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REDAKTÖREI{

Föreningens å!shöte son hölls den 10

nars valde föIjande stYrelse 1990:

claes schibler. ordförande
John Hanssen, kassör
Jan Alexanilersson, reila*lör
Ake olsson, sekreterare
Börj e Hå11, progranbankir
Mikael Nordlin
Peter 01sson
Per Rundlquist

vi återkonBer nred protokoll f!än
årsoötet och hed reviderade stadgar
i nåsta nuEeer av Progranbiten.

PB 90-3 beråknas konna ut unaler
våreD 1990 vilket betyder att du bör
sända in bidrag och tips j.non 14
dlagar efrer det du fått PB 90-2'

Det finns nu underlag för 6 nuDl0er i
år genob att tidningen fyl1s ned 3-4
åte!koenande artikelserier :
Uccoverns XB, Tigercub, SnedLow XB.
Dessa ger 12 sidor i. tidningen.
DessutoD kanske alet konner ned 3

si.dor från Peter {alker sä att PB

kan ges ut ned 6 nurAner teil vardela
ninst 12-15 sido!. on det inte
ionroer något från nedlenearna kolune!
Progranbiten att ges ut i detta
skick.

Det ha! ko0nit in nera artiklar nu
unde! 1990 än unaler hela föra älet
från fö1j ande eedlennar: L-H
Andersen, Änders Persson, Bertil
Stenfeldt, Ärne llennberg. Bo Ärne
Östborg har sänt in en kopia av
Corcomps RS23 2 /Plo-eanual och skri-
ver att sta! NL-10 har tungerat bra
med kortet. Från utlanalet har nYa
arliklar koinhit från l'lccovern.
Tiqercub och slleallov. Dessa artik-
lar har kodeit utan at! föreningeD
bestä11t eller betalt för flex-
skivorna.

L-H Änalersen, BleqdanneD 2 IV,
DR-8000 ÄRHUS c. Dannark är även
i.ntresserad av TI-?4 och kan tänka
sig att skriva regelbundet i
Plogratnbiten on TI-74. Du so& vilI
låsa om detta sänd in önskenåI ti1l
redaktören.

sänd dina bidrag direkt ti11:
Jan Älexandersson, springarvägen 5,
3tr , L42 6I TRÄNGSUND.

Redaktör: Jan Alexande!ssoD
Utnanarredaklör : Änalers Persson
Prograebankir: Börje HälI

FöreningeDs adress:
Föreningen PrograrDbiten
c/o schibler
Iahlbergsgatan 9 llIB

s-121 46 JoIiÄNNESHoV
sver ige

Postgiro 19 83 00-6
I.ledlensavgiften för 1990 är 120:-

Datainspektionens liceDsnuldmer:
8 210048 8

ADnonser. insatta av enskild nedIeID
(ej företag), son gäl1er försäIjning
av roduler eIIe! andlra tillbehör i
enstaka exemplar å! grati.s.

övriga annonset kostar 200 kr för
heI sida. För lösblad (kopieras av
annonsören) son skickas med tid-
ningen gäLler 200 kr Per blad.
Föreninqen f örbehåIler siqr !ätten
att avböja annonser so& ej hö! ihop
eed föreDingens ve!ksaohet e11er ej
på ett seriöst sät! gä1Ier förså1j-
Ding av oliginalexeDplar av Prograb.

För koanersiellt bruk gål1er detta:
Mångfaldigande av innehå]1et i denna
skrift, helt eller delvis år enlrgt
lag o[ upphovsrätt av den 30 decen-
ber 1950 förbjudet utan dedgivande
av Föreningen Prog!anbiten. Förbudet
gä11er varje forn av mångfaldigande
genom lryckning, duplicering. sten-
cilering, bandinspe 1ni.ng , diskett-
inspelning etc.

föreningens tillbehörsförsåljning:
Följande tillbehör finns att köPa
genoE att &otsrtaraDale belopp insätts
på postqiro 19 83 00-6 (po!to ingå!)
Änvåndartips hed t'lini ltenorY 202-
Nittinian T-tröj a 40: -
99er dag. 72182, !-5,1-9/83(st) 40:-
Ni rfi ni,n årdånd 1983 50:-
Progranbiten årgång 84-89 (styck) 50: -
TI-Forth llanual 100:-
He1 diskett ur programbanken (st ) 30: -
Enstaka program 5:- st + startkost-
nad 15 kr per skj.va eller kassett
(1 progra$=201ir, 3 proqran=30 kr).

ÄNNONS: (öpes expansionsbox ned
eller utan kort ti11 TI-99/4Ä ocn
RGB-I[odul at or . Kent Ärvestranal.
telefon 0511-5?2 11.
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IJT}lA}I IITGEN

av ÄDders Persson

Det var ett tag sealan son nägot syn-
tes under rubriken Utbaningen. Jag
ha! nästan gIönt hur det stavas-
llen även on ni kanske har trott nå-
got annat. har varken spalten el1er
dess redaktör gått unde! jorden. I'led
alessa låtsasvintrar har den inle ens
varit under isen I

on du har något probleE, eller Iös-
ningen tilI ett ganDalt, hör av dig
till rnig. Ädressen år !y, vilket
också är den huvudsakliga aDledning-
en till den här 1i1la artikeln. Ädr:

Änalers Persson
Drottninggatan 35, 2 t!.
341 36 LJI'NGBY
Telefon 03? 2-84? 63

vill ni ha något att funilera På, kan
ni ju 1äDpligen länka ut något son
ökar intresse! för föreningen P!o-
granbiten, i stäIlet för tvärton.
Ätt antalet oedlennar ninskar torale
vä] inte ha undgått någon. Det vore
intressant neal en diskussion on vaal
son kan göras för att åndra På den
tendensen.

I dag finns det ju betydligt ner ka-
pabla naskiner än 99:an, naskiner
som dessuto& inte kostar en för-
bögenhet. Det år knappast förvån-
ande att ile entusiaster, son är
til1råckligt intresserade för att gå

ned i en förening av det hå! slaget,
ger sig ut på jakt efter Dya datore!
att studera.

Trots detta tycker jag att vå! Texas
är en intressant skapelse. Jag
håller ned !,ennart ThelaDaler. Ingen
annan dator har lockat tiII så många
glada skratt. Det år nalurligtvis en

av alrlealningarna till att en dator,
son i rihligheteDs Dann bordle vara
utdöd för länge sedlan, fortfarande
anvånds över hela världen. Hur stort
ä! i alag intresset för ÄBc 80?

Tyvärr kan inte föreningen vara hur
11ten son helst, o$ verksanheten ska
kunna kvarstå, De ökaile internation-
ella konlakterna som tagits, nycket
tac* va!e Jan Älexandersson, ät ett
steg på vägen Dot en förnye1se.
finns det andra?

FÄ.IRWARE R - Ä. - GREE}I

Nya Fair*are-ski.vor från canada kan
fås fråo progra&banken iör 30 k!/st

MÄcRoAsSEMBLER vERsIoN 8 (dec 1989)
(32 kB och EÄ, XB, TI{ eller Fr)
Rlhs på på 3 skivor. Tidigate ve!-
sion bö! ej använalas eflersorL den
kan asseeblera fe]. Detta gäl1er:

- sBo, sBz och TB ned negåtivt tal
- rad nedl 1ängden nol1 kraschar

llelt nyskriven dokubentation:
- User's cuide (8 sid)
- Asse[bler l,anguage Reference(3] s)
- l{acro Descrlptions & Iriting(11 s)
- 9900 cPU Reference (10 sid)

l|lytt $acro-direktiv, SoPcoDE,
nöjliggör definition av nya maskin-
kodsinstruktioner för t. ex. 9995.

LINKER VERSIoN 3 (okt 1988)
(32 kB och EÄ, XB, TT el1er F{)
Ryris på 1 skiva. Det finns även en

IJIBRÄRIÄN-skiva soh ej åhdrals.

T1 ITRITER VERSION 4.5
(32 kB och EÄ, XB, TV, II eller Fv)
Ryns på l skiva och har en förbätt-
rad editor. I,lanual 8 sialor. Forea-
teralen kan ställas in så att följ-
ande tecken kan användas fritt.
vil*et inte gäller TII,I och F{B:

- & lecken 38: unde!strYkning
- o tecken 54: fet stil
- r tecken 42: adresslista
- ' !ecken 94: bl.anktecken

IfULTIPLÄN vERsIol{ 4.0 (nov 1989)
(32 kB och nodul MuItiPIan)
Det finns 2 otika skivor:
- stanalard-versionen (1 skiva)
- cRÄ -ve!sionen (1 skiva)

1000 woRDs
(en bild säger ne! än tusen ord)
är en ny FairHare-skiva son kan be-
stäl1as från progranbanken. De! är
skrivet av Norhan Rokke och är ett
progran so$ omvandlar Tl-Ärtist-
bilder till ett fornat son kan skri-
vas ul av fornatteraren i Tl-iillter-
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ATT KRYI"IPA PROGRÄ.M
av Anders Persson

I ett antal artiklar i tidningen har
på senare tid behaDdlats frågan oh
att krynpa storleken Pä Progran,
frånst asserdblerprog!an. Ued undan-
tag för eD artikel av Mikae] Nordlin
i PB 89-2, tycks alen geDensalula
näDnaren för dlessa artiklar vara atl
ingetl egentligen vet hur nan gör.

Ätt lära sig själv

Datorer ä! intressanta apparater.
För alen son ger sig in pä upptäckts-
fård i den lustiqa värld sob finns
uDiler skalet i apparaten, är det
tätt att bli fascinerad av ilet san
ser. oDskan att få datorn att dansa
efter ens egen pipa leder ofta ti1l
att llan provar sig frae efter egna
id€er, så gott del går. När sen alen

förb... apparaten inte viIl ta
råttelse. b1i! id6erna allt vildare.
Det ena lil1a fixet följer det
andra, tills Dan plölsligt snubblar
över något sot! fungerar, eller åt-
ninstone verka! fungera. En aha-
upplevelse son få! en att sväva På
sr0å noln en stund, eller i aIIa faI1
tills nästa bug dyker upp.

Problenet Ded den hår när&ast slunp-
artade strategin år att nan i. regel
hittar lösningar son inte har någon
annan bra egenskap än just den att
ale !åkar fungera. om !0an inte stä1l-
er större krav än så på sig själv,
elfer, soh ofla ä! fallet för en nY-
börjare, inte vet vilka krav nan
borde stå11a, blir slutsatsen uppen-
bar. Ä11t son funqerar år bra.
Fortsätlning följ er, ned upp!epande
av dåliga 1ösningar. "De f\rngerade
ju förra gången."

Att bita sig i svansen

När ens sanlaile erfarelheter våxer,
gapar Dan över allt större upp_
gifter- Ju större prograrnden blir,
desto värle blir det att hålla ord-
ning i en kod, sos redan från början
år fu]l av Dedärvda fix- Äntalet
fix tenderar dessuton att öka pro-
portionellt ned kvadraten på kodens
storlek, eller något åt det hållet i

alla fa1l. Efterson de flesta fix
lar plals (bortsett från ile so$ be-
står av att Dan raalerar allt som

orsakar felneddelanden) . uppnår nan
tj.Ll slut en övre gråns tör hur
stort ett prograh kan b1i, Varje
nytt fix ninskar möjligbeten att
överblicka koden, vilket leder ti11
att nya tix behövs, och så vidare.
I{nappast ett t!evligt eko!rhjuL att
fnatta runt i. Det är bala att
hoppas att datorns binne år litet,

cenon att man inte redan från början
har en god och systena!isk ordning i
sitt progra[l, har resultatet blivit
det beröoda spaget t i syDalronet . Pro-
grannet å! sä tillkrållglat att dess
futrktion kråver ständiga hodifika-
tioner, vilket Ded tiden leder tiIl
att Binnet lnte råcker ti1l, varvid
nya, ner elle! eindre snarta, nodi-
fikatio[er behövs, och nya fel
intörs.

Ätt börja i rått ände

Det gä1ler alltså att se !il.l att
Dan inte behöver ge sig På ett fär-
digt progran, son inte låDgre får
pLats, och ned knipslugå netoder
elieine!a enstaka bytes hår och var.
Detta oftast till priset av att pro-
grannet blir ner och ner obeg!iP-
ligt. vad ska Ean alå göra i stället?

Den bättre vägen heter Planering,
vilket år alet sanma som konsten att
tänka efter före. Ett Proqra[ soD
utsatts för p1ånering unde! sin
tillkonst, fungerar i.nte sämre för
det. Dessutom blir det inte he1ler
störle. Detta beror helt enkelt På
att det inle tinns så DYcket i ett
sådant program, soh inte är avsett
för det son prog!am!0et faktlskt gör-
Franför a1lt albetar progra[met tned

en datastruktur som På ett eller
atlnat sått är optinalt anpassad till
uppgiften. En väl avpassad data-
struktu! ä! Dog det nest värdefulla
ean kan skaffa sig. llotsatsen
gälter också. Något ner tungarbetat
än en dälig datastruktur får nan
leta efter.

PROCRA}IBITEN 9O-2



Hur våljer oatt då rålt alatastiuktur?
Ja, vail son år "rätt" kan naturligt
vis oftast diskuteras. Dessuton är
det så, att han inte alltid kan ha
en ilatastruklu! so& är optinal för
alla de ope!ationer soll nan kan
önska sig, Den den kan vara en bra
kompro$iss. (Här ska det erkännas
att jag år ute på tunn is öve! djupt
vatten. Det påstås näoligen att det
inte finns några bra konproldisser.
En konproniss är bara en lösling so$
gör alla inblandade parter lika
nycket förbannade. )

Men nu får vi skaka av oss den Pro-
saiska verkligheten, och se på Dågra
bra teorler för hur det kan gå ti11.
Ått våIja en brå datastruktur år
nåmlisen inte al.ltid så Iätt.

Först. vad &enar jag ned alata-
struktur? Ja, son fraDgår av nalDet
är alet strukturen på den infornation
sorn tiah önskar behandla. Ä1lt sob
finns i en dator är abstrakt. Vi
skapar oss sydboler föi alen verk-
tighet vi vi]] Danipulela på något
sått. Detta av deD fullgoda anled-
ningen att vi inte kan ta hed oss
verklj.gheten in i datorn. Ska vi
skaffa oss ett register över bilar,
blir det probleh så snart vi för-
söker köra in volvon i 99:an.
!1öjliqen finns det någon liten
japansk plålbulk sob går in, ben jag
tvivLar på det. vi får i stållet
representera bilen på något annat
sätt. med en låtsplig synbol. Hur den
synbolen ska se ut. beror på vad vi
vi1l göla Ded den. vill vi skriva
en lista på bilnärken kan vi lagra
texten "volvo" son eD textsträng.
llen ob vi viI1 råkna ut &edelvärdet
av bilarhas pris. behövet vi i
stä1Iet lagra talet 1?5000.

