincs szükségünk rendszerrutinra. 
Elmaradhat a szémok lebegOpontossé alakltésa is. hiszen a kétbyte-os egésze
ket közvetlenül, átalakllás nélkül rs összehasonllthatíuk. 
Ezek a módosltások jelentősen )avitják a program hatékonyságát, az új rende
ző sokkal gyorsabb lesz mint az előző, amely valós számokkal dolgozott. 
Azon Olvasóink számára. akik kézikönyvként szeretnék használni ezt a köny
vet, közöljük a BASIC értelmezó aritmetikai függvényeinek és múveleteinek 
táblázatát. 

••• T4ó/I. 

Cim Mutato • E1okea:1tes FAC Funfc10 
konatansr• 

MEMARG s BABC A/Y ARG : • lii...on•t•naok 
FACARG sBBFC FAC 1 • ARG 
DIV • BBl2 A • EXP + FAC : • ARG I FAC 
11E11DIV •BBlllF A/Y FAC :• • -on~\... FAC 
l'IALllll sBAE2 FAC. :• FAC . 10 
DURCH10 •BAFE + FAC 1 • fAC I 10 
PLUS0!5 • BB49 + FAC : • FAC • 0 . !5 
11EMFAC sBBA2 A/ Y FAC s• t-: onstanso~ 
FACARG sBClllC ARG 1 • FAC 
FACMEM s BBD4 X/Y J<cnatansok 1 • FAC 
i1INUS s ea:s::s A • EXP + FAC 1• ARG - FAC 
l'IEMMI N s B8!511l A/Y + FAC 1 • ~.onst . I FAC 
MULT S BA2B A • E XP ... FAC : • ARG * FAC 
11EMMULT • BA28 A/Y + FAC 1 • Konst. •FAC 
PLUS s BBóA A • EXP FAC .. ARG + FAC 
MEMPLUS s BBó7 A/V ... FAC ,. t<on•l .+FAC 
HOCH s BF7B A • EXP + FAC · - ARG A Fl'\C 
HOCHMEM s 8F78 A/Y ... FAC 1 • ARG Konat. 
POl..Y SE0!59 A/Y ... FAC 1 • Pol i nom 
POLY2 SE0 4::S A/Y FAC : • Polino1112 
OR s AFEó „ FAC •• ARG OR FAC 
AND ' s AFE9 + FAC •• ARG AND FAC 
NOT SAED4 ... FAC r • NOT FAC 
VERGLCH SBC:SB A/V FAC os•z•h•aonl. • konat. 
ROUND SBCIB + FAC k er1Pk1tes• 
CHGSGN s 8FB4 FAC 1• - FAC 

A konvertáló rutinokat és az alapfúggvényeket a 1enti táblázatból kihagytuk, 
hiszen ezeket már korábban ismertettük. A láb _zat tartalmazza a rutinok 
paramétereit és a rutin pontos lefrását. 
Az FAC alatti oszlopban a "+" és „ - " jelek arra L.talnak, hogy az FAC értéke 
a rutin végrehajtása kö„ben módosul vagy nem. Ha a rutin a műveletet az FAC 
és az ARG akkumulátorok tartalmával végzi el , vás előtt be kell tölteni a 
kitevőt az FAC-böl az akkumulátorba. 
Az AND, az OR, ill. a NOT logikai műveletek előtt a. értelmező az operanduso
kat 16 bites egesz számokká alakitja, elvégzi a mL eletet, majd az eredményt 
ismét lebegőpontos alakban tárolja az FAC-ben 
A rutinok vég•ehajtésához szükséges valós ál ranr .Jkat az értelmező fix tarcl
meken tárolja. 
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„.„ T4ó/2. -· 
Cim Kon at:an aok Deci .... 1 i • e rt:ek .Jelent:•• --------- ------------~~----------------------~-~ 

•AEAB B2 49 lllF DA Al 3.141:5926:5 Pi 
$ 81A:S 90 90 0111 111111 110 -32769 
•89BC 81 111111 1110 1110 111111 1 
•89C2 7F :SE :56 e~ 79 .4342 :5:5942 
$ 89C7 90 13 99 1119 6 4 .:57 6:594:541 
$ 99CC Biii 76 39 93 16 . 961900759 
•89D1 82 38 AA 38 2 111 2.BB:S39007 
•99D6 9111 3:5 -F3 34 .70 711116781 1/ SQR<2> 
•99DB 81 3:S 1114 F3 3 4 J . 414213:56 SOR 12 l 
$ 89Elll Biii 9111 -llMil 1110 - . :5 
•B9E:S Biii 31 72 1 7 FB .6'l'31 471B1 LOG<2> 
$8AF9 84 2 111 01!1 -00 1111 
$BD83 'l'B 3 E BC 1F FD 99999'l'9'l'.9 
•8D88 9E 6E 68 27 FD 99'l''l''99999 
• 8D8t> 9E 6E 68 28 1110 1E9 
$8FllF 81 38 AA 38 29 1. 442 69:504 l /LOGC2) 
•8FC:5 71 3 4 :se 3.E :56 2.1 4 987b37E-:S 
•BFCA 7 4 16 7E 83 18 1.43:S2314E-4 
•8FCF 77 2F EE E3 8:5 1. 3422b348E-3 
$ 8FD4 7 A 10 84 1C 2A 9.614011 7 1111E-3 
•BFD9 7C 63 :S'l' :se - • 0:s:5:Slll:S126'l' 
•BFDE 7 E 75 FD E7 Cb .24022638:5 
•BFE3 Biii 31 72 19 UI . 693147186 
$ 9FEB 81 00 00 „ „ 1 
•ElllBD 99 3 :5 44 7A - 1197'l':S46 
•Elll92 69 28 81 46 „ 3 . 92767774E-4 
•E2E0 81 49 llJF 1)A A2 1. :5711179633 Pi/2 
•E2E:S 93 49 lZIF DA A2 6.28318!531 Pi • 2 
•E2EA 7F 1110 „ „ „ • z.5 
$E2Flll 94 E6 lA 2D 18 - 14. 3913907 
$E2F:5 86 28 1117 FB F8 42. 011177971 
• E2FA 97 99 68 e9 1111 -76 . 7 11141 7 03 
$ E2FF 97 23 3!5 DF El 91.60!52237 
• E304 96 A!5 :st> E7 2 8 - 4 1.3147021 
$E31119 93 4'l' lllF DA A2 6.28318!531 Pl•2 
•E33F 76 83 83 80 03 - ó.84793912E-4 
•E34'4 79 1 E F4 A6 F:i 4.8!511194216E- 3 
• E::'"9 78 83 FC 811 1111 - . 0161 1171111:5 
$E34E 7C 0C lF 6 7 CA . 111:34 21119639 
• E3:53 7C DE !53 CB Cl - .111:542791 3 3 
•E3:SS 7D 14 64 7 11 4C . 0 724:57 196:5 
•E3:SD 7D 8 7 EA :51 7A -. 089801918:5 
•E362 7D 63 30 ee 7E .110932 413 
•E367 7E 92 44 ~ 3A - . 14293 9908 
• E36C 7E 4C cc 91 C7 .19999 9 12 
• E:371 7F AA AA AA 13 -.333333316 
•E376 81 1111!1 1111!1 ... „ 1 

46 



2.1 A MEGSZAKÍTÁSOK PROGR~NIOZÁSA 

A gépi kódú programo7.~snak ezt a területét általában a legjobb programozók 
is nagy lvben elkeri.:,·nk. 
Az alábbi fejeze~ekben a megszakltástechnika alapelveinek lefektetésével sz~ 
retnénk beb\:zonyltani, hogy ez az idegenkedés teljes mértékben megaie.ÍJozat
lan. 
Miutári megvilágítottuk a „ megszakl tás" (interrupt) fogalom lé,í1yegét, az új 
technika alkalmazási területeit tárgyaljuk. 
Az angol interrupt kifejezés lefordltva „ me~szakltás"-t"jel~nt. Mi az, amit meg
szakltunk? 
Egészen egyszerúen: az éppen múködlj gépi l<.6 dú program futását. A megsza
kltás hardver eredetű, és a prograrl", végrehajtásának bármely fazisában elő
idézhetO. „Ki" vagy „mi" képes me'9szakitani egy gépi kódú program végrehaj
tását? A kérdés megválaszolását"1oz elengedhetetlen, hogy a processzor hard
verfelépltését némileg ismerjül--.. 
A 6502-es, ill. a 6510-es mikroprocesszor egy negyvenpólusú tok, amelyben 
különleges szerepet töltenek be az 

IRQ és NMI 

Jelű lábak. 

A rövidltések e redete: 

lnterrupt Request = / megszakitás kérés 

Non Maskable lnte trrupt = nem maszkolható megszakítás 

A lábakon fellépő ir npulzus a következőket idézi elő: 

1. Impulzus az NM I lábon 

A processzor befejezi az aktuális műveletet és a programszámláló (felső, alsó 
byte), és az álla•,x>treglszter pillanatnyi értékét elhelyezi a veremben. 
Betölti a $FFFA és $FFFB tárclmek tartalmát és ezeket a programszámláló 
aktuális érték.eként kezeli , azaz végrehajt egy indirekt ugrást, azaz egy JMP 
(SFFFA) utasltást és az ugrás helyén talált programot futtatni kezdi. 
A végrehajtott programról később esik szó. 

2. Impulzus az IRQ lábon 

Ez esetben is a fentiekhez hasonló folyamat zajlik le. A processzor az aktuális 
mOvelet befejezése után reagál a megszakitáskérésre. 
Azonban most mielőtt ténylegesen végrehajtaná a megszakitást, megvizsgálja 
az állapotregiszter harmadik bitjének. az interrupt (1) kapcsolónak az értékét. 
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Ha ez 1, akkor ,.visszautasltja" ~ megszakítási kérelmet és folytatja a futó 
program végrehájtását. 
Ha a kapcsoló értéke O volt, akkor a procb':szor a fent lelrt.ak szerint jár el : 
a programszámláló és az állapotreglszter aktuái1:' értékét tárolja a veremben. 
Az. 1 kapcsoló értékét 1-re állftja annak érdekében, il.:i9y a „ kitérO" program 
futását újabb megszakltási kérelem ne zavarja. Betölti a $F.i:-FE és $FFFF clmek 
tb'.rtalmát (felső, alsó byte), és az ezen a clmen talált címet te~lntl a program
száml~ló új értékének. 
A megsz~kító programból hogyan lehet visszatérni? 
Erre a célra b'$Y speciális gépi kódú utasltás szolgál : 

ATI - Return from lnterrupt 

Az utasltás a megszakításnál végrehaJ'tott lépések ellentétét váltja ki. Az álla
potregiszter, ill. a programszámláió érté1'<ét visszatölti a veremből, majd ezen 
a clmen folytatja a program végrehajtását 
A megszakltott program természetesen nen:' figyeli , hogy „öt" saját magát a 
megszakl tás során megváltoztattuk, vagy sem. A processzor csak az álfapotre
glszter tartalmát menti, a többi regiszter értéké,1el nem foglalkozik. Helyreálll
tásukról a programozónak kell gondoskodnia é. u RTI utasltás végrehajtása 
előtt , pl. lgy: 

• • • P21. ••• 

lNTERRUPT PHA J Az a kku•ulator ~•n teae 
TXA 
PHA ' Az X-re ;i a zter ment••• 
TYA 
PHA 1 Az Y-re;l • zte r me nt• •• 

J A • ·•Q•zak lto rutin 

PLA 
TAY 1 Az Y-re;l azte r vl aezatolt•• • 
PLA 
TAX 1 Az X-re;l a zt e r vt••a • tolt• • • 
PLA Az a kku vi ••~•tolt••• 
RTJ V 1 ••z•t•r•• a m• ftl•-Z•kl to pr09r a mb&. ,1 

A megszakító rutin szerkezetileg hasonló a szubrutlnokhoz. A alapvető különb
ség az, hogy a szubrutint a fOprogram egy meghatározott hel yéröl hlvjuk, mlg 
a megszakltást hardveresen váltjuk ki, és ez a fOprogram végrehajtása közben 
bármikor történhet. A másik lényeges különbség, hogy a megszakítás során 
nemcsak a visszatérési clmet, hanem az állapotregiszter tartalmát Is megőriz

zük, ami .elengedhetetlen ahhoz, hogy a megszakított program futása hiba 
nélkül folytatódhasson. 
FeltehetOen az eddig lelrtak megérlelték az Olvasóban is a következő, leglé
nyegesebb kérdést 
Mi vál tja ki a megszakltást? 
A Commodore 64-esen a megszakításnak többféle oka lehet. Nézzünk egy 
példát az IRQ típusú megszakltásokra. ezt kiválthatja a 
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VIC 6569 videovezérlő 

és a 

CIA 6526 1/0 elemei (a SOCOO-s clmen). 

Nem maszkolható megszakltást (NMI) vélthat ki pl. a 

CIA 6526 (a $0000-s clmen) 

vagy pl. a 

RESTORE b1llentyQ 

A saját megszakitások programozásához elengedhetetlenul fontos. hogy is
meriük az 1/0 elemek tulajdonságait, lehetőségeit. Ezekre olyan mélységig 
térunk most k1 amennyire a későbbi programokhoz szukséges. Bővebb lelrásl 
tah!ll az Olvasó a "A Commodore 64-es belső felépítése" e. konyvben. 
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2.2 A CIA 6526-0S PROCESSZOR 

A CIA (Complex lnte rface Adapter) 6526-os a 65XX-es processzorcsalád egy 110 
eleme, amely egy soros 8 bites regisztert, két kaszkádolható 16 bites számlálót 
(timert) , egy valós idejű órát és egy diverse vezérlóvonalat tartalmaz. 
A CIA további 16 regiszterét a processzor átmeneti tárolóként használhatja. 
A Commodore-ban két ilyen 1/0 elem található, az egyik a $DCOO-s clmtől a 
$DCOF clmig, a másik pedig a $0000-tól a $DDOF-ig terjedő tárterületet foglalja 
el. 
A következő oldalakon ismertetjük a 16 vezérlóregiszter funkciójét. 

A vezér/6reglszterek /elrása 

0. regiszter 

1. regiszter 

2. regiszter 

3. regiszter 

4. regiszter 

5. reg iszter 
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A port 
Hozzáférés: READ/ WRITE 
A reg iszter tartalma az A (1/0 port állapotát tükrözi. 

B pont 
Hozzáférés: READ/WRITE 
A regiszter tartalma a B (110) port állapotát tükrözi. 

A adatirányregiszter 
Hozzáférés: READ/WRITE 
Ezzel a regiszterrel az A port mind a 8 vona lát bevitel
re , i ll. kihozatalra kapcsolhatjuk. A kapcsoláshoz a 
regiszter megfelelő bitjét O-ra (bevitel) vagy 1-re (kiho
zatal) kell állítani. 

B adatirányregiszter 
Hozzáférés: READ/WRITE 
A regiszter feladata azonos a 2. regiszter feladatával 
a B portra vonatkoztatva. 

A számláló alsó byte 
Hozzáférés: READ 
Olvasásnál a regiszter tartalma az A számláló pillanat
nyi értékének alsó byte-ját adja vissza. 
Hozzáférés: WRITE 
lrásnál megadhatjuk annak az é rtéknek az alsó byte
ját, amelyről a számláló nullára visszaszámlál. 

A számlóló felső byte 
Hozzáférés: READ 
Visszakapjuk az A számláló pillanatnyi értékének alsó 
byte-ját 
Hozzáférés: WRITE 



6. regiszter 

7. regiszter 

8. regiszter 

9 . regiszter 

10. reglszter 

11. regiszter 

Író utasltással megadhatjuk annak az értéknek a felső 
byte-ját, amelyrő l az A számláló nullára visszaszámlál 

B számláló alsó byte 
Ua. mint a 4. regiszter a B számlálóra vonatkoztatva. 

B számláló felső byte 
Ua. mint az 5. regiszter a B számlálóra vonatkoztatva 

A valós idejű óra (time of day) tizedmásodpercei 
Hozzáférés: READ 
Olvasásnál a O-tól 3-ig terjedő bitek tartalma visszaad
ja a valós idejű óra pillanatnyi értékét tizedmásodper
cekben, BCD kódban. A 4-töl 7-ig terjedő bitek értéke 
mindig nulla. 
Hozzáférés: WRITE 
Írásnál a B vezérlöregiszter (15.) előzetes beállltásá
val választhatunk: megadhatjuk az óra aktuális értékét 
tizedmásodpercekben, vagy a r iasztás időpontját. 
A 4-től 7-lg terjedő b iteket nullára kell állltani, a tized
másodperceket pedig BCD formátumban kell m egadni. 

A valós idejű óra másodpercei 
Hozzáférés: READ 
O lvasásnál a regiszter tartalma visszaadja az óra pil
lanatnyi értékét másodpercekben, a O-tól 3-ig terjedő 
bitek értéke az egyeneseket, a 4-tOI 7- ig t e rjedö bitek 
értéke pedig a tízeseket jelenti 
Hozzáférés: WRITE 
Ua. mint a 8 . regiszternél. A másodpercek fo rmátuma 
is BCD kód. 

A va lós idej ú óra percei. 
Ua. mint a 9. regi szternél a percekre vonatkoztatva. 

A valós idejú óra ó rái 
Hozzáférés: READ 
Olvasásnál visszakapjuk az idő aktuális értékét órá
ban. A O-tó l 3-ig terjedő bitek érték e most is az egyese
ket jelenti. Mivel az óra legnagyobb értéke 12 lehet, 
a tlzesek jelölésére elég egyetlen bit, nevezetesen a 
4. bit. 
A 7. b it az amerikai időnek megfelelően a délelőtt (AM, 
7. bit = 0), ill. délután (PM, 7 . bit = 1) jelölésére szol
gál. 
Hozzáférés: WRITE 
Ua. mint a fenti regisztereknél, de a biteket az olvasási 
hozzáférésnél leírtak szerint kell kezelni. 
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12. regiszter 

13. regiszter 

14. regiszter 

15. regiszter 
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Soros eltolási regiszter 
K1irásnaJ a soros buszra kerulö olvasásnál a soros 
buszról érkezO adatokat tárol1a bitenként 

Megszakltást vezérlő regiszter 
(lnterrupt Control Aegister) 
Hozzaférés: AEAD 
0. bit : az A számláló lefutása 
1 bit a B számláló lefutása 
2. bit az aktuális idő és a riasztási ldö értéke azonos 
3. bit az e ltolási regiszter megtelt (beolvasásnél) 

vagy üres (k1lrásnál) 
4. bit a FLAG lábon Impulzus érkezett 
5-6 bit : mindig nulla 
7 bit értéke 1, ha a megszakllást vezérlO és a meg

szakltást maszkoló regiszterek O-tól 4-19 teqedő 
bitjei közü l legalább egy értéke 1. 

Flgyeleml Olvasásnál a regiszter tartalma törlődikl 
Hozzáférés: WRITE (Megszakítási maszk) 
A O-tól 4-ig terjedő bitek jelentése azonos. Ha ráadásu l 
a 7. bit értéke 1, a megszakítást tetszőleges múvelet 
számára ki használhatóvá tehetjük. Ha a 7. bit nulla, a 
megszakltás nem engedélyezett. 

A vezérlő regiszter 
Hozzáférés: AEAD/WRITE 
0. bit : 0 = A számláló STOP = 1 A szflmláló START 
1. bit : 1 = az A számláló lefutását jelzi a PB6 
2. bi t : O = az A számláló minden lefutása elöálllt egy 
magas impulzust a PB6 lábon 

1 az A számláló minden lefutása megfordltja 
a PB6 állapotát. 

3. bit : 1 = az A számláló visszaszámlál a kezdöérték
töl nulláig, majd leáll (one shot). 
0 = az A számláló minden lefutás utan 
automatikusan u1raindul. 

4 bit : 1 - az A szam láló új értékének betöltése felté
tel nélkül 

5. bit · 0 = az A számláló számlál Ja a rendszerütemet, 
1 - számlálja a CNT ü temet. 

6. bit · 0 = a soros port bemenet, 1 = a soros port 
kimenet 

7. bit · 0 - a va lós óra 60 Hz-cel üzemel 
1 - a valós ó ra 50 Hz-cel üzemel 

B vezérlő regiszter 
Hozzáférés: READ/WRITE 



o-4. bitek: Az A vezérlő regiszter bitjeivel azonos je
lentésüek a B számlálóra és a PB7-re vo
natkoztatva. 

5--6. bitek: Ezek a bitek határozzák meg a B számláló 
triggerforrását: 
00 = a számláló a rendszerütemet szám
lálja, 01 = a számláló a CNT ütemet szám
lálja 
10 = a B számláló az A számláló lefutásail 
számlálja 
11 = a B számláló az A lefutásait számlál
ja, ha CNT = 1 

7. bit: 0 = valós idö beállltása. 
1 = riasztási idö beállltása. 
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2.3 A RENDSZERMEGSZAKÍTÁSOK FELHASZNALASA 

A legegyszerűbb megszakító rutin nem tesz egyebet. mint „csatlakozik" a 
rendszermegszakftáshoz. 
Mi véltja ki a rendszermegszakltést és mi lyen célból? 
A rendszermegszakltást a CIA 1 szám lálója vezérli. 
A szémláló értéke m inden gépi ütemben, ami kb. egy mlkrosekundum hosszú. 
eggyel csökken. Ha az érték nullára csökkent, a számláló lead egy impulzust 
a processzor IRQ bemenetére. 
Az aktuális program megmarad, és a processzor végrehajt egy elágazást a 
$EA31-es clmen kezdődő megszakltási rutinba. A számláló két nyolcbites re
giszterből áll, lgy maximum 2 1

• mikrosekundumig, azaz 65 millisekundumig 
képes szémlálni. A rendszermegszakltások folyamatosan minden 60-ad má
sodpercben (azaz minden 16 mill1sekundumban) követik egymást. 
Milyen feladatokat lát el a megszakítást rutin? 
Ellenőrzi, hogy a STOP billentyű le van-e nyomva. Ha igen, a nulláslapon beálllt 
egy kapcsolót 1-re. A kapcsolót a rendszer minden BASIC utasltás végrehajtá
sa előtt megvizsgálja . 
Ha értéke 1, a program futása megszakad. 
A rutin a STOP billentyű lekérdezéséhez a belső órát (TI) megnövel i, amely 
m inden hatvanad másodpercben változik. 
A rutin következő feladata a kurzor vizsgálata. Ha a gép parancsmódban 
bevitelre várakozik, a kurzor villog. A kurzor alatti karaktert a rendszer minden 
huszadik megsz.akltása közben invertálja. A kurzor tehát 60/20 = 3 alkalommal 
villog minden másodpercben. A rutin további feladata a kazettás egység figye
lése. Ha a kazettás egység éppen nincs programvezérlés alatt (LOAD, SAVE), 
akkor attól függően, hogy egy bizonyos billentyű az egységen le van nyomva 
vagy nincs. a motort ki-, ill. bekapcsolja. 
A megszakltásl rutin utolsó és egyben legfontosabb feladata a billentyűzet 
lekérdezése. Ha egy billentyú le van nyomva, a rendszer átveszi a billentyű 

kódját. és elhelyezi a billentyOzet pufferében. A puffer tiz karakter hosszúságú. 
lgy lehetséges az, hogy előre leülhetünk o lyan bi llentyűket, amelyek a képer
nyőn csak akkor jelennek meg, amikor a p rogram „fogadja" azokat. A pufferben 
elhelyezett karakterek számát a rendszer tárolja. M iután minden feladatot 
elvégze tt, a rutinból visszatérünk és a megszakltott program végrehajtása 
folytatódik. 
Amint mér emlltettük, a processzor a SFFFE és SFFFF tárclmeiröl tölti be a 
megszakltás1 rutin elmét. Ezek a clmek a ROM területén találhatók. Hogyan 
lehet megváltoztatni az értéküket? M1 történik a megszakltás után? 
Az a clm, ahová a megszakltásl vektor mutat, a $FF48 

P22 . .„ 
••• ... ••••••••„•„•••••„..... IRQ belepesi pont 
FF4B 48 PHA 
FF49 BA TXA 
FF4A 48 PHA A re9l • zter ~•ntese 
FF48 98 TYA 
FF4C 48 PHA 
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FF4D BA TBX 
FF4E BD 04 1111 Ll>A $0104,X A BREAK-kapc sol c b eol v as&•• a verembol 
FF:S1 29 10 ANO ••1111 as v izagalata 
FF53 F0 03 BEQ $FF:SB Erteka = 0 ? 
FF:S:S 6C 16 03 JMP ($0316 ) BREAK-rutin 
FF?SB 6C 14 03 JMP ($0314) Magazakito r u tin 

Először a regiszterek tartalma a verembe kerül. 
Ekkor a megszakításnál automatikusan „ mentett" állatregiszter tartalmát a 
rutin visszatölti , és leválasztja a 4. bitet. Ez a BREAK kapcsoló, amelynek 
értékét a BRK utasítás állltja 1- re. 
A BRK utasítás szoftveresen szimulál egy megszakítást. 
A BREAK kapcsoló alapján a rendszer meg tudja különböztetni ezt a megszakí
tást a hardveres megszakítástól. trtékétöl függően két indirekt ugrás követke
zik. Ha a kapcsoló értéke 1, akkor az ugrási címet a $316/$317 clm, ha értéke 
0, az ugrási címet a $314/$315 cim tartalma szabja meg. 
A $314/$315 vektor a tényleges megszakltási rutinra, azaz a $EA31-es cimre 
mutat. 
Ha a megszakftási rutint egy további, saját feladattal kfvánjuk felruházni, a 
következőket kell tenni: 
Megváltoztatjuk a vektor tartalmát úgy, hogy az a saját rutinunkra mutasson. 
Ebból a programrészböl viszont a valódi megszakitási rutinra térünk vissza, 
hogy az is elvégezhesse a saját feladatait. Ezzel az eljárással egy föprogramtól 
független munkával (JOB- bal) ruháztuk fel a rendszert, amit minden másod
percben 60-szor végre kell hajtani. Természetesen ez a rutin nem tarthat 
tovább, mint egyhatvanad másodperc, hiszen egyébként nem marad idő a 
főprogram végrehajtására. Egy hosszú megszakftási rutin jelentősen megnö
velheti a főprogram futási idejét. 
Mi az, amit érdemes minden hatvanad másodpercben elvégeztetni a géppel? 
Ezen a téren szinte semmi sem szab határt az Olvasó fantáziájának. 
Például villogtathatjuk a képernyőt, vagy azon egy feliratot éppúgy, mint aho
gyan a kurzort a rendszer villogtatja. Természetesen ha nem akarjuk, hogy a 
villogás túl szapora legyen, be kell építenünk a programba egy vé.ltozót, amely 
figyeli , hogy pl. csak minden 30. végrehajtásné.I kerüljön sor a szrnek kikapcso
lására. 

••• P23. *** 
PROFI-ASS 64 V2.0 

101Zh C000 .OPT P,00 
1101 • 1201 • Hatter/keret villogtat••• 
1301 • 140t C00!11 ·- •C000 
1:501 • ló0t 0020 KERET - $0020 ' Kepernyokeret 
1701 0021 HATTER - $0021 J Kepernyoh.atter 
1801 EA31 IRQROUT - $EA31 
1901 0314 IRQVEC - $314 
2001 • 210t 001E SZAM - 30 J Minden +el mp. - b•n 
2201 ' 2 30: C000 78 INIT SEI J A megv.zak itas l •t i 1 t a s a 
2401 C001 A9 00 LDA • <VILLOG 
2:50• ,C003 A0 C0 LOY • >VILLOG 
2 60: C005 80 14 0 3 BTA IRQVEC J IRQ-vekta r a v i l l o g tat a r u t inr • 
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2701 C008 ec 15 03 8TV IRQVEC+l 
2801 C008 58 CLI 
291111 C00C 4111 RTS 
3111111• ' 311111 C00D CE 24 C0 VJLLOO DEC COUNT 1 Szamlalo c aakk•nt••• 
3201 C010 D0 11 8NE KESZ 
331111 C012 A9 lE LDA • SZAl1 
3401 C014 9D 24 C0 STA COUNT 1 A •Z••l•lo b•allttaaa 
3501 1 A ezl n ktcs•r•l••• 
3401 C017 AE 21 D0 LDIC HATTER 
3701 C01A AD 20 D0 LDA KERET 
381111 C01D SD 21 00 8TA HATTER 
3901 C020 SE 20 DG! STX KERET 
4001 1 
4101 C023 4C 31 EA KESZ JMP lRQROUT 
4201 ' 4301 C02b lE COUNT .8VT SZAM 1 Sz.arnlala 

C000-C027 
NO ERROR8 

Elemezzuk a programot. Az INIT rutin gondoskodik a kezdöértékek beállltásá
ról (inícializálásról) és beállltja a megszakltási rutin kezdöclmét úgy. hogy az 
a villogtató rutinra mutasson. A SEI utasltással letiltjuk a megszakltási vektor 
változtatása közben esetlegesen fellépő megszakításokat. Gondoljuk meg 
ugyanis, milyen hibákhoz vezethetne ha abban a pillanatban lépne fel egy 
megszakltás, amikor a vektor alsó byte-ját már megváltoztattuk. de a felső 
byte-ot még nem. A végrehajtás egy elöre meghatározhatatlan helyen folyta
tódna. és ez beláthatatlan következményekhez vezetne. Az alsó és felső byte 
megváltoztatása után a CLI utasitással újra engedélyezzük a megszakltásokat. 
Ettöl kezdve azonban az új megszakltási rutin lesz aktrv. 
A következő megszakítás az alábbiak szerint zajlik le A COUNT változó értéke 
1-gyel csökken. Ha az lgy kapott érték nem 0, akkor a program elágazik a KÉSZ 
cimkére és egy normális megszakltást hajt végre. Ha a számláló értéke 0 volt, 
a program ismét 30-at tölt bele. Ekkor felcseréli a keret és a háttér szlnét, ami 
a képernyön a villogás hatását kelti. 
A saját gépi kódú rutint a SYS 12+4096 utasltással hlvhatjuk. A hivás pillanatától 
kezdve a képernyő minden másodpercben kétszer felvillan. A villogás, azaz a 
megszakltási rutin végrehajtása teljesen független az éppen futó BASIC vagy 
gépi kódú program végrehajtásától. A rendszer ezt a háttértevékenységet 
mindaddig végzi, amlg a megszakltási vektor eredeti értékét vissza nem állít
juk, vagy a RUN/STOP - RESTORE billentyúket le nem utjük. 
A villogás sebességét a SZÁML változó értékének megváltoztatásával szabá
lyozhatjuk, ez adja meg ugyanis, hogy hány hatvanad mésodperc eltelte után 
cserélje fel a rutin a háttér és a keret szlnét. 
Második példánkban megváltoztatjuk a kurzor megjelenési formáját. Azt akar
juk elérni, hogy a kurzor ne villogjon. hanem helyette a kurzor alatti inverz 
karakter jelenjen meg. A megoldáshoz nem elég az új rutint egyszerúen bell
lesztenl a megszakitási rutin elé. hanem teljesen ki kell cserélnünk a kurzor 
villogtatásét végzO rutínt. 
„. P24. . .. .„ .......... „ ..................... . 
EA31 20 EA FF JSR sFFEA 
EA;S4 A:!! CC LDA •CC 
EA34 D0 29 BNE ~· 
EA38 Cb CD DEC SCD 
EA3A De 2:1 BNE .scEA~ 1 
EA3C A9 14 LI>A ••14 

56 EA3E 8:5 CD STA SCD 

MeQ•z•klt:orutin 
STOP-billentyu, az ldo nov•l••• 
A kur2or vill. kapc•olo~a 
Ha n•• villog, a kko~ tov•bb 
A •zamlalo caokkent••• 
N•• m, •kkor tovabb 
A •z•„l•lo • 20 
Tarol•• 



~0 A4 03 LDY •D3 A kurzor oszlopa 
EA42 46 CF LSR •CF A kapcaolo • 0, C • 1 
EA44 AE 87 02 LDX •0287 A kurzor alatti szln 
EA47 81 Dl LDA <•011,v Karakterkod b•allltasa 
EA49 80 11 BCS ~ASC Ha a kapcsolo • 1, akkor tovabb 
EA48 E6 CF INC .CF A kepc•olo b • 
EA40 85 a:; BTA •CE A karakt•r tarola•a 
EA4F 20 24 EA JSR •EA24 A •zln-RA/1 ..... tato m•ghataroz••• 
EAS2 81 F3 LDA <•F31,Y A szinkod betolt•••• 
EA54 80 87 02 STA •0297 •• tarol••• 
EAS7 AE 86 02 LDX •0286 A kurzor alatti szln 
EA:IA A5 CE LDA •CE A kurzor alatti karakter 
EASC 49 119 EOR ••S0 Az RVS-blt ••gfordltasa 
EA5E 2111 lC EA JSR •EAlC A kurzor k•rakter •• a szln beallltasa 

A kurzor villogtatásának folyamata a következő. 
Először megvizsgáljuk, hogy a kurzor aktrv-e. Ha nem. akkor a következő 
programrészt átugorjuk. 
Ha a kurzor aktlv, akkor a számlálót 1-gyel csökkentjük. Ha a kapott érték nem 
0, akkor a következő programrészt ismét átugorjuk. Egyébként megvizsgáljuk, 
hogy a kurzor éppen inverz fázisban volt-e . Ettől függően a pillanatnyl. vagy 
a korábban tárolt értéket invertáljuk és megjelenltjük. Az utóbbi eljárást megis
mételjük a szlnramban is, a karakter és·a kurzor pillanatnyi szlnével. 
Az alébbi program lefuttatása után a képernyőn nem villogó, hanem álló 
kurzort láthatunk. 

