Arany SándorAMOS a kreátorEgy fenomenális programnyelv AMIGA számítógépekreKönyvek #2[önyvek sorozat #2Sorozatszerkesztő: Arany SándorLektorálta: Rontó ZoltánAMOS a Kreátor(c) Arany Sándor 1992ISBN 963 04 2617 XKiadja az AURUM DTP stúdió Tiszafbldvár öszölö Fő út 64. Felelős kiadó: Arany SándorBorítóterv: AurumBevezetésAz Amigások többsége hallott már az AMOS programozási nyelvről, valamilyen szinten használja is, hiszen nagyon hasonlít az Amiga Basicre. Elmélyülten viszont kevesen alkalmazzák, nem mintha nem volna érdemes rá, inkább csak túl összetett ahhoz, hogy megfelelő dokumentáció nélkül kellő mélységben ki lehessen ismerni. Kár volna azonban méltatlanul feledésre Ítélni, hiszen egy nagyon jól használható nyelv, amellyel kis programozási gyakorlat mellet is könnyedén megvalósíthatók a feladatok. A készítők erdetileg játékszerkesztó nyelvnek szánták, utasításainak többsége ennek a célnak a szolgálatában áll.A felhasználási köre nem korlátozódik azonban kizárólag játékok írására, szinte valamennyi feladat megoldható segítségével, ha nem is a legoptimálisabb módon, óriási előnye viszont, hogy könnyen elsajátítható, nem igényel nagy programozási tudást, a kezdők ideális programozási nyelve.Ennek a könyvnek az a célja, hogy bevezesse az Amiga felhaszálókat az AMOS rejtelmeibe, megismertesse és megszerettesse velük a programozást. Elsősorban tehát azoknak szól a könyv, akik ezeddig .Amigájukat csak játszani használták, vágj,' még nincs nagy programozási ismeretük, de most szeretnének belevágni. A dokumentáció az AMOS 1.4 verzió alapján készült, amely 1992 augusztusában került a piacra.Előnyben vannak azok, akik már megismerkedtek az Amiga Basic nyelvvel, az AMOS nagyban hasonlít erre, természetesen jóval többet tud annál.Reményeim szerint azok is haszonnal forgatják majd ezen dokumentumot, akik már megismerkedtek az AMOS-szal, eredményesen használják azt. A könyv tagolása feladatcsoportok szerint készült,a parancsmutató és a tartalomjegyzék alapján könnyen segítséget kaphat belőle a programozó, aki egy feladat megoldásakor elakadt, az utasítás szintaktikájával nincs tisztában, vagy nem tudja eldönteni, hogy az adott helyzetben melyik utasítás a helyénvalóNem célja a könyvnek, hogy mélyebb programozástechnikai ismeretekre tanítsa olvasóit, ezt megteszik helyette más könyvek. AjánlásAjánlom ezt a könyvet Szabó Jánosnak, a szolnoki Amiga Klubvezetőjének. Talán egyszer O is megtudja, a játékprogramokat nemcsak használni, de megírni is szórakoztató feladat.KöszönetekSzeretnék köszönetet mondani azoknak, akik segítettek ennek a könyvnek a létrejöttében.Először is köszönöm Németh Ákosnak, akihez sokszor fordultam különbözőAkisebb-nagyobb kérésekkel. Azt hiszem néha már az agyára mehettem, de 0 hősiesen tűrte hülyeségeimet, mindig segítőkész volt velem szemben.Köszönet illeti a GURU Szórakoztató Informatikai Magazinfőszerkesztőjét, Berényi Zoltánt, az az BEAR-t, aki szakmai és baráti tanácsaival nagyban hozzájárult a könyv ezen formájának kialakulásához.Meg kell, hogy említsem két barátom, Bálint JÓZSef és Rontó Zoltán nevét, akik rengeteget segítenek a számítógéppel való kapccsolatom magasabb szintre való fejlesztésében.Köszönettel tartozom fiamnak Ádámnak is aki másfél éves kora ellenére sokszor tett hasznos és lényeges bejegyzést a véletlenül az íróasztalomon felejtett kéziratba.Végül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni feleségem, Bül»C türelmét, amellyel elviselte, hogy éjszakákon át dolgoztam, és nem törődtem vele annyit, mint szerettem volna.1. Az elindulás előttl.l.Az AMOS főbbtulajdonságaiAz AMOS az Atari St STOS programnyelvéből kifejlesztett, Basie-szerü programnyelv, Amiga számitógépekre. Azért írom, hogy Basic szerű, mert az .Amiga Basic programok szinte változtatás nélkül, futtathatók az AMOS-ban. A standard Basic utasításokon kívül az AMOS Basic számos más utasítást ismer, amelyekkel a gép mindén tulajdonsága kihasználható. Megvalósíthatsz olyan programokat, amelyek ezidáig csak gépi kódban, assembly nyelven programozva voltak elérhetők..Az AMOS-t a szerzők nem egy új Basic verziónak szánták, hanem egy játékszerkesztö nyelvnek, amelynek használatával professzionális szintű játékok is készíthetők.AMOS-ban programozva kihasználhatod a megszakítási rendszert, programokat köthetsz rá. Megjeleníthetsz a képernyőn egy időben akár 56 sprite-ot és bármennyi bob-ot. Ez utóbbinak a számát csak a memória mérete korlátozza. Ha figyelembe veszed, hogy az .Amiga hardvere csak 8 sprite használatát kínálja fel, az 56 sprite-os határ figyelemre méltó teljesítmény.A tárgyak mozgatására rendelkezésedre áll egy animációs nyelv, az AMAL. Ez megszakításból fut, tehát a Basic-töl függetlenül tudsz vele dolgozni.A zenék lejátszása is a megszakítási rendszer feladata, csak el kell indítani a lejátszót. Lehetőség van a Soundtracker tipusú zenék közvetlen lejátszására.Az .AMOS kezelni tudja az .Amiga összes képernyő módját. A képernyők méretének csak a rendelkezésedre álló memória szab határt. Scrollozás minden irányban lehetséges.A program általánosságairól még annyit, több mint 500 AMOS utasítás van, amely ijesztően soknak, megtanulhatatlannak tűnik, de ez koránt sincs így. .Az AMOS logikus felépítéséből adódóan könnyen, gyorsan megtanulható nyelv, ráadásul a parancsainak a töredékével is színvonalas programok írhatók.1.2.Biztonsági másolatMielőtt elkezdenéd használni a programot, készíts róla biztonsági másolatot. A használatakor nem lesz szükség mindhárom lemezre, elegendő egy munkalemez, ami először csak a programlemez másolata, majd később kialakul egy jobban használható összetétel, mindenki saját igénye szerint.1.3.A program indítása.Az AMOS három féleképpen indítható:-Normál bootolással.-Workbenchről, az ikonra történő kettős rákattintással.-CLl-böl: RunNil:AMOSl_2Betöltödés után az editorba jutsz. Nyomj meg egy billentyűt, hogy eltávolítsd az információs ablakot. Most már használatba veheted az AMOS-t,AURUM:  AMOS 9 Kreátor 2. Az AMOS képernyőiAz AMOS működése folyamán különböző képernyőket használ, például Editor, Editor Menü, Direkt Mód képernyők. Eben a fejezetben részletesen megtárgyaljuk az egyes képernyők feladatát az azokon belül végezhető munkákatMielőtt azonban belekezdenénk a program használatába, nézz meg néhány programot, amely demontstrálja az AMOS erejét A programlemez manual tartalomjegyzékében mintaprogramokat találsz, amelyek egy-egy utasítást hivatottak bemutatni. Betölteni ezeket az Amiga+1 billentyűkombinációval lehet, indításuk az Fl-el történik. A program futása megszakítható a Control+c-vel. Miután meggyőződtél a nyelv hatékonyságáról, hozzákezdhetünk a megismeréséhez, hog}' Te is képes legyél ilyen és hasonló programok megalkotására.2.1. Az EditorAz AMOS betőltödése után az Editorba jutsz, ahol a programokat szerkesztheted és futtathatod.Az Editor több részből áll. Külön ablakban helyezkednek