DatastruktureD är a11tså en fråga on
vilkelr inlormation vi tagrar i da-
torn. I{eD det är också i ninst lika
hög grad en fråga on hur delarna av
alenna lnfornation år kButna ti11
varaDalra, Oh vi först önskar en
lista över olika bilmå!ken, oc}-
sedan, når vi funnit ett sob vi år
intresserade av, vill se vilka
llodeller soh finns, och slutligen
vilka variante!, har vi plötsligt
nya krav på vår datastruktur. En
hierarkisk struktur kan kanske vara
Iånpllg. Den kan se ut så här.

Änclra (------ VOLVo ------) bärken

440 480 740

GLT
Turbo

Turbo CLE

GLT 16V
Turbo

ser ilu vad strukturen likna!? Det är
et! träd. fast vänt UPP och ner
Trädstrukturer år vanliga i oånga
plogra$. Sanbandet nellan de oIlka
delarna av t!ädet kan exenpelvis
inpleeenteras lied hjälp av peka!e.

Det ha!, uniler de egentliqen ganska
få år son alatorer liknande alagens
har funnits, skrivits nassor om det
bär. Ftabför allt På senare tid.
täs gärna någon sådan bok. orL du
inte har någon tilI hands, kan du
försöka Ded Utnaningen i PB 84-4.
Dår finns ett resonenang kring upp-
byggnaden av en alatastruktur för ett
reqisterprograb. DeD kan fuDgera
soo en god illustration till ett
! rrr vd9q9eug >J. ( (.

Nu är ett gott resoneuang i den
stilen naturli.gtvis inte en garanll
för att nan kollner frar till det
bästa svaret. Men ju mer du för-
söker, ilesto be! 1år du dig av er-
farenheterna. Dessutom kan du ju
lära dig av resultalen i böckerna
ocksä. Men bekynra dig lnte bara on
hur du ska tagra det au vilL, utan
äveo om vad du egentligen behöve!
lagra. Tänk på det engelska ultryck-
et "Inforbation You use, data You

söndra och härska

Nä! man vä1. har bestänt sig för hu!
infornationen ska lagras. återslår
alet soD var problellet från början,
nånligen vad nan ska göra hed den,
Hå! gäller i hög grad att Dan inte
ska ta sig al]t ]tattnet öve! huvualet
santidigt. Dela upp uppgiften i sroå-
delar. Delarna ska vara tiLlräckligt
s[å fö! att ilu ska kunna ö\'elblicka
varje de1 för sig. Kan du inte dela
upp programnet så här, är det kris'
Ilen det ä! in!e ditt progranmerings-
kunnande alet år fel på. Du har bara
inte förslått uppqilten i sig. A1la
uppgifte! består av mindre ilelar.
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För att göra uppdelningen behöver du
inte veta ett skvatt on progra&loer-
ing- Det bebövs inte förrän delarna
ska inplementeras på något sått.

Ilur stså alelarna ska vala beror inte
bara på uppgiften. Det beror ä1,en på
prograDrnerarens skicklighet- Of ta
kan nan se klart avg!änsade delar i
uppgi!ten, alelar soID dock ä! allt!ör
stora i sig. Då får nan dela del.ar-
na, eventuelLt i flera sleg, tills
de år tiLlräckliqt sliå för att nan
ska kunna hantera alen.

Elr annan sak at! iakttaga ä! kon-
nunikationeD ne1lan alelarDa. Ju
ni.nalre inforeation son behöver
skickas nellan de olika delarna,
desto båttre har du lyckats dela upp
progradnet i logiskt avgräDsade
de1ar. Detta minskar också lisken
för att en del ståller liLL ned
problen för en annan. Därmed ninskar
behovet av Dindre välbetänkta fix,
och fö1ja*tligeD gradlen av elånde.

Det är bra att börja oed att rila
lite skisser över de olika delarna.
och försöka tänka sig vilken infor-
nation soD behöver sänalas nellaD
dessa de1ar. Verkar det svårt? ce
då upp. I alag. }{en fundera vidare 9å
lediga stunder. I norgon är e! nY
dag. Kon ihåg att f.ite våndor före
elieinerar nycket vånda i slutänden.

Nä! inget annat hjå1per...

Nu å! verkligheten tyvårr såalan att
ean 1ång! if!ån alltid vet tillräck-
ligt hycket on en uppgift, når ilan
börjar på ileh. Efterson0 nan inte vet
att man inte vet alIt, går det ju
inte heller att våDta på att vetan-
aiet ska kohroa. I'lan vet ju inte att
nan har något att vånta På. Men när
oan har skrivit på proqran&et en
tid. brukar det b1i uppeDbart hur
det skulle ha sett ut från början.
!,ite alg på sig själv konstaterar
tran at! I'on jag bara hade vetat
aletta iDnan, då skulle jag gjort det

Gör det då. Bara för att du ha! fätt
fan i båten, behöver du ju inte ro
ho[on i lanil. Tippa honon i sjön i
stä11et. s1äng progranmet i pappers-
korgen. och börja on, nu när alu vet
precis hur det ska qå tj.l.l. Nu er

han helt tokiq, tänker ilu kanske.
slänga det son jag jobbat fran eed
sådan oöda? och alltihop !

0n du länkte så, sla du tänka två
mj.nuter ti11, innan du läser vialare.
Du hade ju redan från början delat
upp programnet i olika delar- Gjorde
du det någorlunda vettigt, och det
brukar vara lättare, behöver du
förhoppningsvi.s iDte åndra på a1la
ilelarna nu, sl.äng de son besvälar
dj.g, och behå]I ilet sod är bra.
Resultatet blir betydligt bättre.
Dessutoo !a! det antagligen inte
längre tid helLer. efterson du ned
ett Alexahderhugg har befriat dig
från en nassa ila&tida trubbel.

strukturerad progral0nering

Ett Dodernt uttryck. tlånga bokstäver
(25 stycken faktiskt). Nästan so[l
"hokus-pokus". vad är det då? Ja,
att del år betydl.igt ner än en snygg
koal, ned ko&sentarer [ed Dänga
asterisker i, det har alu nog insett-

För det första: Tänk etter vilken
infor&ation du behöver för alt kunna
lösa det probleb son du har.

För det andla: TåDk efter hur de
olika bitarna av inforDation ska
vara kopplade til1 varanalra.

För det tredje: Tänk efter vilka o-
lika delar som din uppgj.ft kan sepa-
reras i, och hur dessa konnunrcerar.
Delarna kan även ha geoensamt
i.ntresse i operationer på informa-
tionen, operationer son kan bIi
sj å1vständiga underprogran. På sä
sä!! sparar du på minnet i maskinen
också.

För det fjålde: skriv delarna. (N\r

är det a11tså dags att göla någol.)
Testa de enskilda modulerna så Långt
det är möj1igt. Det blukar bli en
del att fundera över när ale ska
trivas ihop ändå,

rör det fente: cläds åt ditt nya
progra&. soh båale fungerar bra,
efterson alet är väl genohtänkt, soo
är 1ätthanterligt når du vi11 1ägga
till något nytt, efterson det är vä1
genon!åDkt, och son inte behöver en

hassa ilunma fix, efterson det är vå]
genobtänkt -
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ATT BYGGA UT DIN TI_99/4A
av Jan Alexanalersso!

Du bör !örst skaffa en Extendea
Basic-nodul. Det finns åven en
förbättrad dodul från Trilon
nä$ligen super Extended Basic.

Nästa stora steg är att skafia en
expansionsbox neal plats för 8 kort.
Du kan försöka alt få tag i en
begagnad genon att aononsera i
Progradbi.ten. Den bör aLltid
bestyckas ned ninst tyra kort:
- Interface-kort ti11 99/4Ä
- Expansi.onseinne 32 kbytes
- Diskkontrollkor!
- RS232/PIO-kort

DISKKOIITROLLKORT

Det vanligaste är att ha ett TI ori-
qinal-kontrollkort ned en fu1lhöjds
shugart 90 kbytes (360 sektorer)
flexskiveenhet. Du bör allvarligt
fundera på att byta ut skivenheten
oot två halvhöjds dubbelsidiga enhe-
ter. En ny TEÄc - f lexs kiveenhe t (kla-
rar både DS/SD ocb DS/DD) kostar nu
690 kr + Boros i sverige. Du konrne!
då att få 2x180 kbytes al.v.s. tYra
gånger större kapacitet ån tidj.gare.
OE du har en fristående {stand-
alone) kontrollenhet så klara! den
endast eDkelsidigt d.v.s. 90 kbytes
år baxinuD även on du byter flex-
skiveenhet. Äl1a kontrollkort i ex-
pansionsboxeo klarar dock dubbel-
sidigt.

Du behöver åven en Y-kabel föt kraft
sor! enkelt kan tillverkas {sed löd-
ning) lled alelar soD finos hos ELFÄ
s.fl. De slrruvhåI soD iinns i exPaD-
sionsboxen passar tör den försla
halvhöjdaren son sätts til1 vånsler.
Den andra ti1l höger kan !.ex. för-
ank!as genon att en tunn aluminiue-
p1åt ned fyra skruvhål anvånds, soh
täcker båda enheterna med tvä skruv_
håI för vardera. Skruva fast pläten
i de två hå1en son fin!1s i den höqra
flexskiveenheten. skjut sedan in de
två enheterna och skruva fast de två
skruvarna ti]I vänster så att box,
aluminiunplåt och flexskiveenhet
sitter stadigt.

För dataöverföriDg behöver d.u en

ilatkabel med kontakter till de två
f lexskiveenhe terna. Du kan enkelt
göra den sjä1v utan Iödning ned
hjä1p av ett skruvstäd son pressar
fast konlakterDa på kabel!. 1 första
hand bö! du ha en qenensah kabel för
de två enheterna som även anslutes
ti1I konta*ten fö! interna enheter.

Du nåste åven ändra byglingen på de
två flexskiveenheterna så att ale

btir Dso och Ds1 vilket motsvarar
DsKl och DsK2. Det kaD finnas en re-
sistor-pack so[ skall tas bort från
ilen enhet son sitter närnåst kot!-
trollkortet, bedan den soE sitter
Iångst bort behå]1es. TE-[c anvånder
större resistanse! så dessa *an ej
plockas bort, nen de kan Paral1e1l_
*opplas från flera enheter ulaD pro-
bl ed.

DOUBLE DENSITY

Det fiDns åven nya kontroll*ort från
corcomp och Myarc som ha! nöjlighet
att styra 4 st DS/DD-enheler (1440

sektorer) så att du får 4x350
kbytes. För Corcoep-ägare finns det
en nodifierad PROM från !tG. Yarc
linns även i en variant med ?20
kbytes DS/QD ( 2880 sektorer).

TO}1 PC XT-BOX

Jag har sjäIv en extra Pc xT-Box med
tre flexskiveenheter och en hårdd.isk
(plats för 4 halvhöidare). En ton
sådan Pc XT-I,åda kosta! idag 390 lr
+ r[oDs. Nätaggregat fö! 150 l,l kostar
490 k! + moms. Dessa qer ner än 15 Ä

från +5v och ner än 4,2 Ä från +12 v
(värdena gä11e! 135 r,l-nodellen) -

Detta är troligen !i1lråckligt för
4 ilexskiveenheler och t hårddisk,

REFERENSf,R

PB 85-3: Corconps diskkontrollkort
PB 88-1: Ilyarcs diskkont!ollkort
PB 88-2: Ätt minnas ned magnetisrfl
PB 88-2: (raft tiII separat drive
I'licropendiur dec 1988: Disk drivln'
Miclopendiun jan 1990: Expalding TI
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DATAF'II,ER UTAN TARAR
av Peter Valker, TI*l'{ES, Englani

DenDa artj.kel syftar till ått för-
klara Dysterierna neal datafiler, soo
inte är bra tåckta i bruksanvisning-
en (User's Reference Guide) och son
kan verka oycket törvirranale för ny-
börjaren. Även on d! bara har
grund-datorn och kassettspela!e,
konmer jag att fölklara hur du kan
anvånda datafiler.

Du kanske har läst bruksanvisnlngen
och vadiat genon inforbation oe fil-
processering. nen konf rontationen
eed valet nellaN INTERNÄL/ DI SPLÄY.
FIXED/VÄRIÄBLE. RELÄTIVE/ SEQUENTIÄIJ

kanske hat gjort dig undranile:
- När ska jag använda de olika?
- vilka år dess fördelar?

OE detta verkar iDtlessant så är
denna artikel för dig.

VÄD ÄR EN DÄTÄFI'J?

En datafil är en följd av inforna-
tion soe lagras på något nedia son
t. ex. kassettband eller flexskiva.
ED sådan fil är oberoenale av alet
BAslc-prograb son läser och skriver
till fi1en, och är helt annorlunda
än DÄTÄ-salserna soh används inon
ett progran, vilka inte kan äDdras
av progran[et. Alla externa enheter
til] datorn används inte för data-
Iagring, hen det sått soo datorn an-
vänder för att ko$nunicera ned dessa
är Lika både för enheter eed och
utao lagling. Filer anvånds således
både tör datalagring och för att
sånda infornation til1 skrivare och
Eoalene! n.n. De yttre enheter (de-
vice) son fungerar oeal T1-99/4Ä är:

CS1 och CS2 Kassettspelare (2)
DsRn (n=1-3 ) Flexskiveenheter (3)

R5232, e5232/2 serieportar (2)
PIo Pala11el1port
SPEECH Terninal Eilulator II
ÄLPHoN Terninal Enulator II
I{INII,lEll (4kB) }'1ini. l'lenory
ExPllEM2 (24k8) Mini llemory +32kB EH

Uppenbarligen är endast ett fåta1 av
dessa enheter använalbara för data-
Iagring. IIed hänsyn ti1l det stora
antalel enheler son alatorn kan kom&a

att behöva kosnuni.cera beal och att
99/4Ä behöver tillilela en ninnes-
buffert iör varje enbet. så öPpnas
filerna rDed oPEN vid kotrDunikation
och stänges ned closE nå! detta år
avslutat, Detta begränsar det buf-
fertutrynne son anvåndes. När filen
öppnas så tilldelas alen ett Dummet
rdellan l ocb 255 sob sealan används
rär datorn ska skriva och låsa
filen. Enellertial kan endast tre
filer öppnas sablidigt oD inte cÄLL
FILES (N) anvåDdes innan piogrannet
startas. N är det naxi.nala antalet
filer son santidigl kan öPpnas, UPP

!i11 nax 9 (CSl och cSZ kan anroPas
utan hänsyn tiIl CALL EILES ö.a.)

HUR ÄR EN DÄTÄFIL ORGÄNISERÄD?