·~· P25. ••• 
PROFl - ASS 64 V2. 0 

1001 C000 , OPT P,00 
1101 
121111 A kurzor 1.&0dostt••• 
1301 1 
1401 FFEA STOP •FFEA A STOP billenlyu l •k•rd•z••• 
1501 00CC C~SFLAIJ •cc A lathato kurzor kapcsoloJa 
1601 00CF INVERS •CF Az inv•rz karakter kapceoloJa 
171111 0287 CURSCot.. •287 A kurzor alatt! •zin 
1801 00CE CURSCHAL • CE A kurzor alatti k•ra 4cter 
1901 111001 CHAR • Dl Huta to a v!deoramban 
201111 00F3 COLOR • F3 Muta to a •zinramban 
2101 EA24 SETCOL • EA24 A szinram mutatoJa 
2201 0003 SPALTE • D3 A kurzor o•zlopa 
231111 0 296 COLSTR ~86 A kurzor a z1n• 
2 4 0 1 11131 4 IRQVEC • 314 IRO-ve ktor 
2501 EAó l CONTIRO • e Aó1 1 Az IRQ V• Q,...•h• Jt••• 
2601 1 
271111 C0 00 79 lNJT 5El A m•i;•"Zakt t a • l•tflt••• 
2801 C001 A9 0D LDA ll<NEWCURS 
2901 C003 AB C111 LDY ll>NEWCURB 
300 1 C005 8D 14 03 STA I RQVEC IRQ-v• ktor ai- uj rutinr a 
3101 C008 se 15 1113 STY lROVEC+l 
321Zh C00D 58 CLI 
3301 C00C 60 RTS 
3401 1 
3:501 C00D 20 EA F'F NEWCURS JSR STOP A STOP b!ll e ntyu vlz.qa l e t a 
361111 C010 A5 cc LDA CURSFLAG A kurzor latha to ? 
3701 C012 00 lD DNE NOCURS~ .... „ 
3801 C014 A4 D3 LDY SPALTE A kurzor o a-z.lop• 
•901 C01ó A:5 CF l..DA INVERS A karaktert invert.altuk ? 
401111 C01S 0111 17 DNE NOCURSOR Igen 
4 11111 C01A Eó CF INC INVERS Kapcaolo az i nv•-rtal aara 
4201 C01C 20 24 EA JSR SETCOL 1 Hutato a szlnramban 
4301 C01F 81 Dl LDA <CHARI ,Y A kurzorpozicio karakteren•~ 
4301 C021 85 CE 8TA CURSCHAR tarol••• 
4401 C02:S 49 80 EOR . „ 80 Az RVS bit m•9fordit••• •• • 4501 C025 91 Dl STA <CHAR> ,v azin tarol••• a vtdeoramban 
461111 C027 91 F3 LDA <COLOR> ,Y 
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4ó01 C029 BO 87 02 
4701 C02C AD Bó 02 
488• C02F 91 F;S 
4901 C031 4C ól EA NOC~ 
JC000~ 

NO ERRORB 

BTA CURBCOL 
LOA COLSTR 
BTA ICOLORl , Y 
JMP CONTIRQ 

A ku.rzo~ szin•n•k 
bea111t:••• 
Az JRQ VeQr•h•JtASa 

Ha a rutint a SYS 12•4096 utasitással aktivizáljuk, a kurzor helyén egy inverz 
karaktert látunk 
A kész rutint alaklthatjuk ügy, hogy az sa1át elképzelésunk szerint működjön , 

pl. a karakter a kurzor színe helyett fehér szinű legyen. Megoldhatjuk pl. azt 
is, hogy a kurzor karakterét ne az invertálás, hanem egy aláhúzás, vagy egy 
másik szln különböztesse meg a tóbb1 karaktertOI 
Persze ez a rutin igen egyszerű alkalmazésa a megszakítási rutinnak, amelyet 
azzal a szandékkal ismertettünk. hogy felkeltse az Olvasó érdeklődését, és 
tovébbi ötletek megvalósitllsára sarkall1a 
Röviden még egy felhasználási lehetőséget emlltunk, a STOP billentyű letiltá
sának módját. 
Emlékezzünk viszont arra, hogy a STOP billentyűt a megszakítási rutin közvet
lenül hlvása után megvizsgálja - ez a rutin llltal végrehajtandó első feladat. 
Ha a beugrás! clmet ügy módosltJuk, hogy az a lekérdezést követö első utasl
tásra mutasson, akkor az éppen futó program futását nem lehet a STOP billen
tyűvel megállltani. A megoldás nagyon egyszerü· 

POKE 788, PEEK(788) + 3 
A megszakítási vektor elmének alsó byte-ját 3-mal megnöveltük, lgy a megsza
kitas során a STOP billentyű lekérdezése elmarad. 
A módszer hátránya, hogy ilyenkor a belső óra, azaz a TI és TI$ változók értéke 
nem módosul. 
A továbbszllmlálást ugyanis szintén a programrész végezné el. 
A rendszermegszakitások egy további hasznos alkalmazása az egyes billen
tyűk programozása. Egy-egy billentyűhöz tetszőleges feladatot rendelhetünk, 
pé ldául egy funkcióbillentyű kiválthat egy hardcopy-t, azaz a képernyő tartal
m ának kinyomtatását. 
A billentyűket nagyon egyszerűen felruházhatjuk speciális fe ladatokkal. Min
dössze annyit kell tennünk, hogy a megszakítási rutinban le kérdezzük a b illen
tyű állapotát, és ha az le van nyomva, végrehajtjuk a kérdéses műveletet. 
A lehetőségek sz.éma szinte végtelen. Gyakran van szükségünk például arra, 
hogy az egyes képernyöoldalak között lapozgassunk. 
lquk meg azt a programot , amely lehetővé teszi, hogy egy billentyű lenyomásá
val átkapcsoljunk az aktuálisról egy másik képernyőlapra. 

• • • F ""b . 

PROFl-ASS ó4 V2 .0 

1001 
110: 
1201 
l:SlllJ 
141!h 
1501 
lóllh 
1701 
1801 
1901 
200: 
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000 3 
000:. 
0000 
0288 
lll:St4 
E'A:S I 
0000 

.OPT PI ,00 

; 
PNTI 
PNT2 
VIOEOMAP • 
VIOEOPGE 
IROVEC 
IRQALT 
CHARGEN 

:s 
:s 
S0000 
ó48 
•:S14 
SEA~I 

•0000 

1 tóK Vldeo-t•rulet: 



2101 0800 COLOR $ 0800 A •:1nram 
220: C000 COLOR2 SC000 A •::inr•~ ct-
2301 111001 PORT 1 A process~or port 
2401 0:ZSO CTRL 6:i3 CONTROL ~•pc•olo 
2501 00C5 KEY :SC5 Az utolso b1llontyu 
2601 0004 FI 4 Az Fl btllentyu ••tr1ws2•m• 
270: 
280: 113.:<C 828 
2901 1 
:l-00• 0 331: 78 lNIT SEJ 
3101 0330 20 94 0 3 JSR SETCHAR A k•r•~tctro•n•ratar masol••• 
3 201 0340 A9 4C LDA 11< TEST 
3301 0342 A0 03 LOV 11> TEST 
3 401 0344 80 14 03 STA IRGIVEC l'lut•to •• UJ rut. inr• 
3?$01 Gl347 8C 15 03 STV IROVEC•I 
361111 0"l4A 58 CLI 
371111 0 348 60 RTS 
3 801 1 
3901 034C AD 80 02 TEST LDA CTRL A CONTROL la v•n "YC>fttV~ 7 
4001 034F 29 04 ANO 117.1 0 0 
4101 0 351 F0 09 BEQ NOSWITCH N•m 
4201 0353 A:5 C5 LDA KEY FI l • v •n nyOf'ltv • 7 
43 01 03!55 C9 04 Cl'IP llFI 
4-401 03!i7 D0 03 BNE NOSWITCH Nem 
4:5Ja: 03:59 20 :5F 03 J SR SWlTCH Az oldal felca•r•l • •• 
46la1 0 3:5C 4C 3 1 EA NOSWTTCH J l'IP lROALT 
4 701 
4801 0 3:5F A0 00 SW I TCH LDV 110 
490• 0 3 61 84 03 STY PNTI 
4901 0363 84 05 STY PNT2 
5 001 036:5 A9 DB LDA ll >COLOR Mu tato • s"Zinr • mb•n 
:5001 0367 85 04 STA PNTl+I 
:u0 1 0369 A9 C0 LDA tl ) COLOR2 A SJt !n t arciff'I• 
5101 0368 8:5 0 6 STI'\. PNT2+1 
:5201 036D A2 04 LDX 114 1 A l~pok •Z&lft.a 

:5301 0 36F 81 0 3 SWAP LDA IPNTI> . Y 
5 401 0371 48 PHA 
550i 0372 Bl 0 5 LDA IPNT2 1 , Y 
:Sóllh 037 4 91 0 3 STA, IPNTI> ,Y 1 A szin tAf"'c;i..-n•" cseroJo 
:570: 0 376 6P PLA 
:!-80• 0377 91 0 5 STA IPNT2>,Y 
590: 0379 CB !NY 
6001 037A D0 F3 BNE SWAP 
6 101 037C E6 04 INC PNTl +l 
6201 0380 CA DEX 1 A kove t k ezo old•l 
6301 0381 00 EC BNE BWAP 
6-401 0383 AD 00 DD LDA VIDEOl'IAP 
b501 0386 49 03 EOA llXl l A VIC haz: a .f. •res i clll'• 
6 6 01 111:)88 BD 00 DD STA VJDEOl'IAP 
6701 0388 AD 88 02 LDA VI DEOPGE 
68 01 038E 49 Cili EOR llSC0 K•P•rnyal e .p 
ó911h 0 3 90 80 88 1112 BTA VJDEOPSE 
7 0111 1 0393 60 RTS 
71 01 1 
7201 0394 Alll 0~ SETCHAR LDY •111 
7301 0396 84 03 BTY PNT1 
7 401 0398 A9 Dlll LDA 11> CHARBEN 
7:50 1 11139A 95 0-4 8TA PNTl• l 
7601 039C: A2 11i1 LDX ••10 
7701 039E A9 33 LOOP LDA 11•33 
760 1 03A0 8:5 01 STA PORT 1 Kar•kt•~o•nerator bekapcs o l ••a 
791111 03A2 81 03 LDA <PNTl l,Y 
8 001 03A4 48 PHA 
81 0 1 03A5 A9 30 LDA ••30 
8201 03A7 8:5 01 STA PORT 1 A RAM bek• pcaol • • • 
•30: 0 3A9 68 PLA 
8 401 03AA 91 03 STA IPNT1 > ,V 
8:50 1 03AC Cf' INV 
8601 03AD oe EF • BNE LOOP 
871111 m:JAF E6 0'1 lNC PNT l+I 1 A kovetk•zo oldal 
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8800 0381 CA 
8900 0382 00 EA 
9001 0384 A9 37 
9101 111386 SS 01 
920• 0388 óQI 
J033C- 121389 
NO ERRORS 

OEX 
SNE 
LOA 
STA 
RTB 

LOOP 
••37 
PORT 

1 Alapall apot 

A programban két képernyőoldalt váltogatunk. Az első lap a megszokott helyén 
a $0400-as, a másik pedig a SC400-as clmen kezdődik. 
Az is megoldható, hogy a második lapon egy sprite-ot aktiv1záljunk. A sprite-ok 
mutató it a $C7F8-as clmtől kezdve kell tárolni, és a $COOO-s béziscímre vonat
koztatni. 
A sprite-okat elhelyezhetiük pl. a $C800-tól a $CFFF-ig terjedő tárterületen, 
amely 32 különböző sprite-minta tároléséra elegendő (32-től 63-ig). Mivel a 
videovezérlő a szlnramot mindig azonos kezdőclmen , a $0800-as cimen keresi , 
térol juk a szlneket az éppen nem látható lapon, a $COOO-tól $C3FF-ig teqedő 
térterületen. Ügyelnünk kell arra is, hogy a fe lső 16 K teruleten ($COOO-$FFFF) 
a VIC nem tudja elérni a karaktergenerétort. Ezért a karaktergenerátort a 
program lndltásakor átmésoljuk a ROM-ból az ugyanazon a tárterületen levő 
RAM-ba 
A megszakltési rutin a CONTROL bill entyűt a kapcsoló 2. bitjének v izsgálatával 
teszteli. Ha a bit értéke 1, a billentyű le van nyomva. Ha ezen kivül az F1 
billentyűt is lenyomva találja , meghlvja azt a rutint, amely kicseréli a szlntérat 
és átállltj a a m indenkori (látható) képernyőlap mutató ját. Végül elágazik a 
valódi megszakltási rutinba. Ha a programot lefordltjuk (assembláljuk), és SYS 
828 utasitással elindítjuk, a CONTROL és az F1 billentyű együttes lenyomáséval 
képernyölapot válthatunk. A l egelső aktiv1ztiláskor törölni kell a képernyő 
tartalmát, nehogy határozatlan értékek maradjanak a videotárban. A billentyűk 
ismételt lenyomásával m indig az eredeti képernyőre ugorhatunk vissza. A kur
zor a képernyőváltás közben a helyén marad. 
További alkalmazási feladat az óra mindenkori értékének ki jelzése. A megsza
kftási rutinba épltve ezt a funkciót, az óra az éppen futó program végrehajtásá
tól függetlenü l m indig látható a képernyőn Hasonló megoldással már találkoz
hatott az Olvasó a „Tippek és trükkök a Commodore 64-eshez" c. könyvben. 

Nagyon sok érdekes alkalmazást klnélnak a megszakítások felhasználé.sé.ban 
a sprite-ok. M inden megszakftás közben mozgatha tunk a képernyőn egy vagy 
több sprite-ot. Ha„on!ó lehetőségek adódnak a hangvezérlés területén. A meg
szakllásolt:ba beépltve különböző hanghatásokat idézhetünk elő, dallamokat 
szólaltathatunk meg a program futása kozben 
A lehete .... egek szarna valóban l<orlétlan. Szaporitsuk az eddig i példé.k sorát 
még két utinnal. 
Ha az alapgéphez a user porton keresztül egy kulső készüléket csatlakozta
tunk, hasznos lehet a következő program, amelyet ismét a megszakltási rutin
hoz fűztünk A program k1iqa a képernyőre a user port egyes bitjeinek aktuális 
értékét Az elsö l'épernyösorban kilrtuk az adalirányreg1s2ter tartalmát. 
A képernyőről ,.., inden pillanatban leolvashatju~ hogy a port egyes vonatai 
bemenE: re (0) vagy kimenetre (1) vannak kapcsolva A kove!l<ez~ sor tartalma 
a user r o vonalainak állapotárol táJél'<.>Ztat, a 0 az alacsony, c,z 1 a magas 
jelszint„t J zi '\A1 dhét sor tartAlmé.t kurjuk hexadecimális atakban is. 
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••• P27. ..„ 
PROFl-ASS 6" 112.0 

11111111 0:S:SC . OPT Pl ,0111 
1 IGh 1 
1201 1 Az USER•PORT k•J•l:••• 
1301 ' 141111 DDIZ10 CIA2 • t>D00 
1501 DD01 USERPORT CIA2+1 
1601 DD0:S FELSOSOR CIA2+:S 
1701 1 
1901 0288 VIDEOPGE 648 
1901 D800 COLORRAM • D800 
2001 1 
2101 0 007 SZIN 7 1 9arg• 
2201 1 
2301 0:Sl4 IR:QVEC • :Sl4 
2401 EA:SI IRQAL T • EA:SI 
2501 00F8 PNT 4FB 
26tih 
271111 l!l:s:SC 828 
281!h 03:SC 78 INIT SEJ 
2901 0:S3D AD 14 03 LDA IRQVEC 
3001 11134111 49 7E E~ • < IRQALT 4 KI IRAS 
31111 1 0342 8D 14 Cl)3 STA lROVEC 
3201 0345 AD 15 1113 LOA IRQVEC ,..I 
3301 03A8 49 E9 EOR • > IRQALT A KI lRAS 
3401 034A 80 15 03 STA IROVEC~I 
3501 0 340 :58 CL! 
3601 034E 60 RTS 
370 1 1 
3801 Cll34F A!I FB KIIRAS LDA PNT 
3901 03!11 48 PHA 1 A mutato tarol••• 
411JClh 0352 A5 FC LOA PNT+l 
4101 0 354 48 PHA 
4201 03:5!1 A9 IC Lt>A * 28 
4301 0357 85 FB STA PNT 1 Mut•to • v1d•ora.mb•n 
4401 0359 AD 88 02 LDA VIOEOPGE 
4501 03!1C 85 FC STA PNT+l 
4601 03!1E AD 03 DD LDA FELSOSOR 
4701 0361 A0 00 LDY 400 A f•l•o sor 
4BClh 0 363 20 77 lil3 JSR DISPLAY ki Jelzeae 
4901 0366 AD 01 DO LDA USERPORT 
!1001 0369 A0 28 LDY • 40 Az. ut.ol•o •or 
5101 0368 20 77 Cl)3 JSR DISPLAY ki.>elz••• ( USER-PORT 
5201 036E 68 PLA 
5301 0 36F as F C STA PNT+l A muteto vis•x•t.olt••• 
l540t 0371 68 PLA 
!1!5'211 0372 ~ FB STA f'NT 
:5601 0374 4C 31 EA JMP IRQAl..T Vt•ei:a az. wredett IRO-tic>: 
:1701 1 
581111 0377 4 8 DISPLAY PHA 1 A h•K•d•cimall• k1J el:ea 
5901 0"J78 A2 08 LOX olB 
6111Gh 037A eA LOOP ASI.. A f•l•o bit. a CARRY-be 
1>11111 0378 49 PHA 
ó20t 037C A9 :se LDA • M0" 1 A e kiir&••· 
631!h 037E 90 111::! EoCC NULL 
6401 0380 A9 :s• L OA 

• •• 1 •• 
1 h• C•l, akkor 1 kii r••• 

6501 0382 91 F8 NUl..L STA IPNT) , Y 
bólllt 0384 A9 I! LDA •SZIN ' •• • •at n D•al it••• 6r711h Gl386 99 1C 08 STA COLORRAM+,e,v 
68111• 038'1 ce fNY 
4901 lll:SBA 48 F-LA 
7Clllh 0'588 CA Dl!X ' kovetk•:o bi t. 
""l lll• 038C oe EC 6NE LOOP 
720• 
7301 Hc:nca•z•"' 
74!111 
7511h 03SE CO I lllY 
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761111 938F 68 
7791 9390 48 
7891 9391 4A 
7891 9392 4A 
7891 11393 4A 
7891 11394 4A 
7991 039S 20 99 03 
8001 0398 68 
81111 0399 29 0F ASCII 
8201 939B C9 All 
831111 0390 90 112 
84111 939F 69 06 
&sa1 la3A1 69 30 KISEBB 
&Ml 1 03A3 29 3F 
87111 1113A:5 91 FB 
88111 113A7 A9 117 
~' 1113A9 99 IC DB 
9081 93AC C8 
9181 03AD 6111 

933C-t13AE 
NO ERRORS 

PLA 
PHA 
LSR 
LSR 
LSR 
LSR 
JSR 
PL.A 
AND 
CHP 
sec 
AOC 
ADC 
AND 
STA 
LDA 
STA 
INY 
RTS 

ASCII 

41Xl 111 
1110 
KISEBB 
116 

1 A f•l•o fel-byte eldob&•• 

A f•l • o fel-byte es 
az • l•o fel-byte 

41•0• 1 Atvaltas ASCII-be 
llXllllll J Atvaltas kepernyokodra 
IPNT > ,Y 
llSZIN 1 •• a •z•n beallltas a 
COLORRAH+28,Y 

A kezdőértékek beállftása (inicializálás) a korábbiaktól kicsit eltér. Az IRQ 
vektor régi és új tartalma között végrehajtunk egy megengedő vagy logikai 
műveletet, ezzel elérjük. hogy minden SYS 828 utasltás kiváltson egy átkapcso
lást a régi és az ÚJ megszakltási rutin között (a régi rutin kezdőclme: $EA31, 
az új rutin kezdőclme: KIJELZES). 
Ha a kijelzést már nem akarjuk tovább folytatni, a SYS 828 utasltással vlsszaál
llthatjuk a megszakllásl vektor kezdőclmét $EA31-re. 
A program maga is tarta lmaz egy főprogram részt. amely induláskor a fontos 
tárclmek tartalmát a verembe helyezi, lgy ezeket egy másik program is felhasz
nálhatja. Ezután a PNT mutatóit az első sor 28-lk oszlopára állitjuk. betöltjük 
az adatregiszter tartalmát és meghlvjuk a ktlró rutint. Kilrás után az Y regiszter 
tartalmát megnöveljük 40-nel , igy a következő kllrás egy sorral lejjebb kezdő
dik. 
Most kifrjuk a user port tartalmát. Végül a mutatókat újra visszaolvassuk és 
ugrunk az eredeti megszakilási rutinba. 
A program az akkumulátor tartalmát egyszer bináris, egyszer pedig hexadeci
mális alakban irja ki. A bináris alakot egy nyolc lépéses ciklusban határozzuk 
meg. 
Minden lépésben leválasztfuk a mindenkori legfelső bitet, azaz az ASL utasltás
sal áttöltjük az átv1tell (carry) kapcsolóba. Ha a bit értéke 1 volt, akkor a 
e kapcsoló értéke is 1, tehát ez kerül a képernyőre, egyébként pedig 0. 
A bináris kilrás után az eredeti értéket a veremből visszatöltjük, és kilrJuk 
hexadecimális alakban is. Ehhez először eltoljuk a felső félbyte-ot négy bittel 
jobbra, a kapott érték ASCII kódja alapján az eredményt kilr juk a képernyőre. 
Ugyanezt végrehajtjuk az alsó félbyte-tal is. 
Ha a rutint SYS 828 utasltással e linditjuk, a képernyőn az alábbiak jelennek 
meg· 

00000000 00 
11111111 FF 

A kilrás a bekapcsolás utáni állapotot mutatja. Ha a user portot bemenetre 
kapcsoljuk, a nyitott bemeneti lábak magas jelszintet közvetltenek. 
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Kapcsoljuk a user portot kimenetre, és irjunk bele 100-at. 

POKE 56579, 255 
POKE 56577, 100 

Most a képernyő tartalma a következő: 

11111 111 FF 
01100100 64 

A 2-es, 5-ös és 6-os b itek tartalma 1, igy a hexadecimális szamérték $64. 
A következő rutin is az előzőhöz hasonlóan működik. 
Minden pillanatban tájékoztat bennünket arról, hogy mennyi szabad tárterület 
áll még a rendelkezésünkre. 
M inden megszakltás1 lépésben végrehajtjuk a FRE műveletet, azaz meghatá
rozzuk a tombvéltozók vége és a karakteres változók kezdete közötti tárterulet 
nagyságét 
Ellentétben a FRE függvénnyel, a megszakitási rutinban nem végzünk • nagyta
karítást", azaz nem ugrunk a Garbage Collect rendszerrutinra. Ez egyrészt 
nagyon hosszadalmas lenne, masrészt megham1sltana a valós helyzetet. 
Ha a szabad tárkapacltést decimális alakban szeretnénk kllrn1, az adott értéket 
először lebegőpontos számmá, majd ASCII formatumúva kellene alakltanunk. 
Az Ilyen eljárás alapvető hátránya az lenne, hogy a kezelt tárcim tartalmát 
átmenetileg mindig tárolnunk kellene a veremben, hiszen a BASIC program 
futása bármikor megszakadhat. Ez legalább 20 tárclm tartalmának állandó 
mentését jelentené, ami egyrészt Idő-, másrészt helypazarlás, és az sem 
biztos, hogy ennyi szabad hely egyáltalán rendelkezésünkre áll a veremben. 
Ezért a szabad tárkapacitást célszerűbb hexadecimális alakban kilrni. A kilrás 
lgy Is értelmes. a megoldás pedig jóval gyorsabb. 

„„„ P28. .„. 
PROFT-AS8 64 V2 .0 

1001 033C .OPT P,00 
1101 1 
1201 1 A szabad tark&pa cita a kiJelz••• 
1301 ' 1401 0031 ARRAYEND - • 3 1 
1:501 003.3 STRGSTRT - • 33 
1601 1 
1701 0~00 VIOEO 1024 
1801 0800 COLOR • 0800 
1901 1 
2001 0007 SZIN 7 1 S&r11• 
2101 1 
2201 0314 lRQVEC •314 
2301 EA31 IRQALT • EA31 
2•11Zh 1 
2:501 0 3.::S.C INtT 828 
2601 03.3C 78 8EI 
271111 0330 A9 49 LOA •< FREE 
2801 033F Ae 03 LOY 11 > FREE 
2901 0~1 eo 14 03 STA tROVEC 
30Gh 0344 8C 1:5 03 STV IRQVEC+l 
3101 0 347 :58 CL I 
3201 0348 60 RTS 
3301 1 63 3401 18349 38 FREE se: e 



3!5Clh 034A A:5 33 l.OA STRGSTRT 
3601 034C E:5 31 sec ARRAYEND 
37Clh 034E 08 PHA 
3901 034F A0 25 LOY 1137 
3901 03!51 20 ól 03 JSR Kl IRAB 
4001 0354 29 PL.P 
4101 03!5:5 A:5 34 L. OA STRGSTRT+l 
4201 03:57 E:5 32 sec ARRAVEND+I 
4301 03:59 A0 23 l.DY •3:5 
44fih 03!58 20 61 03 JSR KI lRAS 
4:501 03:5E 4C 31 EA JMP lROALT 
4701 0361 48 KIIRAS PHA 
4801 0362 4A l.SR 
4801 0363 4A L.SR 
4801 0364 4A l.SR 
48Clh 036:5 4A LSR 
4901 0366 20 óA 0 3 JSR ASCII 
5001 0369 68 Pl.A 
:5101 036A 29 0F ASCll AND lt7.l l l I 
521!11 036C C9 0A CMP ltllll 
:5301 03óE 90 02 sec KISEBB 
541!h 0 370 69 06 ADC 116 
:5501 111372 69 3 0 KISEBB ADC lt"lll" 
~01 0374 29 3F ANO llXI 11111 
57111• 0376 99 0111 04 STA VIDEO,Y 
5801 0379 A9 07 LDA llSZlN 
5901 0378 99 00 DB STA COL.OR,V 
601111 037E CS INY 
6101 037F 60 RTS 

lll:S:SC-038111 
NO ERRORS 

A rutin elindítása után (SYS 828) a képernyőn állandóan látható a szabad 
tárkapacitás. 
Próbáljuk ki azt a következő BASIC programmal: 

... P29 • „. 
10111 DIH A• C200l 
11111 FOR I•l TO 209 • A..e tI>-cHR• <I> 1 NEXT 

A képernyőn megjelenik a rendelkezésre álló tárterület hexadecimális értéke. 
lrjuk be most a ? FRE (0) utasité.st. Kb. 4 másodpercet igényel a függvény 
értékének klszámitása, miközben a képernyőn állandóan figyelhetjük, hogy 
hogyan változik a szabad tárkapacitás. 
Ha az Olvasó a PROFl-ASS 64 programmal dolgozik, előzetesen elinditva a 
P.28-as gépi kódú rutint, az elsO menetben (PASS 1) megfigyelheti, hogy a 
fordltóprogram hogyan épltl fel a szimbólumtáblázatot, ugyanis a BASIC prog
ram és a fordltó azonos tármutatókat használ. 
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2 .4 A VIDEOVEZÉRLÖ M EGSZAKÍTÁSAI 

Miután megismerkedtünk a számlálók által vezérelt rendszermegszakitással 
és láttuk ennek gazdag felhasználási lehetőségeit, nézzük meg, hogyan lehet 
programból megszakltásokat előidézoi. 
Mielőtt a feladat megoldásához hozzákezdünk, érdemes megvizsgálni, hogy 
hogyan dolgoznak azok a chipek, amelyek képesek rendszermegszakitást 
kiváltani. 
A 6526-os chipek kiválthatnak rendszermegszakításokat, a CIA 1 az IRQ vona
lon, a CIA 2 pedig az NMI vonalon keresztül. A 6569-es videovezérlő is rendel
kezik ezzel a tulajdonsággal. A megszakítások kezelése az alábbi regiszterek 
feladata: 

18. regiszter 

25. regiszter 

26. regiszter 

30. regiszter 

Hozzáférés: READ 
Olvasásnál a regiszterböl megkapjuk annak a raszter
sornak a számát, amelynek kijelzése éppen folyamat
ban van. 
lráskor megadhatjuk azt a rasztersort, amelynek kijel
zése közben a VJC IRO megszakítást vált ki. 

lnterrupt Request Register 
Ez a regiszter jelzi a VJC megszakítási kérelmét. Az 
egyes bitek tartalma utal a megszakltási kérelem for
rására. 
0. bit A vezérlő fellrja a 18-as regiszterben megadott 

rasztersort. 
1. bit Egy sprite megérintett egy háttérkaraktert. 

A sprite száma a 31-es regiszterben található. 
2. bit Két sprite ütközött egymással. 

A sprite-ok elme a 30-as regiszterben található. 
3. bit A fényceruza (lightpen) 

STROBE megszakitást váltott ki. A képernyő po
zíció X- és Y-koordinátái a 19-es és· a 20-as re
giszterben találhatók. 

7. bit Értéke mindig egy másik bit értékével együtt vál
tozik. 

lnterrupt Mask Register 
A regiszter bitjeinek jelentése azonos a 25-ös reg iszter 
bitjeinek jelentésével. 
A megszakltás engedélyezett, ha az IMR megfelelő 
bitje 1. 

Sprite - sprite ütközés 
Ha két sprite ütközik, akkor a regiszterben a nekik 
megfelelő bit, ill. a 25-ös regiszter 2. bitje 1 lesz. 
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31. regiszter Sprite - háttér ütközés 
Ha egy sprite ütközik egy háttérkarakterrel, akkor a 
sprite-nak megfelelő bit értéke a 31-es regiszterben és 
az 1. bit é rtéke a 25-ös regiszterben 1-re változik. 

A videovezérlő által kiváltott megszal<ftások típusai: 

Rasztersor 
Sprite - háttér ütközés 
Sprite - sprite ütközés 
Fényceruza 

A vezérlő a 25-ös regiszter tartalma alapján értesül arról, hogy fellépett-e a 
négy kiváltó ok valamelyike? 
Hogy az esemény megszakítás-kérelemhez vezethet-e, azt az lnterrupt Mask 
Register tartalma dönU el. A megszakítás csak abban az esetben jöhet szóba, 
ha az IMA első bitje 1 értékű. A közönséges RAM clmekkel szemben az IMA 
tartalmát nem lehet a szokott módon sem beolvasni, sem felülfrni. A megszakl
tás engedélyezését jelző biteket a következőképpen lehet törölni, ill. beállltaní: 

Egy bit beállftása 

A fentiek szerint a megszakftás a rendszer az IMA első (azaz 7-es sorszámú) 
ill. az eseményhez hozzárendelt bit értéke alapján engedélyezi. Ha pl. a meg
szakítást spnte - sprite ütközés váltotta ki, akkor ezt a 2. bit 1 értéke jelzi. 

••• P29/1. 

LI>A ext-•• 
STA IMR 

„. 

A fenti utasításpár hatása megfelel az elvárásoknak, a megfelelő bitek értéke 
1 lesz. a 0 tiitek értéke pedig nem változik. 

Egy bit törlése 

Ha szeretnénk egy megszakítási típust letiltani, akkor az eseményhez rendelt 
bit értékét ismét 1-re, de az engedélyezést jelző bitet O-ra kell állitani. 

•• „ P30 • 

LDA 11:1.00000100, 
STA IMR 

A bitek értéke ismét nem változik. Az IMA tartalmát nem lehet programból 
olvasni. Ha a megszakltásí maszk ismeretére mégis szükségünk van, nincs 
más megoldás, mint az, hogy egy tárclm tartalmát a RAM-ban vele párhuzamo
san változtatjuk, így az mindig az IMA tartalmát tükrözi. 
A videovezérlő megszakításainak másik sajátossága, a „ megszakltási kérelem 
regiszter" (lnterrupt Request Reglster) kezelése. 
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Valahányszor lezajlott egy megszakltás, az IRR eredeti állapotát vissza kell 
állltanunk, ellenkező esetben ugyanis visszatérve a megszakltás1 rutinból, 
azonnal kiváltódna egy újabb (nem tervezett) megszakltás. Az 1 értékú bitet 
most is az előző módszerrel törölhetjük. A legegyszerúbb, ha az IRR tartalmát 
beolvassuk, és azonnal vissza is írjuk. 