el a menük, alattuk az információs sor. Ezek alatt van maga a szerkesztő ablak a programlistával.2.1.1. MenüablakA képernyő tetején látható a menü ablaka, amin keresztül irányíthatod a szerkesztést. A menü nem megszokott Amiga menü formátumú, amint azt azonnal látod, hanem 10 menüpontot látsz a képernyőn. Ezek a következők feladatokat végzik:Alap menüRun               A szerkesztőben lévő program fiittatása.Test               A szerkesztőben lévő program ellenőrzése.Indent           Felszabadítja a program fiittatásakor lefoglalt területeket.Blocks menu   Előhívja a Blocks menüt.Search menu   Előhívja a Search menütRun Other      A háttérből indít egy programotEdit Other      Behív a szerkesztőbe egy háttérben lévő programot, amit előzőleg a Load Other vágj- AccNew/Load ponttal töltőttél be.Overwrite      Átkapcsol felülírási módra.Ekkor a felirata Insert lesz, ami visszakapcsol beszúrásra.AURUM: AMOS a Kreátor2.fejezetFold/Unfold     Megjeleníti/kitakarja a procedúra definíciós sorait. Általában mindenbezárt eljárásdefiníció kinyitható a Fold paranccsal. Vidd a kurzort az sorába és klikkelj a menüpontra. Az eljárás kinyilik, szerkesztheted a listáját. Ha a kurzor egy kinyitott eljárásban van, amikor alkalmazod a menüpontot, az eljárás bezáródik, csak az eljárásnév marad láthtó. A Program futásara ez nincs hatással. Ha titkosítani akarod az ejárást, az AMOS_EXTRAS lemez Lock programját kell használnod. Ez úgy bezárja a procedúrát, hogy nem lehet többé kinyitni.Line Insert      Egy sorral lejjebb \iszi a szöveget a kurzortól kezdve, beszúrva egy üres sort. A kurzor az Ores elejére áll.System menüHa a menü ablakában megnyomod az egér jobb gombját, másik tíz menüpont jelenik meg. Ezek közül is a bal gombbal lehet választani, de közben tartani kell a jobb gombot is. Ez a System menü ami a következőket tartalmazza:Load              AMOS program betöltése a szerkesztőbe.Savé              A jelenleg szerkesztett program kimentése a saját nevén.Save as           A program kimentése új néven.Mérge            A jelenlegi programba a kurzor pozíciójától kezdődően egy másikprogramotMérge ASCII   Befűz egy ASCII formátumú AMOS programot a jelenlegibe.AC.New."Load Törli a kiegészítőket a memóriából és betölt egy újat, amit maga a rendszer használ.Load Others     Betölt egy másik programot a háttérbe. A már bent lévő megmaradnak.New Others    Töröl egy programot a háttérből.New               Törli a szerkesztőben lévő programotQuit                Kilépés az AMOS-ból.Blocks menuHa a bal gombbal az alap menüben a Block menüpontra klikkelsz, újabb tíz menüpontot kapsz, amik a blokkmúveleteket irányítják. .Az új menüpontokból szintén bal klikkel választhatsz. Ha az egérmutatóval elhagyod a menü ablakát, a menü visszaáll az alapra.Block Start       A kijelölendő block kezdetének megadása. .Ahol a kurzor a szerkesztőben áll, az a sor lesz a block első sora. Csak teljes sorokat lehet kivágni.Block End        A block végének kijelölése. A kijelölt blokk inverz lesz.Block Cut         Kivágja a blokkot a listából és egy memóriapufferbe helyezi. A puffer kapacitása mindössze egy blokk, tehát előző blokk törlődik.A memóriában lévő blokkot a kurzorpozíciótól bemásolja a listába. A listában kijelölt blokkot a kurzor pozíciójába mozgatja át.Block Paste Block Move Block StoreA blokkot bemásolja a memóriapufferbe, de nem törli a listából. A puffer előző tartalma természetesen elvész.10Az AMOS képernyőiBlock Hide       Törli a blokk kijelöléstBlock Save       Kimenti a blokkot AMOS programként a lemezre.Save ASCII      Normál szövegfájlként menti ki a blokkot. Block Print       Kinyomatatja a kiválasztott blokkot.Search menüA blocks menühöz hasonlóan hozható elő és használható. A pontjai a következő funkciókat végzik:Find                Maximum 3 2 karakter hosszú szöveget keres, a kurzorpozíciótólkezdődően.Find Next         Keresi a kővetkező előfordulását a Find-ben megadott szövegnek. Find Top          A megadott szöveget a program tetejéről keresi.Replace          Aktiválja a behelyettesítő módot. A használat módjától függően különböző ahatása:-Find előtt: Gépeld be a keresendő, majd a behelyettesítendő szöveget.-Find után: Ha a keresés sikeres volt, a megtalált szöveget kicseréli az újra, majd tovább keres.Replace All       A keresendő szövege minden előfordulását kicseréli az új szövegre.Low <>Up         Megváltoztatja a keresés irányát.Open All          Kinyitja az összes eljárásdefiníciót.Close All          Bezárja az összes eljárásdefiníciót.Set Text B.        A programlista számára fenntartott terület méretének a megváltoztatása.Set Tab            A tabuláslás méretének a megváltoztatása. A menüablak minden funkciójaelérhető a billentyűzetről is. Ezeknek a billentyűknek a leírását egy későbbi fejezetben találod meg.2.1.2. Információs sorA menüablak és a szerkesztőterület közötti sor az információs sor. Ebben a sorban a szerkesztett programra és a memóriára jellemző adatok találhatók. A hibaüzenetek is ebben a sorban jelennek meg. Általában valami hasonlót látsz:l L=1  C=1  Text=40000 Chip=91000 Fast=0 Edit: DemoJ.Az első jel a szerkesztési módra utal (Insert-beszúrás, vágj1 Overwrite- felülírás). Az Lutáni szám a kurzor jelenlegi pozíciójának a sora a C utáni az oszlopa, A többi felirat jelentése a következő:Teit: Az Editor számára fenntartott terület nagysága, bájtokban. Méretét a Set Text B menü pontttal lehet változtatni. Ez a pont a Search menüben található.Chip: A szabad chip memória méreteFást: A szabad fást memória méreteEdit: A szerkesztés alatt álló program neve, ha már van neki.112. fejezet2.1.3. Szerkesztő ablak.Az Editor legnagyobb méretű része, maga a szerkesztő ablak. Itt gépeled be a programlistát, itt szerkeszted azt. Minden szöveg az aktuális kurzorpozícióban íródik ki, amit egy villogó vízszintes vonal elképez. Ez kezdetben az úgynevezett "Home" pozícióban, a bal fölső sarokban van. A listán belül a kurzor nyilakkal mozgathatod el.Hiba esetén a Backspace és Delete gombokkal törölheted a szöveget. A Backspace a kurzortól jobbra lévő szöveget balra lépteti, törölve az útjába eső kerektereket. A Delete használatakor a kurzor a helyén marad, a mellette jobbról lévő szöveg pedig balra lépve törlődik.Ha beírsz egy sort a szerkesztőben és megnyomod a Retumt, a szöveget az AMOS Basic átalakítja egy belső formátumba, ahol az utasításokat "tokenekkel" helyettesíti. A szerkesztőben lévő szöveget ez annyiban befolyásolja, hogy az utasítások nagy betűvel fognak kezdődni, a további karakterek kis betűsek lesznek. A változók, tömbök, címkék, eljárások nevei végig nagy betűsek. Ha hibáztál a beírásnál, azonnal észreveheted, mert nem a várakozásnak megfelelően alakítja át az interpeter a szöveget. Mindezek illusztrálására gépeld be az alábbi kis programot:CLS DóLocate 5,5:lnput "Hogy hívnak?", N$CLS Locate ,15: Centre "Üdvözöllek", N$Wait Key : CLS