Son när det gä11er åLI datai[forba-
tion, år datatiler en strön av bi-
Dära ettor och nollor. Dessa grup-
pelas i 8-bit "bytes" så att varje
byte kan anta 255 olika vården.
Dessa bytes lan alvändlas för att
represen!era tecken med användning
av ÄscII-kod, elter konbineras På
andra sätt för att representera
flyttal. En datafil kan bestä av
inget annat än en ostruktuleraal
strön av bytes. sådana filer kallas
PRoGRÄM-filer efterson detta ä! det
sätt på vilket BÄSIC-Progrannen
sjä]va lagras ned sÄvE. PRoGRÄM-

file! kan ej konnas åt från BÄsIc
för l agr ings ändanå1 , även om doduler
soD Personal Record (eepinq (PR()

använder denna forn av datafil. Äl1a
liler sob kal| koDEas åt av BASIC har
va!ierande slruktur så att filen
delas i ett an!al poster {recorilsl ,

vilka var och en innehålLer ett
eIler flera elebent (itens). Det bör
påpekas att bruksanvisningen inle
f örklarar skillnaden ne1lan poster
och elenent på ett bra sätt. Jag
hoppas att jag kan göra detta På ett
*Iarare sått. om vi antar att data-
filen bestå! av en li.sta av nanD och
aalresser. som vi vill dela så att
varje nahngiven Person iät en Post
och inoll posten finns det flera ele-
nent son förnann, efternann, gatu-
adress, postadress o.s.v.0m filen å

andra sialan innehå11er skriven text,
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så är det praktiskt att välja en
textlad i valje post. Det är norn-
alt inle neningsfullt att ylte!Ii-
gare dela railen (t.ex. ett ord Per
elerDent) så lext har vanligen endast
ett elemen! per post d.v.s. ilen kon-
pletta raden. Når du vi11 lagra
infornatlon i datafilen, näste du
först strukturera din fi.l: vad ska
varje post bestå av, hur nånga ele-
nent, vilken tyP av elenen! (nune-
risk/strängtyp) , och hur 1ångt ska
varje eleDen! va!a. Nå! alu öppDar en
fiI, kräver BÄSIC att d\r sPecifice-
rar några av dessa attribut i ett
oPEN-kohDando- on du ihte gör det så
konaer vissa förutbestä[da (default)
attribut alt användlas soe kaD vara
helt ti11räckLiga i nånga faI1. Låt
oss nu titta på oPEN-konDandot och
vilka filattribut so& använals '

ATT öPPNÄ EN FIL I.IED OPEI{

Fornatet för oPEN-konhandot år:

0PEN llf ilnuhller: device
[.Dosttyp] [, filtyp]

[ , öppningssått]

Attributen inoB hakparentes år fri.-
villiga (default-vården oe de ute-
lännas) och kan skri.vas i godtycklig
ordning. Oa du t.ex. öppnar eD fi1
not en para11e11 printer-port för 80
kolunnsutskrif t , år det endast Död-
våndiqt att anvånda oPEN i1:"PIo".
Def ault-väralena DISPLÄY och VÄRIÄBLE
80 passar bä!.

ATT IJÄSÄ OCH SKRIVÄ 1ILL EN PI!'

Enbart för att förvi1]a anvåndes
BÄSIC koooandot INPUT för att 1äsa
från en ii1 och PRINT för att skriva
lill en fil. Dessa är sabda koenan-
don son använils för inroatning frän
rangentboldet och för att skriva Få
skärmen. Skillnaden är att filnumret
anges när det gäIler filanvändning:

PRINT *1:"This goes onto a file"

En intressant använd.ning år att on
fil *O anropas gä11er tangentbord/
skärn på sanna sätt soD on inget
filnun&e! skrivits ut. Detta är an-
vänalbart når progrannet ska kunna
väIja utskrift &el1an skärn oct

printe!. Fit *0 är alttid öPPeD och
V'h inrÄ <|ånd:e

Lå! oss nu titta närnare på attri-
buten i oPEN-ko$nandot.

DEVICE (även kallat filnaBn)

Detta Dotsvarar de exlerAa enheter
son finns i listan ovan. son CSI .

I,{INIl,lE}'t o.s.v. På gruhd av den spe-
ciella flexibiliteten son finDs för
disk-lile! så båste varje fil ha ett
nalln, vilke! gör att device-nannet
har filnabDet sor ett ti]lågg d.v.s:

DSK2.ÄDDRESSES för en fil bed nannet
"ADDRESsEs" på f lexskiveenhet 2'

För alla andra eDbeter anväDals eD-
dast dlevice_nannet även on vissa
andra inställningar för speciella
enheter vid behov också skti!es
efter alevice-naonet. PIo.l,F är t.ex.
na[net tör Parallellutgången not
printer Där den autoeatiska rad-
natnihgen skal1 undertrYckas.

PERI'IÄNENTÄ ÄTTRIBUT

Posttyp och filtyp är de enila perna-
nenta attribut bos en fi1 och ilessa
är bestända rär filen en gäng skapa-
ales. I notsats tiIl detta är filor-
qani.sat ion och öppningssätt endast
giltiga för det sätt pä vil.ket man

konhe! åt filen varje gång den öPP-
nas ned OPEN. och kan vara olika vid
varje tillfålle on så önskas.

PoSTTYP (record tyDe)

Denna kan vara FIXED eller VÄRIÄBIJE.
FIXTD-poster har a1l.a sanba långil,
medan VARIÄBLE-poSter kan variera i
Iängd upp till ett angivet maxinum
(t.ex, VARIABLE 96) el1er default-
naxinu& son är 80 föt flexskiva.
RS232 ocb PIO hedan det är 54 för
kassettfile!. on vi tar vårt ovan-
stående exenpel ned en nar0[/aalress-
fi1 och en lextfil, är det klart att
textraderna varierar i länqd och
detta gäI1er åven su$nan av elenent
i namn/adress-filen. Genon att an-
vända poster ned VÄRIABLE läDgd är
det möjligt att sPara utrYnme Pä
lagringsnediat efterson det j.nte
bli! några oellanrun nellan efter-
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ilast skriva. GenoD atl aDvända
UPDATE kan du både låsa och skriva
(en skrivskyddad fi1 katr ej öppDas
ned UPDATE ö.a.). Ued ÄPPEND kan du
endast skliva till slutet av fileD-
P.g.a. skäl sorD är något oklara, kan
ÄPPEND endast anväDalas ned VÄRIABLE-
filer vilket Dågot beqränsa! dess
anvåndbarhet. Jag gissar att skå1et
till detta är att FIXED-filer inte
använder "End of !i1e offset" i
katalogeD för att Peka ut slutet av
den lagrade intoreationen. De son
inte har ett flexskivesysten koeDer
också att bli besvikna över att
kassettspelare enalast kan alvända
INPUT och oUTPUT. En kassett kaD
endast spela av eller spela in -
inte båda santidigt.

FILORGÄNISATIOI{

Denna kan vara RELATM el1er
SEQUENTIÄL. Ef tersoo SEQUENTIAL år
"def ault"-inslä1lninqeD behöver du
aldrig skriva ut delta. lled
SE9SENTIÄL använAning eenas att
efterföljande IIPUT e11er PRIIT be-
arbetar filens poster i nunnerord-
ninE. I &otsats lill detta, kan du
ned RETJATM organisatioD {son
kräver flxBD-poster) 1åsa och skriva
f rån angiven post. T.ex.kolnller:

PRINT {1, REC 5:A

att skri.va vårdet av A till 5:e
posten i filen eller sDarare alen 5:e
eftersoo deD första posten är REC 0.
llär er dessa två forner av filanrop
nyttiga?

När nan uppdaterar eller bearbetar
en fil fiDns det tvä sätt På vilket
infornationen kan anvåDilas. Det
första såttet är att öppna filen och
1äsa hela innehå1let till en IåIt-
variabel (vektor eller batris) - Ett
antal vektorer eIler en tvådihen-
sionell Eatris kan anvåndas otn ilet
finns flera elenent per post. Nä!
all nödvändig bearbetning är kla!,
skrives hela f ältvariabeln tillbaka
ti]l fi1en. Genon att På detta sätt
ladda in alla data till RÄl{-oinnet
kan bearbetningen utföras ganska
snabb!. l,{e$ on ditt plogram är
stort och datafilen är skrynmande,
kan du enkelt överskrida tiIlgåhg-
1iq! internt ninne. I detla fall an-
vänds det andra sättet att bearbeta

eD fil bed hjå1p av RELÄTIVE filor-
ganisation. Islållet för att ladda
in hela filen till ninnet, ]äses
varje enskild post &ed REC nä! den
ska uppdlateras eller bearbetas och
skri.ves tillbaka oå! detta är klart.
Detta kråver uppenbarligen nindre
ninne nen har nackdelen med den fö!-
dröjning so& blir varje gång en post
1äses ned INPUT eller skrives med

PRINT. Att använala REc-nuener liknar
inalexerade elenent i en vekto!. För
att visa delta Iåt oss litta På de
två meloderna att leta genon en fil
fö! att hitta en post eeal strången
"(er!lit" och lågga tilL så att den
blir "KerBit the Frog".

10 RE}I METOD 1
50 DlM Ä9 {50)

100 OPEN *1: "DSK1. FILE",INTERNÄL,
rIXED 40

110 FoR I=1 T0 50
120 INPUT +1:ÄS (r)
130 I{EXT I
140 FoR I=1 To 50
150 IF Ä$(I)="(erlnit" TIIEN 1000
160 !{EXT r

I detta enkla exehpel skulle de två
FOR-To-NEXT slingolna kunna ha kon-
binerats, nen jag vil1e visa den
allnänna priDcipen att ladda hela
fi-Ien till en vektor.

1000 Ä$ { I) =A$ (I) &" the Fros"
1O10 RESToRE f1 ! Detta återstä11er

fil.pekaren ti.11 början av filen
1020 roR I=1 T0 50
1030 PRINT #1:ÄS (I)
1O4O NEXT I
1050 cl0s8 *1

10 REM }'IETOD 2
100 oPEN *1: "DSKI. rILE", RELÄTM,

INTERNÄL, FIXTD 40
110 FoR I=1 To 50
120 INPUT t1, REC I:Ä$
130 II Äg="Kernit" THBN 1000
140 NEXT I

1000 ÄS=ÄS&'' the Frog"
1010 PRINT *1, REc I:AS
1020 cr,osE *1

Efte!som kassettspelare bara Ian gå

fratsåt, kan du inle använda RELÄ-
TM-f iler ned kassett. Flexskivo!
kan anvånda detta sätt att konna åt
filen efterson positionen och sekt-
oln för varje post (hed rIXED) kan
lokaliseras och 1äsas individuellt.
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MCGOVERNS XB_SKOI,A. DEL 3

av Tony t'lccovern, Äustralien

vårt nästa exenpel kobr[er att vara
en bra börjao på ett icke trivialt
nyttoprograll fö! att skriva ut pro-
grardlistning för TI BÄSIC el1er XB

på en 8o-kolunnsskrivare raeal två
spalter bredvid varandra ned bibe-
hålIande av det vanliga fornatet
från skärnlistning. 0n du ba!a gör
LIsT "RS232.BA=....'' kon$er datorn
att skriva ut det i DIS/VAR 80
fordat och det är upp ti1I dig att
beståmlla hur skrivaren ska behaDdla
detta. Något soe likDar sliårbfor$a-
tet kah endast fås (ned extra för-
brukning av papper) Ded iDdragDa
sk!ivarmarginaler. 80-koluBnsut-
skrift ibponerar ej så låt oss göra
det bättre. on alu saknal skrivare
e1ler flexskiveeDbet så koDher denna
tektion inte att vara onealel"bart an-
vänalbar, ben koDDer ånalå att vara
ett bra exerBpeL att gå igenold son en
progranner ingsöYniDg. Vi kan lika
gärna göra något anvåndbar!.

Först tar vi reda på vad son behöver
göras, och arbetar fran ett aDtal
procedurer soe vid behov kan anropas
ned CÄLL. Sjålva progranbet koDmer
endast att göra ninsta höjliga för
att ut föra arbetet ordentligt.
Pukor och trunpeter kan läggas till
senare. På ett par stä]len ska vi
fölbereda för att lägga till extra-
finesser (pukor och truopete! har
inget ded tal att göra) $ed tonna
unilerproglab son kan fyllas i sen-
are. I'ö! en bra beskrivning av an-
vändningen av detta se den ulDårkta
boke! "Inside Basic Ganes" av
R. llateosiaD. De detaljerade exenplen
på proqrankodning i denDa bok är för
Äpp1e eller Trash-8o Basic (konder
någon fortfarande i.håg vad en TRs-80
var ?), nen l(ateosian utvecklar idö-
e! på ett sätt sorD änltu me! stänner
ned ett TI XB:s SuB-proglans reali-
sering ån ned dessa nindre kapabla
Basic-dial.ekter.

Så låt oss börja koDstruera värt
program gehom att bestäl[Da vad vi
vi11 att det ska göra. Vi vill att
u!skriften ska fornateras snyggt på
sidan med övre och unil!e margi.naler,
i två spalter ned skåreiornat (28
tecken/rad) . Flera kolutlner (oD

sLrivaren kan haDtera delta) år
inget problen -- när alu väI kan räk-
na till 2 år 3 lätt. Basic-rader får
iDte delas neIlan två spalter eller
[eIlan två sidor. Några saker son
ofra upprråder i utskrifter, soF in_
dragning av FoR-NExT-Ioopar passar
inte a]ls rBed flera instruktioner
per raal i XB (nen kanske hed TI
Basic utskrifter) så vi konher inte
att beakta delta här. Ä andra sidan
förbättras Iäsbarheten av XB-list-
ningen avsevärt on en blankrad
stoppas in före REI{ eIIe! SUB, ulan
att Ban gör eåtd pä id6en att det
notsvarar skärnlistningen. Ätt
lågga ti11 sialnuMering är iDgen
större vinst (ett XB-Progra$ frän
grunddatorn kan bara fylla 6 sidor).

Vi antar att progran-1istlingen soD

ska skrivas ut konmer f!ån en disk-
fiI soll DSRI.LIsT son tidigare sk!i.-
vits dit ned LIST "DSKI'LIST". En

enkel svårighet son tas odhancl är
den första tonna raden soID slrivs av
LIST. Det verkliga probleret är att
IJIST inte bryr sig ot! att bevara XB-
!ailerna so& en bestäed enhet. Varje
XB-lad starlas som en separa! Pos!
(record) och on den är nihdre äD 80

tecLen lång så bevaras den odelad'
xB-raaler kan utan vidare utsträckas
ti11 två utskriftsrader eller ner
(mycket nera sällan för Basic-
rade!). men LIST placerar i!!ga mar-
keringar för att visa vilken ut-
sk!ifts!ad soD innehåller starten på

XB-raden. så ob vi ska uppfylLa våra
krav på att xB-rader ska behandlas
precis soo på skårnen, kråvs det
något nera avaDcerat än ett enkelt
LINPUT. Då år ett av våra viktigaste
byggblock identif ierat --- sUB

BÄSTCLTNE (... ) .