• „„ 
LOA IRR 
STA IRR 

P:Sl. ••• 

Mivel a bitminta az akkumulátorban van, maszkolással vizsgálhatjuk az egyes 
biteket. Erre m inden olyan esetben szükség van, amikor egyszerre több meg
szakltási forrás aktlv, például a számláló réndszermegszakltása, és valame
lyik, a videovezérlő által generált megszakltás. Mindkét megszakltás azonos 
vektort hasznél, lgy elágazás előtt e l kell dönteni, hogy mi volt a megszakltás 
forrása, és az elágazést a forrás alapján kell végrehajtani. Ha a fentiek némileg 
bonyolultnak tOnnének az Olvasó számára, egy példa elemzése biztosan seglt 
a tájékozódásban: 
Tegyük fel , hogy egy rasztermegszakltást akarunk előidézni annak érdekében, 
hogy a képernyőn egyszerre 16 sprite-ot tudjunk ábrázolni. A videovezérlő csak 
8 sprite egyidejú kezelésére van felkészítve, a feladatot tehát csak úgy tudjuk 
megoldani, ha egy ügyes trükkel 8-8 spr ite-ot jelenltünk meg egymás után. 

A folyamat a kővetkez6: 

A képernyő felső felén ábrázolunk 8 sprite-ot. 
Miután a videovezérlő előállltotta a képernyő felső felét, kiváltunk egy megsza
kltást. A megszakitási rutinban beállltjuk annak a 8 sprite-nak a paramétereit, 
amelyeket a képernyő alsó telén szeretnénk láthatóvá tenni. Ezzel egy1dejú leg 
előkészltettünk egy újabb megszakltást, amellyel visszakapcsolunk az eredeti 
8 sprlte-ra. 

•• „ P:S2. . .. 
PROFl-ASS 64 V2.0 

100t e :s:sc 
110• 
121!h 
130t 
1411JJ oeee 
1501 DMI 
161111 0012 
1701 011119 
!Billt Dlll1A 
190t 11111164 
2 11121• llllilC9 
202• 01115A 
21113• 1110AA 
2101 
22111• 0314 
2:S0t EA:SI 
241Zh 
~. e33C 
3191 033C 78 
3201 0330 A9 64 
3:!e1 IMll3F eo 12 0111 
341!1• 0 342 AD 11 00 
3!501 e:s•s 2'1 7F 
3'.0 • 111347 80 11 Dlll 

.OPT P,111111 
1 
1 Aaazt•r••Q•Z•kito 
1 
VIC •Dllllll!IJ 
SPRITEY VIC+1 
AASTER VlC+lB 
lRR VIC+2!5 
111R VJC+26 
SORI 11110 
SOR2 20111 
VKOORD1 91!1 
VKOORD2 170 
1 
IROVEC •:Sl4 
IROREBl •EA31 

-a2e 
INIT SEI 

LDA 41SORI 
STA R~STER 
LDA RASTER-1 
AND •:40111 11 11 
8TA RASTER-1 

1 Vldeov•z:.,.10 
Sprit• V-koordin•t• 
ft••z.t.,.. • or 
Jnt.,..rupt requeat r•vi •~t•r 

lnterrupt • • •z k r~ie%ter 
Eleo aor 
Masodl k •ar 
El s o V-koordtnat• 
Masodik V-koordinata 

Az elao „g•z•klta• 
A 100-.as aornal 

1 A f'elso byte 
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371111 11134A A9 81 
381111 11134C 80 1A 0111 
391!h 034F A9 :58 
4001 03:51 A0 03 
4Uh 03:s3 BD 14 1113 
421111 1113:s6 8C l:S 03 
43Qh 0 3:59 !58 
441111 11135A 6111 
4!!11111 
461111 1113:58 AD 19 0111 
471111 1113:SE 80 19 0111 
481111 0361 29 1111 
491111 111363 00 03 
:51111111 036:5 4C 3 1 EA 
:5101 
:5201 111368 AD 12 00 
:53er 111368 C9 C8 
:541111 0 360 80 16 
:54:51 
:5:51111 11136F Alll cs 
:S:S:5 1 111371 A9 AA 
:561111 111373 se 12 0 111 
:57111 1 111376 A2 lllE 
:5901 111378 90 1111 00 
60111 1 111378 CA 
601111 11137C CA 
61Gh 111370 10 F9 
6 2 1111 
631111 lll37F 68 
6401 038111 AS 
6:51111 111381 68 
66111 1 111382 AA 
67111 1 111383 68 
681111 1113S4 40 
691111 
701111 11138:5 All 64 
71111• 111.187 A9 :SA 
72111• 111389 4C 73 1!13 

033C-1113SC 
NO ERROR8 

LOA 
STA 
LOA 
LOY 
STA 
STY 
CL! 
RTS 

1 
TESTIRQ LDA 

STA 
AND 
8NE 
J MP 

' OK LOA 
CMP 
9CS 

LOY 
LOA 

VISSZA STY 
LOX 

Cil<LUS1 STA 
DEX 
oe:x 
SPL 

PLA 
TAY 
PLA 
TAX 
PLA 
RTl 

1 
SECONO LOY 

LDA 
J l'IP 

•Y.11111111!11111111111 A raa%teracr a ltall 
IMR m•v•zaklt•• 
• < TESTIRQ 
• > TESTIRO 
IRQVEC 1 Vektor az uJ 
lRCVEC•l f rut1nr• mutat 

IRR 
IRR 
lt)( 1 
OK 
JROREGI 

RASTER 
•SOR2 
SECONO 

• SOR2 
llYKOOR02 
RASTER 
11 14 
SPRITEY,X 

CIM.USl 

ltSORl 
• Yl<OORDl 
VISSZA 

J A ,-eqtazter beolV•• • •• 
•• t o,-1 • •• 
Raazte rsor Q•n•r •lta ai IRcr 
l9e n 

1 Normai JRO 

Aktualis s.or 
>• „,,..t. • 2. eor 

1 l9en 

A kave tkeza IRQ a 2. so~b•n 
UJ SPRITE kccrdlna t a 
A ra•zt•r•or b eal11t••• 

6PR1TE kccrdtnatak 
lf'lodOa'ltas 

Az elkészült rutint csak úgy tudjuk klpróbélni, ha előzetesen 8 sprlte-ot akt1vizé
lunk. Erre szolgai a P.33-as BASIC program. Ha ezt lefuttatíuk, majd SYS 828 
utasltéssal elinditJuk a P.32-es rutint. hirtelen felvillan a képernyőn 16 sprite. 
Közülük 8-nak az y-koordinétá1a 80, a többié pedig 170. Amint a képernyőn 
megjelenik a felső 8 spr ite. a paramétereket a megszakltés1 rutinok úgy változ
tatják meg, hogy ugyanez a 8 sprite most a képernyő alsó felén legyen létható. . „. P33 • 

ll!llll FOR !•111 TO 7 1 POKE 2B4111•l,l2 1 NEXT 
11111 V-:53248 
12111 POKE V+21 ,2:5~ 

13 0 FOR !•0 TO 7 1 POKE V+2• I,C1+11 • 31!1 1 POKE V-2• !•1,70 1 NEXT 
14111 FOR I-0 TO 7 1 POKE V•3~•1 1 1 1 NEXT 

A koord inátékon kivül természetesen més paramétereket 1s módos1thatunk, 
például a sprite szlnét vagy nagységát Sőt, ha a spnte mutatójét vél toztat1uk 
meg úgy, hogy az egy mésik sprite-mintéra mutasson, akkor az eredetiektöl 
egészen eltérő fi gurákat is elöállithatunk a képernyő alsó felén. 
A rasztermegszakltásl rutinba beépftve a képernyő üzem módjának megváltoz
tatását, osztott képet is előállíthatunk. aminek eredményeként pl. a képernyő 
felső felén egy finom felbontású grafika. az alsó felén egy szöveg látható. 
A kétféle ábrézolásl üzemmód hatását akér egy BASIC programból ts állandó
an változtathatjuk, ha a megszakítást "•váltó rasztersor értékét egy RAM-belí 
clmen tároljuk. Az alkalmazási lehetőségek széma 1h Is végtelen 
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2.5 A CIA 6526-05 MEGSZAKfTASAI 

A CIA 652~os processzor nagyon sokféle megszakítás forrása lehet. 
A CIA 652~os egy univerzális input/output elem, amelybe két párhuzamos 
8 bites port, egy soros eltolási regiszter, két 16 bites számláló, egy valós 1dejü 
óra és több handshake vonal van beépltve. 
A 8 bites párhuzamos portok bonyolítják le az adatforgalmat, azaz az adatok 
beolvasását és kilrását. A két CIA összesen 4 portot tartalmaz, amelyből 
hármat használ az operációs rendszer; a CIA 1 két portja felel a billentyűzet 
és a botkormányok lekérdezéséért. A CIA 2 A portja lebonyolítja a videovezérlő 
16 K-s tartományának kiválasztását (a 0. és 1. bft), 2. bitje szabad, mlg a 3-tól 
a 7-ig terjedő bitjeit a soros busz használja. A B port user portként teljesen a 
használó rendelkezésére áll, hacsak nem csatlakoztattunk ide a soros adatátvi
telhez egy RS 232-es betétet (cartridge-ot). 
Az operációs rendszer a számlálókat az alábbiak szer int használja: 

CIA 1 A számláló 
B számláló 

CIA 2 A számláló 
B számláló 

60 Hz-es rendszermegszakltások 
soros busz (t1me out) 
kazetta olvasás, lrás 
továbbftás az RS 232-eshez 
fogadás az RS 232-esről 

A CIA 2 számlálóit bármilyen saját c.élra igénybevehetjük. A CIA 2 nem IRQ, 
hanem NMI tipusú megszakitást vált ki. A CIA 1 B számlálóját is használhatjuk, 
ha munka közben nincs szükségünk a soros buszra, ez esetben IRQ megszaki
tást is létrehozhatunk. Sőt, ha a rendszermegszakitásokról lemondunk, az 
A számlálot is saját elképzelésünk szerint használhatjuk. 
A vatós idejű órát az operációs rendszer egyáltalában nem használja , ami 
számunkra a következő lehetőségeket nyújtja: riasztó idővel tetszés szerint 
kiválthatunk egy IRQ (CIA 1) vagy egy NM! (CIA 2) megszakitást 
A soros tolóregiszterrel is szabadon gazdálkodhatunk. A FLAG vonal. amely 
handshake-bemenetként szolgál, lefutó éllel 1-re állltja a CIA 2 ICR (lnterrupt 
Control Register) megfelelő bitjét. 
Az input/output - és a handshake-vonalak elsősorban speciális külső egységek 
csatlakoztatására szolgálnak Ezzel a témakörrel foglalkozik a ,.A Commodore 
64-es és a világ másik fele" c. könyv•. Ezen a területen a megszakltások 
programozása szintén főszerepet játszik. Mi is foglalkozunk példaként egy 
nyomtató user portra csatlakoztatásával, azonban ez a könyv elsősorban a 
rendszerrutinok elemzését adja, igy a külső egységek kezelését csak az ide 
vonatkozó BASIC utasitasok kapcsán (OPEN, PRINT stb.) e mlltjük meg. Követ
kező példánk egy ébresztőórát készlt a Commodore 64-esből. 
A programban &. valós idejű órát használjuk, és a megfelelő időben bekövetke
ző ébresztést é CIA 2 NMI megszakltásán keresztül generáljuk. 

' Eredeti cini. ~, mmodore 64 und der Rest der Weil Magyatl.il elO~~·HOletben (a "-'&rk.) 
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••• P34. • •• 
PAOFI-ABS 64 v2.0 

1 

lllllh 1133C .OPT P,00 
1191 • 1291 ' EBRESZTOORA A CIA2-vvl 
l'lllh 1 
14tlh DDlll0 CIA2 - •DD00 1 A CIA t>•z1 s cim• 
1:501 DD1i18 TODllil - CIA2+8 ; Tized masodperc 
161/ll DD09 TODBEK - CIA2+9 1 Ma•odperc 
171111 DD0A TODl'llN - CIA2+10 ' Perc 
1901 DDlllB TODBTD - CIA2+11 1 Or& 
191111 1 
211101 DDlllD ICR - CIA2+13 ' lnterrupt kontro l 1 rec;ii "t•r 
2111h DD0E CRA - CIA2+1 4 • Kontroll reo1a::ter A 
2201 DD0F CRB CIA2+15 • Kontroll r•g'i•~t•r e - • 231ih D020 80RDER - •D020 t A ker„t sz1n• 
2401 111002 ROT - 2 
2!5Clh ' 2601 0318 NMI - •318 ' NMl vektor 
2701 FE!56 CONTNl1I - •FE!56 1 A re91 Nl11 
281111 • 2991 • ORAIDO 12h 00 ' 00. l!I •• 
3ee 1 911la0 TIZED - l!I 
31 111 HH SEC - •01!1 
32111 1 IN00 MIN - •1!10 
331111 111012 ORA - •12 
3401 • 3!501 ' EBREBZTESI IDO 1211 00 . 111:5. 0 • • 
361111 011100 EBR .11!1 - 111 
3701 111111(/J !5 EBR.SK - •0!5 
381111 11111100 EBR.MN - •00 
39tlh 11812 EBR.ST - •12 
41111111 1 
4191 1133C ·- 928 
42191 ' 4391 ' AZ IDO BEALLITASA 
4491 11133C AD 0E DD LDA CRA 
4!5111 11133F 09 80 ORA 4'$80 • !50 H::-• oratr19ger 
46th 111341 BD 0 E DO STA CRA 
471111 1 
4801 1113-44 AD 0 F DD LOA CRB 
4911h 113 47 29 7F AND '1•7F ' Az ido beallit••• 
!581111 1113 49 8D 0F DD STA CRB 
!51tlh ' !52tlh 11134C A9 12 LDA •ORA 
S301 1113 4E 80 08 DD 9TA TOOSTD 
:5401 1113!51 A9 00 LOA tlMlN 
!5!511h 113:53 80 0A DD STA TOOHIN 
:5681 03!56 A9 0111 LDA tlSEC 
!571/l 1 1113:58 80 09 DD BTA TODSEK 
:591111 03SB A9 00 LDA •TIZED 
69181 93~ 80 188 DD BTA TOD10 
6ID91 • 611111 111360 AD l/lF DD LDA CRB 
6201 111363 09 61/l ORA ••80 ' Ebre•z:te•1 1do 
631111 936:5 80 0F DD 8TA CRB 
64111 1 
6!501 0"1:68 A9 1 ... . LDA #EBR.ST 
6601 036A BD 08 DD STA TODSTO 
6701 0 360 A9 00 LOA • ESR.MN 
6801 036F 8 0 0A DO STA TODMIN 
6901 111372 A'9 05 LDA • EeR. SK 
7001 111374 SD 09 DD BTA TODSEK 
7101 111377 A9 00 LDA * EBR.10 
7201 0 37'9 ao 08 DO STA TOD10 
73181 ' 7411• 937C A9 84 LDA ltY.10002100 J Ebreazt•• 
7501 837E ao CllD DD STA lCR ' tl!1I en9edelyezes 
7601 1 • 
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770• 0381 A9 0c LDA •< TEST 
781211 0 383 A0 03 LDY •> TEST 
790r 0385 80 18 03 STA NHI 1 A~ uJ NHI-vektor 
8001 0 3BB se 19 03 STY NMI..-1 
8101 0388 60 RTB 
820• 1 
93Qh 0 3BC 48 TEST PHA 
8401 0380 BA TXA 
850• 038E 48 PHA 1 A r99t szter ment••• 
860• 039F 98 TYA 
870r 0390 48 PHA 
BB0r 0391 AC 00 DD LDY ICR 
88Clh 0394 98 TYA 
890t 0:S95 29 1114 AND • ltl00 
900• 0397 00 e:s EINE EBR . 
9lllh 111399 4C :56 FE JMP CONTNMl 
9201 1 
9301 039C A9 02 EBR. LDA • ROT 
9401 0:S9E BO "0 oe BTA BORDER 1 A keret plr-o• 
9:1Ch 
9blih 03Al bB PLA 
960r 03A2 AS TAY 
970r 03A3 68 PLA 
970• 03A4 AA TAX 
9801 03A!5 68 PLA 
990, lll3A6 40 RTI 
l03:SC-llJ3A7 
NO ERRORB 

A program előszor rögzíti a valós Idejű óra és a CIA 2 vezérlőregiszterének 
címét. Ezután beálllt1a az 1döt 12 órára. az ébresztési időt pedig 12 óra 5 percre. 
Az óratrigger értéke 50 Hz lesz, lgy az óra pontosan fog számolni. Ezu1án a 
program törl i a B vezérlőregiszter 7. bitjét, ezzel jelezve a CIA számára, hogy 
szeretnénk a pontos időt beállltani. Most 1-re állltjuk a 7. bitet. meghatározzuk 
az ébresztési időt és az ICR regiszterben a megszakltást (NMI) engedélyezzük. 
Ehhez a 7 és a 2. bitek é rtékét kell 1-re állltani. Végül az NMI vektor elmét úgy 
módosit1uk, hogy az a mi ÚJ rutinunkra mutasson, és ezzel a kezdeti értékek 
meghatározását (inicializálást) befejeztük. 
A tula1donképpeni NMI rutin elkészltése nem jelent nehéz feladatot. Először a 
regiszterek tartalmát a verembe mentjük, majd beolvassuk az ICR tartalmát és 
megvizsgáljuk a 2. bit értékét. Ha ez nem 1, akkor ideje ébreszteni. 
Az ébresztést szimbolikusan a képernyő szlnének pirosra váltásával jelezzük. 
Most visszaállítjuk a regiszterek eredeti tartalmát és RTI utasitással visszaté
rünk a megszakított programba. 
Ha az NMI kiváltója nem az volt, ho~y az idő azonos az ébresztési időponttal , 
akkor visszatérünk az operációs rendszer NMI rutinjára. Ez a rutin megvizsgál
ja, hogy a RESTORE billentyüvel együtt a STOP billentyű Is le van-e nyomva 
(az NMl-t ugyanis a RESTORE billentyű váltja ki). Ha igen, akkor egy melegstart 
végrehajtása következik. 
A program kidolgozásánál nem tartottuk fontosnak azt a részt, amely a riasztási 
időpontban lejátszódó eseményt generálja. Az Olvasó ízlése és igénye szerint 
készítheti el ezt a programrészt. Ha valóban ébresztőórát akarunk programoz
ni, akkor egy hangkeltő rutint célszerü ide beiktatni, és érdemes egy kényelmes 
beolvasó rutint készlteni a kezdeti idő és az ébresztési idO bevitelére. 



2.6 A SZÁMLÁLÓK (TIMEREK) FELHASZNÁLÁSA 

Mindkét CIA tartalmaz két 16 bites számlálót, amelyek lefutása kiválthat egy 
megszakítást. A számlálók értéke minden processzor-ütemben eggyel csök
ken. Ha a tárolt számérték nullára csökkent, az ICR (tnterrupt Control Register) 
megfelelő bitjének értéke 1 lesz - és ha ugyanakkor a bitmaszk megszakitást 
engedélyező bitje is 1, akkor létre 1s jön az IRO vagy az NMI megszakítás. 
A Commodore 64-es a nyugat-német PAL rendszer szerint kb. 985 kHz ütem
frekvenciával mOködik, lgy egy ütemciklus 1,015 s, ill. kerekltve 1 s ideig tart. 
A 16 bites számlálók maximális számértéke 65535, így a lehetséges megszakl
tások közötti időtartam maximálisan 65535 ütemciklus, azaz 65 ms. a másod
percnek kb. egytizenötöd része. Pl. ha a CIA 1 számlálóba a $4025 számértéket 
töltöttük, az 16421 ütemciklusnak kb. egyhatvanad másodperc felel meg. 
Az amerikai NTSC rendszerben az ütemfrekvencia 1.02 MHz. Ott a számlálóba 
töltött $4295, azaz decimálisan 17045 felel meg a hatvanad másodpercenkénti 
lefutásnak. 
A számlálók különböző üzemmódban működhetnek, megkülönböztetünk egy 
ún. „ egy lövés" (one shot) és egy folytonos (continuous) üzemmódot. Az elsö 
esetben a számláló a kezdöértékról nulláig számol , majd leáll, a folytonos 
üzemmódban pedig amint elérte a nullát, automatikusan felveszi a kezdőérté
ket és a számlálás újra Indul. A megszakítások kiváltásán klvül a számlálók 
arra is képesek, hogy egy impulzust küldjenek. Ezt felhasználhatjuk pl. egy 
külső egység ütemjeleként. A számlálók kezdőértékét kívülről is meghatároz
hatjuk, a számlálását (csökkentését) is végezheti egy kivülröl érkező jel (nem
csak a rendszerütem). A számlálók a kapcsolatteremtés eszközei is lehetnek.
Képesek együttműködni olyan módon, hogy amint az egyik értéke nullára 
csökkent, a másik megkezdi a számlálást. Ez lehetőség arra , hogy egy 32 b ites 
számlálót imitáljunk, amely 232

, azaz 4 294 967 296 számú ütemciklust, tehát 
4360 másodperc ( = 1 óra 12 perc) hosszúságú időtartamot jelent. 
A megszakítások programozásáról szóló fejezetünket egy olyan gépi kódú 
p rogram ismertetésével zárjuk, amely lehetővé teszi, hogy BASIC szubrutint 
futtassunk megszakl tásvezérléssel. Eközben m egismerkedünk a számlálók 
programozásának módszerével és ugyanakkor a BASIC értelmező m Gködésé
böl is újabb lzelitöt kapunk . 
A feladat egy olyan új BASIC utasítás elöáll ltása. amellyel egy tetszőleges 
szubrutint a programból bizonyos idő e lteltével ism ételten meghívhatunk. 
A feladat megoldásához még szükségünk van ném i e lméletre. 
A BASIC értelmező egy BASIC program feldolgozásának föciklusában egy 
olyan rész, amely értelmezi és végrehajtja az utasít ást. Minden utasítás után 
megvizsgálja, hogy a STOP billentyűt időközben lenyomták-e. Ha igen, kilép a 
föciklusból és visszatér közvetlen üzemm ódra. A STOP billentyG vizsgálatát 
egy ugrással végzi el. Ezt ugrási vektorral változtatjuk meg úgy, hogy az egy 
másik rutinra mutasson. Ebben a rutinban megvizsgáljuk, hogy a megszakítás 
feltételei teljesülnek-e, vagyis a számlálónk lefutott-e már. Ha igen, akkor egy 
valódi megszakilási rutin egy kapcsoló értékét 1-re állítja, ennek alapján a mi 
rutinunk is tájékozódhat. 
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Az új BASIC utasltás paramétereként megadhatjuk , hogy melyik az a BASIC 
rutin, amelyet idOközként ismétel ni szeretnénk. Az utasltás második paraméte
re megadja a megszakltások közötti idOtartamot. 

1 GOSUB 1000, 100 

A felkiáltójel megkülönbözteti az új utasltást a régi megszokott GOSUB utasl
lástól. Az Időközönként végrehajtandó rutin az 1000-es sorban kezdődik, az 
idOtartam pedig 100. Az idOegység kb. egyötvened másodperc. Ezt az értéket 
töltjük az egyik számlálóba. A második értéket a következő számlálókba tölt1uk, 
amelyeket 16 bites számlálóként használunk. lgy a programozható időhöz 
egyötvened másodperctől 65535 ö tvenedmásodpercig. azaz 0.02-1311 másod
percig (1311 másodperc = 21 perc 51 másodperc) tarthat. 
A program három rutin iniciallzálésával indul. Az elsO úgy módosltja a BASIC 
értelmezőt, hogy az „ megértse·· az új BASIC utasftást. 
A második minden utasitás végrehajtása után megvizsgálja a szémláló-f1gyelO 
kapcsoló értékét, és ha szükséges. elágazik a szubrutinba. 
A harmadik program a saját megszakltási vagy NMI rutinunk, amely a masik 
két rutin számára a számláló lefutása után beállltja a kapcsolót. ... P3:5 • 

PROFl-ASS 64 V2.0 

100• 
110• 
120. 
130• 
1411h 
1:501 
1611h 
171111 
180• 
190• 
201lh 
211lh 
220• 
230• 
240• 
2:50• 
260• 
270• 
2801 
291ih 
3001 
310• 
3201 
3301 
3401 
3:501 
3601 
3701 
380• 
390• 
4001 
410• 
4201 
4 30• 
441lh 
4:501 
4b0• 
470• 

CC00 
CC00 
CC00 

030s 
0318 
0328 

0000 
0004 
0001!. 
0000 
OOIZIE 
OD0F 

FE:56 

4CF9 
0014 
001 :5 
00:5F 
011139 
011173 
011179 
007A 
0080 
AF08 
A8E3 
8248 
A7AE 
A968 
A6J3 
AEFO 
A7E7 
ADBA 
87F7 

„. 

1 
EXEC 
Nl11 
STOP 
1 
C IA2 
TIMERA 
TlMERB 
ICR 
CRA 
CRS 
i 
CONTNMI 

' TlME 
LO 
Hl 
LINEAOR 
LINE/llO 
CHRGET 
CHRGOT 
TXTPTR 
GOSUS 
SVNTAX 
UNOEFO 
ILLQUAN 
INTER 
GETLIN 
GETAOR 
CHKCOM 
EXECOLD 
FRt1NUM 
INTEGER 

.OPT P,00 

.TII "&ASIC-IRO" 
.SYl1 1 S:::1fTl~Olut11ttAblAz.a.t kt f"' 114111 

•0000 
CIA-->-4 
CIA2+6 
CI/\2+13 
CIA2+J4 
CIA2+15 

1970:5 
•14 
LO+I 
• :sF 
• 39 
.1>73 
CHRGET+6 
CHRGOTH 
•80 
.SAF08 
.SABE3 
SS248 
„A7AE 
•A968 
•A613 
.SAEFO 
• A7E7 
.SAOBA 
•B7F7 

P.x ut.•• l l •• v•fjfr. •h 
i NMl-v 't.or 
; STOf"-"„'t< lor 

; Timor A 
i T1mer Et 

lntwr,..-upt Cantrol f<egJ at.•r"" 
s Conlr~l ~•9S•t•r A 

Ccntro\ Re91a~•r B 

i •:!0 Malll•ec. 
r A sor•: •~ also byte J • 

A BASIC •O~ ci ... 
Futo s c r•z•„ 

1 GOSUB- tok•n 
t SVNTAX ERROR 

UNOEF · O STATEMENT EqROR 
ILLEGA~ QUANTITV ERROR 
Az i nterpret•r-ct klus 
A eor•z•~ betolt••• 

' Sor ker••••• 
A vees;o viz•Q•l•t• 
Az ut••lt•• ve9r•h• J ~••• 
Num•~•kus •r~•~ betolt••• 
•• atvalt••• •o••zre 
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'481!11 A3FB TESTBTACI<:• •A3FB Hely kere•••• & veremben 
491!11 FbED TESTOLD •F6ED A STOP b 1ll entyu viz.&gel&t• 
:51l1Qh FE-47 NMIOLD $FE47 A r•91 Nl"ll v•ktor 
:511111 
:521!11 CCllllll „. • CCllllll 
S31l11 CCllllll A9 llll lNIT LDA 11( TESTSTAT 
:541!11 CClll2 Alll cc LDY 11 > TESTSTAT 
:5:51!11 cce„ 80 08 lll3 STA EXECIN Ugr•sdekodolas rutinja 
:561!1 1 CClll7 ec 09 lll3 STY EXEC+I A ., . hoz.zafuz••• 
:571!11 CClllA A<1 01!1 LDA •0 
:581!11 CC0C BD F7 cc STA FLA0 A k•pcaol o torl••• 
:5901 CClllF 60 RTS 
6llllll1 1 
6101 CCllll 2 0 73 00 TSTBOSUB JSR CHRGET A kove tkezo kar• kter b•tolt„• 
6201 CC13 C<1 21 Cl"IP „ ... . „ 
tW01 CC1:5 F 0 06 BEO TBTGOSUB 
6 401 CC 17 20 79 0lll JSR CHRGOT A kapcaolo helyr~•l lit•aa , 
6:50: CCIA 41.. EJ A7 J MP EXECOLD „. tovabb 
6601 ' 6701 CCID 21/l 73 00 TSTGOSUB JSR CHRGET A kov•tkezo k •pcsolo 
6801 CC20 C9 BD CMP • Gosue 1 GOSUll-kod ? 
6901 CC22 ,F0 03 BEQ OK Igen 
701!11 CC24 4C lllB AF JMP SYNTAX SYNTAX El<ROR 
7101 CC27 20 73 00 01< JSR CHRGET 1 A kovelk•:.o s or 
7201 CC2"' F0 66 eeo IROOFF 1 Ha •orv99e, a kkor IRO 
7301 CC2C 20 68 A9 JSR GETl.IN 1 A aor•~•m b•toll••• 
7401 CC2F 21/l 13 A6 JSR BETADR A aor ct ~•n•k betol t••• 
7:51!1: CC32 Bill 03 acs FOUND 1'1ec;av•n ? 
76Qh CC::S4 4C E3 AS JMP UNOEFD Nem„ UNOEF 0 STATEMENT ERROR 
7701 CC::S7 A:5 :5F FOUNO t..DA 1..INEADR A •or c1m• 
780: CC39 E9 01 sec ll l H1nuaz. 1 
7901 CC3B BD FS cc STA LlNESTR Tarol as• 
8001 CC3E A!5 60 LDA L INEADR+I 
8101 CC40 E9 00 sec ll0 Felao BVTE 
6201 CC42 BD F9 cc STA LINESTR+I 
8301 CC4 !5 20 FD AE JSR CHKCOM 1 A veaezo víz•g•l•t• 
840: CC49 20 8A AD JSR FRMNUM A az•• b•tolt•••, 
8:501 CC48 20 F7 97 JSR 'I NTEGER E s a talak tta•a •oa•zr• 
6601 CC4E A5 14 LDA l.O 
8701 CC:50 0 :5 1:5 ORA Ml Felso •• ~l•o 8VTE 0 ? 
880 1 CC:52 00 03 9NE OKI N•m 
6901 CC:54 4C 48 B2 JMP ILLQUAN 1 lLLEGAL OUANTITY ERROR 
9001 CC57 A5 1 :5 01<1 l.DA HI 
9 101 CC59 BD 07 DD STA TIMERB+J 
9201 CC!5C A5 14 l.DA LO A: .,..t•k- b•tolt••• • e t1tnerbe 
9301 C~E SD 06 DD STA Tll1ERB 
9401 CCól A9 4C LDA ti ) TIME 1 Az A t.tm•rb• 
9501 CCó3 BD 0 :5 DD STA TJMER,..+I 
9601 CC66 A9 F9 l.DA • < TIME 20 ma. betolt••• 
9701 CC6B BD 04 DD STA T11'1€RA 
981lh CCóB A9 11 LDA llX0001 0001 1 Az A tim•r i ndul 
990 1 CC6D 60 0E DD STA CR"' 
10001 CC711l A9 51 LDA llY.01010001 A 8 ttmer indul , 
10101 CC72 SD 0 F DD STA CRB az A t1mer"" triggerezi 
10 2 01 CC75 AD 0D DD l.DA lCR Az I CR torl••• 
103 01 CC7S A9 82 LDA llY.10000010 A 9 ti mer NMl-j e 
10401 CC7A SD 0D DD STA ICR 1 Eng•d• lyezett 
10:501 CC7D A9 C9 LDA 11< TESTTJME 
10601 CC7F A0 cc LDY • > TESTT IME 
10701 CCBI BD 28 0 3 STA STOP STOP-vektor bea llit••• 
10801 CCB4 se 29 0 3 STV STOP._1 
109 01 CCB7 A9 90 LDA IK NMIROUl 
1100: CC69 A0 cc LDV 11 > NMIROU1 
11101 CC6B BD IB 0 3 STA NM! 1 "'11 -vektor" b•a llit•• 
11201 ccae se 19 03 STY Nl'11+1 
J 1301 CC91 4C AE A7 JMP lNTER Az i „t•rpretttr ciklushoz 
11q01 1 
11:501 CC<14 A9 7F fROOFF LOA llY.01111111 
11601 CC'16 80 0D DD STA ! CR 1 Hindwn mWQazak1ta• ki 
11701 (;'':99 A9 ED l.OA •< TESTOLD 
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11801 CC98 A0 F6 LDY 11) TESTot.D 
1190• CC9D 8D 28 03 STA S TOP ' A STOP-v• k t or • r 99i ertekre 
12001 CCA0 se 29 03 STY STOP•! 
121 01 CCA3 A9 47 LOA •< NMI OLD 
12201 CCA:S A0 FE LDY • > Nt'llOLD 
12301 CCA7 8D 18 03 STA NM! NMJ-ve kto,.. • r•v• •rtekre 
12401 CCAA ac 19 0 3 GTY Nl11H 
1'2501 CCAD 4C AE A7 JMP INTER Az interpr•t•r ciklu•hoz 
12601 ' 12701 CCB0 48 Nl11ROUT PHA 
12801 CCBl 8A TXA 
12801 CCB2 48 PHA 
12901 CC83 98 TVA 
1290• CC84 48 PHA 
13001 CCB:S AC 0D DD LDY ICR 
1310• ccee 98 TYA 
1320 : CC89 29 02 AND 117.10 A 8 tim•r lefutott ? 
1330t CCBB D0 0 3 BNE TIMEOUT lqen 
1340: CCBD 4C :56 FE Jl'IP 'CONTNM! ' Eqy•bk•nt nor„al N11 1 
13501 ' 13601 CCCliJ EE F7 cc TIMEOUT INC FLAG 1 A kapc•cla bea111tesa 
13701 Cct:3 68 PLA 
1371iJ1 CCC4 AS TAY 
13801 CCC5 68 PLA 
13801 CCC6 AA TAX 
1390: CCC7 68 PLA 
13901 ccce 40 RTI 
140:'51 ' 1410r CCC9 AD F7 cc TESTTIME L DA FLAG A k apcaolo .,..t•k• l ? 
142 0: cccc D0 0 3 BNE Tll'IEIRQ Igen 
14301 CCCE 4C ED F6 Jl'IP TEBTOLD 
1440 1 

' 14:501 CCDI CE F7 cc TIMEIRQ DEC FLAG A lc&pcaol o torl••• 
14 601 CCD4 68 PLA 
14601 CCD:S 68 PLA 1 A víaaz .augr•• l clm a v ereebol 
147 01 CCD6 A9 03 LDA • 3 
148 01 ccoe 20 FB A3 JSR TESTSTACK Van m•g • 1 •9 h e ly • v e r • mb•n ? 
1490: CCDB A:S 79 LOA TXTPTR+ I 
15001 CCDD 48 PHA CHRGET-mutato a v er•mr• 
15101 CCDE A:S 7 A LDA TXTPTR 
15201 CCE0 48 PHA 
1530r CCE I A:S 3A LDA LINEHO+l 
1:540• CCE3 48 PHA ' Az •ktu•l i • aor• z •m a v e remben 
1:5501 CCE4 A:S 39 L DA LINENO 
1:5601 CCE6 48 PHA 
1:5701 CCE7 A9 80 LDA • GOSUB 
15801 CCE9 48 PHA A GOGUB-l<od • ver•"'-b• 
1:590r CCEA AD FB cc LDA LINEBTR 
16001 CCED 9:s 7 A GTA TXTPTR A •zubrutin ci•• 
1610: CCEF AD F9 cc LDA LINESTR+ l 
1620t CCF2 8!5 78 STA TXTPTR+I 
16301 CCF4 4 C Bl A7 JMP 1ITTER+3 A:: interpre ter ciklushoz 
16401 ' 16!501 CCF7 F'LAG •+1 
1661Zh CCF8 LI NESTR •+2 
CC00-CCFA 

NO ERRORS 

BASIC- I RQ PROFl-ASS 64 V2.0 

SYl'IBOL TABLE 1 
L INESTR CCFB FLAG CCF'7 TlMEIRQ CCD l TESTT11'!€ CCC9 
TIMEOUT CCC0 NMIROUT cce0 I ROOFF' CC94 OK! CC!57 
FOUND CC37 Dl' CC27 TSTGOSUB ct: I D TESTSTAT CCl 0 
IN I T CC00 NMIOLD FE47 TESTOLD F6ED TESTSTAC l'l:sFB 
INTEGEJ'I 87F7 F'Rl'INUl1 ADBA EXECOW> A7E7 CHKCOM AEFD 

GETADR A61 3 GETLlN A96B INTER A7AE I LLDUAN 8'248 
UNDEFD A8E3 SYNTAX AF0B GOSUB 0080 TXTPTR 007A 
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CHRGOT 0079 CMRGET 0073 LINENO 111039 LINEADR llllll:sF 
Hl 001:!1 LO 111014 TIME 4CF<;i CONTN'1l FE:!16 
CfiB 0001" CRA ODlllE ICI> 0000 TIKERB 0Dlll6 
T ll"El<A 0Dlll4 CJA2 ooee STOP 111328 Nl'll 111318 
EXEC 0308 
4:!1 EY~BOLS OEFINED 

A részletes leirás elölt nézzük meg a gépi kódú program hlvását egy BASIC 
progra mban! 