LoopA programot a Run menüponttal, vagy az F l lenyomásával futtathatod le. Ez a program végtelen cikulsban érdeklődik a neved után. Megszakítani a már említett CTRL-t-c billentyükombinációval lehet.Megszakítás után egy csík jelenik meg a képernyőn. Ha lenyomod a space billentyűt, visszatérsz az Editorba, Esc-vel a direkt módba. Térjünk most vissza az Editorba.2.1.3.1. Program kimentése, betöltéseAlapvető funkció minden szerkesztőben a kimentés és a betöltés. Az AMOS Basic ezt egy standard fájlszelektoron keresztül végzi, ezért először álljon itt annak a leírása.2.1.3.1.1. A standard fájl szelektorA fájl szelektoron keresztül igen kőnmíi megadni az elérendő fájlt, csak rá kell kattintani a nevére. Újbóli rákattintással, vagy az OK megnyomásával megkezdődik a Savé vágj' Load művelet.Ha a fájl még nem létezik, a legalsó sorban add meg a nevét és nyomd meg a Return billentyűt vagy az OK-t.A fájl-lista ablaka alatt található az elérési útvonal és a maszk. A maszkkal megadhatod, hogy milyen fettételnek eleget tevő nevek listázódjanak ki. .Alapesetben ez *.AMOS, amh az AMOS kiterjesztésű fájlokat keresi. Célszerű ilyen formában kimenteni a programokat Ha a maszkot törlőd, minden fájl listázódik.12Az AMOS képernyőiA tartalomjegyzéket egy nevük elé irt csillag jelzi. Tartalomjegyzékbe egyszerű rákkikeléssel lehet belépni, visszalépni a tolóka feletti "parent" jellel lehet.Ha a nevek listája nem fér el egyszerre az ablakban, a bal oldali nyilakkal, vagy a tolókával lehet le-fel gördíteni."Quit" hatására választás nélkül hagyod el a szelektort, a "Short" ABC-sorrendbe rendezi a neveket, a "Setdir" pedig a jelenlegi könyvtárat teszi aktuálissá. Hatása azonos a CLI CD parancsával. A következő híváskor ezt a tartalomjegyzéket listázza a szelektor.Ha a szelektorban lenyomod a jobb egér gombot a lista ablakban a rendszerben élő logikai és fizikai egységek listáját kapod meg, amiből a szokásos módon választhatsz.Fájl szelektort te is létrehozhatsz és azon keresztül bekérhetsz program, vagy fájl nevet a futó programod számára.FselS(standard fájlszelektor)f$ = Fsel$ (szúrö$[,alap$][,felirat1$, felirat2$])A funkció egy standard fájszelektort nyit, ahol a szokásos módon választhatsz ki egy fájlt. A fájl neve és elérési útvonala lesz a funkció eredménye.A "szűrő" a szokásos maszk, itt azonban a megjelenítendő fájlok mintáját tartalmazza."alap$" tartalmaz egy alapvető fájlnevet, ami a szelektor legalsó sorában megjelenik, OK-val rögtön elfogadásra kerülhet.A "felirat l $" és "felirat2$" két üzenet, ami a szelektor tetején jelenik meg.PselS(standard programszelektor)p$ =Psel$(szúrö$[,alap$][,felirat1 $,felirat2$]Hasonló az előzőhöz, de a háttérben lévő programok közül enged választást (Lásd a 2.1.3.5. pontban)..Az .AMOS lehetővé teszi, hogy akár az előző utasításokkal bekért, akár a programlistában definiált program végrehajtását elindítsd, az az linkeld a programokat ( Lásd a Run utasítást).2.1.3.1.2. A kérdezőA program futása során adódhatnak olyan helyzetek, amikor nem arra a lemezre van szükség, mint amelyik a meghajtóban van. Ekkor az AMOS egy kérdezőt nyit, ahol kéri a szükséges lemezt. A kérdezőben kétféle választ adhatsz meg: "OK" és "Cancel". Lehetőség van arra, hogy a kérdezőt letiltasd (ez olyan mintha automatikusan a Cancel-t választanád), vagy átirányítsd a Workbench képernyőre.132. fejezetRequest(meghatározza a kérdező megjelenítését)Az utasítás háron formában használható. Segítségével letiltható, vagy átirányítható a kérdező.Request OnEz az alapértelmezés, az AMOS kérdezőt használja a program, amely kérdező az AMOS képernyőjén jelenik meg.Request WbÁtirányítja a kérdezőt a Workbench képernyőjére. A kérdezőre adott válasz után automatikusan visszatér a programhoz.Request Off.Az utasítás ezen formában letiltja a kérdező megjelenítését, oly módon, hogy automatikusan a Cancel választ adja. A kérdező meg sem jelenedik. Csak programfej lesztéskor van jelentősége.2.1.3.1.3.  Egy program kimentéseMentsük ki a lemezre az előbb beírt programot - például Programi.AMOS néven. Ehhez először nyomd meg az Editorban az Amiga+S billentyűket egyszerre, vagy válaszd a S\-stem menüből a Save as pontot. A hatás ugyan az, megjelneik a fájl szelektor. Válaszd ki a tartalomjegi.'zéket, ahová a programot menteni szeretnéd. Legyen most ez a fotartalomjeg}-zék. Nyomd le a jobb gombot, majd válaszd ki a listából az .AMOS munkalemezed, írd be a legalsó sorában a szelektornak a program nevét, majd nyomd meg a Return-t. A lemeznek természetesen írásengedélyezettnek kell lenni.A fájl szelektor eltűnik, visszakapod az Editor, ahol az információs sorban üzenetet kapsz a mentés állapotáról.2.1.3.1.4. Egy AMOS Basic program betöltéseBetöltést az Amiga+1, vagy a Shift+Fl billentyükombinációkkal vagy a System menü Load pontjával lehet kezdeményezni.Ha a jelenlegi programot a betöltése óta megváltoztattad, biztonsági kérdést kapsz, hogy ki akarod-e menteni azt. Ha "Yes"-szel válaszolsz, megjelenik a Savé szelektora és az előbb leírt módon kimentheted a programot. Ha "No"-val válaszolsz, vagy nem volt megváltoztatva a program, azonnal a Load szelektora jelenik meg, ahol a már ismert módon választhatod ki a betöltendő fájlt.Ha a betöltendő program mérete nagyobb mint a szövegbuífer mérete.az információs sorban egy kérdést kapsz, hogy meg akarod-e növelni a buffer méretét. Ha"No"-val válaszolsz, a betöltés nem hajtódik végre, ha "Yes"-szel, a buffer a szükséges méretűre növekszik és a program betöltődik. A szerkesztőben lévő előző program természetesen törlődik.14Az AMOS képernyői2.1.3.2. A programlista scrollozásaA programlistából eg>reszerre csak néhány sor látszik. A listát görgetni az ablak jobb szélén és az alján lévő tolókákkal és nyilakkal lehetséges. Mivel az AMOS Basic programsorai akár 255 karakter hosszúak is lehetnek, a vízszintes görgetésre is szükség van.A képernyötartalmat a kurzormozgató gombokkal is lehet görgetni. Ha a kurzor kiér a képernyő szélére, a lista scrollozódni fog, amíg el nem éri a szöveg határát.2.1.3.3. Keresés-behelyettesítésHosszú programlistában egy konkrét részt megtalálni nem könnyű feladat. Szerencsére az AMOS Editora erre két eljárást is kínál..Az egyik csak címkék és eljárásnevek keresésére használaté. Ha lenyomva tartod az .Alt billentNTJt és használod a le-fel kurzorgombokat, a kurzor a következő vagy az előző címkére vagy eljárásné\Te ugrik.. Ilyen módon használva a jobbra-balra nyilakat a következő előző szóra ugorhatsz a jelenlegi sorban.A másik eljárással konkrét szövegrészt kereshetsz meg a listában. A keresöfunkciók a Search Replace menüben vannak. Válaszd ki a menüt az egérrel, vagy az F5 billentyűvel. A menüben válaszd a Find pontot.Ezzel eg\ értékű a CTRL+f, sőt ekkor meg sem kell nyitni a menüt.A megjelenő kérdésre add meg a keresendő szöveget, ami legfeljebb 32 karakternyi lehet, majd nyomd meg a Retumt. A kurzor a