Varj e nytloprog!an behöver litel-
och hjälpskärnar så det finns sUB

TITl,Es tör att håIla alla dessa de-
taljer borta från att skräPa ned
huvualprogrannet. Prograhnet behöver
även suB oPTIoNS(...) för att be-
handla inmatning av fil- och
printer-namn och val av de erbjudna
utskrif tsalternativen.

Nu år ilen verkliga kärnan i progran-
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$et det sätt på vilket det oåste
sanbanstållas tiIl en hel siala iDnan
något skrivs ut efterson radnatning
bara går franåt {åtninstone qör det
på vår TI-99 skrivate). Så vi be-
höve! SUB PÄGEBUI'IER { . . . ) för att ta
utnatningen från BÄSICLINE, hugga
sönder det i skärhfornatsblock och
bestånna var dessa ska placeras på
sidan. seda! behöver vi SUB

PRINTPAGE(...) tör att foroa dessa
och sända iväg den till skrivalen.
Detta är alla SuB-progran son an-
ropas direkt från huvuAprogr anne t ,

och ilet sob återstår är att bestånna
initialiseringen -- DIM, förutbe-
stämda filnahn o.s.v. och att skriva
logiken f ör progranf 1ödel.

Ihnan vi börjar skriva någon kod
råste vi bestäaia vilka SuB-progran
soD ska anropas av ile sob red3n
tidigare har definierats. Efterson
listningen sklivs i spalter så är
SUB I'RITECoL(-..) en bra kandidat
tör upprepad aDvändninq, och SUB

ITRITEPÄR{...) för att ta en BÄSIC-
laal och returnera den upphuggen i
28-leckensrader ti11 vRITEcoL.
Ef te!sob BASICLINE håhtar input-

'posten är detta det länpliga stället
att kånna av slutel av filen (EoF).
vi kan även använda PRINTPÄGE iör
att sudda ut bulferten i.nnan en nY
siala skrivs ut.

Låt oss skapa inhatning av fiLnaen
och Ja/Nej-svar son SUB FII,ENÄME
{...) och sUB YN(...), ned sUB

MoRE(...) för att avsluta alltihop.
Ändrä nyttiqia SuB-prograo soh konlne!
atl tas med är SUB TXTCOL(...) för
att ändra skärnfärgerna i ett anrop,
SUB KEYCON för att bära böralan av
"pless any key to continue". och SUB

DELÄY(...) är a1Md bra att ha
tillhands.

De!!a avsLutar uppsältningen av de
nödvähdiga procedurerna för att göra
plograblistningen, och nu starlar
aetaljkodningen ef ter någon efter-
tanke når det qåller kedjah av para-
neteröverföringar. Principen att du
ska pIa[era uppifrån {lop donn) och
skriva koilen nedifrån (botton up)
qåIler lilia väl för Extended Basic
sob när det gäl1er TI-LoGo och T1-
FORTH där språkets utforhning gör
det svårt att göra annollunda' sUB-
progran gör det möj1igt att enkelt
gå sanma våg i XB. Mindre kapabla

Basic-dialekter gör det nycket svär-
are att hå1la ihop dina tankar och
hå]la koden på det raka spåret.

sjå1va proglannet koroeer nu att
listas bit för bit !!ed noggranna
koDn0entarer. Li stningen ha! över-
förts till denna Tl-ltriter fil från
ett iungeranale progran soD använale
en ne!a utarbetad version. Det
följar}de progranmet är faktiskt en
förenklad version av det u!sprung-
liga progrannet. een å! ti.Ilräckligt
kraftfullt för a!t göra e!t nyttigt
arbete.

<TVDT,T qT **
110 RE}.T * PRINTER LIST "
120 RE}l ** FRo}I DISK **
130 REM -FUNNELIIEB FÄRM_

140 OPTION BÄSE 1 :: DI PRL
NS(55,2)

150 RE * DEFÄUL] VAIJUES T

160 CÄl,L TITITES :: SFILS="DS
(1. LI ST" :: PDEV$=''RS232.8Ä=
4800 "
170 CÄLt KEYCoN

Den första delen av huvudlplogranne!
soE visas ovan, s!ä1ler in "de-
fau1t"-värdena och DII{ensioDerar
fåltvariabeLn PRLNS för två
spatte! pä valdera 55 !ader. Några
rader upptill och nedtill 1ännas
blanka så att sidfornatet erhålles
utan sånalniDg av kontrollkoder tiIl
skrivaren. vi utgå! från att vi har
en skrivare oed 55 rader/sida (i
Sverige använals norlDalt J2 laaler/
sida, vilket nan enklast kompenserar
för, genom att stega frao tre rader
på skrivaren både före och efter det
att 55-raderssidan sk!ivs u! ö.a.)-

180 REll * Nev rile Entry a

190 CÄI,I, OPTIONS (SFILS.PDEVS

):: ENDTILE=O :: I.INPUT *1:N
Eri$

200 REl.l * Ne{ Page Entry *
210 CALL PÄGEBUTFER (PRLNS (, )

. ENDFILE)
220 CÄIJIJ PRINTPÄCE (PRLNs (. ) ,

PDEVS):: IF ENDFIIJE=o THEN 2

10

230 REll * End OR Next I
240 closE *1 :: cl,osE f2 ::
cÄIrL l{oRE (NI,l) :: IF N![ THEN c
ÄLL SPEÄK(''GOODBYE'') : : GOTO

250 ELSE 190
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250 SToP

OPTIoNS relurnerar fil- och device-
na&n son ha! [atats in där. och
resten av rad 190 återställer nar-
keriDgen av slutet !å filen. och
slånger första raden i listfilen.
vid ny sida fylls sidbufferten och
sk!ivs sedan ut upprepade gångel
ti1ls den har slut på listning, och
frågar sedan on du vill avsluta-
Detta är aIlt son finns i huvud-
plogrannet- och nu !i11 SUB-Pro-
gradu[en sorn gör a1lt albele.

250 SUB TITIJES
270 CÄLL CIrBÄR :: CÄLL SCREE

N(11):: DlsPl,AY ÄT (12,6) BEEP

: "PRII{TER I,ISTII{G"
280 SUBEND

290 suB oPTIoNS (sS,PS) : : DIS
PLÄY ERÄSE Äl,L :: CÄLL fXTCO
L(16,5)
300 cAt t FrLENÄr,rE { 1,2, "Edit
as neealeal and ENTER". "N?")
310 cÄLL F11,ENÄ1.1E (4,4, "Sourc

320 cÄLL FlLENÄllE ( 8,4, "PliDl
er devicenane", PS)
330 cÄLL YN(" change nind ?"
,"t{",22,5,I) : : IF NoT{I)TfiEl{
CÄLL HCHÄR(22.1,32,54) :: 607
0 300
340 DISPLÄY ERÄSE ALi, :! Ir
s$=xn 0R PS=trtr TnEN DISPLÄY
ÄT (1,2) BEEP:.'NO INPUT/OUTPUT
PoSSIBLE" r: cÄLL DELÄY (500)
:: GoTO 300
350 oPEN +lrsS,DISPLÄY .INPU
T ,VÄRIÄBLE 80 :: OPET *2:PS
.DISPI,AY , OUTPUT . VARIÄBLE 8O

350 SUBEND

TITL'S är här litet her äD en toe
snutt, lren du kan fy11a u! deD efter
eget tycke. OPTIONS häntar filnann-
en. gör oågra kontroller, och öppnar
filerna.

370 SUB PÄGEBUFFER{PRLNS(,),
EFiI)

380 REU * Nen Co1 Entry *
390 Pi,N=6 :: COL=COIJ+I :: IF
col)2 TI{EN col=o :: SUBEXIT

oluhn {"; COL: " ": ""

400 REI{ i New Para Input *
410 IF 8rL THEN PRIIIT "":" *

of IILE ***n: n in

:'.,. :: SUBEXIT ELSE CÄIIL BÄS

ICLINE (NE$S, EFl,) : : PRINT NE{

420 CÅLL I{RTTECOL (PLll, CoL, PR

LNS (, ),NE{S)
430 If NEIIS="END of CoL" TIIB
t{ 390 Er,sE 410
440 SUBEND

starteD på ny spalt i PÄGEBUFFER

ålerstäl1er radråknaren PLN lil1
toppen av sidan ned en harginal,
stegar fran spaltråknaren, och äter_
vänder till huvudprograneet når sial-
an år full. 0e detta i.nle är fallet
begår de! att BÄsICLIN! ska hädta en
ny progranrad och SRITECOL matar ln
den i. sidbufferteD. ob BAS1CLI E
nealdelar att den ha! Iäst sista
radeD hoppar den tillbaka ti.l1
huvudprog!abnet son får be*ynra sig
or dletta, i annat fall ta! deD
yttelligare eD Basic-rad eller bör-
ja! en ny spalt. En snutt hår CAIJL

SKIPLINE (NElf$, sK) kuDde ha an-
vänts.

450 SUB BÄSICLINE (NS, E)
460 NS="" r: It NXg="" TSEN

LINPUT *1:NxS
470 IIS=NS&IXS :: IF LEN(NXS)
(80 OR EoF(l)TlIEll NxS="" "
E=EoF (1) :: SUBEXIT ELSE LINP
UT *1:Nxs
480 PX=PoS(NXS,",,,1):: IF P

x(2 0R PX)6 lgEN 470
490 p=pos(NS,', ",1):: Ir PX(
P THEN 470
500 NR=-1 : i FoR r=1 T0 PX-L
:: C=ÄSC (SEGS (llx$,I,1) ) :: N

R=NR ÄND C)4? ÄND C(58 :: NE

XT I :: IF NoT(NR)TIIEN 470
510 IF sEcS(N9,LrN(NS),1)="
" IHEN 4?O
520 rF VÄL(SEGS(NXS.1,PX-1) )
(vÄL (SEGS (N$,1,P-1) )THEN 4l
0

530 REI{ ** check ouotes
540 N Q.I=o
550 I=Pos (NS, CHRS ( 34) , r+1) . :
Ir I THXN Ng=Nq+1 :: GoTO 5

50 ELSE rr N0( ) z*rNT (N0/ 2 )TH
EN 470
560 SUBEND

Procealu!en BÄSICITINE som återvi.nne!
konple r ! a Basic-rader trån LIST-
fiLen år den endla delen av progran_
net sorD har ett tillräckliqt koD-
plext beslutsflöde så att det i
förväg är nödvändigt ned fristående
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planering med papper och penna. Jag
tänke! inle upprepa iletta här, Den
du kan albeta irab din ege! och se
oe det lede! till liknande kod.
Problehet uppstår när proceduren har
1ås! in en rad son är exakt 80
tecken 1ång. Rommer nästa list-pos!
då att vara er fortsättniDg av sadba
Basic-rad elle! är det början På en
ny Basic-rad? Denna svårighet kan
inte f örsunnas od skärrnlistningens
format ska bibehå11as eftersom 80
inte är jämt delbar! ned 28' Proce-
duren har en fö1jd av tester son va!
och en undersöker om posten ska
Iåggas till som en fortsättning av
den ti.digare Basic-!aalen. Ylte!-
ligare några sållsylta fall kaD
testas enligt sabna principer. Det
finns åtminstone ett osannolikt faIl
(son jag kåDner till) vilket
BÄSICLINE inte ens teoretiskt ka!
klara av. Kan du upptäcka det? Det
tycks fungera ganska bra trols
detta. Den invecklade inbatnj.ngs-
koden behövs eftersoD en VÄRIÄBLI-
lil endast kan läsas i stigande
pos tnubherordiiDg I ocb ot! UPP-
sättningen av tester säger att dlen
seDasle posteD son Iåsts eed IJINPUT
verkligen börjar en ny Basic-rad, sä
måste detta sparas ti11s BASICI,INE
.n rÄnr c hå.t. d!nd

var bara tacksan för statisha varl-
abler i XB-uDderprogran I Du eäste
även va!a försiktig så att iilsluts-
rDarkeringen ej ut1öses fö! tidigt.

5?O SUB TRITECOL (P,C,PS (, ),N
S):: IF NC TUEN P=6 :: Nc=o
580 Ir P)=57 TEEI NS="8ID of
col" :: NC=-l :: SUBEXIT

590 CÄLL YRITEPAR(P,C,PS(,),
NS)
600 SUBEND

När {RITECOIJ Du har Basic-raalen så
sändes den iväg för att fornas till
spalte!. Detta förenklaale proqrah
bantelar slutet av en spalt På ett
någo! slösaktigt sätt son å! tiychet
enkelt att progranmera. En nornal
XB-progranrad listar soD nest 5

skärnraaler, och oberoenale av hu!
snart du ä! på att mata in långre
progranrailer så har progradnet redan
begränsat den til.I en slrångvariabel
(nax längd 255 eller 10 skärnrader)
el1er kraschar neal ett felnealalelanile
(ERRoR) . Den närliggande 1ösningen
ä! att hoppa tillbaka ned neddelanale

on slut på spalten när den töreslag-
na törsta raden på den Dya spalten
år fölbi ett bestänt stä]le något
före slutet av spaltetr. Det värde
som valts, rad t57, ä! en konProniss
bellan atl göra progrannet ialiot-
säkelt el1er att slösa utrymme. En

båttre ansats är att skriva sä långt
sob nöj1igt, och testa valje nYtt
stycke för att se on det får plats,
och on så ej ä! fal1et, spala det
till nästa spalt. 0m du unalrar var-
för strången kallas NEIS. så
läena en tanke åt O|DS son
försvann spår1öst när progrannet
iörenktades föt undervisningsända-
DAI.

610 SUB IIRITEPAR(P.C,Pg (, ),N
s)
520 P=P+l :: II LEN(NS))28 T

HEN PS (P,c)=SEGS (IS, 1,28) : :
NS=sEcS (NS.29, LEN (N$ ) -28) : :
c0T0 520 ELSE P9(P,c)=l|IS ::
NS=""
630 SUBEND

Unilerprograenet IIRITEPAR var nåra
att bli kallat sÄLÄ}ll efterson det
skivar upp NErS och fördelar
skivorna ti11 success iva utskrifts-
rader. När rad 620 våI har påbörjals
så koDBer den att hoppa tillbaka
till sig sjålv! til1s den återstå-
eDile delen passar på en skårbrad.
Det förutsättes att invervallets
storlek har undersökts innan raden
påbö!jas. vid en tillbakablick. 5 är
senare, ser detta fortfarande ut att
vara en fin progranrad.

540 SUB PRINTPÄGE(P9(, ).D5) :
:PRINT "":"i* Page print sta
rted"
550 PRINT "":"** Ässenbling
p!intlines ": " and printing t
o" :: PRINT
560 FoR I=1 TO 66 :: PRINT {
2: TÄB (9 ) ; P$ (I,1) ; TÄB (45 ) ;PS (

I,2) : : P$(I,1),PS(I,2)=""::
NEXT I

670 SUBEND

Inte nycket behöver sägas on
PRINTPAGE utöver att notera att raal
660 formar en enstaka utslrifrspost
från inmatning av två spalter och
suddar radbufterten.