••- P3ó „ 

10111 SYS :!12224 t REM A BASIC BOVlTES lNICIALlZALASA 
11Z 'GOSUB 21D0,:!llll 
1::::0 l•l+l t PRINT I • IF 1<10111 GOTO 121D 
1:50 ' GOSUB 
140 ENO 
200 J•J ... 1 t PRlNT J " . IRQ-HIVAS " ' t RETURN 

Amikor a programot RUN paranccsal ellndltjuk, elsö lépésként a 100-as sorban 
elhelyezett SYS utasltás inicializálja a BASIC bövltését. A 110-es sorban meg
szakltás1 alprogramként kijelöljük a 200-as rutint, amelyet minden másodperc
ben (50 otvenedmásodperc) ismételten végre kell hajtani A tulajdonképpeni 
főprogram a 120-as sorban kezdődik, és semmi egyebet nem tesz, minthogy 
számol 1-töl 100-lg. és a soron kóvetkező számot kilrja a képernyőre. Amikor 
a ciklus végetér, végrehajtunk egy paraméter nélküli IGOSUB utasltást, és 
ezzel a program futása is befejeződik A megszakltási rutint a 200-as sorban 
helyeztük el. Ez a sor minden hivásnál kil r egy szöveget a hlvás sorszámával 
együtt a képernyőre. majd a RETURN utasitás hatására visszatér a főprogram
ba. 
Futtatás közben a program kiírja a képernyőre 1-től 100-ig a számokat, közben 
ö tször megszakitja a kilrást az alábbi sorokkal: 

1. IRO - HIVASI 

5. IRO - HIVAS 

Ha megfelelően megváltoztatjuk a 110-es sorban a második paramétert, meg
mérhetjük a hivási frekvenciát. A második paraméter értéke 1 és 65535 közé 
esö szám lehet. Minél kisebb ez az érték, annál gyakoribb lesz a megszakltásl 
rutin hlvása. A megszakítási rutin végrehajtási Ideje természetesen nem lehet 
nagyobb, mint a két hlvás között eltelt idő, egyébként a szubrutin a saját futását 
szak1taná félbe. és a ciklikus megszakltást61 a verem hamar megtelne. A 

110 !GOSUB 200,1 

utasltás a program tutásl eredményét alaposan megváltoztatná: 

1 
1. IRQ - HIVASI 
2. IRQ - HIVASI 
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22 IAQ - HIVAS! 
23 IAO - HIVAS! 
?OUT OF MEMORY ERROR IN 200 

A megszakltási rutin hosszát megszab1a a maximális hlvás1 utem. 
Térjunk vissza a gépi kódú program ismertetésére. 
A 100-tól 500-19 teriedO sorokban rógzltjuk a program által használt konstansok 
értékét. Itt ad1uk meg az NMI és a BASIC vektorok elmét. majd a CIA 2 regiszte
reket, amelyek a számláló - megszakltásokhoz szukségesek. A 290-es sorban 
rögzltJuk az időegységet. Ezután következnek a nulláslap BASIC (pi a hibaüze
netek} elmei, és az értelmező ROM elmei. 
Az 520-tól 590-ig terjedő sorokban végrehajt1uk az inicializálást. Ez azt jelenti, 
hogy Itt végzünk el m inden olyan rendszermódosltást. amely ahhoz szükséges. 
hogy a program a ml elképzelésünk szerint múködjön. Azt a vektort, amely a 
BASIC utasltások dekódolását és végrehajtását tartalmazó rutinra mutat. úgy 
változtatjuk meg, hogy a saját rutinunkra mutasson. 
A sa1át rutin beolvas egy karaktert a BASIC szövegből. és megvizsgálja, hogy 
az felkiáltójel-e? 
Ha nem, akkor a CHRGOT rutinnal a kapcsoló eredeti értékét visszaállitjuk és 
az értelmezőnek arra a részére ugrunk, ahol az az utasitásokat a szokott 
módon feldolgozza. Ha a karakter felkiáltójel , akkor beolvassuk a következő 
Karaktert és megvizsgáljuk, hogy az megfelel-e a GOSUB utasitásnak. Ha nem, 
akkor kilrjuk a SYNTAX ERROA hibaüzenetet. 
Ha azonosltottuk a GOSUB utasltást, akkor beolvassuk a következő karaktert. 
Ha sor végét észlelünk, akkor elágazunk arra a programrészre, amely kikap
csolja a megszakltásokat és a vektorok eredeti értékét helyreállítja. 
Egyébként beolvassuk a megszakltási rutin sorszámát. Ellenőrizzük, hogy ez 
a sorszam valóban létezik-e (a C kapcsoló é rtéke alap1án). majd a sor elmének 
eggyel csökkentett értékét későbbi felhasználás ra tároljuk. Ezután következik 
a két paramétert egymástól elválasztó vessző vizsgálata. 
Végül betöltjük a második paramétert, amely a megszakltási időközök hosszát 
adja meg. Miután meggyőződtünk arról. hogy a beolvasott érték nem nulla. 
betöltjük a B számlálóba. Az A számlálóba betöltjük az ötvened másodpercnek 
megfelelő értéket, és mindkét számlálót elindltjuk. 
A B számlálót úgy programozzuk, hogy értéke az A számláló minden lefutása 
után eggyel csökkenjen. Végül engedélyeztet1ük a B számláló NMI Upusú 
megszakltását úgy, hogy az ICA-be a megfelelő bitmintát írjuk be. 
Végül a STOP és az NMI vektorokat az új rutm elmére állítjuk és visszatérünk 
az értelmező - ciklushoz. 
Az 1150-tOI 1250-íg terjedó sorokban található az a rutin, amely egy paraméter 
nélküli !GOSUB utasltás hatására kikapcsolja a megszakltásokat, és mindent 
visszaálllt az eredeti értékre. 
A tényleges NM! rutin az 1270-tól 1390-ig terjed Mint általában minden megsza
kltási rutinban, itt Is először tároljuk a regiszterek tartalmát, maid az ICA 
értékét megvizsgálva eldöntjük, hogy az NMI megszakitás forrása valóban a 
B számláló volt-e. Ha Igen, egy kapcsoló értékét beállitjuk és visszatérünk a 
megszakltásból, egyébként pedig etágazunk a valódi rutinra. 
A legfontosabb szubrutin, amelyet az értelmezőból minden utasitás végrehajtá-
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sa után hlvunk- az 1410-es sorban kezdődik. Itt vizsgáljuk meg, hogy a kijelölt 
időtartam eltelt-e már, és a kitüntetett kapcsoló értékét az NMI rutin beállltotta
e. Ha az eredmény negatlv, akkor a szokott módon ugrunk a STOP billentyO 
vizsgálatát végző rutinra. Ha azonban a kijelölt idő eltelt, a kapcsoló értékét 
töröljük, és a veremből visszaolvassuk a saját ugrási clmet. Itt végezzük el 
mindazt, amit az értelmezőnek minden GOSUB utasltás hatására el kell végez
nie. Megvizsgáljuk, hogy van-e még elég hely a veremben, majd a BASIC 
szöveg aktuális mutatóíát és a sorszámot a verembe helyezzuk. A FOR- NEXT 
utasitás végrehajtásától eltérően - amelynek paraméterei is bekerülnek a 
verembe-. itt csak a GOSUB kód kerül a verembe. Most betöltjük a szubrutin 
definlció szerint kiszámltott és tárolt clmet a BASIC szövegmutatóba, majd 
ismét elágazunk az értelmező-ciklushoz. Az értelmező végrehajtja a szubru
tint, és a RETURN utasltás hatásara visszatér a megszakltott programba. 
A program két változó értékétől függően érhet véget.A 120-as sorban található 
.SYM utasltás hatására kaphatunk a programbeli változók azonosltóit, i ll. érté
keit tartalmazó tablázatot. 
Az elkészült gépi kódú programmal tetszőleges, a számláló által vezérelt
alprogramot hlvhatunk meg egy BASIC programból. Az időtartamot 20 ms és 
21 min között tetszőlegesen megválaszthatjuk. 
Példaként nézzük meg a P.37-es programot, amely a képernyőt villogtatja a 
hátté r és a keret színének felcserélésével. 

P37. 

10 111 svs 52224 
11111 FI • 5328111 1 F2 • Ft + 1 
12111 I OOSUB l-,30 
139 FOR 1•1 TO 1111111111 1 PRINT l, t NEXT 
14111 'OOSUB 1 END 
leell A-PEEl<CF1l 1 POKE F1,PEEKCF21 1 POKE F2,A 1 RETURN 

A BASIC megszakltási rutint mindig a IGOSUB utasl tással fejezzük be, amely 
helyreAllltja a vektorok eredeti értékét. Ellenkező esetben ugyanis, ha pl. egy 
programot l istázni vagy tArolni szeretnénk, az utasitás végrehajtását a sajAt 
készllésű rutin meg fogja szakltani. 
A következő mintaprogram kllrja a Commodore 64-es teljes karakterkészletét 
normél és inverz alakban, majd minden megszakltésl lépésben átkapcsol 
normél karakter üzemmódról kibövltett szlnes üzemmódra és megfordltva. Az 
átkapcsolás a videovezérlő 17-es regiszterében a 6. bit módosltásával történik. 
Kibövltett üzemmódban az eredeti 256 helyett csak 64 karaktert lehet ábrázolni. 
A képernyőkódok igy felszabaduló felső két bitje a karakterek háttérszlnének 
kivélasztásllra szolgál, amelyeket egyébként a videovezérlő 33-tól 36-ig terjedő 
reglsz1ereiben (az 53281-től 53284-ig terjedő cimeken) találhatunk meg. 
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„. P38. 

100 BVB :52224 
11111 •aosue 11111.~ 
12e X•18 

..... 

13111 PRINT CHRSCX>1 1 X•X+l28 ANO ~S 
149 FOR 1"32 TO 127 1 PRJNT CHR•CI>1 1 NEXT 
1:58 FOR 1-u.a TO 2SS 1 PRINT CHIUCI> 1 1 NEXT 
169 PRlNT 1 EIOTO 139 
179 A-PEEKIS3248+17> 1 POKE 53248+17,CA OR 44> ANDNOT CA AND 44 > 
180 ~N 



3.1 AZ OPERÁCIÓS RENDSZER ÉS A BASIC BÖVÍTÉSEI 

A Commodore 64-es gép óriási elónye nagyobb testvéreihez, a CBM 2000, 3000, 
4000 és 8000 gépekhez képest az, hogy szemben a többi géppel, a Commodore 
64-es BASIC értelmezójét és operációs rendszerét nagyon egyszerüen lehet 
saját elképzelésünk szerint múködő gépi kódú rutinokkal kibővlteni úgy, hogy 
ráadásul ezek a rutinok az értelmezőbe vagy az operációs rendszerbe tökéle
tesen beilleszkedjenek. 
A „bei lleszkedés" alatt azt értjük, hogy a rutin inicializálása után az új lehető
séget egy új utasltással éppen olyan kényelmesen használhatjuk, mint a többi 
BASIC utasltást. 
Nincs szükség arra, hogy az új utasltás minden végrehajtását PEEK, POKE 
esetleg SYS utasltással készftsük elő. 
Mivel a Commodore 64-es a teljes 64 Kbyte RAM területet meg tudja clmezni, 
a BASIC vagy az operációs rendszer módosítása mindössze annyiból áll, hogy 
a kívánt részt a ROM-ból a RAM azonos clmtartományába átmásoljuk, ott 
tetszólegesen megváltoztatjuk, majd az 1-es c ímen található porton keresztül 
átkapcsolunk a RAM-ra'. A módszernek e lőnyei mellett természetesen van némi 
hátránya is. 
Az elónye elsősorban abban rejlik, hogy a módosítási lehetőségek száma 
korlátlan. Ez azt jelenti, hogy a BASIC helyett akár egy teljesen új programozási 
nyelvet is kialakíthatunk, és az operációs rendszert is teljesen átírhatjuk. 
Például, ha úgy tetszik, a tel jes RAM területet a grafikus ábrázolásmód szolgá
latába álllthatjuk. A módszer hátránya az, hogy eközben elvész számunkra a 
RAM tartomány. 
A módosltások egyik változata az, hogy a $8000-től $9FFF-ig vagy a $8000-tól 
$BFFF-ig terjedő területre elhelyezünk egy vagy két olyan EPROM-ot, amely 
tartalmaz egy BASIC bővítést, egy új nyelvet, vagy egy, a felhasználó által 
meghatározott programot.Ehhez a megoldáshoz szükség van egy, a bővítő 
portra (expansion port} illeszthető kártyára. 
A második megoldáshoz nincs szükség kiegészltő ROM-ra, csak arra, hogy az 
új módosított függvényeknek elóre meg tudjuk határozni a beugrási pontjait. 
Ebben az esetben főszerepet kapnak az ún. beugrási vektorok, amelyeket a 
használó konnyen megváltoztathat. Az ilyen változtatásokat megoldhatjuk 
olyan indirekt ugróutasltással, mint pl. 

JMP (VEKTOR) 

A VEKTOR címen található a tényleges ugrási cfm alsó és felsó byte-ja. A gép 
bekapcsoláskor mindig újraállítja (inicializá lja) ezeket a vektorokat és ezek a 
BASIC értelmező esetében mindig közvetlenül az agróutasitások mögé mutat
nak. 
Amikor egy függvényt módosltunk, úgy kell eljárnunk. hogy először megirjuk 
a saját új függvényrulinunkat, majd az eredeti függvényhez tartozó ugróvektort 
átlrjuk úgy, hogy az új függvényre mutasson. Az alapelv ugyanaz, mint amit 
már megismertünk a megszakitási vektorok esetében. 
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A " RAM - m ódszer" alkalmazásához közöljük az alábbi táblázatot, amely 
tartalmazza azokat a bitmintákat, amelyeket az 1-es clmre be kell lrni ahhoz, 
hogy a megfelelő tárkonfrgurációt kiválaszthassuk. 

„„. T4ó/3. .„„ 
a. t 

2 1 0 O&c. •A000-s9FFF S0000-$0FFF s E000-sFFFF 
----------------------------------~-----------
1 1 1 7 BASIC 110 KERNAL 
1 1 0 ó RAM l/O ~-ERNAL 
1 0 1 :5 RAM 1/0 RAM 
1 111 111 4 RAM RAM RAM 
0 1 l 3 BASIC CHAR-GEN ~ ERNAL 
0 1 0 2 RAM CHAR-GEN KERNAL 
0 0 1 1 RAM CHAR-GEN RAM 
0 0 0 0 RAM RAM RAM 

A táblázat minden olyan kombinációt tartalmaz, amelyeket a programból köz
vetlenül elő lehet állltani. A negyedik és a nyolcadik kombináció azonos ered
ményt ad, azaz a tel1es clmezhetó területet átkapcsolja a RAM-ra. A táblázatból 
kitűnik, hogy akár a teljes BASIC ROM-ot is kicserélhetjük a RAM-mal, de a 
KERNAL ROM-ot csak a BASIC-kel együtt lehet kicserélni. Erre feltétlenul 
ügyelnünk kell, amikor az operációs rendszert akarjuk helyetteslteni. A $0000 
- $DFFF terület háromszorosan foglalt; egyrészt itt található az 1/0 tartomány 
a következő tagolással: 

• „. T4ó/4. 

s0000 - s03FF 
sD400 - :f D7FF 
s0800 - sDBFF 
sOC00 - :f OCFF 
s0000 - sOOFF 
sDE00 - sOEFF 
sDF00 - s OFFF 

„ •• 
VIC 6:5ó9 
SIO ó:581 
Sz i nr&nt 
CIA 1 6:526 
CIA 2 6:526 
110 1 bovit•••kh•z 
1 /0 2 bovtt•••khez 

Másrészt ezen a területen található a karaktergeneré.tor. Végul ez a terulet a 
RAM-hoz tartozik abban az értelemben, hogy csak akkor érhetjük el amikor a 
teljes tárat a RAM-ra kapcsoltuk át. 
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3.2 A BASIC VEKTOROK 

A BASIC értelmező hat olyan vektorral rendelkezík, amelyek kapcsolódási 
pontot Jelenthetnek a saját készltésú rutinokhoz. Ez a hat vektor a ~as lapon 
található és jelentésük az alábbi: 

••• T46/ :5. 

Vektor Cl111 

S03 00/ .10301 
•0302/$0303 
S0304 / S030:5 
S03 06/S0307 
S0308/S0309 
•03 0A/ S03 0B 

SE38B 
SA438 
SA!57C 
•A71A 
SA7E4 
$AEB6 

„„„ 

BASIC 111eleoatart e• hibarutin beuor.pont 
Beviteli v arakozo ciklus 
Atalakitaa •nterpreterkodda 
Interpreterkod atalakitaaa azoveoo• 
A BASIC utaa1tas v•orehaJtaaa 
A BASIC ki feJez es kiert~k~teao 

A hat vektor segltségével a BASIC értelmezőt messzemenően átalaklthatjuk. 
Az alábbiakban mindegyiket részletesen ismertetjük és példát adunk a felhasz
nl:tiá~I lehctOségekre. 
Ha az Olvasó rendelkezik a „ Commodore 64-es belső felépltése" e. könyvvel, 
érdemes ezt a fejezetet a gép ~OM listájával párhuzamosan tanulmányoznia. 
az eredmény biztosan erőteljesebb lesz. 

A melegstart- és hibavektor $3001$301 

Mind az END ulasllás végreha1tba, mind pedig egy esetleges hiba fellépte 
olyan ugrást eredményez, amelynek ez a vektor a kiindulópontja. Ha hiba lépett 
fel, akkor az X regiszter tartalmazza a h iba számát. A számok jelentése 1-tOI 
29-lg: 

1 TOO HANY FlLES 
2 FILE OPEN 
3 FILE NOT OPEN 
4 FILE NOT FOUND 

**" 

!5 DEVICE NOT PRESENT 
ó NOT INPUT FILE 
7 NOT OUTPUT FILE 
8 MISSING FILENAME 
9 ILLEBAI.. DEVICE NUMBER 

10 NEXT WITHOUT FOR 
ll SVNTAX 
12 RETURN WITHOUT GOBUB 
13 OUT OF DATA 
14 ILLEBAL QUANTITV 
1:5 OVERFLOW 
16 OUT OF 11EMORV 
17 UNDEF"O STATEMENT 
18 BAD SUBSCRJPT 
19 REDIM ' D ARRAV 
20 DIVISION BV ZERO 

- Tul sok .f 11 o 
- A filo nyitva van 
- A filo nincs nyitva 
- A fíle nem letezik 

Az •OY••o nincs Jelen 
- Nee INPUT file 
- Nem OUTPUT ftle 
- Hlanyzo flle-nev 
- llleoalls •OY••osza111 
- NEXT FOR nelkul 
- S::intaktikus 
- RETURN aosua nelkul 
- Nincs tobb OATA 
- Ille9ali• 111•nnytseo 
- Tulcsordulas 
- Betelt a tarterulet 
- Hatarozatlan utasitas 
- Illeoalis 1ndeM 
- UJrad1~enzionalaa 
- Oszt•• nullaval 
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21 ILLEGAL DlRECT 
22 TVPE MlSMATCH 
23 STRJNG TOO LONG 
24 FlLt OAI;. 
2:1 FORMULA TOO COPIPl..EX 
2b CAN • T CONTINU&: 
27 UNDEF •o FUNCTION 
28 VERIFY 
29 LOAD 

- Parancs uze....,.odban n..,. haaznalhato 
- Tlpua k•v•r• d•• 
- A a z ov•Q tul hoaazu 
- Adathiba • llle-ban 
- A kif•J•z•• tul oaazetett 
- Folytathatatlan 
- Hatarozatlan fuQQVeny 
- Ellenorzea 
- e.tolt•• 

Az MOi 9-ig terjedő hibák a beolvasással és a k1irással kapcsolatosak. ezeket 
az üzeneteket az operációs rendszer küldi. mlg a 10-tOI 29-ig terjedő üzenetek 
a BASIC értelmezOtOI származnak. 
Ha az értelmező felismer egy hibát, a hibaszamot elhelyezi az X regiszterben, 
és ugrik a SA437-es clmre, ahol az indirekt JMP ($0300) utasitás áll. Ha az 
ugrést nem hiba, hanem az END utasltás váltotta ki, akkor hibaszám helyett egy 
negatlv érték ($80) található az X regiszterben. A h1barutm megvizsgálja az 
X regiszter tartalmát, és annak értéke szerint vagy egy hibaüzenetet, vagy a 
READY üzenetet lrJa ki, maid elágazik a beolvasási vérakozó ciklusra. 
A hibavektort különboz.O célokra hasznoslthat1uk.EgyfelOI megváltoz.tathat1uk a 
hibaüzenetek szovegél lefordllhatjuk pl. magyarra 
A másik, sokkal érdekesebb lehetőség az. hogy egy hiba bekovetkezésekor 
nem engedjük, hogy a program futása megszakad1on, hanem ehelyett elága
z.unk egy meghatározott BASIC sorra, ahol a hibát valamilyen módon korrigál
juk. Egy ilyen utasltást e!r.evezhetünk pl. 

ON E~P.OA GOTO 
utasltásnak, hiszen ez a név feltehetően sokak számára 1smerOs más program
nyelvekbOI. 
Az ÚJ utasltéssal kezelhetjük p l. azokat a hibákat, amelyeket egy külsO egység 
váltott ki. 

A beolvasási várakozó ciklus $302/$303 

Amikor a gép a hiba-, ill . melegstart vektoron keresztül kiirt egy hibauzenetet 
vagy a READY szoveget, akkor a $302/$303 vektoron keresztül elágazik egy 
másik rutinra. Itt addig várakozik, amlg egy sor beadását egy AETURN le nem 
zárta. Közben figyeli, hogy a sor hossza nem haladta-e meg a 88 karaktert, 
amennyi a beviteli puffer területe (a $200-tól a $258-tg) . Ha igen akkor kllrja 
a STRING TOO LONG üzenetet. A belrt sor elsO karaktere határozza meg a sor 
feldolgozásának módját. Ha az elsO karakter szém1egy, akkor az értelmező 
tudja, hogy egy ÚJ BASIC sort gépellunk be Ha a számjegy(ek) után semmi nem 
kovetkez1k, akkor a sort tórli a programból , ezzel ezt a munkafázist befejezi és 
visszatér a ciklus elejére. Ha a sorszámot szöveg követi, akkor azt átalakltja 
értelmezO kódokká és a programsort beilleszti a programszövegbe, majd ismét 
visszaugrtk a várakozó ciklus elejére. 
Ha az elsO karakter nem számjegy volt, akkor a sort mint BASIC utasrtast 
kózvetlen módban értelmezi és végreha1tja. A megfelelő értelmezO kódokat 
k1alakltva elugrik arra a rutínra, amelynek feladata a BASIC utasltás végreha1-
tása. Ezt a vektort is fel tudjuk használni saját cél1a1nkra. Tegyük fel például, 
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hogy az adatok nem a billentyOzetrOI, hanem egy lemezen térolt soros file-ból, 
vagy a user porton keresztül egy másik számitógépből érkeznek. Megoldhat
juk, hogy az egyik gépen elkészült programot ne kelljen sok munkéval és 
esetleg sok hibával újra begépelni hanem átvehessuk kózvettenül a géphez 
csatlakoztatott külsO egységről. A közvetlen csatlakoztatésnél az adatokat 
küldő egységnek szüksége van egy illesztőre , ez lehet pl. egy beépltett RS 
232-es illesztő, amely a legtöbb tlpusú gépre alkalmazható. 
Egy méslk lehetőség p l. az AUTO utasltás megvalósl tása. Ez az utasitás meg
kónnyill a programok begépelését azzal, hogy minden BASIC sor begépelése 
után automatikusan adja a következő sorszámot, és a kurzort a következő sor 
elejére pozicionálja. 

Atalakltás ártelmez6 kódokká $304/$305 

Az Olvasó biztosan tudja, hogy a programsort a gép nem abban a formában 
térolja, ahogyan azt begépeltük, hanem minden utasítást lerövidrt egy egybyte
os értékké. Ennek a tárolási módszernek két e lőnye van. Az egyik a takarékos 
helykihasznélés, h iszen pl. a PRINT szó tárolására ö t byte helyett csak egy 
byte-ra van szükség. A másik előny az utasítások végrehajtása során mutatko
zik meg. Amikor az értelmező egy program feldo lgozasa közben egy értelmező 
kódot talál , azonnal végre tudja hajtani a megfe lelő utasltast. Ha kód helyett 
teljes szavakkal kellene dolgoznia, akkor be kellene olvasnia a teljes szót, 
azután ellenőriznie kellene, hogy a szó létezik-e a szótárában. A program 
futasét ezek a tevékenységek nagyon lelassltanák. 
Ugyanakkor a kódolást csak egyszer kell elvégezni (begépeléskor) , nem pedig 
m inden sor végrehajtása közben. 
Egyébként is begépelés közben a kódolás sokkal kevésbé időigényes, mint 
maga az adatbevitel , a legtöbb Idő a várakozással tehk el 
Ha egy új utasítást értelmező kóddá akarunk alakltani, akkor ezt a vektort kell 
megváltoztatnunk. 
Az új rutinnak a beolvasott szót az új utasllástáblázat szavaival kell összeha
sonlltanla. Ha az új szót sikerült a táblázatban megtalálni , a beviteli sorba 
beirhatjuk helyette a kódot. 

Az interpreter kódok visszaalakltása szöveggé $3061$307 

Ennek a vektornak az elOzOvel éppen ellentétes feladata van. Amikor egy 
programot listázunk, a kódot vissza keli alakltanl szövegekké. 
A vlsszaalakltáshoz a kódot az utasitástáblazat mutató1aként használjuk. Ez a 
vektor LIST vektor néven is ismert. Természetesen ezt a vektort is meg kell 
változta tnunk, ha új értelmező kódokat használunk. 
Egy másik felhasználési lehetőség a LIST utasítás módosftása. Pl. a jobb 
olvashatóség kedvéért minden utasltás után beszúrhah.i"k egy szóköz karak
tert a programhsléba. vagy például a kettőspontokkal elválasztott utasításokat 
külön sorba lrhatjuk stb 
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Egy BASIC utasítás végrehajtása $308/$309 

Minden kétséget kizéróan ez az egyik legfontosabb vektor. Az értelmezőnek 
arra a részére mutat, ahol az a BASIC utasltásokat végrehajtja . A rutin először 
betölt egy karaktert a BASIC szovegbOI és megvizsgálj a, hogy az értelmező kód 
vagy sem. A kódokat gyakran tokennek is nevezzük. 
Ha a karakter nem token, akkor az értelmező megpróbálja a sort " A = ... " 
értékadó utasltásként kezelni és elágazik a LET utasltáshoz. 
Egyébként a tokent annak a táblázatnak az rndexeként használja, amely az 
utasltások clmeit tartalmazza. Az utasltást a megfelelő szubrutinban végrehajt
ja és visszatér az ún. értelmező ciklus elejére, ahol a következő utasítást 
hasonló módon kezdi feldolgozni. A vektor segltségével tetszőleges saját BA
SIC utasltást illeszthetünk a meglévO utasltások közé. Az új utasltást valami
lyen karakterrel, pl. egy felkiáltójellel meg kell különböztetni az eredeti BASIC 
utasltásoktól. A sajét rutinunk erről a karakterről ismerheti majd fel a különle
ges utasltást. 
Ha azonban a $304/ $305 vektort is módosltjuk, és ezéltal az új utasltáshoz egy 
sajét értelmező kódot rendelünk, akkor nincs szükség a megkülönböztető 
karakterre. lgy a kódot magát megvizsgélva dönthetünk arról , hogy az eredeti, 
vagy az új rutinra kell elágazni. 

Egy BASIC ki fejezés kiértékelése $30A/$30B 

M lg a fenti vektor a BASIC utasltások, addig ez a BASIC függvények vektora. 
Az értelmezó ezt a vektort akkor használja, amikor egy kifejezés valamely 
elemét pontosan ki akarja számltanl. Ez az elem lehet egy szám, egy változó 
vagy egy BASIC függvény. 
Ha a meglévők közé egy új függvényt szeretnénk beilleszteni, ezt a vektort kell 
módosítanunk. Az eljárás vonatkozhat numerikus és füzér függvényre egy
aránt. Akkor is ezen a ponton kell az értelmezőt módosltanunk, ha a megszo
kottól eltérően akarjuk a változókat tárolni, vagy új módszerrel (pl. hexadeci
mális alakban) szeretnénk adatokat beolvastatn i. 