keresett szöveg következő előfordulási helyére ugrik. Ha nincs ilyen szövegrész, a kurzor nem mozdul el, hanem üzenetet kapsz.A Find Next menüponttal, vagy a CTRL+n billentyükombinációval tovább folytathatod a keresést, persze csak ha van még ilyen rész.A Find Top parancs a kurzor jelenlegi pozíciójától visszafelé keres.Előfordulhat, hogy a lista valamely részét ki akarod cserélni egy másik szövegre, például a megjegyzést jelölő aposztrófokat Rém utasításra. Erre a feladatra is van szerkesztöfunkció, a Replace, ami szintén a Search/Replace menüben található..Amikor először használod ezt, megkérdezi, mi legyen az új string. Most add meg a "Rem"-et és nyomd meg a Retum-t. Ezután add meg a keresendő szöveget a Find-ben a már ismerten módon. A példákban ez a szöveg egy aposztóf jel. A Return megnyomása után a kurzor a kérésen szöveg következő előfordulására ugrik. Ha most ismét aktiválod a Replace-t, a megtalált szöveg az újra cserélődik, a kurzor pedig a keresendő szöveg kővetkező előfordulására ugrik, feltéve, ha van ilyen.Minden egyes megtalált szövegrész kicseréléséhez a Replace-t kell használni. Ha már nincs több szöveg, a Replace új stringet kér, a folyamat újrakezdődik.Ha válogatás nélkül ki akarsz cserélni például minden aposztrófot Rem-re, válaszd a Replace All-t. Ez miután megkérdezte a keresendő és az új szöveget, s kurzor jelenlegi pozíciójától lefelé minden szövegrészen elvégzi a cserét.152.fejezet2.1.3.4. Szövegblokk-műveletekAz AMOS Editora lehetővé teszi, hogy a programlista egy részét szöveg- blokként külön is eltárold a memóriában és azt bárhová bemásolhatsd, a kurzor pozíciójától kezdődően.A szöveget kétféle módon jelölheted ki a blokkmüveletre. Az egyik mód. hogy az egér jobb gombját lenyomva, végighúzod az egérmutatót a kijelölendő szövegrész fölött. A másik mód, hogy a kívánt blokk kezdetére állítod a kurzort, a Block menüből hívod Block Start pontot, majd a blokk végére állítva a kurzort a Block End-et. Az eredmény azonos, a kijelölt szövegrész invertálódik.A kijelölt blokkot a Block Cut-tal kivághatod és a eltárolhatod vagy a Block Store- val kivágás nélkül eltárolhatod. A Block Move a blokkot a jelenlegi kurzorpozícióba mozgatja át.A memóriába helyezett blokk a Block Paste parancssal másolható be a listába a kurzorpozíciótól kezdődően.A Block Save .AMOS programként menti lemezre a blokkot, a Save .ASCII pedig .ASCII szövegfájlként.A Block Hide törli a listában a blokk-kijelölést, de nem értinti az eltárolt blokkot. Ezzel egyenértékű egy jobb egérklikk bárhol a listában.A Block Print kinyomatja a blokkot a printeren.2.1.3.5. Más program a memóriábanEg}~szerre csak egy programot szerkeszthesz, de ez nem jelent határt a memóriában tartható programok számára, azok száma csak a rendelkezésedre álló R.AM kapacitástól függ. Ez nagyon hasznos programozáskor, amikor a sűrűn használt programok, mint például a Sprite defmer, vagy a Map Editor, folyamatosan a memóriában lehetnek, onnan bármikor elindithatóak.A másik haszna, hogy előre megírt, általános rutinokból, eljárásokból álló programot tarthatsz a memóriában, ahonnét a megfelelő programrészt könnyedén bemásolhatod a programodba, nem kell újra begépelni. Háttérben lévő rogramokat többféle módon hozhatsz létre. Az egyik, hogy az Amiga+p gombokkal az éppen szerkesztett programot a háttérbe teszed. Ha a programnak még nincs neve, azt megkérdezi a rendszer. Ha két programod van, az egyik a szerkesztőben, másik a háttérben, az Amiga+f billentyűkkel tudod váltogatni őket. Ha több program van a háttérben, az Edit Other menüponttal tudsz közülük választani, egy fájl szelektoron keresztül.A másik módja a háttérpogramok létrehozásának a Load Others memüpont, ami eleve a háttérbe tölti a lemezről a programot.A háttérben lévő programot a Run Other menüponttal úgy is lefuttathatod, hogy nem töltőd előtte a szerkesztőbe.A memóriában lévő programok egymástól függetlenek, saját bankokkal és képernyőkkel rendelkeznek,A háttérporgramok egy speciális változatai a, .ACC kiterjesztésű programok. Ezek közül is kiemelt jelentőségű a Help. ACC, ami az AMOS programlemezen található, betölteni az ACC New /Load ponttal lehetséges. Ha a program betöltődött, a Help billentyűvel segítséget kérhetsz a rendszertől.16Az AMOS képernyőiAz .ACC programok általában felhasználói segédprogramok, a háttérből szokás őket indítani. Ezekben használható egy különleges utasítás, amellyel az editorban lévő program bankjai átvehetők és módosíthatók.Bgab(átveszi egy program bankját)Bgrab bankAz utasílás átveszi az editorban lévő program megadott bankját Ebből adódik, hogy csak a háttérből indított programban használható. Ha megpróbálod az editorbóf futtatott programban használni, hibaüzenetet kapsz.Az átvevő program kérdéses bankja törlődik. A program lefutása után az átvett bankok, minden változtatásukkal együtt, visszaíródnak az eredeti programba.A háttérben lévő programok lekérdezhetők a programokból is, lehetővé téve, hogy a betöltött programok egymást hívják ( Lásd még a Run utasítást).Prg FirstS(listát készít a háttérprogramokról)p$=Prg First$(szür6$).Az utasítás listát készít a háttérbe töltött programokról, eredmémtl! pedig az elsőt adja.A szűrövei kizárhatsz a hstábó! bizonyos fájlokat.Prg NextS(háttérprogam-lista következő eleme)p$=Prg NextS(szQrőS)Az uiasitás 3 Prg FirstS-e! elkészíteti lista következő elemét adja, vagy egy üres sztnnget ha rsinc-s több program Ebből adódik, hogy csak a Prg FirstS után használható.A háttérben !évó program 'lefuttatható, egy másik programból is.Prun(lefuttat egy háttér programot)Prun névAz u'asiu/. ieíütuu esrv előzőleg a háttérbe töltött programot. Használható direkt módba.", o; akar Drogranbó' h Segítségével lancoihatók a programok. A futó program 5-irnagái níir\ ri\'h£^a. ha :m -négi> kiaér'.e! tWénik. az figyelmen kí\~üi lesz hagy\~a.2.fejezetA hívó program zenéi, bob és sprite műveletei megszakadnak.2.1.3.6. Irányító billenjtúkA szerkesztés könnyebbé, gyorsabbá tételére szerkesztő funkciók állnak rendelkezésedre, amit bizonyos billenytűkonbinációkkal aktiválhatszt. A leggyakrabban használtak a menürövidítések. Némely menüfimkció több módon is elérhető a billentyűzeten keresztül.Alap menüA menü pontjait az F l-F 10 funkcióbillentyűvel lehet elérniRun             -FI                     Run Other     -F6Test             -F2                     Edit Other     -F7Indent          - F3                     Overwrite     -F8Block menu   - F4                    Fold/Unfold    -F9Search menu -F5                     Line Insert     -F10System menuA menü pontjai általában a Shift+Fn billentyűkkel érhető el, de némelyik más módon is:Load SaveSave As... Merge Merge .ASCII-Sh+F l vagy Amiga+L-Sh+F2/Amiga+S-Sh+F3/Sh+Amiga+S-Sh+F4-Sh+F5             QuitACC.New/Load -Sh+F6 Load Others -Sh+F7 New Others -Sh+F8 New                  -Sh+F9-Sh+F10Block menuBlock Start Block Cut Block Move Block Hide Save ASCII-CTRL+F1/CTRL+8 •CTRL+F2/CTRL+C -CTRL+F3/CTRL+M -CTRL+F4/CTRL+H -CTRL+F5Block End Block Paste Block Store Block Save Block Print-CTRL+F6/CTRL+E-CTRL+F7/CTRL+P-CTRL+F8/CTRL+S-CTRL+F9-CTRL+F10Search menüFind             -Alt+FlFind Nex      -AU+F2Find Top      -Alt+F3Replace        -Alt+F4Replace All   -.Ah+F5Lav/o Up    -Alt+F6Open All       -Ah+F7Close All      -Ah+F8Set Text B,    -AH+F9Set Tab         -.