580 SUB YN (ÄS, BS, R. C, X)
690 DIS?LAY ÄT (R, C ) BEEP: AS&''
(Y/N) "&BS :: AccEPT AT(R,c
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+trEN (Äs) +? ) vÄLrDÄTE { "YN" ) SrZ
E(-1)BEEP:ÄS:: X=AS:BS :: R

=R+2 :: SUBEND

700 sUB (EYcoN :: DISPLAY ÄT
(24,6) BEEP: "ÄNY KEY To PRoCE

ED"
110 cÄ1,1, KEY(3,I,ST) :: IF sT

=O THEN 710 ELS! DISPLÄY ERÄ

SE ÄLL
720 SUBEND

t30 suB rrLEl{Äl,lE (R, c,l,ls, Ds )

740 DISPLÄY AT (R+1, c) : RPTS ("
-",LEN(1{9) ):: DISPLÄY ÄT (R, c
):tt$ :: If D$()"N?" THEN DIS
PLÄY AT(R+2,C):D9 ELSE SUBEX

IT
750 ÄCCEPT AT (R+2, C) SrZE (-15
)BEEP:DS:: SUBEND

?60 SUB }TORE(N}I):: DISPLÄY E

RÄsE ÄLL:: cÄLl, TxTcoL(3,12
):: CALL YN("}!ore listings",
"N".15,2,N}l) : : SUBEND

770 SVB DELÄY(Ä):: FoR Ä=1 T
O Ä :: NEXT Ä :: SUBEND

?80 suB TXTCoL(Ä,B):r CÄLL s
CREEN{B):: FoR I=0 To 12 ::
cÄtJL coloR(I.Ä,8):: NEXT I :
: SUBEND.

FILENME-rutinen skriver eD undler-
struken rubrik, visar detaull-svaret
ned DISPLÄY och 1åser av svalet neal
AccEPT. On det inte slä11s någon
fråqa, "N?", väntar den inget svar.
De analra suB-progranne! gö! bara
sitt jobb när de anropas. YI funge-
rar soln io$atningsruti.ner kända frän
analra TI-Eodlufer.

?90 SUB SPEÄK(49):: CÄLIJ PEE
rEv I -'rQA1, <D\ . - Tr sD=qd TH

EN TIIEN CAIJL SÄY(ÄS) EI'SE CÄ

LL DELÄY(5*LEN(}$) )
8OO SUBEI{D

Detta år den sista lilla godbiten
soD har lagts till så att du kan
tägga ti1l tal vid innatniDgs-
frågorna i ditt progran där så
önslas. Ett CALL sAY har det ir!i-
lerande uppförandet att det tYcks
håIIa på i evighet inna!! det ger upp
försöket on "speech synthesizer"
i.Dte är ansluten, Rad 800 kontroll-
erar att tal år anslutet och lad 820
ersätter detta loed en avsiktlig
fördröj[ing oll så ej år faIlet. CALL

SPEÄX{".,.") kan sealan stoppas ln
valheIts deD bebövs i Progranhet.

Så Du var det kLart, ett genoBar-
betal exenpel på ett icke l!ivialt
nyttigt prograe soh på ett betYdande
sätt anvånder SuB-plogran i XB. Det
visar att XB-progranneraren kan, hed
nåqot oedöne soe finner naturliga
ultryck i språket utan att tumDa På
funktionen. fö1ja de allBänna p!in-
ciperna för struktulerad progran-
nering. Det beskrivna prograo&et är
en nedbantad version av den sjuDg-
ande och dansande modeIlen, coLIsT
(fiDns i. prograobanken ö.a.), sob Du

har vuxi.t till )22kB och anvåDaler 48

suB-prograh. I alla versione!, har
uDderprogran varit ett väsenlligt
verktyg för progranutveckl ing. Nu år
det tid att se tillbala På vad vi
har gjort och jaga ytterl.igare några
f ines se! ,

(}{ed super-XB kaD du lista direkt
ned 28 koluDne! xoed t.ex. LIST
"PI0":28: ö.a.)

rroFarzoN 3 000
RAI1I-DISK

En ny variant av llorizoD-kort kan
användla statiska 32 kbytes (256

kbit) eller 128 kbytes (1 Ubit)
chips- l.ted 32 kB kan UPP tiI1 384
KB Bonteras ulan att kretsarna be-
höver staplas ovanpå va!andra, nedan
128 kB klarar 1535 kB ulan slap1ing.
För 32 kB används HI'162255-LP12 och
för 128 kB används ill'1628128-LP12. En

annan nyhet är en svitch soe gör
"disab1e" av korlet så att det blir
osynligt för dalorn vifket kan va!a
bra oD Dågot skul]e krascha RAI'{-

disken. Kortet levereras med I'lEl'lU

versioh 7.38 och det!a operativ-
systen loedger 2x360 kB på sanna kort
genom att två DSK-numDer samti.digt
används, Kortet behåIler minnet även
när expansionsboxen är avstängd gen-
onr att nan använder ladilningsbara
Nicd-, titiun-, eller alkaliska bat-
!e!ier. De två senare är inte ladd_
niDgsbara så en extra diod eåste
honteras soh förhindrar laddning.
RÄH-disken sä1js av Bud [i11s
services. Prls 192k8 UsD 190, 384k8
usD 280.
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NÄR DATORN LASER SIG
av John Guion, Dallas TI use! qroup. USÄ
(död 8 sept 1989 i en bilolycka)

IbIaDd kan TI-99/4Ä råka ut för 1ås-
ning (1ock-up) under ett prograns
noroala körnllg. Detta kan orsakas
antingen av rnjukvaruf el, hårdvaruf el
eller yttre störningar av systenel'
Äntag att njukvarufel och Yttre
störningar (sot! t.ex. att stö!a tilL
f Iexkabelkontakten ti11 expansiorls-
po!ten) har kunnat uteslutas son
möjliqa orsaker. finns det flera
saker sono kan orsaka slunpeässig
1åsning av dlatorn. Låsninge! Lan
bero på tre olika saker: kraftaggre-
gat, värne och dåliga kontakter-

ItRAFTÄGGR8GÄT

Kontrollera att dlalorn Eatas från en
stabj.l nätspänli.ttg (cla 220 Y) son
omvandlas ti11 en 1ågre växeIspän-
Ding i det yttre nåtaggregatet.
Datorns interna (0BS ! l) spänningsoe-
vandlale ger sedaD +5V, +12V ocb
-5v. Toleransen för dessa år 5 t.
otr dlatorn alLtid fungerar på aoDan
plats el1e! Ded analra tillsatsut-
rustningar, kan Dan nisstänka stör-
ninga! fråh någon t i 11sa t s ut rus tning
eller f rån hätspänningen.

I(ontrollera åven att kraf tkontakten
på datorns baksida år orden!Ij.gt in-
skj \rten.

VÅRMEPROBLEI(

on läsningen först intråffar efter
en viss tids använalniDg, kan [an
Bisstänka att det beror på värhe.
Förvissa dig oD att datorns venti-
lationsgaller ej är blockerad. Kon-
trollera alt kylfläDsen tj.lI video-
processor! Tl,!S9929Ä (PÄL i Europa)
har til1räckligt ned väreeavledanale
kräl! sant även TUS9904 on ilen har
kylfläns, 0e du rnstallerar en no-
dernare swit chad intern ohvandlare,
kon&er tenperaturen att sänkas.

}'ODULKO}ITAKTEN (GRO1,I-PORT)

om dätorn har svårigheter beil att
köra vissa hoduler tillfredsstä1-

lanale {soD t.ex, Extended Basic)
och dessa nodule! ofta behöver
reset, bör hodulporteo bytas. Detta
gäIIer i första harlal iroaluler son
anvånde! dubbelsialiga kontakter. son
t.ex. Eratend.ed Basic. Ätt göra rent
GRoll-po!ten kan hjäIpa neD problemet
komner troligen snarl tillbaka lgen
on inte en ny kontakt installeras
(Kan bestå11as hos Jin Leshe!, ?22
ItuDtley, Dallas, TX 1521,4, USÄ. Pris
USD 10 + porto. ED extra CROU-

kontakt finns bos Jan ÄIexaRdersson,
08-771 05 69).

Når du byter GRou-porteD bö! du av-
lägsna den rengörare av filt elle!
skusDlast son du tar bort noeil en
skruvEej sel och 1ånpligt lösninqs-
nedel. Änvänd i.Dte något son ka!
1änna kva! Iösa fibrer. sätt sedan
på plastskyddet son snäppes fast pä

den nya GRON-porten.

EXPAlIS IO}IS(OIITAKTEN

Dålig kontakt vid datorns l/o-por!
på höger sida kan ibland ge upphov
tilL Droble!0. on probleDet kva!stär
efter kontroll av att hopkopplingen
ä! stabil, använal spri.t och en styv
pappersbit för att göla ren den inre
kontakten hos den yttre enhet du an-
slutet (fristående enhet elIe! flex-
kabeln) .

öppna alatorn och plocka fran Doaler-
kortet och gör rent kontakten neal

suddgusni följt av rengöring ned
split. De! behövs endast en för-
siktig !engöring för att avlägsna
oxidationen på ytaD.

RETERENS!R

I,1j. cro!enaliun:

aug 1989 p.46: Things to do Hhen
you! console locks up

sep 1989 p.45: Tips on debugging
hodul.e Problems

dec 1989 p. 8: console lockuPs
jan 1990 p.45: conplele cleaning

cures console lockup
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ERFARENHETER AV HARDDISK

av Bert iI Stenfeldt

Jag har nu bunnit använda Inin hård-
disk ti.llsannans eed fiyarcs lFDc i
några Dånader. Det har verkligen
varil angenämt att nyttja ett så
snabbt och sto!t yttre ninnel Utan
att jag nätt roed klocka vågar jag
påstå att snabbheten iDte under-
stiqer RÄl,l-diskens nälonvärt.

Det har ellellertid inte varit helt
problenfritt. 81 a hade jaq otur och
fick byta hårddisk ett anlal gånger
innan jag fick en so[ fungerade-
Leverantören verkade vid åt$instone
ett ti11fäI1e knappast veta att en
hårddisk nåste bebandlas varsaot.
E11er vad sägs ob att skicka en
hårddisk på posten endast enballeraal
i ett valLigt vadderat kuvert uta!
någon son helsl extra stötdäbpare.
fieIt riktigt! F1era hundra sektore!
va! skadade !

Det finns också eD de1 analra problen
i sadband med anvånilningen. Det
gå11er fräest 2 !ing. Det eDa är att
DsX. -enuleringen lnte tycks fungera
hel! klaDderfritt. 0m jag viIl spara
en fil Ded t ex SAVE DSK. Tlf. FILNÄl'lll
och filen iDte finDs tiAigare På
hårddisken gå! inte detta utan jag
nåsle skri.va SÄVE TDS1. DSK. TV. FI!-
NÄ[N. 0n jag därebot skriver Pä en
befihtliq fil fuDgerar det första
aLterllativet utnärkt.

Det andra år att jag ahvåDder P-
cRÄ[-kortet vilket förorsaka! en del
plob1en vid inladdningen av DI'15

(disknanagern). När P-GRÄ[-kortet är
aktivt 1åser sig datorn vi.d inladd-
ningen av [DIt5 och jag måste stånga
av och slå på den igen för att kohna
ur aietta läge. Har någon annan
neillen råkat ut för detta och kan
tipsa nig oh et1 lösning?

Ti11s vidare har jag 1öst det på
följande sätt: Jag har satt en
strönbrytare på tronten Pä expan-
sionsboxen. Från denna går en sladd
ti]1 slröebrytaren son sitter i bak-
kanten på P-CRÄU-kortet. l'led ilenna
kan jag slå på och av koltet. 0m
jag s1å! av kortet innaD jag ska

ladda in I{Dl{5 går det bra att ladda.

Denna 1ösning fungetar eeellertid
inle !!är jag är inne i xB och alenna

ligger i P-GRÄIIKORTET efterson jag
då ocksä stänger av xB när jag
stänger av kortet. Det fungerar alock
utnärkt oe jag laddar MDlls från van-
lig BÄsIc eller från en assenbler-
rutin soh Fuonel{eb.

!örutob dessa båda problen har jag
ytterligare ett soD gäller }1Dl'{5

tillsanllans Ded bin CorcoMP RÄM-

disk. D}t5 förstör RAM-diskers fiI-
katalog. DI{5 är inte eDsas on att
bära sig åt på detta sätt utan är i
gott sål]skap led D111000.

Något son jag tycker år Eycket vikt-
igt att länka på är backup. Detla
fungerar bra bedl HFDC även on det
ta! en förfärlig tid beroende På
1ångsaDheteD i disket td! ivarDa. Det
finns llera Detoder att ta backup
Dä.

- "vanlig" filkopieriDg
- backup på endasl vissa under-

kataloger son helheter
- il:o tast enilast av uppdaterade

filer
- backup av hela hårddisken, vilket

även inklualerar katalogstrukturel]
- d:o fast endast av uppdateringar.

För att det ska tungera snidigt bör
man i.nte ta hela hårddisken aIItför
ofta. I stållet tar nan en backup av
hela disken kanske en gång varannan
nånad beroende på hur bycket naD an-
vänder aletr och dessenellan nöjer $an
sig bed att eDdast backuppa upPdate-
rade file!. Därutöver kan han ta
backup på de viktigaste underkala-
Iogerna för sig för att vala säker
på att ha dessa säkrade. Det frnns
risk att en backupdiskett inte
fuDgerar. Det hände nig ned en av de

disketter på vilka jag tagit total-
backup på. Jag häde torDaterat oE

hårddisken vilket jag gjolde några
gånger i början för att Prova olika
f orhateringsalternativ och skulIe
1ägga tillbaka innehållet från n1n
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TI-PD CATALOG #2
fron Tigercub Sottirare, USÄ

During the past ? years, a great
hany plograrDrlers have contributed a

realth of naterial to lhe pub1lc
dobain. Unfortultale1y, Bost of
these prograns have not been readily
available to most oi tbe TI users.
Only a fe\. ot the user gloups have
really large pubLic donain libra-
ries, and even these a!e usuallY
cataloged only by alphabetized
abbreviated f ilenanes.

t have tberefore decided to sake the
contents of ny public dobain libtary
available to the TI !{orIal, at a
copying fee so 1ov tbat I hoPe no
one rill" think I ae unfairlY profit-
j.ng froll the York of others (and I
think you ni11 nole, in the fol1ow-
ing listings, that I have ProbablY

backup. Den första disketten krång-
Iade valför hela backupen var o-
gjord. Son tur var llade jag inte
hunnit göra så Dycket ocb alessuton
hade jag andra backuper av de vikt-
iqaste filerna så jag kuDde rekon-
struera alisken.