P3'?. 

PROFl - A88 6"' V2.0 

1001 0 33C 
1101 
1201 
l:s01 
1401 030A 
1:se1 AE80 
1601 
1701 0000 
1801 0073 
1'?01 0079 
2e01 
2101 8D7E 
2 201 
2301 00!5[< 
2~01 00ö1 
~01 
2601 E-97E 

84 

. OPT PI , 0 0 

r A h •M•~Cima li • • • bin• rt• •E •~ak b e olvasasa 
1 
AUSRUCt-. 
VEKTALT 
1 
TVP 
CHRGEi 
CHRGO'T 
1 
llllOZ I FFER • 

' FLOAT 
EXP 
1 

OVERFt..!>W -

13 
s 73 
CHRGETH, 

$807E 

• :50 
• t.il 

S697E 

Ki leJ•z••t k1 e r teke lo v e k t or 
A reQ1 r uti n 

a A val t a z o típusA 

1 EQY b y te-oa a~am + FAC 

~•lo• aza~o~ t•rto~•ny• 
A FAC k 1 t e voJ • 

1 0\11'.RFLOW El'<ROF< 



211111 
21!0 t 033"' 8?8 
290t 1 
:mer 033C A'I 47 INIT LDA I!< TEST 
310t 033E A0 03 LDY 11 ) TEST 
3201 0340 80 0A 03 STA AUSDRUCI< 1 A v•ktor .., UJ rut1nhoz 
330t 03'13 BC 08 03 BTY AUSDRUCK+ l 
340t 03'16 60 RT6 
3!501 1 
360t 03'17 A9 00 TEST LDA 110 
3701 03'1 9 8!5 00 STA TYP. A tipuwkapc•Olo num•rtku• 
3801 03'18 20 73 00 JSR CHRGET A kov.tke:i:o k•r. b9Dlv••••• 
391111 03'1 E C9 24 CMP „„.„ 

1 Hex ad•c: i mal 1 s 7 
4001 0 3!50 F0 0A BElil HEKZAHL 
4101 03!52 C9 2!5 CMP •·x· Bt narta J •9Y ? 
4201 03!54 F0 41 BElil IHNZAHL 
43llh 
4401 03!56 20 79 00 JSR CHRGOT l A kapcaolo vissz a 
4!501 1113!59 ~ 60 AE Jl'IP VEKTALT 1 •• u9r•• a r egt k i e r-t:ekel esre 
4601 1 
47 1111 03!5C 2 111 60 03 HEXZAHL JSA CLRFAC A FAC torleae 
4601 035F 2111 73 0111 GETNEXT JSR CHRGET A kovet ke :z.o karakter betolt••• 
490t 0 362 90 08 8CC ZI FFER 6%.•mje g y ? 
~. 111364 C9 41 Cl'IP * „ Au 
!5101 0 366 90 1F BCC END l Kisebb mint "A" ? 
!5201 0 366 C9 47 Cl'IP tt "F„+l 
:531111 0 36A 80 18 BCS END Nagyobb lft1nt „ F • ? 
!5401 0 36C 38 SEC 
!5!501 0360 E9 07 sec 117 A%. OFFSET flgyel e mbe vet•l• 
!561111 11136F 38 Z IFFER SEC 
!560t 0370 E9 30 6BC '1 " 0 " ' Atvaltas heK adecím• li•ra 
!5701 0372 48 PHA 1 A l<&r&kter tarol ••• 
!5801 0373 AS 61 LM EXP 
!5801 037!5 F 0 07 BEQ NOCHNULL A FAC • 0 ? 
!5901 0377 18 CLC 
ó001 0378 69 04 ADC "" l Kit e vo • 4 szara . lb 
6101 0 37A 80 0E BCS OVER ' A •z•m tul na9y 1 
6201 037C 9:s ál STA EXP 
ó30t 0"\7E 68 NOCHNUl...L PLA A s:amJeqv v1s•z a toJt••• 
6401 037F F0 DE BEQ GETNEXT H• 0 . - hozzaada.• feleeleges 
6!501 0381 ~e 7E BD JSR ADDZIFFER A •;t.•mJe9y tio.z:z aada•• FAC-hoz: 
6601 0:;B'! "e :l"F 0 3 JMP GETNEXT 
ó70t 1 
6801 0387 4C 7'1 0<1 END Jl'\P CHRGOT 
ó901 ' 7001 11138A 4C 7E 89 OVER JMP OVERl'LOW 
7 101 
7201 111380 A'i> 00 CLRFAC LOA 110 
731111 03BF" A? 0A LDX • 10 
7401 &391 9!lo !50 LOOP STA FLOAT , X 1 A v aloa tartonw!lny tori••• 
7 !501 0 393 CA DEX 
7á01 0394 10 F& EiPt... LOOP 
7701 ~:S9ó 60 RTS 
780t J 
790 1 0397 ?111 60 03 81NZAHL JSR CLRFAC 1 A FAC t arl ••• 
8001 039A 2111 73 00 GETBIN JSR CHl<GET A kove tk•z:o kar kter beto lt••• 
6101 ~390 C9 :.2 C11P 11 "2" 
6201 ~J9F &I'! Eó 9CS END Nagy obb mint 1 

„ 
8301 1!3AI C9 :!0 CMP 4 u0 tt 
8401 0~A~ '>2 E"2 sec ENO l<.1 ••bb "'int: 0 „ 
8!5Clh 03A: E"<> "'111 sec • 0" ' ASCI 1-r ol h e x Ad"C t ttal t •r a 
960t 0~1'.7 

,, PHA 
870• 11:3/",{'; F~ cl L DA EXP 1 A ezarr e.eq; 0 „ 
880• vycr FQ' ll.4 ~Q NUU. 
0901 e.3AC E< ól JNC EXP Oupl.a-:ns . 
900t r7 ~AE f' L i BEO OllER Tul nagy ? 
910• 1!3E"'l H NULL PLA 
'>211)1 (': [ 1 f'"Q' E1 Bf:D C>ETfll' A 0-t ne„ kell "'Orz • adnt 
931!h r-E-3 :<I' ;E 80 JSR llODZ lf FEF. A • :amJegy hoz~ ••d••~ 
9 401 1!3PI •e 91- V3 JMP G.ET61N A kovet. i.te:o k4u'" b4!"t..olt.e&e 
)033C-l.?:Sf<, 

l.5 NO ERRC!f.E 



A rutin a decimális számjegyeket feldolgozó rutinhoz hasonlóan dolgozik, de 
annál egyszerűbb és áttekinthetőbb, mivel nem kell tizedes tortekkel és kite
vőkkel bajlódnia. Ha a programot SYS 828 utasltással lefuttatjuk, a decimális 
résmódhoz hasonlóan hexadecimális, 111 bináris számokat Is begépelhetünk 

PI a 

?SFFFF 

utasltás eredménye: 65535. a 

?%10101 0 

utasltás eredménye pedig 42. 
A belrt hexadecimális szám nem csak négyjegyCJ lehet. A program úgy van 
meglrva, hogy tetszőleges, a gép által kezelhető lebegőpontos számtartomány
ba esO hexadecimális számokat fel tud dolgozni. azaz olyanokat, amelyek 
maximálisan 31 hexadecimális számjegyet tartalmaznak. PI· 

?SFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 

Az eredmény: 

2. 126764 79E + 37 

A teljes lebegőpontos számtartományt bináris számokkal nem tudjuk kihasz
nélnl. hiszen még egy 78 jegyCJ szám decimális értéke is csak 3E t- 23. 
A bOvltést nemcsak a PAINT utasltásokban lehet alkalmazni. A programban 
ezután minden olyan helyre. ahová eddig decimélis számot Irtunk, lrhatunk 
bináris vagy hexadecimális számokat. Különösen érdekes lehel ez a POKE és 
PEEK. Il l. a SYS utasltásokban. Könnyebb megjegyezni például a videovezérlO 
kezdOclmét hexadecimális ($0000) alakban, mint decimálisan (53248). 
Pl.: A 3-as spnte bekapcsolása az új módszerrel: 

POKE $0015, PEEK($0015) OR %1000 

Az utasltás régi a1ak1ából sokkal kevésbé szembetQnO a dolog log1kéja. 

POKE 53248 + 21 PEEK 53248 „ 21) OR 8 

Van azonban az ÚJ módszernek egy furcsa sajátossllga. Az alábbi utasítás 

?$ABCOEF 

hatására hlbalfl lzést kapunk Va1on miért? Ha a hexadec1máhs s;:::imo• ala;:>o
sabban szemligvre vesszu l<. felismeriúk benne a OEF utasltá""'ZOI Mivel az 
értelmezO elöszor m inden lehetséges szoveget átalaklt kódokk ... a DEF szóból 
is kódot képez amit term"szetesen a sa1at gépi kódú rutinun1< 'Tlár nem tud 
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értelmezni. Ezt a hibalehetőséget egyszerűen kiküszöbölhetjük. ha az esetle
gesen előforduló utasltásszavak közé egy szóköz karaktert írunk, pi : 

?SABCD EF 

fgy megkapjuk a helyes 11259375 decimális értéket A CHRGET rutin a szöveg 
kozbeni szóköz karaktert éppúgy átlépi, mint a számjegyek közötti szóközt. 
Gondoljuk végig a program működésének logiká1át. 
Első lépés a szokAsos inicialtzálás, amelyben a vektort a saját rutinunkra 
élllt1uk Ezután az értelmező rutinjalhoz hasonlóan torolJÜk a valtozótlpust 
1elolő kapcsolót (a nulla érték numerikus vAltozóra utal). Ezután beolvassuk a 
kovetkezO karaktert. Ha ez dollár vagy felkiáltó1e1 , elágazunk az új rutinra , 
Egyébként a CHRGOT utasítással visszaállítjuk a kapcsolót, és visszatérünk az 
értelmező eredeti kiértékelő rutinjára. 
Az ÚJ rutin az alábbi programlépéseket végZJ el: 
Előszor törli a lebegőpontos akkumulátort, az eredményt ugyanis 1de fogja 
belrm. Ezután beolvassa a kovetkező karaktert és megvizsgál1a. hogy az karak
teqegy, vagy egy A és F közé esO betű. Ha ez a feltétel tel1esul, a karaktert 
átváltja a megfelelő hexadecimahs alakra. tehAt pl . az "1"-ből S01, az " A -ból 
SOA lesz. Most megszorozza a lebegőpontos akkumulcltor tartalmét 16-tal ha 
az nem nulla. A szorzéssal éqük el, hogy a számjegyek hely1értéke megfelelő 
legyen A szorzást nagyon egyszerűen végezzük el. Az 1gaz1 lebegOpontos 
szorzást végzO rutin hlvása helyett megnöveljük a 2-re vonatkozó kitevőt 
4-gyel 
Az osszeadás jóval kevesebb ideig tart, mint a szorzés Miutén ellenOrlztúk, 
hogy az összeadásnál nem keletkezett átvitel, ismét visszatöltjük az előbb 
leolvasott számjegyet és hozzáad1uk az FAC-hez Ha a számjegy 0, akkor az 
összeadést nem kell elvégezni. Ez a ciklus mindaddig isméllOdlk, amlg a 
CHRGET rutin a szémhoz tartozó karaktert olvas be a szövegből. 
A binéris szémokat a fentiekhez hasonlóan dolgozzuk fel. Az el1árést azonban 
lényegesen egyszerúslti, hogy a 2-vel való szorzés nem egyéb mint a kitevO 
novelése eggyel. A továbbiakban semmi eltérés nincs a hexadecimális és a 
bináris számok kezelése között 
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3 .3 A STRUKTURÁLT PROGRAMOZÁS 

Ebben a könyvben már nagyon sok szó esett a BASIC értelmező működéséről, 
és különösen hangsúlyozottan tárgyaltuk a BASIC utasltásokat végrehajtó in
terpreter részt. Arról azonban még egyáltalán nem esett szó, hogy hogyan 
kezeli az értelmező a programstruktúrákat. A strukturált programozást az 
értelmező két utasítással támogatja; az egyik a 

GOSUB ... RETURN 

a másik a 

FOR. .. NEXT 

utasltás. 

Az ilyen szerkezetú utasltások végrehajtása közben az értelmezőnek tudnia 
kell, hogy pl. a RETURN hatására a program melyik utasltására kell visszatér
nie, azaz a programnak mely részéről hívták a szubrutint. 
A NEXT utasltás végrehajtásához tárolni kell a ciklusmag első utasltásának 
elmén kívül a ciklus végértékét és a növekményt is, hiszen minden lépésben 
dönteni kell arról, hogy folytatódik vagy véget ér-e a ciklus. 
A RETURN és NEXT utasltások szükséges paramétereit elhelyezzük a tár egy 
rögzített területére. 
De mi történik akkor, ha több ciklust vagy több szubrutint skatu lyázunk egymás
ba? 
Minden RETURN és NEXT utasitás számára lehetővé kell tenni, hogy hozzáfér
jen az utolsó szerkezeti egységből származó paraméterekhez. Az elvet már 
ismerjük a veremmel kapcsolatban: 
- amit utoljára tároltunk, azt vesszük legelőször elő (LAST IN - FIRST OUT). Ez 
a tárolás i mód tökéletesen megfelel a fenti szerkezetú egymásba ágyazott 
rutinok, ill. ciklusok egymás utáni végrehajtására. 

Milyen paraméterekre van szüksége a GOSUB utasitásnak? 
Először is annak az utasításnak a elmére, ahonnan a hívás érkezett. Másrészt 
az aktuális sorszámra. hiszen visszatérés után ennek is vissza kell állitani az 
eredeti értékét. Végül azért, hogy meg lehessen különböztetni a GOSUB utasí
tás verembeli adatait a FOR ciklus adataitól, az értelmező elhelyezi a verembe 
a GOSUB kódját is. A verem teljes tartalma tehát az alábbi: 

Veremmutató 

a GOSUB előtt a 
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prog,rammutató felső byte-ja 
programmutató alsó byte-ja 
sorszám felső byte-ja 
sorszám alsó byte-ja 
GOSUB kód $80 byte-ja 



Veremmutató 

a GOSUB után 

A GOSUB utasltás paraméterei ö t byte-ot foglalnak el a veremben. Mivel a 
6510-es processzor veremmutatója nyolc bites, a verem mérete maximum 1 
lapnyi lehet: a $100-tól $1FF-ig. A korlátozott veremméret miatt nem lehet 
tetszőleges mélységben rutinokat és ciklusokat egymasba skatulyazni. Maxi
málisan 256/ 5 = 51 szubrutin paraméterei férnének el a veremben, ha az 
értelmező semmi mást nem tárol na itt. Mivel azonban ez nem lgy van, a verem 
tényleges kapacitása ennél valamivel kevesebb. 
Egy GOSUB utasltás végrehajtasa előtt az értelmező m indig megvizsgálja, 
hogy a veremben van-e még elegendő hely a paraméterek számára. A vizsgá
latot elvégző rutin hivása előtt az akkumulátor tartalma a szükséges helyek 
számának fele. Például, ha az akkumulátor tartalma 3, akkor a veremben 6 
szabad tárclm szükséges a paraméterek számára. 
Ha már n incs annyi hely a veremben, akkor az OUT OF MEMORY (kevés a 
tárterület) hibaüzenetet kapjuk, ami nem egészen felel meg a tényleges hely
zetnek, hiszen a gép akkor is ezt a hibaüzenetet küldi , ha egy változó elhelyezé
sére már nem talál szabad tárterületet. A helyes üzenet a STACK OVERFLOW 
(verem túlcsordulás) lenne. 
A BASIC értelmező csak a $013E-t01 $1 FA-lg terjedő területet használja verem
ként. A $0100-tól $0110-ig terjedő terület a lebegőpontos számok füzérré alakl
tásának munkaterülete, a $0100-tól $013E-ig terjedő területet pedig a szalagos 
olvasésnal bekövetkező hibák kezelése közben használja az értelmező. 

Hogyan haJt1a végre az értelmező a RETURN utasi tást? Elöször megvizsgál ja, 
hogy a verem legtetején GOSUB kód van-e. 
Ha nem, akkor kilrja a RETURN WITHOUT GOSUB (GOSUB nélküli RETURN) 
hibaüzenetet. Egyébként beolvassa a következő négy byte tarta.mát, és ezek
ből visszaállitia a programmutató és a sorszám értékét. A veremmutatót visz
szaállltja arra a clmre, ahová az a GOSUB utasltás végrehajtása előtt mutatott. 
Ezután visszaugrik az értelmező ciklusra, amely a program végrehajtását 
automatikusan a GOSUB utasltást követő utasltáson folytatja. 

A FOR - NEXT c iklus végrehajtásának elve teljesen azonos az előzőekkel, de 
annál egy kicsit bonyolultabb, hiszen több paraméter átmeneti tárolására van 
szükség. 

Veremmutató 

a FOR utasltás előtt a programmutató felsO byte-ja 
programmutató alsó byte-ja 
sorszám felső byte-ja 
sorszám a lsó byte-ja 

4. mantissza } 
3 . mantissza a c iklusváltozó 
2. mantissza végértéke 
1. mantissza 
Kitevő 89 



Veremmutató a 

FOR utasltás után 

Előjel 
4. mantissza 
3. mantissza 
2. mantissza 
1. mantissza 
Kitevő 

} a lépéskö' 

a ciklusváltozó felö byte-ja 
a ciklusváltozó alsó byte-ja 
a FOR kódja $81 

A fenti táblázat alapján látjuk, hogy a FOR-NEXT ciklushoz a veremben 18 
byte-ra van szükség. 
A végrehajtás lépései: Az értelmező először megvizsgálja, hogy a verem 
legfelső byte-ja FOR kód-e. Ha nem, akkor kiirJa a NEXT WITHOUT FOR (FOR 
nélküli NEXT) hibaüzenetet. Egyébként megvizsgálja, hogy a NEXT utasltás 
után van-e változónév. Ha igen, akkor megkeresi a változó elmét és összeha
sonlftja a verembell változó-clmmel. Ha a két clm egyenlő (vagy ha nincs a 
NEXT után változó), akkor beolvassa a változó értékét az FAC-be, és ehhez 
hozzáadja a veremben té.rolt lépésközt. A kapott értéket összehasonlltja a 
ciklusvéltozó végértékével. Az eredménytől függ, hogy a clklus véget ér vagy 
folytatódik. Ha a ciklus lefutott, akkor megnöveli a veremmutató értékét 18-cal, 
ezzel eltávolftva a veremből a ciklus paramétereit, és visszatér az értelmező 
ciklushoz, ahol folytatódik a program végrehajtása. Ha a ciklusváltozó értéke 
még nem érte el a végértéket, akkor betölti a veremben té.rolt programmutatót 
és sorszé.mot, a veremmutató értékét pedig változatlanul hagyja, hiszen a 
paraméterekre a következő NEXT utasltásnál ismét szüksége lesz. 
Ha a NEXT utasitásban van változónév, de a változó elme nem egyezik meg a 
veremben térolt clmmel , akkor az értelmező megnöveli a veremmutatót 18-cal 
és megvizsgélja, hogy ott szintén ciklusparaméterek vannak-e. A belső ciklus 
minden Ilyen lépésben automatikusan lezáródik. 
Eddigi ismereteink elegendőek ahhoz, hogy új programszerkezetet épltsünk az 
értelmezőbe. Azok az Olvasók, akik már programoztak PASCAL nyelven, bizto
san ismerik a REPEAT ... UNTIL tlpusú ciklust. 
A ciklus ismétlődését ebben a programszerkezetben egy feltétel vezérli. A cik
lusmag végrehajtása mindaddig ismétlődik, amlg a feltétel teljesül. Pl. 

REPEAT 
1 = 1+1 
UNTIL 1 ,.. 10 

A ciklusmag 1 = 1+ 1 utasitását m indaddig J„ ehajtjuk. amig az 1 értéke el 
nem éri a 10-et. 
A FOR - NEXT ciklushoz hasonlóan az Ilyen szerkezetű ciklus is lefut legalább 
egyszer a feltétel teljesülésétől függetlenül. 
Beépltése sok esetben egyszerüslti a programlrást. 
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Pl. a bllletyúre várakozás az új utasltással: 

REPEAT : GET AS. UNTIL AS< >"" 

vagy még egyszerübben 

REPEAT: UNTIL PEEK (197) < >64 

A 197-es tárclm tartalma ugyanis mindaddig 64, amlg le nem ütünk egy billen
tyűt. 
A P .40-es gépi kódú program beéplt1 az értelmezObe a AEPEA T .. UNTIL szerke
zetű clklusutasltAst. 

P40. 

PROFl-ASS 64 v2.e 

l '11111 ta33C .OPT P,lllGI 
1101 4ll3X • TIT RIEPEAT - UNTIL" 
1101 
121111 REPEAT - UNTIL - CI KLUS 
1301 1 
1'101 0308 UTAS •308 A.z ~t••it•• v e 9re h. v e ktc:::ra 
IS01 A7E7 REGIUT • A7E7 A regl ruttn 
lóClh 1 
1701 11022 ADR •n A hlba uzsne t ci„ 
1601 0039 SORS2 •39 Aktuali • • ·Ot"' • I • • 
1901 li!lll73 CHRGET • 73 
2 00 1 111079 CHROOT CHRGET+ó 
21111 1 0 0 7A TXTPTR CHRGOT•I 
:?2Clh 111100 VEREl1 • I H Proc•••zor ver•~ 
2301 A44S EAAOR • l\44S A hiba u z.net kíir ••• 
241)1 1 
2SG11 A3FB VEREHELL • A3FB 1 A e z ab a d hely vi ~ •Q•l•t• 
2bGl1 A08A FRl1N\.Jl'I •AD8A 1 Nu•• r lkus ktf • J• z •• b e tol t • •• 
2701 A7AE INTER • A7AE A.z interpr•t • rctklus 
2Blll1 AF0B SVNTAX • AF0B SVNTAX ERROR 
2901 A906 NEXTUT • A9111ó 1 A kove tke zo uta•i t •• k•r'••••• 
311101 
311111 lll33C 828 
3201 1113:SC A9 47 INIT LOA • < TEST 
3301 11133E A0 03 LDV •> TEST 
341111 Cll:S'llll BD 08 1113 STA UTAS 1 Ve ktor az uJ ruttnra 
3501 111343 BC 09 lll3 STV UTAS+! 
3b01 0346 60 RTS 
3701 1 
:sa01 0347 20 73 00 TEST .JSl'I CHRGET Kove tke zc ~arakter tle olv• • • •• 
3'i'01 034A C9 21 Cl'IP • • 1 „ 
4001 lil3'1C F0 Illó 8EQ NEIO&EF 1 UJ Ut••lt•• 7 
'111111 
'120• lll:S.-E 2'21 79 00 .JSR CHRGOT ' A k•pcs olo vl••z a a111 ta•a 
'131111 1113:u 4C E7 A7 Jl'IP REGIUT 1 •• • r~l uta• tta• v e ;r• h • Jt. 
'14111 ' 'ISll1 03S'I 2111 73 00 NEWBEF .JSR CHRGET A kove tke20 karakte r 
4691 0357 C9 S.:? Cl1P . „R" 1 R•p••t-ute a\ta • ? 
471111 0359 F0 117 BEQ REf"EAT 
48111 1113SB C9 5:1 Ct1P l "U" 1 Ur\l;tl-...taa l t•• ? 
49Cll1 0350 Flll 2'1 BEO UNTIL 
501111 035F 4C 1119 AF SVNERR .Jl'IP BVNTAX E11v•bk• nt BVNTAX ERROR 
:111111 ' S2111t 111362 2111 73 1110 REPEAT JSR CHRGET Muta to a kov•tkezo karakte r r e 
S3lll1 03bS A'i' 1113 LDA • 3 
:5401 111367 20 FB A3 .JSR VEREl'IELL 1 Va n e l ag he ly a v• r • •b• n ? 
:550 1 03bA 20 0b A'i' .JSR NEXTUT A kavet kezo u t ae it•• ker••••• 
5b01 1113bD Hl Cl.C 
5701 IO'l3óE 98 TYA A kovetk wzo u t a•ít•• offa e t -J • 
560 1 031.F 6:5 7A ADC TXTPTR Oe•z••d•• •• 
5'1'1111 0l7l 48 PHA t a rol •• a v•r• • b • n 
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600• 0372 A'!I 78 LOA TXTPTR+l 
610• 0374 6'1 00 AOC 410 
620• 0376 49 PHA 
6~e. 0377 A'!I 3 '1 LDA BORSI Soraz•M 
6411h 0379 49 PHA •zinten • veretttb• 
6'!101 037A A'!I 3A LOA SORSZ+l 
6601 037C 49 PHA 
6701 0370 A9 '!12 LDA • R" •• a REPEAT-kod í"' 
6801 037F 49 PHA • verefnbe 
690• 0390 4C AE /Jt7 Jr-.P INTER Vi eaz a az int•r:".9r•ter ciklu•hOZ 
700• ' 71Gh 0383 20 73 ec UNTIL JSR CHRGET Ven felte tel „ 
7201 0386 F0 07 BEQ SYNERR Ha ntnca, hl~• 
7301 0388 2111 9A AD J6R FRMNUH Ki ert•k•l•• 
74111• 0388 AS TAY Az •r•dm•~Y tarol••• 
7!501 038C BA TSX A v erem.mut. a to X - b• 
760• 0380 90 01 Gll LDA VEREM+l ,X Ai: u tolao v er•M b•je gyz:ea 
770• 0 3'10 C9 '!12 CMP • "Ro REPEAT - kod ? 
780• 0392 00 23 BNE RPTERR Ha n••• t\ib• 
7'11111 0394 98 TYA 
901111 039!5 0111 17 BNE RPTVEGE 1 A kifejez•• hami•, ciklu• v~• 

81110• 
810• 03'17 80 1112 01 LOA VEREM•2,X 
920• 03'1A 9'!1 3A STA SORSZ+l _, Sorazam 
830• 039C eo 03 01 LDA VEREM•3,X 
84111• 039F 8'!1 39 STA SORSZ 
8'!10 • 03AI 80 04 1111 LOA VEREM+4,X 
8601 1113A4 9:5 78 STA TXTPTR+l ' •• proQr•• G\Utato 
8701 03A6 00 0'!1 01 LDA VEREM•5,X 1 A v ere-mbol ez 
8801 1113A'1 8:5 7A 9TA TXTPTR 
9'11111 03A8 4 C AE A7 .JMP INTER Az Jnt•rpr•ter-cíkluaba 
911101 ' 1H01 03AE 8A RPTVEGE TXA • V• r emniutatc 
921111 1113AF 18 CLC 
93111• 0 38111 69 0:5 AOC 41'!1 ' '!I - tel nov•k•zlk 
941111 0382 AA TXA 
951111 0393 9A TXS 
'lblll t 0384 4 C AE A7 JMP INTER ' Vl saz.• .„ int•rpreter -ciklusba 
'17111 • ' '18111• 0387 A9 Clll RPTERR LDA •< TEXT 
'1901 111399 9'!1 22 STA ADR 1 Mutatp a h1b•uz 111n•tr• 
10111111 1 0388 A'I 03 LOA 11 > TEXT 
10101 0380 4C 4'!1 A4 JMP ERROR 
10201 ' 10301 03C0 5:5 4E 54 TEXT .ASC "UNHL WITHOUT REPEAT" 
033C-0304 

NO ERRORS 

Próbáljuk ki az új BASIC bövltéstl 
Az egyszerOség kedvéért a REPEAT utasltást a !R, az UNTIL utasltást a !U 
karak1erekkel jelöljük. 
Fordltsuk le a programot, majd aktivizáljuk a SYS 828 utasítással. Írjunk egy kis 
BASIC programot az új utasltás alkalmazásával: 

100 1•0 
110 'R 

P41 ~ •** 

120 l • l+I 1 PRlNT 1 
130 •u 1-10 

A program kilrja a számokat 1-töl 10-ig. Az ÚJ ciklusszerkezeteket egymásba 
is skatulyázhatjuk: 
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100 1•0 
110 'R 

P42. .,... 

120 l • l+I t PRlNT " !• 11 .l-0 



13 0 'R 
140 J•J•t 1 PRINT "J•~ J J 

1:10 •u J•3 
10 0 •u 1a-

A futtatás eredményeként az 1 vál tozó értéke változik 1-től ~ig, és 1 minden 
rogzltett értéke mellett J szintén változik 1-töl 3-ig. 
Természetesen ezt a feladatot FOR- NEXT ciklussal egyszerübben lehet megol
dani. A REPEAT-UNTIL szerkezetű ciklusokat elsősorban olyan feladatok meg
oldásánál célszerű alkalmazni, amelyekben nem lehet, vagy nem akarjuk elöre 
megadni, hogy hányszor fusson le a ciklus. A futások számát függővé tehetjük 
pl. egy billentyű leútésétől. 
Különösen nagy segitséget jelent ez a szerkezet az 1terác1ós feladatokban, 
amelyekben a ciklus lefutásának száma egy bizonyos pontosság elérésétől 
függ. Ilyen pl. a négyzetgyökvonás a Newton-féle iterációs módszerrel. 

„ •• P43. ....„ 
l 0111 INPUT "'l'IIBOL \IONJAI< NEGVZETGVOKOT"' 1A 
\1111 X l ~A 

12111 ' R 
13 1!1 Xlll• Xl 
140 Xl • IX0+A/ X0)/2 
1!50 ' U ABS I Xl-X0>< 1E-8 
160 ~INT '" A GV01< o" X1 

A programban mindaddig folytatjuk a gyök közelítését, amlg a két egymást 
követő érték abszolút értékben vett e ltérése nem lesz kisebb m int 1E - 8. Az 
iterációs e ljárás SOR függvénnyel azonos értéket kell hogy adjon. 

· Hasonlóan egyszerű a végtelen ciklus programozása REPEAT- UNTIL szerke
zettel. A kilépés feltételét úgy kell megválasztani, hogy az sohase teljesüljön. 

P44 . * • • 
l 0l' •R 
110 l"RlNl fi 
i :-0 •u 1•0 

A fenti program sosem áll meg. 