-Ut+FlO18Az AMOS képernyőiSzerkesztő billentyűkBackspaceDeleteReturnSh+Backspace CTRL+YCTRL+UCTRL^QCTRL+i- Egy karaktert töröl a kurzortól balra.- A kurzor alatti karaktert törli.- Beviszi a sort a programba.- Törli az egész sort.- Visszaállítja a sort- Törli a kurzor utáni karaktereket a sorból.- Beszúr egy sort a kurzor jelenlegi sorába.Kurzor nyilakBaljobb Félje Sh+Fe! Le CTRL+Fel Le Sh-CTRL^Fe! Le Amiga-1-Fel Le Amiga+Bal JobbProgramvezérlésAmiga+PAmiga^ F Amiga+T- Egy karakterrel balra-jobbra lépteti a kurzort.- Egy karakterre] fel-le lépteti a kurzort.- Az előző következő szóra állítja a kurzort.- A lap tetejére áljára állítja a kurzort.- .Az előző kővetkező lapra áll.- A szöveg tetejére áljára áll.- Fel le gördíti a szöveget a kurzor mozgatása nélkül.- A jelenleg szerkesztett programot elrakja a háttérbe, és hozzáfog egy újhoz.- Két program között váltogat.- A háttér-memória következő programját veszi elő.TahulálásTabSh-TabCTRL^Tab- A következő tabulálási pontra mozgatja a kurzort.- Az előző tabulálási pontra mozgatja a kurzort.- A tabulálási érték beállításal'grásnvGmokCTRL-Sh-(.0-9-CTRL -(0-9)- l'grásnyomot hagy a kurzor jelenlegi pozíciójában.- A beállított ugrásnyomra viszi a kurzort.2,1.3,7, Billentyűzet makrókAz AMGS biztosit 20 eíöre definiált, de a felhasználó által megváltoztatható billennüzet makrót amik nem csak a sűrűn használt parancsok gyorsabb bevitelére alkalmazhatok, hanem például standara válaszokra egy adventure játékban..'-,. else \-jl makró: a bal .Amiga billentyű és valameh ik funkciógomb egyszerre történő '•;-:', óriásával érheted ei, a második tizet a jobb .Amiga-t-Fn-el.A makro használata egyenértékű a neki megfelelő szöveg begépelésével.'."annak dyan makrók, aj-iik csak a listában jelennek meg, más hatásuk nincs Ezek : ii t,g:.7ések. amiket minden esetbers az aposztróf jé! vezet be. Lássuk, hogyan aiioztalhalod meg az előre definiált makrókat.192. fejezetKey$(makródefiníció és lekérdezés)Key$(n) = parancsAz "n" számú makróhoz hozzárendeli a "parancs$"-et. A makró használata a "parancsS" közvetlen begépelésével azonos.parancs$= Key$(n)Lekédezi az "n" számú makróhoz tartozó szöveget. .Az eredmény a "parancsS" változóba kerül. A funkció nem csak értékadásban használható, hanem közvetlenül a műveletben is.A "parancsS" maximum 20 karakemyi szöveg, amely két speciális karaktert is tartalmazhat: -(Alt-t-'(aposztróf)) - Return kódot generál a szövegben, -{'(aposztróf)) - Megjegyzés. Az utána álló szöveg csak a makrólistában szerepel, a makró használatakor azonban nem íródik ki.Előfordulhat, hogy olyan billenUü lenyomását is szimulálni kell, amelynek nincs .ASCII kódja, mint például a kurzorvezérlö billentyűk. .Az AMOS Basic-ben ez is megoldható a billentyű un. Scan-kódjával, amit a billentyűzet hardvere határoz meg.ScanS(szövegbe visz egy Scankóddal megadott billentyűt)X$=Scan$(n[m])Az "n" a billentyű Scan-kódja, amelyet fel akarsz használni a szövegben. Az "m" megadása nem kötelező. Haszálata esetén ennek az értéke határozza meg a használt emelöbillenryúket, mint például a Shift vagy az Alt.Az "m" bitjei a követkző billentyűknek felelnek meg: (Ha a bit l, a billentyű használva van.)Bit         billentyű0	Bal Shift1	Jobb Shift2 3	Caps Lock CTRL4	Bal Alt5	Jobb Alt67	Bal Amiga Jobb .Amiga2.1.3.8. MemórianyerésHosszú, vagy sok képernyővel és bobbal dolgozó programoknál előfordulhat, hogy nem elég a memória. Az AMOS két parancsot tartalmaz, amivel plusz területeket tudsz felszabadítani a programod számára.20Az AMOS képernyőiClose Workbench(Bezárja a Workbench-et)Close WorkbenchBezárja a Workbench képernyőt, felszabadítva kb 40 kB memóriát a program számára. Előfordulhat olyan eset, amikor az információs sor szerint még van elegendő memória, de a program mégis megáll "Out of Memory" üzenettel. Ennek oka, hogy a memória több apró, össze nem függő részre van szakadva, amelyek közül egy sincs olyan hosszú, hogy befogadhassa az adatokat, például egy képernyő bitplane-jeit, ezért hibaüzenetet kapsz és leáll a program.Close Editor(Bezárja az Editor ablakát)Close EditorA program futásának idejére bezárja a szerkesztő ablakát. Ez 28 kB memória felszabadulását eredményezi. A programlistát természetesen nem érinti, az sértetlen marad. Ha a program lefutása után nem marad elegendő hely a szerkesztöablak újbóli megnyitására, az .AMOS bezárja a programod képernyőjét és annak helyén nyitja meg az Editort.2.1.3.9. HelpHa a Help.ACC programot betöltötted az ACC New/Load menüponttal, a Help billentNÜ lenyomásával hasznos információkat kapsz az AMOS-ról. A program a Help tartalomjegyzékben lévő fájlokra támaszkodik.2.2. Direkt módDirekt módban letesztelheted a programodat, a zenéket, spriteokat Az AMOS Basic valamennyi utasítását használhatod, kivéve a ciklusokat, ugrásokat és az eljárásokat.Az Editor és a direkt mód között az Esc billentyű megnyomásával lehet átváltani.Minden amit itt csinálsz, független a program listájától. A direkt mód képernyője független a programétól is, azon a le-fel nyilakkal elmozgatható.Amikor belépsz, az ablak felső részén megjelenik mind a húsz billentyűzet makró szövege. Közülük a már ismertetett módon választhatsz.Ebben a módban a Help billentyű lenyomása újból megjeleníti a makró listát. Ha a makrókat átdefiniálod, az új makrószövegekjelennek meg. A funkciógombokkal visszakérheted a legutolsó tíz parancsot, amit direkt módban adtál ki, feltéve, ha közben nem futtatad le a programot vagy nem léptél ki a direkt módból, ekkor ugyanis törlődik az átmeneti tároló.Direkt módban egyszerre csak egy sort lehet beírni, az a Return megnyomása után azonnal végrehatódik. A program normál változóit elérheted innen, de a procedúrák lokális változóit és az AMAL változókat nem.Direket módban a kővetkező szerkesztőbillentvük állank rendelkezésedre:212.fejezetEscape                                   - Vissza a szerkesztőbeReturn                                   - Az aktuális parancs végrehajtása.Delete                                    - A kurzor alatti karakter törlése.Backspace                              - A kurzortól balra lévő karakter törlése.Balra nyíl                               - A kurzor balra léptetése.Jobbra nyíl                             - A kurzor jobbra léptetése.Sh+balra mil                          - Ugrás az előző szóraSh+j óbbra mil                        - Ugrás a következő szóraLe-fel nyíl                              - A direkt mód ablakának a le-fel