En förutsättning för att backuppan-
det ska fungera är att han ÄLLTID
stä1Ier klockan i HFDC. Denna drivs
inte Ded batteri utan nåste ställas
varje gång Dan har slagit av expan_
s ionsboxen - Ä1la filer tidsstämplas
nä! ale skapas eller uppalateras. När
man ta! en backup ealkeras ile tiler
son koenj.t eed i backupen sä att llan
senare iDte behöver backuppa alen
igeD or0 de iDte blivit uppdaterade.
Fö! detta ända0å1 behövs en liktig
!idsangivelse på a1la fi1er. 0$ DarI
har en annan klocka i sitt systee t
ex Corcomps Trip1e Tecb elle! !-
cRAlt-l(ortet och denna går på batteri
kan han enkelt lågga in rutiher i
sitt XB-LoÄD ptogran soll 1äser av
denna klocka och seilan 1ägge! i'n
dessa uppgif ter i gFDc-k1ockan.

Samnantaget tycke! jag att det är
synnerligen behagliqt att tilI
största alelen koromit ifrån "skYff-
landel" av disketter och är nycket
nöjd $ed gFDc och hårddisken lrots
de ploblen som finns -

contributed ltore to the public do-
naiD lhan anyone else!), but if any
author objects to ny di.stributi.ng
his vorl I l,lill certainlY stop. MY

catalog contains the author's nane
tor each prograD, nhen avaiLable,
both in order to give due credit and
to aid in dlstinguishinq betwee!
proglams of the saEe naee. Regrett-
abIy, nany of the IUG Plograes dis-
tributed by Annion bave had lhe
author 's naroe aleleted-

I have gone through mY LibrarY of
over 4OO0 publ.ic dohain prograns and
selected enough of the better ones
to fill over 300 disks, arrangeal bY

category. Each SS/SD disk contains
as nany Progra&s as I could lit onlo
it, if I had eDougb prograns of that
category - the |tunber of filled
sectors on each disk is indicated in
parentheses. Ä11 Basic-on1y Pro-
graos have been coDverteal to run 1n
Extended Basic (except those which
use the TEII speecb) , and an XBasic
Loader has been provj.ded for assemb-
ly prograns wheDeve! possible. Each
d.isk has been provided witb an auto-
loader by fu11 progran nalle. not
fi.lenaDe.

This public do$ain is offered onlY
as a copylng service, not as a sale
of co&putet soft{are, and I take no
respons ibil i.ty other than providing
a copy equal to the orj.ginal. Con-
tents of all disks are subject to
chaDge Yithout lotice.

The folloting TI-PD disks are offer-
ed at $1.50 per disk, PoSTPAID in
the U.S. and Canaala on orders of at
least eight ilisks. overseas custo-
bers add.50 per disk- I'lake checks
payable to Tigercub SoltFare.

Du kan få en ltopia av denna xatalog
genoe att sända 2 SS/SD ned franke-
rat svarskuvert ti1l Jan Alexanalers-
son. Du sonr endast har kassettspel-
are kan få en utskriven *opia geno$

att sända 5 rabattnärken eller 15 kr
i frihärken. 0e det fiDtrs intresse
kan ett genensant inköp göras och
program vial behov övertöras ti1I
kassettband.
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Copyright 1988
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Distributed by Tigelcub
SofEware to TI-99 /4A Users

1e by day, week, month":"or
what?" :: ÄCCEPT ÄT(24,10) :s
S :: FOR J=l TO N-1 :: M(1,J

230 NEXT !t :: FOR J=1 TO N-l'
STEP 2 :: GosUB 260

240 NEXT J :: FoR J=2 To N-2
slEP 2 :: GOSUB 330

250 NEXT J :: GOSUB 390 :: S

TOP

purposes and in e:<change fo!
their newsletters. MaY be

F^r

e Burnte l1s
ed by Tigercub "

260 FoR I=1 To N-2 ::
,J)=N THEN 280
270 M(I+1 ,J)=M(I,J)+1
o 290
280 M (I+1 . J ) =M (I , J ) : :
00
290 NEXT I
300 X=I+1 :: FOR I=X
:: M { I+1 , ,l ) =M ( I, J) -1
310 NEXT I
320 RETURN
330 FoR I=1 To N-2 i:
,J)=2 TEEN 350
340 M(I+1,J)=M{f,J)-1
o 350

IF M (I

:: GOT

GOTO 3

TO N_2

IF M(I

350 M(I+1,J)=M(1,J):: GOTo 3
70
360 NEXT I
370 X=I+1 :: FOR I=X lO N-2
:: M(I+1,,1)=M{I,J)+1
380 NEXT I :: RETURN

prono tional

r epr int ed
users groups, with eredit to
Tiqelcub software.

This one should come in
handy for boerling League
captains and Little Leaque
coaches.

100 DrM M{29,29),TS(30}
110 GOTO 130
120 N;0S;,I;I;x;PS;sS;K
130 ! @P-
140 DISPI,ÄY ÄT(3,?)ERÄSE ÄI.I,
: "'JEÄGUE SCHEDUTER.':; : ''bY th

adapt

by non-profit

390 DISPI,ÄY ÄT (12,1) ERÄSE AL
IJ: "Output Eo - 2".; : '' (1) Sc
reen": " (2) Printer" :i ÄCCE

150 DISPT,AY ÄT(8,1) :" This P
rogram seEs uP a":"schedule
for up to 30 teams":"so tha!
each plays each": "other onc

e and onl-Y once. "
160 DISPLÄY ÄT{12,1):" If ao
odd number of teahs":"are s

cheduled, each gets one": "bY

1?0 DISPLAY ÄT (16.1) : "Number
of teans?" :: ACCEPT ÄT{16,

18)VÄLIDÄTE(DIGIT):N :: IF N
>30 THEN DISPLÄY AT(18,1}:''I,
IMIT OF 301" :: GOTO 1?0
180 DISPLAY AT(18,1)ERASE ÄL
L:"Schedule teans by nane? Y
" :: ACCEPT ÄT (18,25) S]ZE (-1
)VAI,IDATE ( "YN" ) : QS :: IF Q$=
"N" THEN 2OO
190 FOR J=1 To N :: DISPLÄY
ÄT(20,1):"Team no. "; J; "nane?
" :: ÄccEPT A'Il22,f):T$(J)::
NEXT J :: GOTO 210

200 FOR ,l=1 TO N :: tS(J)="7
eam No. "&STRS(J):: NEXT J
210 IF N/2< > INT (N/2 )TFEN N=N
+1 :: T$ (N)="bye"
220 DISPLÄY ÄT(23, 1) : "schedu

PT ÄT(12, 13) SIZE (-1) VÄLIDATE
(''12") :K :: IF K=l THEN 440
400 DISPLAY ÄT(18,1) :"Printe
r? PIO" :: ÄCCEPT ÄT{18,10)S
IzE(-18) :PS :: oPEN S1:PS ::
PRINT +1: "I,EÄGUE SCHEDULE" :

: :: FOR I=1 TO N-1 : : PRIN
T +1:s$;" *";I :: PRINT #1:r
S (1) ; " vs ";TS (M (I,1) )

410 FOR J=2 TO N-2 STEP 2 ::
PRrNT #1:T$ (M (I, J) ) ; " vs ";

r$(M(r,J+1))
420 NEXT J :: PRINT #1 :"": :

430 NEXT I :: RETURN
440 FoR I=1 to N-1 :: PRINT
TAB (7) ; "LEÄGUE SCHEDULE": :

:: PRINT ''}iEEK #'.;I: : :: PR
INr TS(1);" vs ";Tg (M (I,1) ) :
: FOR J=2 TO N-2 STEP 2 :: P

RINT T$(M(I.J));" vs ";T$ (M (

r, ,l+1) )
450 NEXT \t :: PR]NT ""
PRINT "PRESS ÄNY KEY

XT WEEK"
460 CÄI,L KEY(O,R,S)::

THEN 460
470 CAIL CIJEÄR
480 NEXI I :: RETURN :

IF S=0

20 PROGRÄMBTTEN 9O_2
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Some folks seern to think
tbat the subprograns on mY
Nuts & Bolts disks are just
flashy screen displays. Not
sol This one !riI1 be on the
next diskfulL. if I ever
get it fult, which is most
unlike1y.
ÄccEPT AT with a negalive
size i-s useful to accept a
dFfå,'l i ct-in.r from the
screen, but the lenglh of
the string is linited to 28
charactels; and if you want
sornething other than the de-
fault, you must be sure to
delete any extra cha!acters.
CÄLL DEFÄULT (R, C, MS , R$ ) ,

where R and c are the row
anil column to accept at, M$

is the default string which
can be up to 254 characters
Iong, and RS is the string
accepted, wiIl disPIaY the
default string, accept it if
Enter is pressed, or accept
any other string gtithout
having to blank out the
extra characters . Just alon't
+r,ha +^^ f '<f 

I

100 MS="TESTING" :: CÄIJIJ CIJE

110 CÄLII DEFÄULT(12,1,MS,RS)
: I DISPLÄY ÄT(24,1):RS :: GO

TO 110
lOOOO SUB DEFÄULT(R,C,MS,RS)
:: R$=" " :: X=ÄSC(MS)
1OOO1 DISPLÄY AT(R,C) :MS
10002 cÄLL HCHÄR (R, C+2, ÄSC (S
EG$(M$,1,1) ) ) : : cALt HCHÄR(R
,c+2,30)
10003 CÄLL KEY(0,K.S) :: IF s
=0 T!{EN 10002 ELSE IF K=13 T
HEN RS=M$ : I SUBEXIT EIJSE DI
SPL.AY ÄT(R,C) :CERS (K} : : ÄCCE
PT ÄT(R.c+1):RS :: RS=CHRS (K
) &RS
1OOO4 SUBBND

CÄLL DEFAULT(R,C,N.RN), WiIh
N as the default value and
RN as the value accepled,
will do the sane for nulneric
input, and will reject any
r^r-hrrnFriF inhrrf. Ilrrors
due to fast typr,ng can be
prevented by onitting the
DISPLÄY ÄT(R,c):cHR${K) in
line 1002.

100 N=176453.89? :: cÄLL Cl,E
ÄR
110 CALT, DEFÄULTN (12,1, N, RN)
:: DTSPLAY AT(24,1):RN :: GO

TO 9999
lOOOO SUB DEFÄULTN(R,C,N,RN)
: : DISPLÄY AT (R, C) :N : : N$=S
EGs (STRS (N) ,1.1)
10001 cÄLt HCHÄR (R, C+2, ASC (N

$) ) : : CALL ICFÄR(R,c+2.30)
10002 CAl,t KEY(0.K,s):: IF s

=0 THEN 10001 ELSE IF K=13 T
HEN RN=N :: SUBEXIT EI,SE DIS
PLÄY ÄT(R,C) : CHRS (K) : : ÄCCEP
T ÄT (R, C+1) rRS : : RS=CHR$ (K)

10003 oN ERRoR 10004 :: RN=v
ALlRS):: GoTo 10005
10004 cÄLL souND (200.110, 5, -
4,5):: DISPLAY ÄT(R,C):N ::
ON ERROR STOP :: RETURN 1000
2
1OOO5 SUBEND

Ed Machonis discovered an
easy vtay Eo count the words
i.n a TI-Writer fi1e, using
TI-Writer itself. Just Put
in a line befole line 0001.
nith
wj-th nnn being the sector
length of the file multi-
plied by 40. Save at, go
into the Fornatter and
print it to disk under a
di,fferent f i lename - Return
r^ FÄi t^F 1^åÄ i1-ä icsrr'l t-
i n- fi'r -ådp throlrdh it
lrith FCTN 4 counting any
blank lines, subtract the
nunber of blanks fron the

.LM 0;RM 1;FI;PL nnn

last line nunber, and
that' s it ! The Fornatter
takes about one ni-nute to
count 1000 words. If the
resulting file is very
large, you nray have to Load
it in two sections.

100 MS="POS WILL FIND THE FI
RST OCCURRENCE OF Ä SUBSTRIN
G WITIIIN Ä STRING BUT I OFTE
N NEED TO FIND THE LAST OCCU

RRENCE SO 1 IIROTE THIS SUBPR
OGRÄM"
105 INPUT "SUBSTRING?":LS
110 CALL I,ÄST(M$.I,$,P) I: IF
P=0 THEN PRINT "NOT FOUND" :

: GoTo 105 ELSE PRINT sEG$(M
$, P,255) : : GoTO 105
120 sUB LAST(M9,r.$,P):: x=t
130 y=pOS (M$ , LS , X) : : IF Y=0
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THEN P=0 i: SUBEXTT ELSE Z=Y
140 x=Y+1 : : Y=POS (MS, L$.X) :

: IF Y=0 THEN P=Z :: SUBEXIT
ELSE Z=Y :: GOTO 140

150 SUBEND

GOSUB 260 :: GOSUB 260 t. G

OSUB 190
150 Ä=30 :: B=2 3

Here's a ne\{ way to make
music. The algolithrn in 110
sels up a 3-octave chronalic
scale - note the N(1)=F, I
have erroneously onitted it
when I previously Publi shed

To chanqe the key of the nu-
sic you have programmed,
just change the value of F.
l,ines 190-220 contain ihe
part of the music that 1s
repeated within the melody -

Ä is the subscriPt of the
lielody note, B is the sub-
script number of the chord.
These nust be above 13, as
the frequency i.s divided bY
2 in the subroutine '
Each beat of the tnusic has a
GOSUB, to 230 to play a bass
accompahinent l.ith the f j.rs t
note of each bar, to 260 for
the other notes of the ba!.
The chord note is divided bY
different values to play the
three notes of the chord in
suecessj.on, and nul tipl i ed
by 3.75 in the 3rd voice to
produce a bass note two oci-
aves lower in the -4 noise-
The helody note is mult-
iplied by 1.01 in the second
voice to give a richer tone.