A REPEAT-UNTIL szerkezetű c iklusok végrehajtása sokkal gyorsabb, mintha 
ugyanezt IF .. . GOTO szerkezetű utasitással oldottuk volna meg. 
Mfg az UNTIL utasltás végrehajtása során az ugrási clmet a ver~mböl kell 
betölteni, addig az IF . .. GOTO szerkezetnél m inden lépésben újra meg kell 
keresni a GOTO utasftásban szereplö sor címét. 
Ráadásul a REPEAT-UNTIL szerkezet a programot is sokkal áttekinthetőbbé 
teszi. 
Nézzük meg, hogyan működik a gépi kódú program. 
A korábbi programokból már jól ismert inicializálás után a P.40-es program 
először megvizsgálja, hogy a végrehajtandó utasltlls új, vagy eredeti BASIC 
utasitás. Ha nem talál felkill ltójelet, akkor a vektort v1sszaállitja az eredeti 
értékre. Egyébként beolvassa a következő karaktert, és megvizsgálja, hogy az 
R vagy U betű-e. 
Az eredménytől függően vagy elágazik a REPEAT, ill. az UNTIL programrészre, 
vagy kilrja a SYNTAX ERROR hibaüzenetet 
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A REPEAT ágon a programmutatót beállltjuk a CHRGET rutin hlvásával a 
kOvetkezO karakterre, majd megvizsgáljuk, hogy van-e elegendő helye a ve
remben. Ha igen, akkor a NEXTSTAT rutinnal megkeressük a következő utasl
tást, amelynek relatlv elme az Y regiszterben található. Ehhez hozzáadjuk a 
programmutató értékét (igy megkapjuk az abszolút clmet) és ezt elhelyezzük 
a veremben. Ezután az aktuális sorszámot is tároljuk a veremben, majd egy 
A karaktert annak jelölésére, hogy a paraméterek a REPEA T utasításhoz tartoz
nak. A paraméterek teljesen azonosak a GOSUB utasltásnál tárolt paraméte
rekkel. 
Az UNTIL programrészben megvizsgáljuk, hogy a kiugrási feltétel teljesül-e. 
A vizsgálat eredményét az Y regiszterben tároljuk . Most betöltjük az X regisz
terbe a veremmutatót és összehasonlltjuk a veremben tárolt legfelső elemet 
az R karakterrel. 
Ha az eredmény negatív, akkor kilrjuk az UNTIL WITHOUT REPEAT {REPEAT 
nélküli UNTIL) hibaüzenetet. A hibaüzenet kilrása előtt az utolsó karakter 7. 
bitjét 1-re kell állltani (a shlftelt karakterek jelölése). 
Ha a legfelső karakter R volt, akkor a továbbiak a feltétel teljesülésétől függnek. 
Ha a feltétel teljesül , akkor betöltjük a veremből a sorszámot és a program mu
tatót, és ugrunk az értelmező ciklushoz. 
A veremből a paramétereket nem PLA (mert ez módosítaná a veremmutató 
értékét), hanem LDA VEREM, X utasitással töltjük vissza, mivel előtte a verem
mutatót az X regiszterbe másoltuk. lgy a veremmutató értéke változatlan ma
rad, és az UNTIL többi paraméterei a veremben hozzáférhetők lesznek. 
Végül , ha a kiugrási feltétel teljesült, a veremmutató értékét megnöveljük öttel, 
ezzel törölve a veremből a végrehajtott ciklus paramétereit. és folytatjuk a 
BASIC program futtatását. 
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3.4 AZ ÚJ UTASITASSZAVAK BEÉP(TÉSE 

Az új utasltasok beépítésének legegyszerübb módja az lenne, ha elláthatnánk 
ezeket egy új névvel, amelyeket a BASIC programon belül minden megkötés 
nélkül lehetne használni. Az utasltások nevéhez az ún. utasltásszavakat vagy 
kulcsszavakat az értelmező tokenek (egykarakteres szimbólumok) formájában 
tárolja , amelyeket másképpen értelmező kódoknak is nevezünk, és amelyek 
értékel a $80-tól $FF-ig terjedő tartományba esnek. 
A Commodore 64-es ezen a tartomanyon belül csak a $80- tól $CB-ig terjedő 
értékeket hasznalja. ezen klvül csak a $FF kód kötött, ami a Pl-nek felel meg. 
A $CC (204)-től a $FE (254)-ig terjedő kódokat szabadon használhatjuk, azaz 51 
új utasltast éplthetünk be a kódrendszerbe. Gondoljuk végig, hogyan lehet ezt 
a feladatot megoldani. 
Először Is készltenünk kell egy olyan rutint, ami a BASIC sor térolása közben 
az új utasltasszavakal tokenné alakltja. Azután szükség van egy olyan rutinra, 
amely a program futása közben felism eri az új tokent, és m eghlvja azt a rutint, 
amely az új utasltást végrehajtja. Módosltanunk kell a LIST rutint is, hiszen 
eredeti formájában a program listázésa közben nem tudja az eddig ismeretlen 
tokent szöveggé alakltani. Célszerü az új utasltásszavakat a hozzájuk tartozó 
rutinok elmével együtt egy táblázatba foglalni, ahogyan azt az értelmező is 
teszi. 
A BASIC vektorok között van négy olyan, amely kiváló segédeszköz lehel 
elképzelésünk megvalósltásában. 
Ezek közü l kettőt már ismerünk: a BASIC utasltésok végrehajtására ($308) és 
a függvények kiértékelésére ($30A) szolgéló vektorokat. 
A tokenek szoveggé és a szövegek tokenné alakltásához szükségünk tesz 
tovébbl két vektorra, amelyek a $304-es, ill. a $306-os cimen találhatók. 
A rutinokat csak egyszer kell preclzen elkészíteni, a tovébbl kulcsszavak beil
lesztése igen egyszerüen megoldható; a mér meglévő táblézatot ki kell egészí
teni az új utasltásszóval és az új rutin kezdöclmévei. Az új utasltások beilleszté
sének ez a módja hatékonyabb az előző módszernél. Nem lassltja a végrehaj
tást a megkülönböztető karakter (a fe lkiáltójel) azonosltása. Ugyanakkor a 
BASIC programban is 1obban mutat a szöveges REPEAT utasltés a !A jelölés
nél. 
Mielőtt nekilátnánk meglrni azt a gépi kódú rutint, amely egy új kulcsszót 
tokenné alaklt , érdemes tapasztalatot merlteni az értelmező hasonló rutinjéból. 
Feltehetően kisebb módosítésokkal alkalmassá tehetjük az liltalunk kítüzött 
feladat megoldáséra. 
A P.45 a ROM megfelelő részének disassemblált listéj a . ... P4!5. 

PROFl-ABB 64 V2. 0 

100t A~C: 
1 lllh 
1201 
1301 
1401 

. „„ 

.OPT P 

Ata lak1t•• toke n-ne , ROM rutin 

s Kulon l•Q•• token-ek 
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1:51111 1 
161111 11111163 DATA • 63 
171111 1111116F Rl::l'I • 8F 
lBlll1 llllil'i'9 PRINT • 99 
191111 1 
~1111 111111.1116 CHAR e 1 Az • k tuali• ker•kter 
21 1111 lllllllllB COUNT 11 1 A% uta•tt••• zavak •z•~laloJ• 
22111 1 11111171 PNT •71 Mutato &%. atalakito~t sorra 
231111 11111122 QUO TE • 22 lde::oJal 
2'1111• lllllllllF FLAG 1:5 Kepes. a DATA es REl'I utas ltasnal 
2:501 1111117A TXTPTR s 7A ' Mutato az. atalakitando •o~r• 
26111• 111200 BUFFER $20111 Beviteli puff1tr 
271111 1 
2601 Alll9E TABLE sAlll9E A% utaslt••ok t•blaz•t• 
290• 
3411111• A:57C • A:57C 1 ROM - rvt! n 
31111• 
32111 • A:57C A6 7A LDX TXTPTR l'lvtato az elso karakt•rre 
33411, A:57E Alll 111'1 1..DY .„ l'lvtato az at•l•kltott so~ra 
3'1111• A:580 84 lllF STY FLAG A kapcs olo torle•• 
~I Ai562 SD 0111 1112 NEXTCHAR l..DA BUFFER , X Egy karakter beolv. a puf ferbol 
361111 A:56:5 1111 1117 6PL NORl'IAL 
37111• A:567 C9 FF Cl'IP !lsFF A ""P1 1

• kodJa ? 
381111 A:569 Flll 3E BEO TAKCHAR Ha IGEN , a karakt•rt atvannt 
391111 ASEIB EB INX •oyebken t atl•pn1 
41111111 A:5BC 0111 F4 SNE NEXTCHAR 
4 11111 ' 42111 1 A:56E C9 2111 NORl'\AL CMP *" " Sz oko: karakter ? 
'13e1 A:59111 Flll 37 SEO TAKCliAR ha Igen, a kkor atvennl 
441111 A:592 6:5 1116 STA CHAR A kara kter tar-olasa 
'1:501 A:59'1 C9 22 Cl1P 410UOTE ldezoJel ? 

461111 A:596 Flll :51> SEQ GETCHAR t11en 
471ih A:596 2 4 lllF BIT FLAG A kapcsolo v1z•9alata 
'161111 A:s9A 7111 2D BVS TAKCHAR DATA - mod,atvenn1 
'191111 A:59C C9 3F CMP • "?„ KerdoJe l ? 
:51111111 A:59E Dlll 1114 BNE SKIP 
1511111 A:5Alll A9 99 LOA !IPRINT 1 PRINT - l<oddal helyett••ltenl 
:521111 A:5A2 0111 2:5 BNE TAKCHAR 
531111 A:5A4 C9 3111 SKIP CHP tt • 0 " K1aebbt •Int 111 ? 
:1'11111 A:5A6 9111 1114 sec SKIPI 
:5:51111 A:5A6 C9 3C Cl1f' 11"(" Kisebb• ftU n t „. „ 7 
:5601 A:5AA 9111 ID sec TAl<CHAR Ha 1oen,akkor a kar.-t at:venni 
:571111 A:5AC 64 71 SKIPI STY PNT So,-bell • utato tar"ol••• 
:581111 A:5AE Alll 00 LDY 41111 
:59Clh A:5B0 84 lllS STV COUNT A kulcas&evak •i•m• • e 
611101 Ai592 88 DEY 
611111 A:593 86 7A STX TXTPTR Borb1tll .... t:ato tarol••• 
6201 A:S~ CA OEX 
631111 1 
6.41111 Ai566 C6 Cl'IPLOOP INY A tablazatb•ll •• • •o~b•l 1 
6"1111 A:SS7 EB INX mutato nevel••• 
6:581 A:SS8 SO 00 1112 TE8TNEXT LDA SUFFER,X Karakter • pvff•rbol 
6601 ASBB 36 SEC 
6701 A:SBC F9 9E Alll sec TABLE,Y O.•~•haeanlitas a kulcaa.zoval 
1>801 A:58F F0 F:S BEO c:HPLOOP Ha e 9yenla • > kavet k•~a k•r~ 
6'11111 A:SCI C9 80 CHP 41~6111 Utol•o b e tv ? 
711101 A:5C3 D0 3111 BNE NEXTCl'ID Evyebkent • .nutato a kav.ut.-r• 
711111 A:5C:5 0:5 1118 ORA COUNT H• cneQvan • > s"Zam+• B0 • kod 
721111 A!SC7 A4 71 TAKCliARI LOY PNT A mutato vleszatolt••• 
731111 1 
7401 A:5C9 EB TAKCliAR INX 
7401 A:SCA ca !NY 
'1!101 A!ICB 99 FB Cat BTA BUFFER-:S,Y1 A kod tarol••• 
761111 A:5CE 89 FB 01 LDA 8UFFER-:5,Y1 A kapc•olo vi ••zaallit••• 
n1111 A:SDI Flll 36 BEO ENDE 1 SorveQ• ? 
7Blll1 ~03 36 SEC 
791111 A:5D4 E9 3A sec „„.„ Elvalaszto karakt•r 7 
81111111 ASD6 Flll 1114 BEQ Sl<IP2 DATA - kapcaolo t.orl••• 
B101 A:SDB C9 49 CHP •DATA-"1" A " DATA"-kodJ• 
6201 A:SOA 0111 1112 BNE SKIP3 
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8311h 
8401 
8::101 
8601 
8701 
8801 
8901 
9001 
9101 
9201 
9301 
9401 
9::101 
9601 
9701 
9801 
9901 
10001 
10lllh 
10201 
10301 
10401 

A::IDC 8::1 0F 
A::IDE 38 
A::IOF E9 ::!::! 
A!5EI D0 9F 
A!5E3 8::1 08 
A!5E::I 80 00 02 
A::IE8 F0 DF 
A::IEA C::I 09 
A::IEC Fl!I DB 
A::IEE CB 
A::IEF 99 FB 1!11 
A::IF2 EB 
A::IF:S 00 F 0 

A::IF::I A6 7A 
A::IF7 E6 08 
A!5F9 CS 
A::IFA 99 90 A0 
A::IFD 10 FA 
A::IFF 89 9E A0 
A602 Dili 94 

10::101 A604 BD 00 02 
10601 A607 10 BE 

61<1P2 
SKIP3 

REl'ILOOP 

GETCHAR 

1 
NE)(TCMD 

WEITER 

10701 1 
10901 A609 99 FD 01 ENDE 
10901 
11001 A60C C6 78 
11101 A60E A9 FF 
11201 Aó10 B::I 7A 
1130 Aó12 6111 

A::l7C-Aó13 
NO ERRORS 

BTA 
SEC 
sec 
BNE 
STA 
LDA 
BEO 
CMP 
9EQ 
lNY 
STA 
IN)( 
BNE 

LDX 
INC 
INY 
LDA 
BPL 
LDA 
BNE 

LDA 
BPL 

FLACJ 

• RE11-••1 „ 
NEXTCHAR 
CHAR 
BUFFER,X 
TAKCHAR 
CHAR 
TAl<CHAR 

REMLQOP 

T)(TPTR 
COUNT 

TABLE-1, Y 
WEITER 
TABLE,Y 
TESTNEXT 

BUFFER,X 
TAKCHARI 

J "DATA"-n•I a 6.bit b•allltasa 

A "REM"-kodJa 
N•m, kov. karakter beolv••••• 
0 byte tarol••• „REl1"-"•l 

f Ha aorv eo • > a kar.-t atvennt 
•• vagy REl'1 vagy DATA 
lg•n 7 

Sormutato a ezo k•zd•t•~• 
Szaml•lo a kov. kulcaazora 

A kovetk•~o b•tu 
A •~onak nínc• v•Q• 

STA BUFFER-3,YJ A puffer lezarasa 0-val 

DEC TXTPTR+I 
LDA * • FF 
STA . TXTPTR 
RTS 

J TXTPTR SllllFF-re, BUFFER-1 

Az átalakitandó BASIC sor a $200-tól $258-ig terjedő beviteli putferban van. 
A TXTPTR ($7A/$78) a sorban közvetlenül a sorszám utáni első karakterre 
mutat. Ez a mutató bekerül az X regiszterbe. Az X regiszter mindvégig az 
átalakité.s előtt álló, az Y regiszter pedig a már é.talakitott sorra mutat. A kap
csoló törlése után a rutin betölti a sor első karakterét. Ha a karakter kódja 
nagyobb, mint $7F. akkor megvizsgálja, hogy egyenlő-e $FF-fel. Ha igen, akkor 
a karaktert (PI) változatlanul tárolja, egyébként kihagyja a további vlzsgé.latból , 
azaz megnöveli eggyel a mutatót, és rátér a következö karakter vizsgálatára. 
Ha a kód nagyobb, mint $7F, akkor a hetedik bitje biztosan egy, ami arra utal, 
hogy a SHIFT billentyCível együtt ütötték le a karaktert. Ezeket az ún. shiftelt 
karaktereket a rutin átlépi. 
A további vizsgálatok kiszCírik a különleges karaktereket, ezeket ugyanis külön 
eljArással kell feldolgozni. A szóköz karaktert például a rutin változatlan formá
ban tárolja. Az éppen vizsgált karaktert (ha nem szóköz) mindig a CHAR nevCí 
változó tartalmazza. Ha ez idézőjel, a rutin elágazik a GETCHAR rutinba, amely 
a kővetkezö karaktereket egészen a bezáró idézöjelig változatlan formában 
tarolja. 
A FLAG változó jelzi, ha az aktuális sor DATA utasltást tartalmaz. Ekkor ugyanis 
a DATA kulcsszót követö szöveg ismét változatlanul kerül é.t a programterület
re. A kérdőjelet a rutin helyetteslti a PRINT tokenjével. A tényleges é.talakltás 
akkor kezdődik, amikor a rutin számjegyet, kettőspontot vagy pontosvesszőt 
talál. Ezek természetesen változatlanok maradnak. 
Az átalakított sorbeli mutató a PNT változóba kerül, a sorban szereplő kulcssza
vak számát jelölő változó értéke nulla lesz. A kulcsszavak azonosltása a 
CMPLOOP clmen kezdődik. A rutin a putferban tárolt karaktert összehasonlltja 
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a táblázat első betGjével. Az összehasonlltás mindaddig folytatódik , amlg az 
eredmény nem lesz negatív. Ekkor a rutin megvizsgálja, hogy a kódok közötti 
különbség egyenlő-e $8(}.nal. Ebben az esetben ugyanis a karakterek abban 
különböznek egymAstól, hogy az egyik shiftelt, a mAsík nem. A táblézatban a 
kulcsszó utolsó betúje mindig shiftelt, a $80 különbség tehAt azt jelzi , hogy az 
utasltAst megtaláltuk a táblázatban. Az értelmező kódot ekkor az akkumulAtor 
tartalma és a COUNT (az utasltás sorszéma) változó közötti logikai VAGY (OR) 
művelet eredménye adja. 
Ha a betCínkénU összehasonlftAs negaUv eredménnyel zárul , a NEXTCMD rutin 
megkeresi a táblázatban a következő utasltás kezdetét, a sorszámot megnöveli 
eggyel, és a hasonlltás kezdődik elölről. A táblázat végét egy nullabyte jelzi. 
Ha a keresés eredménytelen volt, akkor a rutin a szöveget változatlan formé
ban tArolja. 
A TAKCHAR clmkétől kezdődik a tárolás - kódolva vagy eredeti formában. 
A különleges karakterek tárolását néhány mellékmúvelet ís klsérl: 
A kettőspont után törlődik a FLAG változó, amit az értelmező a DATA utasitAs 
felismerésekor állít be újra. A rutin a REM utasltást követő karaktereket (a sor 
végéig) is változatlanul hagyja és a REMLOOP ciklusban tárolja. A REM-et egy, 
az aktuális karakter helyére beírt nulla jelzí. 
A rutin az ENDE clmkével ér véget, ahol az átalakított puffert egy nullával 
lezárja, és a TXTPTR mutatót ismét az adatbeviteli puffer elejére állítja . 
A ROM rutint úgy kell étlrnunk, hogy az, miután a saját belső táblázatában nem 
találta meg az utasltásszót, folytassa tovább a keresést egy általunk készltett 
táblAzatban. Rögzitenünk kell azt is, hogy mi legyen az új utasltások értelmező 
kódja. A legjobb, ha a kódolést a $CC-től kezdjük, ott, ahol az eredeti BASIC 
utasitások kódjai véget érnek. 

-· P4b. ••• 
PROFl - ASS b4 V2. fll 

lfllClh CfllfllCll . OPT P,Cll0 
l Ulh 
12Cll• Sa J at tol<eo-.k 
l J Cllo 
14lh 1 Kul onl•g•• tDk•n-• k 
191 1 
l bllh 9083 OATA SB3 
17 1111 CllCllBF RliP1 -SF 
IBlh 0099 PRINT •99 
1901 1 
2 11101 lllllKllB CHAR B 
2101 Cll0Cll8 COUNT 11 
2201 01117 1 PNT • 71 
230• 0022 OUOTE S22 ' lde:toJe l 
241lh 000F FLAG 1 :s 
2:5C111 C1107A TXTPTR S7A 
2601 Cll20Cll SUFFER •20Cll 1 Beviteli puHer 
2701 1 
290• A09E TABLE •A09E ' Az utas 1t•sok tabl •••t• 
290• 
JCll0• CllKll0 ·- sc000 ' A• UJ rutin 
3Uh 
320• C000 Aó 7A LOX TXTPTR 1 l'lut•t.o •• elso ka,.-akterre 
3J0t CCll02 A0 1114 LDV •4 l'lut.ato •• •t•lakttott 'orra 
3401 C004 84 1111' STV FLAll KulanleQ•• kar.-•k ~•Pc•oloJ• 
3ll3t C006 E<D 1!18 1112 NEXTCHAR LOA lllJFFER,X 1 Eqy k•„•l<te„ tseolv. • puffer't>ol 
361111 C009 10 1117 BPL. NORMAI.. 
3701 C008 C<1 FF CMP •sFF 1 A "Pi" 1-odfa ? 
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:l801 C000 F0 3E BEO TAKCHAR H• IGEN, a ka r aktert atv~ni 

390t CcaeF EB INlC •gyebk..,t atl -i>nl 
4001 C010 0111 F4 &lolE NEXTCHAR 
411!11 ' 4201 C012 C9 2111 NORf1Al.. C11P 11 " . ' S.z:o&. o-z.lr•re kt.e„ ? 
4301 CllH4 Flil ~ BEO TAKCHM ak kor •tvennl 
4411• C01ó B:S 08 STA CHAR A ka.-akte.- tarol••• 
4:501 C01B C9 22 CPolP llOIJOTE ' taezoJal ? 
4691 C01A F0 :S:'i BEO GE:TCHAR 
47l!h ClillC 2" 0F BIT F'LAG DATA uze- ? 
•801 C01E 70 20 BVS TAKCHAR Ha Igen . atvenni 
490t C02C!l C9 ~ Cl1P • "?"' IC..-GoJel ? 
:5001 C0 22 0111 lH BNE SKJP 
:SIC!l• C0 2 "1 A9 99 LDA llPIUNT PRINT - koddal h e lv•tt•• lt enl 
:5201 C02ó 00 2:5 BNE TAKCHAfi 
:5301 C028 C9 30 Sl'IP CMP lt " Cll " ' IC1 •llbb •Int 0 ? 
:540• Cl!l2A 90 CllA BCC SKIPI 
:5:501 C02C C9 3C Cl1P . „(. 

' Klaebb „1nt "<" ? 
~l:.0t C02E t;QI 10 BCC TAKDiAR ' Ha l Qttn. akkor • k..-. -t at.v enni 
:5701 C030 84 71 SJ.:IPI BTV PNT Sorbal1 -.ita to t.a r'"'Ol ••• 
:5801 Clll32 1'0 09 LDV 11111 
:590• Clll34 84 09 STV COUNT A kulcse z a v ak e:z a„ • • 
ó001 Clll36 88 DEV 
ótlll• C037 Só 7A snc TXTPTR 
ó2e1 C039 CA DEX 
ó301 1 

"""I C03A C8 CMPl..OOP INV 
0~01 C8 3B EB INX •utato nov•l • • • 
o:Slil1 c a ;sc llD 00 0.:! TESTNEXT Loi:I BUFF'ER , X ' Kara1<t.e,.. • pu-1-fttt"bol 
6 40• C0 3F 38 SEC 
6 7 01 Cl!l'l_l!I F'9 9E A0 6BC TABLE,Y Osszeha•onllt•~ a ku l c•szov al 
&81!11 Cl!l4 3 F'lll F:S BEO Cl'IPLOOP H a 90yenlo • > kov• tke10 ka r. 
ó91!h C194:S ~ 81!1 Cl1P „~8111 Utolao betu "? 
7 1!10• C0•7 D9 2F BNE NEXTCHD E9yeók.nt a awta to a kov.ut. - ra 
7 11!11 CllA9 ~ 9 8 DRA COUNT Nr + .-90 - lnt • .-p.-eterkod 
72Jh ce' s 11• 71 TAK~l LDY PNT ' A ...,t• to vt ae&a tolt••• 
7301 1 
7 4111• C04D Ell TAK~ INX 
7 441, CME C8 INV 
7:50• ClllAF " FB 1!11 BTA 81.JFFER-:S,Vt A kod tarol ••• 
7 .!.llh Ce!l2 C'J 00 Q1P 110 1 A ka pc• olo v 1ae.taallit••• 
n e. C8:S4 Flll 38 BEO ENDE 1 Sot"V-V•.., 
780• Cl!l:Sb 38 SEC 
79111• Cll:S7 E9 3A sec .„. „ 

' El va l asz t.O karakte r ? 
8 1!1Glt Clt:S9 F0 04 BEO 6KJP2 
811111 Cll:SS C9 49 Ct1P • OATA-" 1" . 1 A "OATA"-kodJ• ? 
821!1• Clil!IO DCll li!l::Z eNE 6KlP3 
8311• ces B:S 0F 61<.IP2 BTA FL.AO ' "'DATA„-n• l • b.blt b••lltt••• 

a""' C9ól 38 6KJP3 SEC 
89• Cli!l.!.2 E9 :s:s BBC llRE"-" • " A „REl"t""-kodJ• „ 
Bólll t Clllb4 00 A0 8NE NEXTCHAR Ntt•· kov. karakt•r b e otvaa.ea 
8701 Ceó& e~ 08 STA CHAR 1 I& lic.,-akt.•r tarol••• 
881!1• CllbB PO 11!0 02 REl1LOOP LDA BUFFER.X 
8901 C068 F0 E0 KO TAKCHAR ' ... sor-v99 _ , • kar.-t at.v .,,ni 
911!01 CIV>D c:s 08 Cl1P CHAR •• vagy REl1 va9y DATA 
'H01 Cli!ll>I' FII DC 8EO TAl<CHAR l9ttn ? 
9::01 Cl!l71 CB · ETQ4AI' INV 
9301 Cl.t7. • ? ~( a1 BTA 8UFFER-:S,YJ A karakter atvet•l • 
';>401 r. ;i7:; co INX 
9:S<l• C07ó Ooll F0 8NE RE11LOOP 
9&01 ' 970• 1:'37 8 fii> 7~ NEXTC'"D l.DJ TxTPTFi 
981'11 C.PA Eó 1119 fNC COUNT ' sz-lalo • kov. ticulc••zor• 
9901 CIPC cs WEloEf; INY 
.111a01 Clll7D C9 90 ~0 L.DA TABL.E-1, V A kovet'•••O b•tu 
Ull0t CiNl8 Hl F'A &PL WEITER A •~on•• nlnc• v.;• ? 
10?01 C '92 89 9E Ali! LDA TABLt<,Y 
1~01 cc.o:s Dl!I El!; - TESíHEXT A kov. \..ulc•az o vi-z: •o•l•t• 
18"01 C-087 FII llF BEO NEWTOK ' Itt uj tatil • z •t ha•znalata 
Jlll:51!1t 
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10601 C089 91) 00 02 NOTFOUNO LDA BUFFER , lt 
10701 C0BC 10 BD BPL TAl<CHARl ' A karakter a tvetel• 
10801 ' 10901 C08E 99 FD 01 ENDE STA BUFFER-3 , Y1 A direkt01od 11 nkbyte - 0 
1111101 
11101 C091 C6 7 8 DEC TXTPTR+I 
112llh C093 A9 FF LDA l$FF ' TXTPTR •01FF-re, BUFFER-1 
1131h C095 85 7A STA TXTPTR 
1141111 C097 60 RTS 
11:501 1 
1161111 1 Az UJ ut•••taaok feldol 9oza•a 
1171111 C098 A0 00 NEWTOI< LDY 10 ' f'k.ltato az uJ tablazat kei:deter• 
11801 C09A 89 C3 C0 LDA NEWTAB ,Y ' Az 1. kar. b.alv. a tabl azatbol 
11901 C09D D0 02 8NE NEW TEST 
12001 1 
12101 C09F C8 NE\ilCl'IP INY 
12101 00A0 EB INX 
12201 C0Al 8D 00 02 NEWTEBT LDA BUFFER,X A-z uj tabl a-z.•t o sszeh••Dnlito 
12301 C0A4 38 SEC „ u tlnJa 
12 401 C0A5 F9 C3 C0 sec NEWTAB,Y 
12501 C0AS F0 F5 BEQ NE:WCtlP 
12601 C0AA C9 80 C11P ••se 
12701 C0AC De 04 BNE NEXTNEW A kov. uJ uta•tta• vl Z•-Q•l •t• 
12801 C0AE 05 0 8 ORA COUNT MeQV An 
12901 C080 00 99 BNE TAKCHARl Fe ltetlen uor•• 
13001 1 
13101 C0 82 A6 7A NEXTNEW LDX TXTPTR 
13201 C084 E6 08 lNC COUNT 1 A token s:.amenak nevel••• 
13301 C086 cs WElTERI INY 
13401 C0B7 89 C2 C0 LDA NEWTAB-l, V1 Mutato a kov. kulcs•-zora 
13501 C08A 10 FA 8PL WEITERI 
1~601 C0&C 89 C3 C0 LDA NEWTAB 1Y 
1370: C0&F 00 E0 BNE NEWTEST ' Ossz e hasonlita• 
13801 C0Cl F0 C6 BEO NOTFOUND 1 Az UJ tabl•z•t veo• 
13901 ' 14001 C0C3 52 45 50 NEWTAB .ASC " REPEAT" ' Az uJ kulc••:.•v•k tebl azat• 
141 01 C0C9 :z 4E 54 . ASC "UNTIL" 
14201 C0CE 42 45 46 . ASC "BEF~L· 
141'01 C004 00 .BYT 0 ' A tablazat v•;• 

C011l0-C005 
NO ERRORS 

A program utolsó része tartalmazza a ku lcsszavak új táblázatát. Begépelése
kor ügyeljünk arra, hogy a kulcsszavak utolsó betűjét a SHIFT blllentyúvel 
együtt kell leütni. A programhstán ezt kiemeltük. Az új utasításokat az eredeti
ekhez hasonlóan lehet rövidlteni, a REPEAT helyett gépelhetünk reP-et, az 
UNTIL helyen uN-t. (A nagybetűk a SHIFT billentyű leütésére utalnak.) 
Az új utasltások száma maximum 51 lehet, a $CC..töl SFE kódoknak megfeleltet
ve. Az utasitásszavak hossza nem lehet több, mint 255 karakter (hiszen a 
táblázat belsö mutatója nyolc bites), és a táblázatot egy nulla byte-tal kell 
lezárni. 
Az új utasltások „ felélesztéséhez" a $304/$305 vektort a rutinokra kell irénylta
ni. Mielőtt ezt megtehetnénk, meg kell l rnunk azt a rutint, amely elvégzi az 
elózövel ellentétes feladatot: a kódokat vlsszaalaklt1a kulcsszavakká. A listázás 
lehetetlen enélkül. Az értelmező a $30&/$307 vektoron keresztül alakltja vissza 
a kódokat szöveggé. Elemeuük először ismét az értelmezö saját rutinját: a 
LIST rutint. 

P47. • •• 

PROFl-ASS ó~ V2 . 0 

1001 
1101 
1201 

100 

A71A .OPT P 



1301 1 
1401 000F OUOTFLG 15 1 Az 1aez0Jelmod k•pcsoloJ• 
1501 0049 PNT S49 
1611ll A09E TABLE SA09E Az int. utasitastabl•:ata 
1701 AB'l 7 CHAROUT SAB47 A kar•k t•r l •lf"'••• 
1801 
1901 A71A „. •A71A 
2001 A71A 10 07 BPL S A6F3 1 Ha nem kod, akkor ki lr"nl 
21 0 1 A71C C9 FF Cl'1P llSFF 
2201 A71E F0 03 BEQ SA6F3 Ha a PI kodJ a a kkor klirnl 
2301 A720 24 0F BtT OUOTFLG IdezoJ •l-mod „ 
2401 A722 30 CF BMI .SAóF3 l 9 en„ v alto za.tlanul kí 1,.-n1 
2:50 1 A72'l 38 sec 
2601 A72!5 E9 7F ·sec 11•7F Az o++„t kivona..•a 
2701 A727 AA TAX A kod tarol ••• azam.l al ck•nt 
2801 A72B 84 49 STY PNT A mutato tarol ••• 
2901 A72A A0 FF LOY 11 -1 
3001 A72C CA NE>.T DEX 
3101 A720 F0 08 BEQ FOUNO 1 Az utasit•••to ~Qvan ? 
3201 A72F ce LOOP INY 
3:301 A730 89 9E A0 LDA TABLE, Y 
340 1 A733 10 FA BPL LOOP A szonak nincs v•o• ? 
3501 A735 30 F5 BM! NEXT A kov•tkezo azo 
3601 1 
3701 A737 CB FOUND rNY 
3801 A738 B9 9€ A0 LDA TABLE , Y A betu beolvas••• 
3901 A73B 30 82 BM! SAóEF Utol so ka r". ? 
4001 A730 20 47 AB JSR CHAROUT A karakter kii rasa 
4101 A740 00 F5 BNE FOUND Feltetlen ugr • • 

A71A-A742 
NO €RRORS 

A rutin megvizsgálja, hogy a tárolt jel értelmező kód-e (a hetedik bit 1 ?) . A PI-t 
változatlanul kiirja. Az idézőjel is automatikus kiiráshoz vezet. Itt kezdődik az 
utasitásszavak valódi keresése. 
Ha a kódból levonunk $7F-et, az eredmény 1 és 76 közé esik. A táblázaton 
haladva minden utasitásszó végén (amit az utolsó karakter 7. bitjéből ismerünk 
fel) eggyel csökkentjük az előbb kapott számot. Amint ez elérte a nullát, a szót 
megtaláltuk. 
A szó karaktereit sorra kiirjuk, kivéve az utolsót. Itt elágazunk ismét a LIST 
rutinba, ott töröljük a karakter hetedik bitjét, majd ezt is kilrjuk . 
Az üj kódok listázása igen egyszerű. Meg kell vizsgálnunk, hogy a kód na
gyobb-e, mint $CS. 
Ha igen, a saját táblázatunkban keli keresni , egyébként az értelmezőt hagyjuk 
tovább dolgozni. 