mozgatása.Sh+Delete                              - Törli az egész sort.Sh+Backspace                        - Törli az egész sort.Help                                      - A makrólista megjelenítése.F l -F 10                                   - Az utolsó 10 parancs valamelyikének a visszahívása.2.3. MultitaszkLehetőség van arra, hogy az AMOS-t multitaszkban használd más programokkal. A multitaszk kezelése nem a szokásos módon megy végbe, mivel az AMOS nem használja az Intuition, librarv-t.Amos To Back(előtérbe hozza a Workbench képernyőjét)Amos To Back.Az utasítás hatására az AMOS képemöje eltűnik, helyette a Workbench jelenik meg. .Az AMOS-ba nem lehet visszalépni a képernyőváltó gadgettel, vagy a képernyő lehúzásával. Erre a bal Amiga+a billentyűzet kombináció ad lehetőséget.Amos To Front(előtérbe hozza az AMOS képenyöjét)Amos To FrontHatására újból látható lesz az Amos To Back-kai eltüntetett képernyő.Amos Here(lekérdezi, hogy az AMOS van-e előtérben)a=Amos HereAz eredménye logikai igaz, ha az AMOS van a képernyőn, hamis, ha a Workbench.22Az AMOS képernyőiMulti Wait(vár egy muttitaszk vbl-t)Multi WaitAz utasítás lehetővé teszi, hogy a program ne foglalja le a teljes processzor időt, hanem hagyjon más programok számára is, ami a multi taszk feltétele. A program R ciklusában használjuk leggyakrabban, például olyan esetben, amikor a felhasználó reagálására kell várni.Az utasítás nem használható a képernyő szinkronizációjára, ugyanis hatására a végrehajtás felfüggesztődik néhány üres periódusnyit, amelyek száma a párhuzamosan futó programoktól függ.Amos Lock(rögzíti az AMOS-t a front pozícióban)Amos Lock.Az utasítás előtérbe hozza az esetleg háttérben lévő AMOS-t, majd letiltja az Amiga+a-val \aló taszkváltás lehetőségét. Az AMOS taszkjából ezutá nem lehet kilépni.Amos Unlock(újra engedélyezi a taszkváltást)Amos Unlock.Az utasítás újra engedéjezi az Amos Lock-kal letiltott taszkváltást, ismét használható az Amiga+a kombináció.23 3.Az AMOS Basic alapelemeiS.I.VáltozókA változók változónéwel azonosított helyeket különítenek el a memóriában, ahol a változóhoz rendelt értékeket, szövegeket tárolják. A változókat felhasználhatod műveletekben, ahol azok mindenkori értéküket reprezentálják, amit a müvelet megváltoztathat. A változó létrehozásakor te adod meg a nevét, amivel kapcsolatban az alábbi megkötések vannak:- A változóné\nek betűvel kell kezdődni.- A változónév nem tartlamazhat szóközt, kettőspontot, pontot, vesszőt, matematiaki és logikai operátort, egyéb írásjelet.- Nem tartalmazhat AMOS utasítást, más változónevet azonban igen.- A változónév csak a végén, típusának jelölésére tartalmazhat duplakeresztet, dollárjelet és zárójelet..Az .AMOS Basic három változótipust kínál a felhasználónak. Ugyanazzal a névvel létrehozhatsz egyszerre különböző típusú változókat.3.1.1.Egész típusú változókMas Basic nyelvektől eltérően az .AMOS alap változója egész típusú. .Az AMOS Basic ezekkel a számokkal jóval gyorsabban végzi a müveleteket mint a valósakkal..Az egész tipusú változókat 4 bájton tárolja a rendszer, értékük -147'483'648-tól + 147'483'647-ig terjedhet..Az egész változók nevei nem tartalmaznak megkülönböztető jelet, csak a névből állnak.Például:A, PONT, HI_SCOREA változóneveket az .AMOS automatikusan nagybetűssé alakítja, minden változótipusnál.3.1.2.Valós tipusú változók.Az AMOS Basic-ben a valós tipusú változókat a változónév végére írt kettős kereszt (s) jellel kell megkülönböztetni..Az egész változókhoz hasonlóan a valós változók értékeit is 4 bájton tárolja a rendszer, -1E14-töl +1E15 -ig tíz számjegy pontossággal. Néhány példa:A#, HOSSZ#3.1.3.String változókA stringválozókat a végükre írt dollárjel különbözteti meg a többi típustól. Ez a változó bármilyen karaktert, szöveget vagy számot tartalmazhat de ez utóbbit is szövegként. Matematikai műveletben közvetlenül nem lehet felhasználni.AURUM: AMOS a Kreátor                                                                                             253. fejezetA változóban lévő szöveg legfeljebb 65'000 karakter hosszú lehet. NÉV$, SZÖVEGÍ3.1.4. Változók értékadásaVáltozóknak értéket adni az egyenlőségjel használatával lehet. Külön értékadó utasítás nincs. Ha a stringváltozóhoz közvetlenül rendelsz szöveget, akkor azt idézőjelek közé kell tenni.YAR=10                                 ; A VAR változó értéke 10 lesz.P=3.14                                    ; A P változó értéke 3 lesz.P»=3.14                                  ;P«érékte3.141esz.A*= 1.75: .\a=2*.\tt               ; A# értéke 3.5 lesz.NÉV$="Szabó János"              ;NÉV$ értéke a megadott string lesz.3.2.TömbökA tömbök az azonos tipusú változókból képzett mátrixok, ahol a tömb egyes elemeit a közös né\"vel és a mátrixon belüli pozíciójukkal lehet azonosítani. A tömb létrehozásához a Dim utasítást kell használni.Dim(Változódeklaráció)Dim változó(X,Y,Z,).Az utasítás a "változó" névvel a zárójelben megadott dimenzióértékekkel mátrixot képez. A dimenziók száma nincs korlátozva, de kiterjedésenként legfeljebb 65'000 elemből állhat a tömb. .Az elemek egymástól függetlenek, sorszámukkal azonosíthatók, amely nullától kezdődik. A tömbelem meghatározásakor minden dimenzióban pozícionálni kell. Például:Dim TÖMB(2,4)TÖMB(0,0)=50: TÖMB(0,1)=100:TÖMB(0,2)=75: Rém értékadásPrint TÖMB(D,0), TÖMB{0,1), TÖMB(0,2)A tömb elemeinek értéke, amíg értéket nem adsz nekik 0 vagy üres string. Valós és string tömbök is az előbb bemutatott eljárással hozhatók létre.3.2.2.Tömb műveletekAz AMOS Basic speciális funkciókat kínál a tömbökkel történő munkához. Ezekkel könnyedén megvalósíthatók olyan műveletek, amelyekhez más programnyelvekben eljárásokat kell kidolgozni.26Az AMOS Basic alapelemeiSort(tömbelemek rendezése)Sort TÖMB(O) Sort TÖMB#(0) Sort TÖMB$(0)A funkció érték szerint növekvő sorrendbe rendezi a 'Tömb" elemeit. String tömb esetén a rendezés ABC-be történik. A rendezendő tömbre annak első elemével lehet hivatkozni.Többdimenziós tömbök esetén a rendezés sajátos módon történik, az egyes dimenziók nem függetlenek egymástól. Ezt szemlélteti az alábbi program:Dim TÖMB(4,1) Fór l=0 Tó 4Input "írj be egy egész számot", TÖMB(I.O) Next KIÍRSort TÖMB(O.O) KIÍR Procedure KIÍRShared TÖMBFor L=0 To 4Print TÖMB(1,0),TÖMB(1,1)Next End ProcMatch(keres a tömbben)E=Match(T(0),S)E=Match(T#(0),S#)E=Match(T$(0),S$)Az "S" értékének előfordulását keresi egy rendezett, egydimenziós tömbben. Sikeres keresés esetén "E" annak íőmbelemnek a számát veszi fel, amelyben először fordul elő "S". Ha a keresés sikertelen, "E" értéke negatív szám, amelynek abszolút értéke a tömbelemnek a száma, amely tartalma legjobban megközelíti "S"-t.3.3.KonstansokKonstansoknak nevezzük a programlistában közvetlenül megadott számértékeket vagy szövegeket. A konstansok felhasználhatók a müveletekben, vagy változókhoz rendelhetők.Konstansként nem csak decimális, hanem hexadecimális és