1OO DTSPLÄY ÄT{12.3)ERÄSE ÄL
IJ: "TEE MÄORI FAREWELL SONG"
I hr^-,:hna,l hv

Jin Peterson
110 F=110 :: DIM N(36):: FoR
J=l To 36 :: N(J)=INT(F*1.0

59463094^ (J-1)):: NEXT J ::
N (1) =F : : T=-999

:: GOSUB

:: GOSUB 260 :: GOSUB 260
180 B=28 i: GosUB 230 :: GoS
UB 260 :: GOsUB 260 : : B=16
: : GOSUB 230 : : GOSUB 260 ::
coSUB 260 :: GoTo 120

190 A=32 : : B=28 :: GoSUB 23
0 : : GOSUB 260 :: GOSUB 260
: : Ä=28 :: 8=16 :: GOSUB 230

: : GOSUB 260 :: Ä=30 : : GOS

UB 260
2O0 L=32 :: B=28 :: GoSUB 23
0 :: GoSUB 260 :: GosUB 260
:: 8=16 r: GOSUB 230 : : GOSU
B 260 :: GOSUB 260 :: B=28 :

: GOSUB 230 :: GOSUB 260

0 i: GOSUB 260 :

:: A=JZ :: ö=rO
:: cosuB 260 : :

UB 260
160 Ä=33 :: B=2 3
0 :: GoSUB 250 :
SUB 260 :: A=25
OSUB 230 :: GOSUB

].'l O A=2'7 ,| B=23
0 :: GOSUB 250 ::
:: A=28 :: B=15 :

:: GOSUB 23
GOSUB 250
: cosUB 230
Ä=28 r: GOS

: GOSUB 23
A=32 :: 60

B=13 :: G

260 :: Gos

: GOSUB 23
GOSUB 260

GOSUB 230

210 A=30 :: GosUB 260 :: Ä=3
3 :: B=23 :: GOSUB 230 : : GO

sUB 250:t L=21 t: GosUB 260
:: Ä=28 :: B=15 :: GosUB 23

O :: GOSUB 260 :: GOSUB 260
220 B=28 : : GOSUB 230 :: GoS
UB 260 r: GosUB 260 : : B=15
:: GOSUB 230 : : GosUB 260 ::

120 GOSUB 190
3 :: GosUB 230

B=28

cosuB 260 :: RETURN
230 CALL SOUND(T,N(Ä) ,5,N(B)
,/1. 585, 9,N(B) *3.75, 30,-4,9) :
: GOSUB 290
240 CÄLL SOUND(l,N(Ä) ,5,N(B)
/ 1 . 3 3 4 , 9 , N ( B ) * 3 . 7 5 , 3 0 . - 4 , 9 ) :

: GOSUB 290
250 CÄLL SOUND{T,N(l).5,N(B)
,/ 2 , 9 , N ( B ) i 3 . 7 5 , 3 0 , - 4 , 9 ) : : GO

sUB 290 :: RETURN
260 CÄLrr SOUND (T,N(A),5,N(Ä)
*1.01,5,N(B),/1.585,9) : : cOsU
B 290
270 CALL SOUND (T. N (Ä) , 5, N (Ä)
*1.01,5,N(B)/1.334,9) : : GosU
B 290
280 CÄLL SOUND(T,N(Ä) ,5,N(Ä)
*1.01,5.N(B)/2,9)
290 FOR D=1 TO 20 :: NEX! D

:: RETURN

MEMORY FULL....,.

: : GOSUB 260
:: cosuB 230

: GosUB 260 :
130 cosuB 230
: GOSUB 260 :

:: GOSUB 230

: coSUB 260

: GosUB 250
A= JO it b=zJ

60suB 260 :
Ä=28 :: GOSUB 26A .. A=27

: GOSUB 230 :: GOSUB 260
140 A=28 :: GOSUB 260 :: Ä=3
0 :: GOSUB 230 :: GOSUB 260
:: GOSUB 260 : : GOSUB 230 ::

22 PROGRAMBITEN 90-2
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SWEDLOI{ EXTENDED BAS IC
X X BBBB

XX B B

X BBBB

XX B B

X X BBBB

(Thls arlic1e o!iginally appea!ed in
the Use! Group of orange CountY.
california RoM)

PRODUCT REVIE{: ÄDVÄNCED DIÄGNOSTICS
By }lillers Graphics

I have only had this a leF days so
this is a prelininary reading. This
product is so inpressive, hoYever,
that it is worth your selious
consi.deration.

Ädvanced Diaghosti.cs does guite a
feir thiDgs i

- checks your disk drive's eotor
speeal antl operation.

- cbecks all of your conPuter's
RÄM.

- checks, displays, edits and coPies
ilisks, sector by sector -

- Dunps your screen {incl.uding a

dllsk sector's contents) to any
ilevice -- prin!er, etc.

- Formats and checks disks.

- florks ri,th both the TI and corcon!
disk controllers.

llhat's r0ore, you catl create cot land
files that allotf you to ptogran the
45 coDmands in Ädvanceal Diagnostics
in any sequence you may needl. for
example, one of tbe seven codhand
Files that cones titb this vi1l
toreat a box of di.sks.

This is a poverfull disk diagnostic
and control hÄNGUAGE. Il lequi.res
xB. Edito! /Ässesbler or Mini
IIerDory.

On a scale of 1 to 10 this is an
easy 9.5. {e11 worth the cost and a

valuable tool for the experienced
progranme!.

{HEN ÄLL EI,SE FÄILS

TRÄCE and UNTRACX are ponerful
debugging tools. The other daY I
was looking sonething up in tbe XB

book ald discove!ed that lhese can
be used as state[ents 1n a Prograh
Iine. This Dakes then all the nore
he1pfull i.n catchinq tbat bug!

Il,tAGE and USING

XB left justifies all printed and
displayed stri.ngs and nunbers.
{hile this is correct tor strings.
Dunbels should be lined uP bY the
decinal point. one hatd waY to fix
this is to turn you! nutDers into
strings and add leadj.ng spaces.
PRII{T USING is 0uch easier.

Ente! and rutr this progran:

Note hot the first colunn prints the
n\rnber roundled to the nearest {hole
nunbe! nhile the other tt{o display
decieals. The st!ing of asterisks
shows you tbat the nuDber l{as loo
big for the space aLloted'

only the nunber on the screeD is
rounded -- tbe nuhber in RÄl{ is NoT

rounaled.

The statenent after USINC caD be a

strj.ng, a string variable or a lrne
nueber that refers to an IMÄGB

statenent. Exahples:

10 AS="The ansiter is **i.{*"
:: Bg=irJohn" :: C$="Dea!"

20 rMÄcE ** + #$ = *++
30 PRMT UsINe ÄS:2.45518
40 DISPLÄY AT(1,1) TUSINC 20:

!4,19 ,14+L9
50 PRINT {1, UsING "Sf**.*{":23-1
50 PRINT UsING cS&"S+***":BS

for oore details. 1oo* in the xB
book. Remenber, orhen alI else fails

You can nake your output look mole
professi.onal lrith lhese too1s.

{7to8

By
Ji[l
Svedlov

100 FoR I=9 T0 10 STEP .1
110 PRINT USING "** {*.*

: I,I,I : : NEXT I
*. *$"
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PÄYTENT

I {rote this proqiran to find out holJ

IoDg it qould lake to PaY off a
charge account if I paid the
niDieum. It has been eodified to
shofi a nunber of nays to use USIN6.

Ä note on the progran: the ans$ers
are approxibations. Ilost lenilers
these days have conplicated forhulas
to deternine i.nterest',rhi1e this
program uses lhe o1d sinple
fornula.

REDO

You are ediling a lihe. Äs You add
sone coale. tbe end of the line,
including the closing quote lark,
disappears. You press EI'ITER and get
an error nessage. Ä1I of your {o!k
is lost? l{o. Press FCTN REDo aDd
your Iirle, conllete nith e!rors,
irill reappear. Non you can colrect
it and finish ealiting your prograa.

* Progranlistuing för PÄYIENT t
* s" PB 89-1 sid 1l *

Äsc coDEs

Ät a Users Group neetinqs a ]ist of
ÄscII codes in both base 10 and hex
Has passed out. There vere sone
questioDs about the BÄsIc connads
listed on the chart.

l{hen your conputer saves a cor0mand

on disk o! cassette it changes lbe
connand statebents to tokenizeal
staterDents. cÄLL, for exarople. is
saved as HEx 9D or c[R5{15]) ' The
chart lists all of these tokenized
ASC codes.

SUB PROGRÄI'IS

xB has four (o! more) lrays of
nriting utility routines: sub
routines, sub plograns, assenbly
lanqiuage routines and DEFlnations.
Each of these has pros and cons.
this nonth, {e'11 look at sub
prog!ans.

The best nay to ilescribe a sub
progra[ is to exp]ain nhere it

24

dlffers froe a subroutine:

-- sub routiDes are called bY line
Dur0ber Fhile sub prograns are cÄLled
by na:ne.

-- sub routines use the sane
variables as the nain progran' In
sub routiDes, variables aie entirley
differeDt uoless noted in the cÄLl,
statenent -

-- sub rountnes can be anYwhere in
the prog!am vhile sub !outins oust
be at the end.

SiDce you call sub prograDs bY nane,
you do not loose their identlty vhen
you REsquence. You loose the Po{er
of oN GoSUB and passing varialbes
can be tricky if quite a fen are
involved.

Enter and ruD this sanPle prograo:

10
20
30

40

Ä, B=10 : : PRIIIT A; B;C : :CÄLIJ TEST

cÄLL NEIrs(B) :: PRINT Ä;B;c
SUB TEST :: Ä=5 :: PRIIT Ä;B;C
:: SI'BEID
sUB EI{s(C) :: PRINT A;B;c :: C=4

:: SUBEND

You should get this output:

10 10 0
500
0 0 10

1040

If you think this !h!u, You vill see
that there ale NINE variables in
this progran: Ä, B and c in the
progra0; Ä, B and C in TEST; and, Ä,
B and C in NEVS.

{heD you calLed IIE{S(B) the value of
B was passeal to NE{S and Processed
as c in that sub progran. PlaY tith
this progran (including inserting
BREÄK statennts) to test thi.s out.

ORACI,E

Thls program is loosely based on oDe

that appeared in 99'er Years ago.
Both prograns were designed to
denonstrate sub progra!0s. Speech
has been aalaled to this version.

The cÄLL PEEK in line 160 works on
my coePutet but naY not work on
yours -- if You have a Prob1en, just

PROGRA]'IBITEN 9O-2



delete it. If you ilon't have
speech, cbanq:e the CÄLL SIY's !o
PRINT's.

280 SUBEND
290 |
3OO SUB YESNO

310 0ll rNT(1o*RND)+1 coTO 32

various foreats for sub progars a!e 0, 330. 320, 340, 350, 350. 360, 3?

sbown. The rules are in the XB

book, especilly for passing
variables betveen the Dain progran

name nust start a li.ne and SUBEND

nus! end a liDe.

0, 380,390
320 CÄ1,1, sÄY("YEs"):: SUBEXI
T

SUBEXIT
340 CÄLt SÄY ( "L00KS PoSrrrvD
"):: SUBEXIT

and the sub prograD. Iote lhat SUB 330 CÄLL SÄY("I TIINK S0")::

Ä disclaiher: al1 ans{ers are based 350 CAIJIJ oTHER :: SUBEXIT

on randon nullbers. If you thlnk the 360 CÄLL SÄY("LOoKS NEGÄTM
ansrers fit. r.e11, lhat's just
randon chance, right? Ä cohputer
can't gj.ve sood answers, can it?

100 I oRÄcLE
110 ! VERSTON X8.2.1
120 ! 08 llÄR 85
130 I BY JIM SI,IEDI,Of
140 I

150 DISFLÄY ÄT (10,4) ERÄSI ÄL
L BEEP|.,** I ÄI'I THE ORÄCI,E
**" :: CÄLL DELAY :: RÄNDOII
ZE
150 CÄLL INIT :: CALL PEEK(-
28612,r)t.t. IE I=0 THEN DISPL
ÄY AT(20,1):"I canDot operat
e withou! the Speech SyDt
hesizer!".: sToP
170 DISPI,AY ÄT(15,1):" I a
nsrer all questions'r: : :"Äs
k qustioDs rith YES or Noan
sners -- Ilhen you are alonepr
CSS ENTER. "
180 cÄLL DEI,AY :: DISPLAY ÄT

124,!):" PRESS ÄNY KEY T0
BECIN"
190 cÄLL KEY(0.1,S):: IF s=0

THEN 190 EI,SE CÄLL CIIEÄR
200 PRINT : :"[fiÄT 1S YouR Q

.. r T$D||T n( " tF
qS="" rsEN 220

210 CÄLL DELÄY :: CÄLL REPLY
(9S):: CÄLl, DELÄY :: GoTo 20
0
220 DISPI,AI ÄT (10,1)ERÄSE ÄL
L: "THÄN( YOU foR CONSULTING"

ii lt|lF r\D!

CI,E *T'' :: CÄI,I, DEI,AY I: STO

P
230 |
240 SUB DEIJÄY :: FOR ]=1 TO

200 :: NEXT T :: SUBEND

250 I

260 SUB REPI,Y (ÄS)
270 ÄS=sEcS (ÄS,1.2):: IF ÄS=

"xH" 0R AS="Ho" THEN cÄIJIr oT
I,IER ELSE CÄLIJ YESNO

"):: SUBEXIT
370 CÄI,I, SAY("I DO NOT THINK
SO"):: SUBEXIT

380 cÄLL SÄY("No {ÄY"):: sUB

EXIT
390 CALL sÄY("No"):: SUBEND

400 !

410 SUB OTHSR

420 oit INT(10*RND)+1 coTo 43
0,440,450,460,4?0, 480, 490,50
0, 510, 520
430 CÄLI, SÄY("I CÄN IIOT TELL

YOU IIIÄT"):: SUBEXIT
440 CÄLI, SÄY("SÄY 1HAT Ä DIF
fEREIIT }IÄY") :: SUBEXIT
450 CA'JL SÄY("YOU DO NOT I{AN

T TO RNO!I,.) :: SUBEXIT
460 CÄLL SAY("I DO NOT KNOII"

) :: SUBEXIT
470 CÄr,L SÄY("r Ält NoT suPPo
sED TO sÄY") :: SUBEXIT
480 CÄLII SÄY{"I {ILL I.IOT TEL
L YOU''}:: SUBEXIT
490 CÄI,L SÄY("I CAN ONLY GUE

ss") :: SUBEXIT
500 cÄLL sÄY("I CÄN NoT ÄNS{
BR TIIÄT''):: SUBEXIT
510 CÄLL SÄY("I DO NOT REMEM

BER"):: SU!8XIT
520 CALL SÄY(''TRY SOI'IE THING

El,sf,"):: SU9END

TIIE l{I S S II{IG I,II{K
FöR XB+3 2KB E}I

är ett progran från TExÄl'fENTs (pris
USD 25 l. polto 8) soit] utökar Extend-
eil Basic neal 3o asseebler-rutiner
son anropas lled CALL LINN. En de-
nonslrationsskiva tj.lI detta prograh
han fås genon att sända en skiva hed
frankerat svarskuvert till Jan
Älexandersson. Progrannet fungerar
f.n. ej ned DIJIT ÄVPC efterson
intertupt suildar progranraaler.
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rÖREI,IING8N PROGRAI{BITEN
ARSBERÄTTELSE 1990-03-05

STYRELSENS ÄRSREDOVISNING

verksabheten 1989 har bedtivi.ts i
torn av tidiningsutqivning och
programf örllledL ing . Äntalet neill.eBnar
har einska! från 130 ti.l1 80.

STYRELSE OCH FUNRTlONÄRf,R

Fö!eningens styrelse:
Jan Alexanilersson, oralf. och red.
ilohn Hanssen, kassör
Åke 01sson, sekreterare
claes Schibler, registetförare
Börj e Hål1, prograEbankir
Peter odelryd
Peter Olsson
Mikael NordliD

Unde! året har 8 Protokollförda
styreLseloöten hål1its.