..... P48. ..„ 
PROF !-AS:S ó4 v2 .0 

10 01 C000 
110: 
1201 
1301 
1401 000"' 
150t 0049 
160t A09E 
170 1 A847 
1801 
200t C00lt 1e 0F 
2 10• cea;: 2~ 0 F 
220• C004 321 0B 
230• C00b C9 FF 
2401 C006 F 0 0 7 
2 511'1 Cl'l0A cc; cc 

1 Az uJ 
1 
OUOTFLG 
PNT 
TPBLE 
CHAROUT 

.OPT P,00 

utasitasok L IST rutin j a 

'BLP 
BIT 
8111 
CMP 
BEGI 
Cl"f' 

l:S 
S 49 
SA09E 
SAB47 

OUT 
GIUOTFLG. 
OUT 
91SFF 
OUT 
'"''cc 

1 Az ld•%oj elmod kapcsoloJ a 

1 Az int. uta&ltas tabl azata 
A k•rakter l eir••• 

Ha n em token, akkor kii rni 
ldozoJ•l-mod ? 
Ha i gen, kiirni 
P> ? 
Ha ioen, k itrni 

1 UJ 't.ol<en ? 
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2&91 ceec:: se eb 8CS NEWl.161' 1 Igen 
2791 
28et ceeE 4C 2" A7 JMf' •A724 A reQl token 11 ata:taaa 
2"91 C8t 1 4C F3 A4> OUT Jl'IP • A6F3 A byte ki traaa 
388• • 31e1 C914 38 NEWLIST SEC 
3 2tll Cl!1:5 E'i' CB SllC ll•CB Az o ffaO!t l e von••• 
33at C1!17 AA TAX A kod, m1nt aEa•lAlO 
341111 Clll& 84 '19 STY PNT 
3:591 C91A All FF l.Dy 11-1 
3611• c e 1c CA NEXT DEX A az o me ovan '? 
370t ClllD fll 1118 8ECI F~D lQ• n 
38111 ce1F ca l.OOP lNY 
3ff1 c 920 B'i' 35 C0 l.DA NEWTAB,Y 
41Mt Ce23 1111 FA 8Pl. LOOP Var&koza• • •z:o v•o•r• 
'1191 C92!1 311 F5 81'11 NEXT Kov• tke-zo •zo 
4211• 1 
4391 C9'27 C8 FOUND INY 
4149t Cll78 B'i' 3!I ce LDA NEWTAB,V ' uta•i t:•••za 
4151111 ce2e 3111 111.5 81'11 Cl.DEM> Ve Qe ? 
460t Cll2D 20 47 AB JBR CHAROUT A kar. k iir••• 
470t C9311 De F5 BNE FOUND •• tovabb 
4891 • 
4ff t Cll32 4C EF A6 Ol.OEND JMP •AóEF 1 UQr•• a r • Qi rutinr a 
sa81 1 
:51111 e~ :52 4~ 50 NEWT"IB .ASC " REPEAT" 1 Utaeltaetabl azat 
:5211!1 Cll38 :5:5 4E !14 .ASC " UNTIL" 
:53111• C949 42 4:5 46 .ASC „ BEFEHL" 
:1•111 C94l> flll .&YT e 

CeeGl-C947 
NO ERmlf111 

Allltsuk át a LIST vektort ($306/$307) a ml rutinunk kezdőclmére. A LIST parancs 
az általunk megadott kulcsszavakat helyesen lrja k1. A NEWTAB az új utasltás
láblázat kezdöclme. A táblázatot az új szavakkal természetesen csak egyszer 
kell elkészltenl.A két rutint fordltsuk le, és kössük össze egy olyan főprogram
mai, amelyben a vektorokat a megfelelőképpen módoslt1uk. 
Az eddig elkészül t programok még nem készltették fel az értelmezőt az új 
utasltésok felismerésére. Ahhoz, hogy az utasltésok va lóban használhatóak 
legyenek, meg kell lrnunk a végrehajtásukhoz szúkséges rutinokat, és módosl
tanunk kell a $308/ 309 (utasltAsok)/, Ill . a $30A/S30B (függvények) vektorokat 
A feldolgozás egyszerOsltése úgy klvénJa, hogy az ú j utasllásokat és fúggvé
nyekel egy blokkban helyez:zük el. A feldolgozás során ellenönznünk kell. hogy 
a végrehajtandó utasl tas tokenie benne van-e az ÚJ utasltAsok tartomAnyAban. 
A token sorszémét Indexként hasznélhat1uk az u tasllésok kezdöclmeit tartal
mazó táblázatban. 
Az alábbiakban kozöl1uk annak a rutinnak az assemblerlislAJét, amely tel1esen 
étveszl az értelmezötől az új utasltAsok feldolgozAsának feladatát Futtatása 
előtt el kell döntenúnk. hogy a tárban hol helyezzuk el az ÚJ rutinokat és a 
kezdöclmeket egy tablázatba kell foglalnunk. ... P!Sll . 

PROFI~S8 6~ 112. 0 

1ee1 
119• 
121111 
13111 
1:5111 
1 ... 1 

179• 
l?th 
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.OPT PI 

• Az UJ ut••itaaok k191)1t•„ 

• 
C~OVE)( • 308 1 1.lt.aaltaev•~tor 
~.-.\lt-J( s~ • F\&Q9V•nvv•M tur 
1 
TYPFC..AG 13 



181h M 73 CHRGET • 73 
19th M79 CHROOT CHAGICT+6 
2M1 '"'7A TXTPTR Ct«OOT+ I 
219 1 A7EI> EXECOLO • A7EO A r •9 l ut••it•• v99retiaJta._. 
2 151 A7 AE IHTER • A7AE Int•rpr•t..-clklu• 
2171 AE80 Fl.N<TOl.0 • AE80 A r•9I 4u99v.nv•r.a•tta• 
2 181 AEFI BETTERtl • AEFI A ••roJ•le• klf. beolvas••• 
2191 ADBt> CHECIQIUPI a AD80 Az .rR•env nu•. e ll e norz••• 
2291 H:J4 J~ • 54 Uc:ir-•• • fu99v.nyr-e 
3IM• ellCC Cl'Ul6TART • CC Az •l•o utas ttaetoken 
3191 ..:9 01t>ENt> aEe Az utolao uta• ltaatok..,, 
329• 1 
3381 INIEI F\JNSTMT • El Az •l•o fu99v.,,ytoke n 
3491 _.„ F~ND • FE Az utoleo fuggvenytok.n 
3!5411• 1 
4111111 ceee A9 15 INIT LDA • < NE~O 
41•• CH2 All e• Ll>Y • > NCWCPID 
4291 CH4 8t> IMI 93 8TA Cl10VEK 1 Az ut••lt.a•vektor 
43111 C997 8C 8983 8TY Cf1t>VOC+I 
44•• 
4:591 ~ A9 3C LDA • < NE~ 
4681 ceec M ce Lt>Y • > NEWF'UN 
47•• ClllllE 8t> llA 83 8TA FUNVEK 1 Fu99venyvektor-
4Ho ce11 8C •• •3 8TY FU'NEK+I 
49th C814 „ RTS 
Sllao 1 
5181 ce1:s 29 73 „ NEWOlt> J8R ~ET A token btt0lv••••• 
:Sleo cete 2• IE Cll Jllft Tli:8TCP10 Az utastt•• veo~eh•Jtaa. 
:11111 C91 8 4C Ali: A? Jl1P INTCR Vt ••z• az lnt•rpr•ter clklu•hoz 
5181 1 
521111 C9lE C9 cc TEBTCP10 Cl'IP • CIU>START 
!53111 c112e 98 IM BCC Ol.DCIU> 1 R.91 utaalt•• ? 
!5481 ce22 !:" SI Cl1P 4CKDEND+1 
5:591 Ca24 " 

„ 8CC OICNEW Az uJ utaeít.•• f e ldol90•••• 
:sóel C826 29 79 „ CJU)OU) Jlifl CHRGOT Kapcaolo via•z aalltt••• 
57 81 at:l'P '4C ED A? Jl'IP UECOl.O A r-~ I utaaat.•• vegrehaJt••• 
!58111 1 
5991 C92C 38 OKNEW IKC UJ uteslt•• 
6H1 C820 E9 cc sec 4Ct108TMT Aa offset levon••• 
6181 ce2F llA ASl. 2 - .„ ..... 
6291 ce:sa AA TAX 
ó391 C831 Bt> .,, ce LDA Ct11>TAll• 1 , X 1 F•l•O byt• 
6 481 C834 411 PHA 1 Vtaa•atereaa ct• a vere-0• 
6:591 ca3!I 80 4€ Cll Lt>A Ct1DTA8 . X 
6611• Cll38 48 PWA Al•o byte 
671111 Cll39 4C 73 •• Jt1f> CHRGET 1 A kov•tkezo karakter- beolv••••~ 

6881 1 
7Mo CGl3C A• 1118 NEWFUN LDA •111 
7 111• C1131i 85 lllD liTA TYPf"LAG Nu„rlku• k•pC•OlD 
728• C94111 28 73 ... J&R C>«GE'.T A token b.olv••••• 
n•• CM3 e• El Cl'IP • FUNSITART 
7 4•• C845 '"' 84 BCC Ol.DFUN A re9a fu99v•ny 
7581 C947 !:" FF Cl"P •FUNENO•I 
7681 C949 qe 86 8CC OI< INEW 
7791 C848 2111 79 9111 OLOFIJN JSR CHRGOT A k•pcsolo vl ••zaalllta•• 
7881 C84E 4 C 80 AE Jl'IP FUNKTOLD A 1"•91 fuQQv•~v kaa1„tt••• 
79th 1 
8M1 C:r..1 38 OKINE"W liEC 1 „. uJ fUQgveny 
818• Ce:52 E9 El 88C •FUNSTART • Az af+ ••t. 1 evan••• 
871111 Clll:54 llA ASL 
831111 ce~s 40 p~ A l•ble1at•utato ta~ol••• 
841111 C05o 20 73 !lel JSR CHROET A ~ovetk•~o kar. tolt:e•• 
8:!'1111 Cll59 211 FI AE J&R GETTER?1 1 flz •rqu•entwn b•olv••••• 
8b01 ce:sc 08 f'l.A 
8701 e= NI TAY 1 A nut•to. „int :tndex 
BOOt a::sE 89 72 C0 LOA FUNTA!l,V 1 Alao cla-byt• 
eqcl Cl!Ol 8:5 •:1 6TA JUP1P•l 
9001 3 llV 73 ce LOA FUNTAll•1. Y1 F•l•o c1•-t> „ 
91'11 Cll66 e• :lb 8TA JUl'IP+2 
•>21:!1 Cl!I 8 :z :54 JGl'I JUl'IJI 1 A luggv•ny i09reh•Jt.asa 
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9301 C0ó8 4 C 80 AD JMP CHECKNUM ' Az numerlku• •11. 
9 '101 ' 9:501 C0 óE )(X xx CMDTAB .WOR CMD l - 1 1 Az u ta•itasc imek tabl. - 1 
9ó01 C0 70 xx xx .WOR CMD2-1 
9701 •····· 9801 C072 xx xx FUNTAB .WOR FUNI 1 FuQov •nvc 1m•k t&bl•z.•t• 
990 1 C0 7 4 Xl< xx .WOR FUN2 

C000-Clil7b 
NO ERRORS 

A program 300-as és 310-es sora iban meg kell adni az első és utolsó új utasl tás, 
a 330-as és 340-es sorokban pedig az első és utolsó új függvény tokenjét. 
A 950-töl 960-lg terjedő sorokban el kell helyezni az új rutinok kezdöcfmeit. 
Mivel a rutinokba az RTS utasitással ugrunk, amely általtiban a veremből veszi 
a visszaugrtisl clmet, az új rutinok tényleges elme helyett mindig eggyel kiseb
bet kell belrnl, mert az RTS utasl tás a visszaugrás! clmet automatikusan eggyel 
megnöveli. 
A függvények esetére ez nem igaz, hiszen a függvényeket a JSR utasítással 
hivjuk meg. 

-
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3.5 AZ OPERÁCIÓS RENDSZER VEKTORAI 

A BASIC értelmezőhöz hasonlóan az operációs rendszer legfontosabb eljárá
sait Is vektorokon keresztül lehet meghívni, ami nagymértékben megkönnyíti 
egyéni elképzeléseink megvalósítását. A hardveres célú vektorokon (IRQ, 
BRK, NMI) kívül - amelyeket már korábban megismertünk - minden elemi 
Input/output mOvelet végrehajtása hasonló szervezésű. Ez vonatkozik a $FFX.X 
Kernal rutinon keresztül hlvható függvényekre is. Az alábbi táblázat tartalmaz
za az összes vektort és azokat a clmeket, amelyekre a vektorok a gép bekap
csolása után mutatnak. 

••• T4 7 . 

Vektor 

•03141• 031:5 
Slll31ó / S 0317 
S0319/S0319 
Slll31A/ S 0318 
S031C / S 0310 
Sl&31E / S031F 
S0320/S0321 
Sl&322/ s0323 
S0324/S032S 
S032ó/ S0327 
•03291 • 0329 
slll32A/ S0329 
S032C/Slll320 
Slll32E l •lll32F 
•03301 •111331 

.„ 
Cim 

SEA31 
SFEóó 
SFE47 
SF34A 
SF291 
SF2111E 
•F2:50 
SF333 
SFl:S7 
SF1CA 
SFóED 
SF13E 
SFE6ó 
SF4A:S 
SF:sED 

J•l•nt•• 

lRQ-vektor 
BRK-v•ktor 
NMI-vektor 
OPEN-v„ktor 
CLOSE-v„ktor 
CHKJN-v•ktor 
CKOUT-vektor 
CLRCH-v•ktor 
BASlN-vektor 
BSOUT-v•ktor 
STOP-vektor 
GET-v•ktor 
Mel99•t•rt-vektor (kih••znalatl•n> 
LOAD-V•ktor 
SAVE-vektor 

Ebben a fejezetben részlet~n Ismertetjük a vektorok jelentését és a hozzájuk 
tartozó rutinok feladatát Az elméleti alapok elsaJátltása után az Olvaso kis 
befektetéssel készithet saját Input/output rutinokat. 

OPEN - JSR $FFCO 

Feladata tökéletesen megegyezik az azonos nevű BASIC utasítás feladataival. 
Hívés előtt a szükséges paramétereket elő kell készlteni. Erre szolgál a követ
kező két rutin. 

SETFLS - JSR $FFBA 

A rutin rögzlti a logikai flle-szam, az egységszám és a másodlagos cím értékét. 
Hlvása előtt a paramétereket egyszerűen be kell írni a processzor regiszterei
be: 

LDA LF 
LDX FA 
LDV SA 

F>-!51 . .„. 
1 Log• l•i ftle-•zam 

Eov••o•z•m 
Ma•odlaQa• clm 

JSR SETFLS 1 A par•m•t~r•k b••lllt••• 
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SETNAM - JSR $FFBD 

Ez a rutin előkészlti az OPEN rutin végrehajtásához a file nevét. A név tárbeli 
kezdőclmét és hosszát ismét a regiszterekbe kell belrnl: • 

•• • P!S2„ 

LDA !!NEVl-NEV 
L DX 11( NEV 
l.DY " > NEV 
JSR 6ETNAl'1 

1 A fll • -n• v hoaaza 
r A c 1m alao b yt• -J• 

A clm felao byte-Ja 
A o aram•t•r•k a t•d••• 

NE\I .ASC "NEV" 
NEVl • 41 J NEV VEGE 

Ha nincs file-név, a hossz helyére nulla kerül. 
Az utóbbi két rutin végrehajtása után meghlvhatjuk az OPEN rutint. 

JSR OPEN 

Ha a logikai fíle megnyitása közben hiba lépne fel, a rutin a C (Carry) kapcsolót 
1-re állltja, és a hiba számát elhelyezi az akkumulátorban. A hibaszámok 
jelentése: 

T49. • •• 
Sorazam 

0 
1 
2 
:s 
4 
5 
b 
7 
a 
9 

240 

Me9azakitaa STOP-blllentyuvel 
Tul aok n yitott fll• 
A fil• nyi t v a v an 
A fll• ninca nyitva 
A file nincs ""'9 
Az •QY••g ninca Jelen 
N•"' INPUT-fi l e 
N- OUTPUT-file 
Híanyzo fll•-n•v 
llle9alis egyse9s7am 
RS 232 OPEN/CLOSE 

A kernalrutlnok hlvása után mindig ellenőrizni kell a C kapcsolót, és ha értéke 
1, akkor a hibát le kell kezelni : 

„ •• T49. • •• 
JSR OPEN File nyitas 
BCC OK Mtnd•n r•ndben ? 
J MP ERROR 

OK 

A hibaüzeneteket az Olvasó már ismeri, ezek közül eddig csak egyről nem esett 
szó. Az RS-232-es illesztő (2-es egységszámmal) nyitása és zárása esetén 
kapjuk a 240-es sorszámú hibaüzenetet, ha a velet elvégzése közben hiba 
lépett fel. 
Ahogyan ezt az Olvasó feltehetően tudja; az RS ~2-es csatorna megnyitásánál 
a rendszer két, egyenként 256 byte lnpuUoutpul pufferrel dolgozik. A két puffer 
a BASIC terület felső határán kezdődik. 

A BASIC vége programonként változik a $A000-$9EOO tartományon belül. Elő-
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fordulhat olyan eset is, hogy a füzérek teljesen elfoglalják ezt a terOletet, és fgy 
a puHer·ek számára nem marad hely. Ilyenkor az OPEN rutin a 240-es hlbaszá
mot bel rja az akkumulátorba és a e kapcsolót 1-re állltja, ezzel tájékoztatva az 
értelmezőt a hibajelenségről. Az értelmező válaszul végrehajt egy CLR utasl
tást, és törli a változókat. A CLOSE utasítás Ismét felszabadltja a puffereket és 
szintén törli a változókat. Ezért az RS-232-es csatornával dolgozó programok
ban mindig a program elejé re kell lrni az OPEN és a végére a CLOSE utasltást. 
Csak lgy biztosíthatjuk, hogy a program változóit futás közben az OPEN és 
CLOSE utasltások ne semmlsltsék meg. · 
Előfordulhat, hogy valakinek ez az eljárás nem megfelelö - p l. nem akarja 
megcsonkítani a BASIC terü letet a pufferek méretével. Az OPEN rutint tll lehet 
úgy lrni, hogy a puffereket mindig fix helyre, pl. a $COOO-s clmtől kezdve rakja 
le. lgy nem lesz szükség a változók törlésére, a rutinból kihagyhatjuk a CLR 
utasltást. 
Az input/output rutinok Is a C kapcsolót használják hlbajelzésre, és az elO.zőek
hez hasonlóan az akkumulátor tartalmazza a hiba számat. 
A hibaüzeneteket az operaciós rendszer külö n rutinja lrja ki. A rutin az üzenetet 
az alabbi formában generálja: 

1/0 ERROR/IX 

ahol X a hiba szám a (1-tOI 9-ig) . A hiba nem szakltja meg a program futAsAt. 
A hibaüzenet kilrását a 

SETMSG - JSR $FF90 

rutin hlvásával aktivizálhatjuk úgy, hogy előtte az akkumulátorba $40-et l runk 
(a hatodik bit értéket 1-re állltjuk). Az üzenetek kilrasát ugyancsak a SETMSG 
rutinnal lehet kikapcsolni, az akkumulá tor nulla értéke mellett. 
A SETMSG rutin maslk feladata a program- és a parancs üzemmód megkOlön
böztetése. A kapcsoló az akkumulátor hetedik bitje. Program üzemmódban a 
kapcsoló értéke 1. A rendszer üzenetei Ilyenkor: 
SEARCHING FOR , LOADING , SAVING . 

CLOSE - JSR $FFC3 

A CLOSE rutin egyetlen paramétere a flle logikai száma, ezt hfvás előtt az 
akkumulátorba kell tölteni. 

•·•• T:50. 

LDA LF 
.JSR CLOSE 

·-
A CLOSE rutin, egyetlen esettől eltekintve, nem generál hibaüzenetet. Az 
RS-232-es csatorna lezárása közben a rendszer felszabadftja a puffereket. és 
végreha1t1a a CLR utasltást. A meg nem nyitott lile lezárási klsérlete hibajelzés
hez vezet. 
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CHKIN - JSR SFFC6 

Alapállapotban az elsődleges beviteli egység a billentyOzet. A rutinnal ezt az 
állapotot módoslthatjuk, azaz kijelölhetjük elsődleges bevitelre a korábban 
megnyitott logikai fi le-t. Hivása elölt a logikai számot be kell lrni az X regiszter
be 

••• T:51. 

LOX LF 
JSR CHKIN 

• •• 

Természetesen a logikai fíle-hoz rendelt egységnek bemeneti egységnek kell 
lennie, egyébként hibaüzenetet kapunk (NOT INPUT FILE). A h ibakezelés mód
ja a megszokott. Hibaüzenetet okozhat pl. az, hogy elözetesen nem nyitottuk 
meg a file-t ( FILE NOT OPEN ). A tulajdonképpeni adatbevitelt a BASIN rutin 
bonyolitja le, amiről a későbbiekben esik majd szó. 

CKOUT - JSR $FFC9 

A CHKIN rutinnal szemben, ami az adatbevitelt készlti elő, a CKOUT rutin az 
adatok kiirását készlti elő. Alapállapotban az elsődleges kiviteli egység a 
képernyő. 
A CKOUT rutin az alaphelyzetet módosltja, és kiviteli egységként az előzetesen 
megnyitott logikai file-hoz rendelt egységet jelöli meg. A rutin BASIC megfele
lője a CMD utasltás. A file logikai számát ismét az X regiszterben kell a rutin 
számára eiőkészltenl. 

.„„ T:52 . 

LDX LF 
JSR CKOUT 

„„„ 

A hibakezelés az előzőekhez hasonló. Ha p l. egy olvasásra megnyitott szala
gos file-t akarunk adatklfrásra kijelölni , a NOT OUTPUT FILE hibaüzenetet 
kapjuk. A kijelölt file-ba az adatokat a BSOUT rutin irja fel. 

BASIN - JSR $FFCF 

A rutin a BASIC INPUT rutin megfelelője. 

Hlvása előtt CHKIN rutinnal meg kell jelölnünk az adatbeviteli forrást, az tnput 
fii e-t. 
Alapállapotban a rutin a billentyűzetről olvassa az adatokat, és a képernyőre 
lrja. 
Ha egy gépi kódú programból meghlvjuk ezt a rutint, a kurzor megjelenik a 
képernyőn . és mindaddig folyamatosan olvassa az adatokat, amig a RETURN 
blllentyút (CHR$(13)) le nem ütjük. 
Az első beolvasott karaktert elhelyezi az akkumulátorban. Minden további 
karaktert a rutin újabb hívásával kaphatjuk vissza az akkumulátorban. 
Az adatok folyamatos begépelése közben használhatjuk a képernyőszerkesztőt 
(karakterek törlése, beszúrása stb.). 
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Ha az adatokat nem a billentyűzetről , hanem pl. egy lemezes file-ból akarjuk 
beolvasni, ami megfelel a BASIC INPUT utasításnak, akkor a rutin hívása előtt 
a CHKIN rutinnal át kell irányítanunk a beolvasást az adott logikai file-ra. Ebben 
az esetben a BASIN rutin minden hívásakor beolvas egy karaktert a file-ból és 
átadja az akkumulátorba. 

BSOUT- JSR $FFD2 

A BSOUT rutin kifr egy karaktert a képernyőre. 
A karakter ASCII kódját előzetesen be kell tölteni az akkumulátorba. Például 
az ...... 

LOA ltS-4 1 
JSR BSOUT 

„„. 

utasftáspár a $41 (65) ASCII kódú karaktert kiírja a képernyőre (történetesen 
az " A " betűt). 
A rutin a közönséges karakterek kilrásán kívül vezérlőkarakterek kffrására is 
alkalmas, amit BASIC-ben pl. a PRINT CHR${X) utasltással szoktunk megtenni 
A soremelést, amit BASIC nyelven egy változókat nem tartalmazó PRINT utasí
tás végez el, a következőképpen kell gépi kódban programozni: 

T~4. .....„ 
LDA 4tl 3 • Koc•1vissza 
JSR BSOUT 1 Ki lrni 

A kifrás vonatkozhat egy tetszőleges file-ra is, amelyhez előzetesen hozzáren
deltük pl. a nyomtatót vagy a lemezegységet. Ilyenkor a ruti n hfvása előtt a 
CKOUT rutinnal át kell i rányítani az adatok k iírását az adott egységre. 
A kilrás közben fellépő hibák kezelése az eddig megismert módon történik. Ha 
pl. a soros busz adott egysége nem „ válaszol ", akkor a DEVICE NOT PRESENT 
hibaüzenetet kapjuk. 

CLRCH - JSR $FFCC 

A rutin feladata ellentétes a CHKIN, il l. CKOUT rutinok feladatával. 
Visszaállltja az alaphelyzetet; kijelöli elsődleges beviteli egységként a billen
tyűzetet, kiviteli egységként a képernyőt. 
A következő programrészletben a 2-es logikai file-ból (a lemezegységről) 
beolvasunk 10 karaktert. 

„ •• „„. 
LDX #2 1 Lo91ka1 fl l•-szam 
JSR CHKIN ' Beolvaaas • 2-e• filr-bol 
LOY #0 

LOOP JSR BASlN 1 Eoy kara~ter beolva•••• a lemezeoyseqrol 
STA STORE,Y 1 es tarolosa 
tNY 
CPV • 10 M•r beolvasott 10 k•raktert ? 
0NE LOOP Nem 
JSR CLRCH 1 A: alaphelyzrt vleezaallitasa 
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A program futtatása előtt meg kell nyitni a 2-es logikai file-t. Első lépésben 
átkapcsoljuk a beolvasást erre a flle-ra, a BASIN rutinnal betöltünk 10 karaktert 
és ezeket tároljuk, majd a CLRCH rutinnal visszarendeljük a beolvasást a 
billentyűzethez. 
A program futtatása utén a file-t CLOSE utasltással le kell zárni. 

GET - JSR $FFF4 

A rutin a BASIC GET utasltás megfelelő1e: beolvas egy karaktert a blllentyOzet
ről. Mindaddig, amlg le nem nyomunk egy billentyOt, az akkumulátor tartalma 
nulla marad - hasonlóan a GET utasltáshoz, ahol ilyenkor üres karaktert 
kapunk v1ssz8: Egy billentyO lenyomésára várakozik az alábbi két utasités: 

• •• T:5:5. 

LOOf> J SR GET 
BEQ LOOP 

A GET rutin beolvasása Is vonatkozhat egy logikai file-ra. A beolvasás eiőkészi
tése hasonló a BASIN rutinná! megismert eljáráshoz. Ha a beolvasás egy fíle-ra 
vonatkozik, akkor a GET és BASIN rutinok tökéletesen egyformán mOködnek. 
A beolvasás végeztével itt is meg kell hívnunk a CLRCH rutint az alaphelyzet 
visszaállltására. 

CLALL - JSR $FFE7 

A rutin feladata azonos a CLRCH rutin feladatéval, Ill. annyiban több annál, 
hogy hlvásakor az alaphelyzet vísszaállitésán klvül a megnyitott fi le-ok számát 
is nullára állltja. Az operéciós rendszer ezután minden file-t lezártnak tekint. 
Valójában a rutin nem zárja le annak rendje s módja szerint a nyitott file-okat, 
ha előtte azt CLOSE utasítással nem tettük meg. 
Pl. egy lrásra megnyitott lemezfile lezárása rendellenes lesz, ha előtte CLOSE 
utasltéssal nem zártuk le. 
Az értelmező a RUN parancs hatására mindig meghlv1a a CLALL rutint. 

LOAO - JSR $FF05 

Az operációs rendszer LOAO rutin1ának hlvása előtt elő kell készíteni az 
egységszámot a másodlagos címet és a fiíe nevét a SETFLS és SETNAM 
rutinokkal. 
A másodlagos cím értékétől függöen a rutin a programot vagy arra a clmre tölti, 
amelyet a lemezről beolvas, vagy arra a clmre, amit paraméterként átadunk 
neki. 
Ha a másodlagos cím nulla. akkor a tárolási címet az X (alsó byte) és az Y (felső 
byte) regiszterek tartalma határozza meg. Azt, hogy valódi programbetöltést 
vagy programellenőrzést (VERIFY) vegez a rutin , az akkumulátor tartalma dönt 
el. 

110 



„„„ „„„ 
LOA *0 A k•pc•ol o •~ t eke betolt•ah•z 
LOX *< CIM Kezdocim 
LOV *> "ClM 
J S R LOAO 
STX VEGCIM 1 V•Qc im •l•o byte 
STV VEGC lH+I ' Ve;cim fel•o byte 

Ha a másodlagos clm nulla, a rutin a programot a CIM-től tölti be. A betöltött 
program végclmének alsó és felső byte-ját az X és Y regiszterekben kapjuk 
vissza. Ha betöltés helyett a tárbeli és a lemezen tárolt programot akarjuk 
összehasonlltani , akkor hlvás előtt az akkumulátorba 1-et kell befrni. 

„„„ T:5ó. 

LOA * 1 1 A VERirV ~ •pcaol oJ • 
JSR LOAO 

Ha a másodlagos clm egy, akkor a betöltési cfmet a rutin a lemezről olvassa 
be, és Ilyenkor nem kell előzetesen az X és Y regiszterek tartalmát rögzlteni. 
Az ellenőrzés (VERIFY) során felmerülő hibát (a lemezen tárolt és a tárbeli 
program különbözőséget) a $90-es cím nullától különböző értéke jelzi. 
A $90-es clm az ún. éllapotjelzö változó (státusz). 
A program végét az operációs rendszer abból ismeri fel, hogy a státuszban a 
6. bit 1-re vált, értéke 64 lesz. 

„„„ 

OK 

T:57. „ ... „ 
LOA STATUS 
ANO * X101 11 11 1 1 EOF- bit ma•z kolasa 
BEQ O~ 
JMP ERROR 

SAVE - JSR $FFD8 

A SAVE rutín a tár tetszőleges részét kimásol ja egy külsO egységre . Hlvása 
előtt a SETFLS és SETNAM rutinokkal elő kell készlteni az egységszámot, a file 
nevét, és meg kell adni a tárterület kezdő- és végclmét {I ll. technikai okokból \ 
a végclm + 1-et). 
Az utóbbi a lsó és felső byte-ját az X és Y regiszterekben kell tárolni . 
Az akkumulátorba be kell tö lteni egy mutatót. amely a nulláslapon arra a címre 
mutat, ahol a tárter ület kezdöcime található (alsó és felső byte). 
A $1234-tOI $1FFF-1g terjedő ten.llet tárolására szolgáló programszám: 

~„. 

LOA *< U 234 
STA START 
LDA *> $ 1234 
STA START+\ 
LOX ol < :n FFF+ l 
LDV *> .SIFFF+l 
LOA • START 
JSR SAVE-

„„„ 
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A program elhelyezi a nulláslap START és START+ 1 elmén a tárterület kezdö
clmét. 
Az X és Y regiszterekbe betölt a program végclménél eggyel nagyobb értéket 
alsó és felső byte-ra bontva. Végül az akkumulátorba betölti a START kezdöcl
met közvetlen cimzéssel. 
Tárolás közben a DEVICE NOT PRESENT, a MISSING FILENAME, ill. az ILLE
GAL DEVICE NUMBER hibaüzenetek léphetnek fel. Az utóbbi pl. akkor, ha 
kiviteli egységként a bíllentyOzet vagy az RS-232-es csatornát adjuk meg. 
Mielőtt saját inpuVoutput rutint Imánk, érdemes közelebbről megvizsgálni az 
operációs rendszer kernal rutinjainak munkamódszerét. 

OPEN 

Az OPEN utasítás bejegyzi a paramétereket - a fi le logikai számát, az egység
számot és a másodlagos clmet- egy táblázatba. A táblázat mérete 10 bejegy
zésre elegendő, ha ennél több file-t akarunk megnyitni, akkor kilrjuk a TOO 
MANY FILES (túl sok file) hibaüzenetet és a végrehajtást befejezi. 
Ha hiba nem lép fel, akkor a további lépések az egységszámtól függnek. Ha a 
megnyitás a képernyőre (3-as egységszám) vagy a billentyűzetre (0-s egység
szám) vonatkoz ik, akkor nincs szükség sem a f ile nevére, sem egyéb teendőre, 
így a rutin futása véget ér. Amennyiben az inpuVoutput művelet pl. szalagegy
ségre (1-es egységszám) vonatkozik, akkor a következő elágazás irányát a 
másodlagos cim határozza meg. 
A 2-es másodlagos clm is írásra utal, de ebben az esetben a CLOSE utasítás 
végrehajtásában lesz eltérés. 
Olvasásnál a rutin megkeresi a szalagon az OPEN utasltásban megadott file
nevet, ill. ha nem adtunk meg flle-nevet, akkor a legelső file- t nyitja meg. Ha 
az egységszám 2 (RS-232-es csatorna), akkor előkészíti az adatátvitelt, ami az 
alábbi lépésekből á l l. 
Kijelöli a BASIC tár felső határán a két, egyenként 256 byte-os inpuVoutput 
puffert (erről már korábban esett szó). A másodlagos címet ebben az esetben 
nem veszi figyelembe. 
Az RS-232-es csatornán megnyitott file neve 4 karakterből állhat, és ezeknek 
a karaktereknek a mOveletvégzésre vonatkozóan kü lön jelentésOk van. 
A rendszer az első két karaktert tárolja a $293-as és $294-es clmeken. Ezekből 
meghatározza az átviteli bitek számát (első karakter 5. és 6. bitje), ill. az átviteli 
sebességet. A bitek számát a $295/ $296 címeken tárolja. Az utóbbit betölti a CIA 
2 számlálóiba. X-line handshake esetén megvizsgálja, hogy DSR (Data Set 
Ready) jel érkezett-e. 
Hibás jelet észlelve, az RS-232-es állapotjelző regiszterében ($297) a megfele
lő bitet bebillenti. 
Egyébként az OPEN utasltás végrehajtásakor az állapotjelző regisztert (ST-t) 
mindig törli. 
Ha az egységszám 3-nál nagyobb, akkor az adatátvitel a soros buszra vonatko
zik. 
Ilyen esetben, ha másodlagos clmet és file-nevet nem adtunk meg (mint pl. egy 
a nyomtatóra vonatkozó OPEN1 .4 utasitásban), akkor az OPEN utasitás végre
hajtása mindössze egy file-bejegyzést jelent. 
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Ha a másodlagos címet nem adták meg, egy negatlv értéket (pl. $FF-et) kell 
átadni a SETFLS rutinnak. 
Egyébként ugyanis a rendszer a soros buszra küld i az OPEN u tas ítást, úgy, 
hogy elOször LISTEN parancsot továbbit az egységnek egy $FO clmmel együtt 
A $FO clm az egység számára OPEN u tasltást jelent. 
A másodlagos clm feldolgozása után a rendszer a file nevét is továbbltja (ha 
volt), és egy UNLISTEN paranccsal az adatközlést befejezi. 