bináris számokat is használhatsz. A hexadecimális számot a dollárjel (S), binárist a százalékjel (%) vezeti be. Például:273.fejezet255=$FF=%11111111A konstansokat az AMOS Basic átalakítja egy belső számábrázolási formátumba, aminek következtében a szám alakja a beíráshoz képest megváltozhat, de az értékére nincs hatással.A lebegőpontos konstanst az egésztől a tizedespont különbözteti meg. Ha elhagyod, a szám egészként lesz értelmezve és tarolva. Ha egész típusú változóhoz rendelsz lebegőpontos konstanst, a változó csak a szám egész részét veszi fel. Próbáld ki az alábbi programot:TIMER=0 : A=0 For L=0 To 10000A#=A#+2 NextPrint "Végrehajtási idő az első esetben", TIMER/50.0,"másodperc." A=0:TIMER=0 Fór L=OTo 10000A#=A#+2.0 Next Print "Végrehajtási idő a második esetben:".TIMER/50.0,"másodperc".A két végrehajtási idő közötti különbség abból adódik, hogy első esetben a matematikai művelet elvégzése előtt az egész konstansot át kell alakítani lebegőpontossá. A második esetben a konstans eleve lebegőpontosként lett eltárolva, nem kell konverzió.A konstansok tárolásának módjából még egy érdekesség adódik:Print 3/2 Print 3/2.0 Print 3.0/2Az eredmény az első esetben l lesz, mivel a müvelet minden tagja egész, így a végeredmény is egész típusú. A második és harmadik esetben a művelet már valós eredmémt, 1,5-et ad, mivel a müvelet legalább egyik tagja lebegőpontos.Ez a sajátossága az AMOS-nak néha problémát okozhat, még meg nem szokod, figyelj rá oda!3.4.OperátorokAz aritmetikai és string operátorok segítségével tudsz a változókkal és konstansokkal müveleteket végezni.3.4.1.Aritmetikai operátorokNumerikus kifejezésekben az alábbi operátorok használhatók: (Felsorolásuk a prioritás sorrendjében készült.)28Az AMOS Basic alapelemei- Hatványozás/ *       - Osztás, szorzásMod    - Modulo, az osztás maradéka+ -       - Összeadás, kivonásAnd    • Logiaki ésŐr       - Logikai vagyNőt      - Logikai nemEzen kí\'ül egész típusú változók értékének a megváltoztatására a következő utasítások állnak rendelkezésedre:Inc(megnöveli egyel az egész változó értékét)Inc változóA parancs gép kódú utasítás közvetlen hívásával növeli meg egyel a "változó" értékét, ezáltal a müvelet jóval gyorsabban megy végbe, mint az interpreteren keresztül.Dec(csökkenti egyel az egész változó értékét)Dec változóAz első utasítás fordítottja. Végrehajtása ennek is gyorsabb, mint a standard matematikai kivonásnak.Add(egész szám gyors hozzáadása, kivonása)Add változó, operandus, [bázis Tó határ]A "változó" értékéhez hozzáadja vagy kivonja belőle az "operandus"-1, annak előjelétől függően. Az utasítás végrehajtása az előző kettőéhez hasonlóan gyors. A sebességének illusztrálára futtasd le az alábbi programot:TIMER=0:V=0For X=0 To 1000Add V, XNextPrint TIMER/50.0;" másodperc": TIMER=0: V=0For X=0 To 1000V=V+XNextPrint TIMER/50.0;" másodperc"29S.fejezetAz eredmény önmagáért beszél!Az utasítás második formájával, amikor a szögletes zárójelek közötti részt is megadod, a változó értékét a "bázis" és "határ" közé korlátozod. Ha a "változó" értéke meghaladja a "határ"-t, értéke automatikusan "bázis" lesz. Ez fordítva is igaz, ha a "változó" kisebb lesz a "bázis"-nál, értéke "határ" lesz. Az alábbi néhány sor hatása egyenértékű az elmondottakkal:változó = változó + operandusIf változó > határ Then változó = bázisIf változó < bázis Then változó = határ3.4.2.String operátorokA Basic nyelvek többségéhez hasonlóan az AMOS két string operátort enged meg, az összeadást és a kivonást. Ezek hatása a következő:Print "AMOS "+"Basic": Rém AMOS Basic Print "AMOS Basic"-"Basic": Rém AMOSA stringeket össze is lehet hasonlítani, .ASCII kód alapján. .ASCII kódtáblázatot a könyv függelékében találsz. .Az alábbi relációk mind igazak:"A"<"B" "A"="A" "AA">"A"3.5.String műveletek.Az AMOS Basic 14 funkciót tartalmaz a stringmüveletekhez. Ezekkel a funkciókkal minden szövegművelet megvalósítható.LeftS(a string bal oldali karaktereit adja meg)A$ = Left$(S$,n) Left$(S$,n) = ÁSA funkció első formájában "A$"-beheh ezi "S$" baloldali "n" karakterét. Ha "n" nagyobb mint "SS" hossza, akkor "ÁS" egyenlő lesz "S$"-el.A funkció második formájában "SS" bal oldali "n" karakterét behelyettesíti "A$"-el. Ha ".ÁS" hosszabb mint "n", csak "n" számú karakter cserélődik ki. Ha "AS" rövidebb mint "n" csak "AS" hosszának megfelelő szöveg cserélődik ki. "ÁS" tartalmát ez a forrna nem befolyásolja.30Az AMOS Basic alapelemeiRights(a string jobb oldali karak ereit adja meg)A$ = Right$(S$,n) Right$(S$,n) = A$A működést tekintve azonos az előző funkcióval, de a string jobb oldali karaktereit manipulálja.Mid$(a stringböl ki vág behelyettesít egy részt)A$ = Mid$(S$, start, hossz) Mins$(S$, start, hossz) = A$A funkció első alakjában "A$"-be helyezni "S$" a "start" pozícióban kezdődő, "hossz" hosszúságú részét. Ha "S$" rövidebb mint "start", az eredmény egy üres string. Ha a "hossz" túlnyúlik a stringen, az eredmény a "start"-tól a string végéig terjedő rész.A második alak "S$"-be a "start" pozíciótól kezdődően "hossz" hosszon behelyettesíti "AS"-et. Hosszkülönbségek esetén ugyan az az eljárás, mint az előző két esetben.Ha a "hossz"-t nem adod meg a stringek teljes hosszában tart a művelet, a "start" pozíciótól kezdődően.Instr(egy string előfordulását keresi egy másikban)pozíció = lnstr(alap$, keresettS, [start])A funkció "alap$"-ben keresi a "keresettS" előfordulását az első, vagy megadása esetén a "start" pozíciótól kezdődően. Ha megtalálta,"pozíció" értéke az első előfordulás pozíciója lesz, egyébként 0.LowerS(kisbetűssé alakítja a szöveget)A$ = Lower$(B$)A "B$"-ben lévő szöveget "A$"-be helyezi, de minden betűjét kicsire alakítja át.31S.fejezetUpperS(nagybetűssé alakítja a szöveget)A$ = Upper$(B$)Az előző funkció fordítottja, a "B$"-ben lévő szöveg betűit nagy betűkre cserélve teszi "AS"-be.Mivel "A"o"a", bizonyos esetekben az inputot át kell alakítani egy standart formátumba a feldolgozás eíött. Ezt a célt szolgálja ez utóbbi két funkció.FlipS(invertálja a stringet)A$ = Flip$(B$)A "B$" szövegének nagy betűit kicsire cseréli és viszont.StringS(a megadott stringböl sorozatot készít)S$ = String$ (szövegS, n)A "szövegS" első karakerét "n"-szer ismételve képzi "S$" tartalmát.ChrS(.ASCII karaktert ad)A$ = Chr$(a)A funkció megadja az "a" értékének megfelelő ASCII karaktert, "a" értéke 0-255 lehet.Asc(.ASCII kódot ad)A = Asc(A$)"A" értéke ".