BÄLÄNSRÄKNING

Ingående Balans 1989
Tj.l.1gångar
Poslgj.ro
varulager
Skatteford,ringar

FöRENINGENS EKONO}TI

Ärets för1ust uppgå! tilI 2123.35 kt.

FÖRENINGEIS VERRSA}II{ET

Fyra nudmer av tidningen Prograd-
biten har fra[stå11ts. lrån PB 89-1
har tryckningen gjorts På ett
enklare sått. Föreningens telefon
har sagts upp,

Fairra!e Få flexskiva bar skaffats
från Charles EarI (1ELC0) , Mianl UG

(Boot ocb ltenu), Barry Boone
(A!chiver). R.A. G!een (RÄGuÄC, RÄG

I,inker, RÄC Utilities), Pargon
conpu!ing (Tex! Loader och Eohanced
Display Package) , TonY l{ccovern
(FuIInelteb, sPider, XB-Tutorial
e.D.), ÄlexaDdet HulPke (Tetris ocb
Etiketter).

Ärvode tilt funktioDärer har ej
utgått.

Skulder
l,everantörsskulder 6012.30
Förutbetalda Eedleesavg. 220.00
Eget kapital 10384.25

16615.55

skulder
Leverantörsskulder 0.00
Fö!utbet alda hedlensavg. 500.00
Eget kapital 143?3-00

74923.00

Sunlllla

Utgående Balans 1989
Ti11gångar
Po s lgi ro
varulager
skattefo!dringar

Sullrd[la

RESU!,TÄTRÄKIIING

Intäkter
I,{edle[lsavgifter
varuförsäIjning
Rän!or
överskjutande skatt
Ärets förl.ust

149?0.68
855.8?
790.00

14923.80
0.00
0.00

149 2 3 .00

8960.00
3035.00
6L2.50

30.00

7495.00
912 -68

1958.30
1641.50
69?.00

114 0 .00

14760. 35

(ostnadler
Tryckkoslnader
Varulnkö!
Varulagers !örändring
Förb!ukningnateriel
Porto
Telefon
skatt

14750.35

stockholt[ sob ovan

Jan Alexanalersson, ordli
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John llansseD, kassör
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PRINTER_PROBLEM MED PIO
av Ärne l{enDberg

I,ti.n son köpte för en tid sedatr eD ny
printer, en STÄR LC-10. Det fanns en
lj.ten baklanke att jag också skul1e
kunna använda den till nin lI-99/4A.
Iten se det gick inte. Efter flera
tappra försök blev vi tvungna att ge

upp. Säljaren kunde inte helIe!
hjälpa oss.

Nä! jag 1åste Jan AlexanderssoDs
artiket ord IIYÄRC och TI RS232/PIO i
PRoCRÄI,'BITEN 90-1 fick jag en eiss-
tanke att här kanske lösningen till
probleoet fanns. 0Iika datorer ger
olika 1ång s k STROBE på pinne nr 1

i Plo_porten och ilen passar inte
alla pri.ntrar.

Efte! telefonkontakt ned Jan fick
jag eig tillsånt ett kopplingsschena
soD varit publicerat i tidskriften
[IcRopeDdiuo/ sept enber 1989. Där vi-
sas hur man bed hjålp av en lc-krets
och en kondensalor kaD !örändra
STRoBENS långd.

Ic-k!etsen behöver +5v för att
fungera och det !öreslogs i schenat
at! denna späDning skulle tas ut På
pinne nr 15 i Plo-porten. I RS232-
korlels nanual anges vid denna pinne
"1-kilohm pu11-up resistor to +5V".
spänningen blev tydligen för låq för
det fungerade inte. 0[ jag därenot
tog ut spånningen på pinne nr 12,

Eärkt "10-obn pull-up resj.stor to
+5", så fuDgerade det.

,Jag försökte också att ta ut
spänningen fråD pliDtern på paral-
lellinterfacets pinne nr 18 (checka
ned DaDualeD li11 p!intern) och det
gick också bra.

För att tillverka en aalapter att
koppla j.n ee1lan PIo-porten och
Drj.Dterkabel.n behövs fö1j ande koo-
ponenter:

1st Ic-krets 74121
1 st kondensator 0,047 uF
1 st 15-polig blockkontakt, hane
1 st 16-po1ig blockkoDtakt, hona
2 dn flatkabel. 16-ledare
eD bj.t enkelledare för iDLoppling

Koppla ihop enLigt bifogat scheba.

STÄR LC-10 fungerar utnärkt Deal

Aenna adapter inkopplad och det år
iDte osannotikt att den kan få även
and!a printrar att fungera tilI-
sanDans hed TI-99:an. Jag kan dock
inte Lä[na någ!a garantie!.

Lycka til1!

.a 
= 

i.r
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PROGRAIV{ T'ÖR 9938
(*4Ä = åven 9914Ä I'tP = [icropendiun) ---GRÄFIK]I0D'---- BII,D XöDVÄND

PROGRÄ}I VERS FöRFÄTTÄRE SÄLJÄRE T1 72 G7 C2 66 G? MUS FI! TILLBTE
set 99144 David ÄL1en Dijit
uonito! (Edit vRÄu) ElekroDik-serv ? - - 'lA - - - -
Horizon Ros(cclT1) Barry Boone Fair{are - - Horizon
Horizon Ros (uYÄRc) Barry Boone Fairware - - llori'zon
sc-Dos 80 ?/4/88 Barry Boone Fairtare ,tA JÄ JA - - - - - RÄl'l)6000

Funnelqeb Editor 4.21 ToDy }lcoovern Fairware JÄ JA - - - - - - *4Ä

FV Disk Review 4.21 Tony Mccovern Fairvare JÄ JA - - *4Ä

Disk llanager 80 4-0 okänd tysk ? - JÄ - - - - -
Hald l{aste! 2.18 C'Christensen Äsgard JÄ ,tÄ - - - - - - *4Ä

Sector One 1,2 Randall l4oore Fairware JÄ JÄ - - - - - - *4Ä

Infocom 80 Loader TM ? - JÄ- - - - -
l.lu1ti.p1an 80 ? ? -,tA- - - - - - fiP-l'1odul

Telco 2.1 Charles Eart Fair{are JÄ JÄ - - - - - - *4Ä

tlot Bug 1.0 Cbartes Earl Fairware - - *4Ä

ÄVPC FORTII 1,2 Lutz {inkler Fairnare JÄ ,tÄ JÄ JA - - -
roRTH 80 Edilor zfärg tutz {inkler ltP jun88 - JÄ - - - - -
FORTH 80 Edito! 4färg l,utz [inkle! uP aug89 - JÄ - - - - -
FORTH Hiqh Res. pa!t1 l,utz flinkler I'lP nov89 - - - - J] JA -
FoRTfi Eigh Res. part2 Lutz tfiDkler MP feb90 - - - - JÄ JÄ -
lile Breaker 2.0 [ichael Ricco ? - - JA - - - ']A -
Fraclal cenerator Luigi Grilti Fairtare - - - - - JÄ -
clf2 lqrafik) 0.41 Paul charLton Fai dare - - - - JA JÄ - GIF ceneve
GIf99 (grafik) 1.05 Ächi.n tiese Fair$are - - - - JÄ JÄ - GIF Tllccdsk
Myart Picture Decoder Barry Boone fairnare - - - - JÄ JA - !{YÄ

Ärt to Ärt David Ällen fair{are - - - - - JÄ - l'lYÄ

Tl-Ärti.st Plus! chris Faheity Texa[ents- - - JÄ - - JÄ TIÄ *4Ä

{ouse Tl-Ältist [ike Dodd I{P nov87 - - - - - - JÄ - Tl-Ärt]s
l,{ouse cÄLL LINK l'like Dodd I'lP okt87 - - JA - - - JÄ - XB

l.{ouse Interrupt Peter noddie Fairware - - ,tÄ - - - JÄ - XB

Paiette aster Jeff Kittka uP febS9 - -,tÄ- - - - - xB

x8O (CÄLL LINK) 0-91 Ä.Hulpke fairtare - JÄ JÄ - - - - - XB

xHI (CÄI,L LINK) 3.6 Ä.Hutpke Fairnare - - JA - JÄ 'JA - l'lYA XB

COLDEF Ä.Hulpke fairrare - - - - JA- - - XB + XHI

Fixsterne A.Hulpke Eair{are - - - - JÄ- - - XB + Xf,I
(ugel Ä.gulpke Failirare - - - - JÄ- - ffYA XB + XHI

Hard Copy 1.1 Ä.Hu1pke Failware - IIYÄ t4A

1APP (gratik) 0.29 Ä.fiulpke Bj klart - - - - JA JÄ JÄ MYÄ

Progran för 9938 kan använda den nya
videoprocessorn på föIj ande sått:

- Korrigela fel i äIdre progran soD
hindrar användning av 9938.

- Änvända vDP-!egister 8 och bögre
fö! t.ex. 512 färger för de åldre 4

grafikeoderna: T1, G1-G2 och }lc.

- Använda VDP-RÄI{ för att lagla
prograDseg&ent soll t. ex. TEIJCO.

- 6 nya grafikmoder: T2 och G3-G7.

- Styrning bed hus.

BIi,D: TIA TI-Ärti-st
MYÄ l,lyArt
c_F Cr2hL i.c Thfcr.håndP Format

Tony l{ccovern, 215 6rinseII Street.
Kotara, Ns{ 2289, Äustralien

charles Earl, 34 Mcleod Street,
ottava. ontario, canada K2P 025

Barry Boone. Box 1233.
sand Springs, oK 74063, UsÄ

Lutz t{inkle!, 1540 corsica street,
san Diego, cÄ 92111, UsÄ

David A11en, 4418 Xansas street
San Diego. CÄ 92115, USÄ

AlexaDaler i{ulpke, saalonastrasse 58.
D-5600 SUPPERTÄL 1, Yästtyskland

Äcbiro Liese, Chattenstrasse ?2,
D-5 500 I(ÄINZ, Västtyskland
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följande poster. 0e vi istället an-
vänt poster ned FIXED längd, hade
varje post bestått av elenent Plus
utfyl.lnaas-bytes för att fylla ul
lilt FIXED tängd. Det kan således
synas soh od vÄRIÄBIrE-lil.er alltid
var att föredra franför FIXED- Var-
för konller han då överhuvudtaget att
använda poster ned TIXED längd?
svare! ä! att ban bö! anvånd FIXED
post långd i följande fall:

- Nä! kassett Cs1 och cs2 anvånds,
(assett kan beklagligtvis ej aDvända
VARIÄBLE-ti1er.

- När filorgari.sationen är RELÄTIVE
(se nedaD). varje fil so!! öPpnas
från början eller vid något annat
tillfälle son RELÄTfVE dåste anvånila
poster neil FIXED längd.

- Iår infornationen sot! ilu ska sPara
i sig sjålvt har konstant längd,
t.e*. on varje Post är ett enstaka
ta1, koener det a11tid att uPpta 9

bytes i IITERNÄj, fornat (oberoende
av antal.et deciDaler).

- l{år du behöve! läsa filer son
skapats av andra prograD son an_
vänder PIXBD fornat. Både Uultiplan
och Edi.tor/ÄsseDb1er objektf iler
anvånde! r:XED forbat.

Filer bed VÄRIÄBLE 1äDgd bör anvån-
das i övriga fall för att spara
lagringsutryDee. VÄRIÄBLE-pos ter
rDåste anvånilas on öppningssättet
APPEID konner att användas. För att
datorn ska veta var eD vÄRIÄBLE-post
slutar och hästa börjar, så börjar
varje post eed en elstaka byte son
anger Iångden. Du behöver inte be-
kymra dig o! detta ettersob detta
sloppas in autobatiskt.

TTLTYP

Denna kan vara DISPLAY e11er
INTERNÄL. strunta i vad bruksanvis-
ningen säger om filtyper eftersonr
del mesta är nissvisande. DISPI,ÄY-
forDat anväDds alltid när data slta
lagras som ÄscII-tecken. ordet
"BOX" koe&e! t.ex- att lagras som 3

bytes: 55,79 , 88 son notsvarar ASCII-
koden för 8,0,X. På notsvalande sätt
koxoller 23 att laglas soo 50,51.
DISPI,ÄY nåste användas o& respeklive
device kräver detta. l,agringshedia

kan aDvända anti.Dgen DTSPLÄY elle!
INTERNÄ'J, hen printrar son skriver
lecke[ som Äscll-kod eåste anvånala
DISPLÄY. On du valt DISPLÄY-forbat
för en datafil, bör du endast använ-
da ett elenent per post- Skä1et
til1 detta är att o0 du skriver två
el]er flera eleeent ti1l en DISPLÄY-
pos! !.ex.:

PRINT *1: "Box"; "ToP''

så få! du endast ett elenent
"BoxToP" tillbaka l1är ilu låser ett
elenent f!ån fiLen. DISPLÄY-filer
kräver komateckeo [el1an elenent
och situationstecken onkring var je
sträDgdata soD du sjäIv nåste skriva
in. Detta är lycket obekvänt vilkel
gör att jag inte rekonlenilera! flera
eledent per Dosl !ör DISPLAY-fi1er.
oe du insisterar bör du 1äsa bruks-
anvisningen, nen bitt råd är strunta
i detta. ob varje post bestål av
flera dataelenent ska du använala
INTERIÄL- f ornat . Jag nisstänker att
svårigheten hed att använda flera
elenent per Post ned DISPITAY-poster
är en typisk orsak soo gör att folk
slutar att använda dalaliler öve!-
huvudtaget. Jag ska 1åDgre frao visa
hur nan kan lagra flera elenent i en

DISPT ÄY-fi1 utan denna konplikatioh'

Vad år nu INTERNÄL-foroat ? Sträng-
elemeDt kodas fortfarande sora ASCII-
sträDgar rden det finns en enstaka
byte soh läDgdindikator j. början av
varje elenent, vilket avsevärt
underlåttar när det gäI1er att hltta
elesent inoD en Post. Så t.ex. koo-
ner "BOX" att lagras son 3,66,79,88
och i'23" (stråDg) son 2,50,51. Nu-
nreriska eleEent lagras soo 8 bytes
plus en långdbyte Iiksom när det
gälter strängelenent. }{ed 8 bytes
kodniDg kan flyttal lagras på sahlla
sått son sker internt i datoln.
Detta ka11as Radix 100 och bruks-
anvisningen beskriver detta närmare.
son exeopel *an nälnas att talet 23

lagras nuheriskt (9 bytes) På
följande sätt: 8,64.23,0,0,0.0,0,0.

ÖPPNINGSSÄTT

Detta kan vara INPUT. oUTPUT, UPDÄTE

eller ÄPPEND. Detta beskrive! hur du
viII ko$ma åt filen vid just detta
til1fä1le. Ued INPUT kan du endast
Iäsa tlata och med OUTPUT kan du en-
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