CLOSE 

A CLOSE utasltás befejezi az á tvitelt és törli a tárból a file bejegyzését. A rutin 
következő lépéseit megint az egységszám szabja meg. A billentyúzetre és a 
képernyőre megnyitott file-ok esetén a rutin a bejegyzés törlése után befejez(>.. 
d ik. 
Ha azonban az adatátvitel egy külső egységre, pl. szalagegységre irányult, 
akkor a rutin megvizsgálja a másodlagos clmet. Ha a fíle olvasásra volt nyitva 
(a másodlagos cim nulla). akkor nincs más teendő, a munka itt ismét véget ér. 
lrásnál azonban a kazettapuffer tartalmát a tényleges lezárás előtt kiürí ti - az 
adatokat fellrja a f ile-ba és a 2- es másodlagos clm hatására még egy EOT (End 
of Tape) adatblokkot is fellr a szalagra. 
RS-232-es adatátvitel esetében a rutin felszabadltja a két puffert. 
Soros átvitelnél abban az esetben, ha megadtunk másodlagos címet, a soros 
buszon át a külsO egységhez tová bbit egy a másodlagos clmnél $EO-val na
gyobb értéket, ami t az egység CLOSE utasltásként értelmez. 

CHKIN 

Ha file-ból olvasunk adatokat, akkor a gép a logikai file-szém alapján a bejegy
zésből meghatározza az egységszámot és a másodlagos clmet, és ezek értéké
tOI függően különbözőképpen jár el. 
Szalagegység esetén megvizsgál)a, hogy a fi le-t o lvasásra nyitottuk-e meg 
(másodlagos clm: 0), és ha nem, akkor egy hibaüzenetet generál (NOT INPUT 
FILE). 
Ha a soros buszra kapcsolt egységről olvashatunk, a rendszer elküld az egy
séghez egy TALK utasitást és a másodlagos clmet, erre vá laszul a külső 
egység )elzl, hogy felkészült az adatok küldésére. 
Ha szükséges, a rendszer tárolja az egységszámot is, h iszen az adatokat csak 
addig olvashatjuk erről az egységről , amlg az inpuVoutput egységek alaphely
zetét a CLRCH utasítással v issza nem állltjuk. 

CKOUT 

A CKOUT utasítás a CHKIN-hez hasonlóan müködik. 
Szalagegység esetében megvizsgálja, hogy a másodlagos clm nagyobb-e mint 
nulla (egyébként kilrja a NOT OUTPUT FILE hibaüzenetet). A soros buszra 
elküld i a LISTEN utasl tást és a másodlagos címet - válaszul a külső egység 
ielzi. hogy készen áll az adatok fogadására. 
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BASIN 

A rutin beolvas egy karaktert a CHKIN utasltással kiválasztott, éppen aktlv 
egységről, vagy alaphelyzetben a billentyúzelről. A beolvasott karaktert az 
akkumulátorban tárolja. 

BSOUT 

A rutin az akkumulátor tartalmát (egy karaktert) kilrja az előzetesen CKOUT 
rutinnal aktivizált egységre. Az egység alapértelmezésben a képernyő. 

CLRCH 

A CLRCH utasltás az lnpuVoutput egységek korábbi kijelölését megszünteti, és 
az alaphelyzetet visszaállltja. 
Az input egység számát O-ra (billentyűzet) , az output egység számát pedig 3-ra 
(képernyő) állltja. 
Ha a soros busz egységei is aktlvak voltak, a rendszer a buszra egy UNT ALK, 
ill. UNLISTEN üzenetet is küld, jelezve ezzel, hogy az adatátvitel befejeződött. 
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3.6 RENDSZERFÜGGETLEN NYOMTA TAS (SPOOLING} 

Az operációs rendszer mpuVoutput vektorainak alkalmazását egy nyomtatási 
feladaton keresztül mutatjuk be. A nyomtatót egy Centronics illesztővel csatla
koztathatjuk az alapgép user portjára. 
Rendszerfüggetlen nyomtatásról (spooling) abban az esetben beszélünk, ami
kor a karakterek kiirása az éppen futó program munkájától független. ún. 
háttértevékenység. 
A meghatározásból kiderül. hogy ezt a feladatot csak a megszakítasi rutin 
igénybevételével oldhatjuk meg. Az egyszerű PRINT utaslté.st a rendszer úgy 
hajtja végre. hogy minden karakter kilré.sa előtt addig várakozik, amlg a nyom
tató készen nincs az adat fogadására. A rendszerfüggetlen nyomlalásáné.I a 
várakozást úgy kerül jük ki , hogy &kilrandó karaktereket egy pufferben tároljuk, 
ahelyett, hogy PRINT utaslté.ssal kinyomtatnánk. 
Az álta lunk készltett megszakltási rutin - amit összekapcsolunk a rendszer
megszakltásokkal - megvizsgálja, hogy van-e a pufferban kllrandó karakter. Ha 
igen, akkor a rutin folyamatosan nyomtatja a pufferben talált karaktereket 
mindaddig, amíg a puffer ki nem ürült, vagy mlg a nyomtató nem jelzi, hogy nem 
tud több adatot fogadni. 

.... f>!56. 

PROFI-ABB M v2. a 

lllllh ccee 
1101 
1291 
1301 
l411ll 
1:511h lll3 1A 
16111i 0 3 1C 
1901 lll326 
2 1!11111 
2 111h tll0F7 
22(1)1 tlllllF9 
231?11 
2401 lllt1198 
2:501 111088 
2601 008A 
2701 0089 
2801 02:59 
2901 02b3 
3001 111260 
3101 tll09E 
3201 0001 
3301 009A 
3401 0314 
3:501 EA31 
3601 
3701 F34A 
3801 F!CA 
390• F31F 
411l01 F314 
4101 F30C 
4201 F2AI 
4301 F2Fl 
440• FbFE 
4!511h Fö48 

. .. 
.OPT P, 1111 

1 
1 Print er apooli ng 
1 
1 1/0 \l ektorok 
OPEN S31.A 
CL OB E S31C 
BSOUT • 326 

' WPNT • F7 
RPNT • F9 

' NRFl..S •98 
LF •BS 
FA SBA 
SA •89 
LFTAB • 2:59 
FA TAB LFTAB+ll!I 
SATAB FATAB+llll 
CHAR S9E 
KONF1G 1 
OUTDE\I S9A 
fRGIVEK • 314 
fRQ.QLT •EAZt 
1 
OPENOl..D - SF34A 
BSOUTOLO • .,,FICA 
5 ETPARA .SF31F 
SUCHl..F • F3l4 
SUC...._FX 'SF::>CF 
OLI>Ct..OSE • .sF2AI 
CONTCLS - SF2FI 
FILEOPEN • SF6FE. 
TOOl'IANY SF64B 

OPEN ve ktor 
CLOSE v e ktor 
BSOUT ve ktor 

1 tras~uta~o • puff e rb•n 
' Olvas&ei .ut• lo a pufl.,..be n 

A nyitott f1 l•-ok az•~• 
Logl~al fll•- • zam 
EQY••g•z.• • 
M• sodl •c;o• c1 • 

1 A log.iil .--ai•Mok tabl azat• 
a Az •QY••Q•~•.ok tabla..z ata 

A m••odlago• c1me~ t&bla: a t a 
A k11rando k ar•ktar 
Tarfelo•ztae 
Egyse9 •2 •~ k i lr a anoz 

1 IRO • V• ltlor 
• A r•Qi lRQ rutin 
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4b01 F"~l CL06EOLD • F291 
47 1ih ODlll0 CIA •DD00 CI A2 
480t 000111 POl'ITA Cl A PA2 STROBE 
•901 0001 POR TB CIA+l e port ez ad e tok az•••r• 
!500• DD03 RICHTUNG • C1A+3 Adattra nyreo1eat•r 
5Ult DD00 ICR ClA+13 lnt,....r~t control r •o t • z.tel"' 
521111 1 
5301 E000 PUF"F"ER •E011llll Nyo•t• to-puf f •r • ke rn•l •1 • 
:S'llllt 
:SSlllt CC00 • CCllllll 
5bllll CCllllll A9 1118 JNJT LDA • < OPENNEW 
5701 CClll2 Alll cc LDV 11 > OPENNEW 
:5801 CClll4 eo lA 0 3 STA OPEN 1 Az OPEN v e ktor •t•ll tt••• 
:59Clh CC07 0c 18 03 STY OPEN•l 
bfl01 CClllA 60 RTS 
6101 1 
6201 CC011 Pl6 ee OPENNEW LOX LF LOQl l< e l Ft LE-az e"' 
6301 cceo F0 05 l!EQ ERROl't 0 n•~ ~•Q•ng•~•tt 
6•1111 CClllF 20 0F F3 JSR SUCHl..FX A FlLE-edetok ker••••e 
b5Clh CC12 DCil 0 3 BNE OK2 Ha nlnca•n•k m• Q • > OK 
bb01 CCI • 4C FE F6 ERROR Jl'IP FlLEOPEN Egyebkent "FlLE OPEN ERROR" 
671111 CC17 Ab 98 OK2 LDX NRFLS A nyitott F"lLE-ok ......... 
b81!h CC19 E0 0PI (fP)( u0 
b901 CCIB 90 1113 BCC Oi( Ha k• v•••bb . •int l lil • > DK 
711111• CC1D •e 4B F6 J'1P TOOl'IANY "TOO l'IANY FJLES" 
71111 CC2111 AS BA °" LDA FA Egy••g•1t&111 
72<1>1 CC22 C9 94 Cl'IP .„ - 4 ? 
73111, CC24 F0 0 3 BEO SPOOL Igen, 6POOLINO 
740• CC26 4C 4A F3 Jl'IP OPENOLO 
7501 CC29 E6 98 SPOOL JNC NRFLS A a 'l.a.m novel ••• 
7b01 CC26 90 63 1112 STA FATAB , X EQY••o•z•m • tablazatban 
7701 CC2E AS ee LDA LF 
7U1 CC3111 90 59 1112 STPI LFTAB,X Logikai FI LE-sz a"' 
7~1 CC33 A9 FF LDA 11- 1 
8901 CC35 9D 60 02 STA 6ATA8,X 1 N1nce •QY••Q•Z•~ 
811111 cc:s8 A9 Elll L.DA e > PUFFER 
8201 CC3A 8S F8 BTA WPNT•l lra•eutat.o 
8 31111 CC3C 8S F A STA RPNT•I •• olva••• í .-ut.ato 
6 401 CC3E A'i' 1110 LDA •• • puffer • l e J ere 
8501 CC40 85 F7 STA WPNT 
8blll1 CC42 BS F9 STA RPNT 
8701 CC44 A9 FF LDA M•FF 
8 701 CC4b SD lll:S DD STA RICHTUNG ' uaER-port. ki lraahOZ 
S81/l1 CC49 AD 01/l DD LDA PORTA 
891111 CC'IC l/l9 04 ORA • x1 00 ' STROBE felso byte 
901!11 CC4E 00 ec DD STA PORTA 
911111 CC:SI A9 BS LDA 11 < &SOUTNEW 
9201 e~ A0 CC l..DY • > BSOUTNEW 
93111 1 ccs:s SD 26 0 3 STA BSOUT BSOUT v e ktor a z uJ rutinr• 
'i'•lll• CC58 ec 27 0 3 STV BSOUT+I 
9:101 ccse A9 DD LDA • < CLOSENEW 
9601 CCSD A0 CC LDV lt > CLOSENEW 
970• CCSF 81) I C 0 3 STPI CU>&E CLOSC vektor az uJ rutinra 
981/li CCb2 ec I D 1113 6TV CLOSE+I 
9"01 CC6S A9 73 LDA 1 ( 6D00LJNG 
101110 • CCt.7 A0 CC LDV 1t > SPOCX. I NO 
111>1111 1 CCi.9 78 SEl 
1020. CC6A 80 14 03 STA IROVEK JRO-ve ktor SPOOL-rut tnbol 
10301 CC60 ec l:S 0 :S t"TY IROVEK+I 
10401 CC7!11 ::is CLl 
1041111 CC7 1 IS Cl C 1 H1baka pc•olo tcrl••• 
10:101 CC72 60 F<TE 
llllb0 1 ' 10701 CC7:S A:! 0 1 SPOOt.ING LDA KONFIG 
108111• CC7!. 48 f'HA 
10901 CC76 A9 :S!! LDA •• :SS Q ~AM kivalasztaaa 
11 01 CC78 e:s 01 ~TA ._ONFIG 
111e1 CC7A AS F9 TESTNEXT LDA Rl'-NT 1 lr•s-„ alv• ... ••~t•t.O 
11201 CC7C c:s F7 C>IP Wf>NT ' Oti.•2•n••onl1ta• 
11301 CC7E D0 Illó ENE: 8ENDC'1AR 1 He '>, • ) • „ .,... •• t.•· ~t tr••• 
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11401 CC80 A:! FA LDA RPNT+I 
11!511h CC82 C!5 F8 CHP Wf'NT+l 
11601 CC84 F0 2'9 BEQ EXIT 
1170• CC86 A9 10 SENDCHAR LDA 417.10000 Bitmaazk • FLAG-b•a>•n•th•, 
11801 ccea 2C 0D DD en ICR A 1yo„tato keaz ? 
11901 cc0e F0 22 BEQ EXlT 1 Ne„ 
1200• cceD A0 00 LDY 110 
1210• CC8F 81 F9 LDA IRPNT> ,Y A 1<1\r&ndo kar•kter 
12201 CC91 8D 01 DD STA PORTB A port-ra 
12301 CC94 AD 00 DD LDA PORTA 
12401 CC97 29 FB AND llY.11111011 STROBE al•o byte 
12!5Gh CC99 80 00 DD STA PORTA 
12601 CC9C 1119 1114 ORA llY.011100011110 •• fel s o byte 
1270• CC9E 8D 00 DD STA PORTA 
128111• CCAl E6 F9 INC RPNT 
12801 CCA3 00 D!5 BNE TESTNEXT ' Az olvaaaai mutat a 
12901 CCA:! E6 FA INC RPNT+l 
129911 CCA7 00 Dl BNE TESTNEXT 
13001 CCA9 A9 E0 LDA 11 > PUFFER 
13101 CCAS 6!5 FA STA RPNT•I 
1320• CCAD 00 ce BNE TESTNEXT 1 A kovetk ez.o k a,..akter kulde•• 
1331111 1 
1340• CCAF 66 EXIT PLA 
13~1 CCB0 85 01 STA l(ONFIG A regl t•rfelc•z.t•• 
13601 CCB2 4C 31 EA .JMP IRQALT Ugra.a a r •Qi IRO-~ & 

1370• 1 
1380• CCB!5 48 BSOUTNEW PHA A kar-akter t•rol••• 
13901 CCB6 AS 9A LDA OUTDEV Egy•.gsz:am 
1400• ccea C9 04 Ct'IP • 4 -4 ? 
1410• CCBA F0 04 BEQ 01(1 Igen 
14201 CCBC 68 PLA 
1420• CCBD 4C CA Fl JMP BSOUTOLD Ugra• a re9! ki ,,.. •• „„ 
14 30• c;cc0 68 0!<1 PLA A k arakte r vissz.atolt••• 
1440• CCCl 8:5 9E STA CHAA •• tarol••• 
14:511h CCC3 98 TYA 
14:51111 CCC4 48 PHA 1 V ment••• 
14601 ccc:; A5 9E LDA CHAR • A k&r•kter 
14701 CCC7 A0 00 Ll>Y • 0 
1480• CCC'? 91 F7 STA <WPNT>,Y • ki a.r&a.a • puH..,..b a 
14901 CCCB E6 F7 INC WPNT 
1!500• CCCD 00 08 BNE NOINC A puffer- mut.ato r"OVel„e 
1!510• CCCF Ec F8 lNC WPNT+l 
1520• CCD I 00 M BNE NOINC 
1:530• CC03 A9 E0 LDA lt ) PUFFER A puf f•r-inut:. „ pui'f•r e l • J•r• 
l!540t CCD!5 e:; F8 STA WPNT+1 
1~:501 CCD7 68 NOINC PLA 
1!560• ccoe A8 TAY ' y visaz•olvaaatt.• 
15?0• CCD9 AS <tE LDA CHAR 
1!!801 CCDB 18 KESZ CLC • A htb•~apcaolo c orl••• 
1!560• ccoc 60 RTS 
1:590• • 
160111• CCDD ::0 14 F3 CLOSENE.W .JSR SUCHLF A FILE-par•ll't•t...,.ek ker•••se 
16111;1 CCE0 00 F9 fiNE l<ESZ H• nincs FILE n• 1tv&, • > k••: 
16201 CCE2 20 IF F3 .JSR SETPAF<A A FILE-param•t&r-•> boo l v••••• 
16301 ~ BA TXA 
16301 CCE6 48 PHA • X ment.••• 
16401 CCE7 A:! EíA LDA FA 1 evv••11•z•"" 
16~0· CCE9 C9 04 Cl1P A4 4 ? 
1660• CCE6 F0 03 BEQ CLOSE I 
1670• CCEO 4C l'I F2 JMP OLOCLOSE • A regl CLOSE ,..„ n 
168~· CCF0 A9 CA CLOSEI LDA fi < BSOUTOLD 
169~· CCF::! A2 FI LDJC 11 > E!SOUTOLO 
171!11!1• CCF4 8D 26 03 STA BSOUT • A vektor- a re-gt ... ~tlnra 
1710• CCF7 EE 27 03 sn llSOUT+I 
1720• CCH• A9 91 LOA !I< CLOSEOLD 
17321 CCFC ~2 F2 LDX 11> CL05E0..0 
17401 CCf-E 6E 11' 03 STA Ct..OSE A v e1-t. or • r•91 CLOSE • uti nr • 
17:54'• COOt ee lE 03 STX CLOSE-1 
17611;• CD~4 A<; 31 LDA t;( IF<c;u:LT 
1770• C0~6 A2 EA LDJC 11 ) IRQA._ T 
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17801 C008 78 
17901 CD09 80 14 03 
18lll01 CD0C SE 15 03 
1811111 CD0F 58 
18201 C010 4C FI F2 

CC00-C013 
NO ERRORS 

SEI 
STA IRQ\/EK 
STX lROVEJ<+1 
CLI 
.:Jl1P CONTCLS 

1 A reqi IRQ h•lyreallitaaa 

A rutin működését könnyebben megértjuk. ha van némi alapismeretünk a 
Centronlcs illesztórOI. 
A Centronlcs egy párhuzamos illesztO, egyszerre 8 bit, azaz 1 byte továbbltásá
ra alkalmas. 
A számí tógép és a nyomtató kozotti kapcsolatot két, ún. handshake vonal 
teremti meg. 
Az egyiket, a STROBE vonalat a gép szolgálja k1. 
A vona l nyugalmi ál lapotban magas jelszinten áll. 
A gép nyomtatáskor egy byte-ot kihelyez az adatvonalra, és a STROBE ala
csonyra éllltásával közli, hogy az adatok nyomtatásra készen állnak. 
A nyomtató átveszi az adatokat, a másik handshake vonalat (BUSY) magas 
jelsz intre á llítja, és mindaddig ezen a szinten tartja, mlg fel nem dolgozta az 
adatokat, azaz amlg nem áll készen a következO adat fogadására. A gép 
m inden újabb adat elküldése elött megvizsgálja, hogy a BUSY vonal alacsony 
szintű-e. 

Az adatok továbbltására a C64-es a CIA 2-t használja. Az. adatforgalom a 
B porton (user port) ét zajlik le. A STROBE jelet a PA 2-es kimeneten (az A port 
2. bitj e) állltja elö. A nyomtató BUSY vonala a user port FLAG kimenetére 
csatlakozik. Magas jelsz1ntröl alacsonyra váltás kózben a CIA megszakltásve
zérlö regiszterének (.lCR) 4. bitje automatikusan 1 lesz. Ebből ismerjük fel , hogy 
a nyomtató készen áll az adatfogadásra. Az alábbi idöd1agram a lel rtakat 
szemlé lteti . 

BUSY 

ADATOK -< ___________ )-
STR OBE u 

A fenti rövid attekintes utan elemezzük a programot: 
A címek rögz.itése u1&n az OPEN rutin vektorát átirányítjuk a sajat rutinunkra. 
A rutin a renoszer rut lvkhoz ha~FJnlóan a logikai ftle-szám el!enórzesével 
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kezdődik. Ha a file-szám nulla, hibajelzést küld, egyébként megkeresi a hozzá 
tartozó file-t. Ha nincs Ilyen számmal nyitott file, akkor ellenőrzi, hogy a nyitott 
ti le-ok száma elérte-e a tízet. Ha Igen, akkor megtelt a táblázat, lgy kiírja a TOO 
MANY FILE hibaüzenetet, egyébként folytatja a feldolgozást. 
Megvizsgálja az egységszámot, és ha az nem 4, akkor v isszatér a rendszer 
OPEN rutinjára. 
Egyébként megnöveli eggyel a nyitott file-ok számát, bej egyzi a file logikai 
számát, az egységszámot és a másodlagos címet a táblázatba, és a puffermu
tatót a puffer elejére állitja. Pufferként az operációs rendszer alatti , $EOOO-tól 
$FFFF-ig terjedő 8 kbyte-os területet használjuk. 
Ezután az user portot kimenetre kapcsoljuk és a STROBE jelet magas szintre 
állítjuk. 
A BSOUT és CLOSE rutinok vektorait úgy módosltjuk, hogy az a saját rutinjaink
ra mutasson. A nyomtatás a megszakítási pillanatokban történik, ezért megvál
toztatjuk a megszakítási vektort, az új rutin a SPOOLING clmnél kezdődik. 
A C kapcsoló törlése után RTS utasítással befejezzük a nyomtatást. 
A SPOOLING rutin, amely össze van kapcsolva a rendszermegszakltásokkal, 
átkapcsolja a tárfelosztást a RAM-ra, majd megvizsgálja, hogy van-e a puffer
ben nyomtatásra váró adat. 
Az Igen választ onnan észleli, hogy az lrásmutató- amit a BSOUT rutin minden 
l rás l művelet után megnövel - nem egyezik meg a kiviteli mutatóval. Ha 
eközben a nyomtató kész az adatok fogadására, a rutin beolvas egy byte-ot a 
pufferből , és kihelyezi azt a user portra. Átkapcsolja a STROBE jelet alacsony, 
majd ismét magas jelszintre, ezzel jelezve a nyomtatónak, hogy egy karakter 
nyomtatásra vár. 
Végül megnövel i az olvasási mutatót. hogy a következő lépésben a puffer 
következő adatára kerüljön sor. 
Az aktuális karakter feldolgozása után visszatérünk a rutin kezdetére, és ez a 
ciklus mindaddig ismétlődik, mig el nem fogynak az adatok, vagy amlg a 
nyomtató már nem képes több adatot fogadni . 
Az EXIT clmkével visszaállltjuk az eredeti tárfelosztást és a rendszer megszakí
tási rutinját. 
A BSOUTNEW rutin vizsgálja meg, hogy a kilrás a 4-es egységre vonatkozik-e. 
Ha Igen, ak.kor az adatot befrja a pufferba és a puffermutatót eggyel megnöveli. 
A rut in nem változtatja meg a regiszterek tartalmát. és visszatérés előtt törli 
a C kapcsolót, ezzel jelezve, hogy a múvelet hibamentes volt. 
A CLOSENEW rutin szintén csak akkor dolgozik, ha az egységszám 4. Ekkor 
visszaállltja a BSOUT és CLOSE rutinok vektorainak és a megszakltási vektor 
eredeti értékét. Ezzel a pufferban tárolt adatok ki írása megszakad . Ha nem 
akarjuk, hogy ilyenkor adatok elvesszenek, akkor be kell iktatnunk egy várako
zó ciklust, amely addig vár, amíg a puffer írás- és olvasásmutatója egyenlö nem 
lesz. 
Végül megjegyezzük, hogy a nyomtatáshoz szükség van egy kábelra, amely a 
C64-es user portját pl. egy EPSON nyomtató Centronics illesztöjével összeköti. 
A kábel felépftése : 
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*** T:57/1. "** 
USER PORT C:ENTRONICB 

A GND 16 
B FLAG - BUBY 1 1 
e D0 2 
D Dl 3 
E D2 4 
F D3 :5 
H D4 6 
J D:5 7 
K Db a 
L D7 9 

M PA2 - STROBE 1 

A legtöbb Centronics illesztővel ellátott nyomtató ASCII karakterekkel dolgozik. 
Ha a karakterek között van olyan, amely a Commodore 64-es jelkészletböl 
hiányzik, akkor kiírás előtt még egy é.tkódolást is be kell iktatni. 
Az üzemeltetésnél a következőkre kell ügyelni : 
csatlakoztassuk a gépet és a nyomtatót , majd kapcsoljuk be őket ebben a 
sorrenben: először a gépet, aztán a nyomtatót. Ez a sorrend garancia arra, 
hogy a nyomtató a READY állapotba való átmenetkor a CIA FLAG bitjét beálllt
ja. Most töltsük be a gépi kódú rutint, és SYS 52224 utasítással indltsuk el. 
Ha most OPEN 1.4 és PRINT # utasltásokat lrunk a BASIC programba, a gép az 
adatokat a pufferba lrja, és a puffer tartal mát a megszakltások közben kinyom
tatja. A puffer feltöltése nagyon gyors, lgy lehet. hogy a BASIC program már 
rég lefutott, miközben a megszakltási rutin még a puffer tartalmának kinyomta
tásával foglalatoskodik. 
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••• TI58 • „. 
4. l l<ulcsazavak •• t:okenJ•ik t:abl azat:a 

Tok1tn Ut:asit: aa Cim Token Ut:aal.t:aa Cifll 

-Slll 128 END SA931 S9F 159 OPEN SE1BE 
•81 1~ FOR SA742 SA0 160 CLOSE SE1C7 
•82 !3111 NEXT •ADlE SAl 161 GET SAB7B 
•93 131 OATA •ABFB •A2 162 NEW SA642 
SB4 132 INPUT ti SASA:5 SA3 163 TAB< 
•8:5 133 INPUT SA99F SA4 164 TO 
SB6 134 0111 •B081 SA:5 16:5 FN 
•97 13:5 REAO SAC06 SA6 166 SPC( 
•Be 136 LET •A9e:5 •A7 167 THEN 
$69 137 GOTO sABAlll SAB 168 NOT 
SBA 138 RUN SAB71 •A9 169 STEP 
•BB 139 IF SA92B •AA 170 + •8964 
•8C 140 REBTORE •AB10 •AB 171 •BB!l3 
seo 141 GOSUB •A883 •AC 172 • •BA2B 
SBE 142 RETURN SASD2 •AD 173 I •BB12 
•BF 143 REM •A939 SAE 174 •BF79 
S90 144 STOP SA92F •AF 17:5 AND SAFE9 
S91 14:5 ON •A949 S90 176 OR s AFE6 
•92 146 WAIT •9920 se1 177 > 
•93 147 LOAO sE16B SB2 179 
• 94 149 SAVE SEl:56 SB3 179 < 
•9:5 149 VERIFY SE16:5 •94 190 SGN SBC39 
S96 1:50 DEF •8383 t:8:5 191 INT SBCCC 
•97 1 :51 POKE •9924 SB6 192 ABS SBC!IB 
•99 1:52 PRINT• t:AAB0 S87 183 USR •0310 
S99 1!13 PRINT SAAA0 s8e 184 FRE •8370 
S9A 154 CONT •A69C •89 185 POS •839E 
•98 15:5 LIST •A69C S8A 196 SOR SBF71 
S9C 156 CLR SA65E •8B 187 RNO sE097 
s<;>O 1!17 CMD SAAB6 sec 199 LOG S89EA 
• 9E 159 SYS SE12A •BD 199 EXP •BFEO 
•BE 190 cos SE264 SBF 191 SIN SE26B 
SC0 192 TAN SE2B4 •Cl 193 ATN SE30E 
.-C2 194 PEEI< •BS00 SC3 195 LEN •877C 
• C4 196 STRS S946:5 •C:S 197 VAL S97AD 
•C6 199 ASC S97BB •C7 199 CHRS •86EC 
.-ce 200 LEFTs •871!10 SC<i' 21111 RIGHTS S872C 
SCA 202 1110• SB737 S'CB 203 GO 

A táblázatban először az önálló utasltésszavakat soroltuk fel ($80-$A2), majd 
azokat, amelyek mindig egy másik utasltéssal együtt fordulnak elő ($A3-$BO). 
Ezt követik az algebrai és logikai ($AA-$BO), majd az összehasonlltó múveletek 
($61-$63), végül a BASIC függvények ($B4-$CA). 
A táblázat utolsó sora a GO kódja, ugyanis a GOTO utasltás GO TO formája is 
megengedett. 
Az utasrtásszavak mögött, ahol szükséges, feltüntettük a megfelelő ROM rutin 
kezdöcl mét. 
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••• T:59. • •• 

11EGNEVEZE6 

LOAD/VERIFV-KAPCS. 
Tlpuakapcaolo 
INTEGER kapc•oio 
BABIC prg. kezdet 
BASIC v a lt . kezdet 
BASIC toab ke zdet 
BASIC t.....t> v ege 
BASIC • z ov. ke zdet 
BASIC RAl1 vege 
Aktua lt • • c>r• z. 
FACel 
FACe 2 
CHRGET 
CHRGOT 
TXTPTR 
6R SVS-n•I 
AC svs-ne l 
XR BVS -ne l 
VR SVB-nel 
USR-ve ktor 

• IZIA 
• IZID 
• IZIE 
S"2.8 / S"2C 
• 2Dl •2E 
•2Fl • 3111 
• 311• 32 
• 33/• 3'4 
• 371.:S8 
$39/ .-::sA 
• 61-• 66 
• 69-• 6E 
• 7 111 
• 7 6 
• 771• 78 
• 3 111F 
• 3121C 
• 300 
• 3 0 E 
*3111 • 312 

C12S 

• 0C 
•lllF 
•1111 
• 2Dl • 2E 
•2Fl • 3111 
•31 1•32 
• 331 • 3'4 
• 3 :51 • 36 
• 391• 3A 
• 3Bl• 3C 
• 63-.óB 
• 6A- • 6F 
• 380 
• 386 
• 3Dl• 3E 
• 0:5 
• 06 
•1117 
•1118 
• 12191 • 121A 

Amint az a táblázatból 1Athat6, a 64-esre vonatkozó clmekből úgy kapjuk meg 
a megfelelő 128-as elmei, hogy ahhoz kettőt hozzáadunk. 
Ez érvényes a BASIC értelmező mutatóira is a CHRGET rut lnlg. 
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Megnyílt a NOVOTRADE Rt. 
COMMODORE User's klubja! 

SZOLGÁLTATÁSAINK: 

- klubtagoknak szabad gépidőt és szakiroda lmat 
biztosítunk. 

- közületeknek és magánszemélyek részére e 
16-os, C 64-es programozói, valamint speciális 
tanfolyamokat szervezünk. 

RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁS: 

2c 
Számítástechnikai szaküzlet 

11 36 Budapest, Balzac u . 35. 
Telefon : 402- 954 

Gábriel László klubvezetőnél 



Ara· 319, Ft 

SZÁMiTÁSTECHNIKA A KÖNYVESBOLTOKBAN 

NOVOTRAOE - 2C ÁRUHÁZ 

1136 Bp Balzac u 35 Te! <402-954 

Az alább felsorol t üzletekben már az Önök rendelkezésére állunk· 

ÁLLAMI KÖNYVTERJESZTŐ V - NOVOTRADE 2C 

BUDAPEST 

Tanca cs KOnyv !lboll 
1073Len nkrl 17 
Te!efOI" 422-176 

Müuatd Könyvjruhh 
1061 Llszl Ferenc 1ér9 
Telefon <420-353 

' 

MÜVEL T NEP KÖNVVTERJESZTÖ V. - NOVOTRADE 2C 

PÉCS 

Zrinyi M kl6s KOnyvesbolt 
76?1 11al u 25 
1 o elon 12-1 28J.i 

SZEGED 

Tömörkény Könyvllaboll 
6720 Lenin krl. 48. 
leleten 62-21453 

SZOMBATHELY 

Savaria Könyvosb<l'I 
9700 Márl11ok tere 1 
Telel:.m 9•· 1234 1 

VESZPRÉM 

KOlcsey Ferenc KOnyvesbOll 
8200 Koasulh l u 8 . 

DEBRECEN 

Szak· éa lemerener(eazt6 
l'füiyváruhA.: 
„.)24 H\IOY8JIU 8 
Telefon 52-23237 

SZOLNOK 

Szigllgell KOnyveaboll 
5000 SAgvárl krt. 35 
Telelc:on 56-1 1133 

Minden érdeklődöt szeretettel vár 
ezAKV. a Müvc!I Nép és a NOVOIBADE RT 1 
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