ÁS" első karakterének .ASCII kódja lesz.32Az AMOS Basic alapelemeiLen(a string hossza)A = Len (A$)A funkció megadja "ÁS" karaktereinek a számát.Val(a string első számát adja)W = Val(S$) V = Val(S$)A funció az "SS"-ben előforduló első számmal tér vissza egész vág},1 lebegőpontos formában. Mivel a stringek nem használhatók fel matematikai müveletekben, erre a funkcióra igen nagy szükség van.StrS(egy számot stringgé alakít)S$ = Str$(n#) S$ = Str$(n)A funkció "n"-t átalakítja stringformátumba.SpaceS(helyközöket generál)S$ = Space$(n)A funció eredménve "n" számú helvköz.TabS(tabuláló jelet ad)X$ = Tab$A funkció eredménye egy tabuláló jel. .Amikor ez kinyomtatásra kerül, a kurzor a következő tabulálási pontra ugrik. A labulálás mértékét a Set Tab-bal lehet megváltoztatni.33S.fejezetSet Tab(beállítja a tabulálás értékét)Set Tab nBeállítja, hogy az egyes tabulálási pontok hány karakterre legyenek egymástól, "n" tartalmazza ezt az értéketRepeats(ismétli a sztringet)r$=Repeat$(i$, n)Az utasítás olyan vezérlőkaraktert ad a sztringhez, amelynek hatására az nyomtatáskor "n"-szer ismétlődve íródi ki.3.6.ParaméterekA Basic parancsok használatakor közvetlenül vagy közvetve megadott értékeket nevezzük paramétereknek. Ha egy utasításban nem adod meg a paramétert, csak vesszővel jelzed a használatát, a paraméter nem változtatja meg a neki megfelelő beállítást. Például:Locate 5,10 : Locate , ISA fenti programsor előbb az 5. sor 10. oszlopába viszi a kurzort, madj a soron belül a 15. oszlopba.Vannak olyan utasítások amelyekben a paramétereket minden esetben konkrétan meg kell adni, de ez csak utasítások kis hányadára jellemző. Az utasítások részletes ismertetésénél erre mindig kitérek.3.7.AdatokMint minden Basic nyelvben az AMOS-ban is lehetőség van a programlistában adatokat elhelyezni és azokat felhasználni. Az aktuális adatszegmens beállítása viszont sokkal rugalmasabb mint a többi Basic-ben.Data(adatszegmens kezdete)Data adatlistaAz utasítás adatokat helyez a programba, ahonnan azokat Read-del ki lehet olvasni. Az adatlista elemeit egymástól vesszővel kell elválasztani. Más nyelvektől eltérően, az AMOS adatai között kifejezések is lehetnek. Például:34Az AMOS Basic alapelemeiData 100, SFF, %11001100, "AMOS" Data A, 2*A*3,14/BAz első sor adatai egyértelműek, magyarázatra nem szorulnak. A második adatsorban először az A változó legutóbbi értékét kapod és nem az "A" betűt A következő adat olvasásakor a kifejezés a változók pillanatnyi tartalmával kiértékelésre kerül és ezt olvassa be a Read.A Data utasításnak egyedül kell állnia sorban, minden mást adatnak értelmez a rendszer..Az adatszegmens bárhol elhelyezhető a programban, sőt nem is kell egybefüggőnek lennie, több helyen is lehet Data utasítás.Ha az adatszegmens egy eljárásban helyezed el, azt a föprogramból közvetlenül nem lehet elérni, csak a procedúrán belülről. Erről részletesen olvashatsz a procedúráknál.Read(beolvasás az adatszegmensböl)Read váttozólista.Az adatszegmens adatait olvassa be a "változólista" változóiba. Az .AMOS egy belső mutatót használ az olvasás poziciójainak a jelölésére. Egy adat beolvasása után ez a mutató a következő olvasandó adatra áll. A program indításakor a mutató az első adatra mutat.Értelemszerű, hog) a változólistában lévő változók típusának meg kell egyezni az olvasandó adatokéval.Restore(beállítja az adatmutatót)Ez az utasítás sokkal rugalmasabban használható mint más Basic nyelvek azonos utasítása. Négy formája engedett meg:Restore címke Restore cimkeS Restore sorszám Restore kifejezés.Az utasítás a megadott címkére vagy sorszámra állítja a Read által használt mutatót A címke vagy sorszám nem csak közvetlenül, hanem változó vagy kifejezés által is meg lehet adva. Például a következő két programsor egyenértékű:Restore CÍMKEA$ = "CÍM" :Restore A$+"KE"Ugyanígy használható a sorszám is. A kifejezés kiértékelödik és a pillanatnyi értékének megfelelő sorszámra áll a mutató.A megadott cimke vagy sorszám után mindig adatszegmensnek kell következni.35S.fejezetAnnak, hogy a Restore paraméterét a programon belülről megváltoztathatod nags' jelentősége van például egy kalandjátékban, ahol minden helyszínhez külön adatszegmens tartozhat és az aktuális helyszín adatait könnyedén betöltheted.3.8.Egyébb parancsokRém(megjeg>-zés)Rém megjegyzés.Az utasítás megjegyzést helyez el a programlistában. .Az utána következő szövegnek a program futására nincs semmilyen hatása. Rendkívül hasznos, hogy később is könnyedén megértsd, egy-egy programrész miért van, mit végez.A Rém utasítás a sor elején aposztróffal helyettesíthető.Wait(vár l /50 másodperceket)Waitn.Az utasítás hatására program futása n*l '50 másodpercre felfüggesztődik. A megszakítás! rendszer alatt végrehajtódó utasításokra, mint például az AMAL utasításai vagy a Music, hatástalan.True(logikai igaz)i=TrueA funkció eredménye egy logikai igaz érték (-1).Falsé(logikai hamis)h=FalséA funkció eredménye egy logikai hamis érték (0).36Az AMOS Basic alapelemeiNot(logikai nem)n=Not(v)A funkció eredménye "v" negált-ja. A negálás bitenként hajtódik végre.37 4.Az AMOS Basic különlegességeiAz .AMOS Basic egy sor olyan tulajdonsággal rendelkezik, ami más Basic nyelvekben csak elvétve vagy egyáltalán nincs meg. Például támogatva van a strukturált programozás, az eljárások, memóriabankok hozhatók létre, stb. Ezek leírása található meg ebben a fejezetben.4. l.EI járások.Az eljárás a strukturált programozás alapelemei közé tartozik. Segítségével ismétlődő hasonló feladatok könnyedén megoldhatók. .Az eljárásdefiníció önálló, fbprogramtól és más eljárásoktól független programrész, amelyet az eljárásnév használatával lehet lefuttatni, szükség esetén paramétereket is átadva, vagy visszakapva.Mivel az eljárások függetlenek a föprogramtól, szabadon átvihetők más programokba, amellyel jelentős programozói munka takarítható meg. Ez teszi őket magasabb szintűvé a szubrutinoknál, amelyhez igen hasonlóak..Az eljárásnevekre ugyanazok a megkötések érévényesek, mint a változónevekre.Procedure...End Proc(eljárásdefiníció)Procedure eljárásnév[paraméterlista] eljárásmag End ProcA fenti három sor az eljárás vázlata. A Procedure utasítás vezeti be az eljárást, ahol meghatározod az eljárás nevét és esetleges paramétereit, azok listáját szögletes zárójelek közé téve..Az End Proc zárja le az eljárásdefiníciót. Ennek külön sorban kell lenni a Procedure-tól. A két utasítás közötti rész az eljárásmag, ami a procedúra programjából áll..Az eljárásmag bármilyen utasításokat tartalmazhat, de onnan kiugrani, vagy az eljárás hívása nélkül oda beugrani nem lehet. Például az eljáráson belülről nem hívhatsz külső szubrutint, nem ugorhatsz ki egy címkére. Eljáráson belülről másik eljárást viszont teljesen legálisan hívhatsz, ugyanis a futtatás előtt, a tesztelés szakaszában a procedúrák inicializálódnak, beépülnek a rendszerbe.Maga az eljárás definíció a programban semmilyen hatást nem fog eredményezni. .Ahhoz, hogy egy procedúra programja lefusson, az eljárás nevét kell utasításként felhasználni. Több eljárás azonos sorban történő hívásakor ügyelj arra, hogy az eljárás név és a kettőspont között legalább egy szóköz álljon, ellenkező esetben címekéként értelmezheti a rendszer.Az eljáráshívás egyértelmüsíthetö a Proc utasítással.AURUM: AMOS a Kreátor                                                                                      394. fejezetP roc(eljáráshívás)Proc eljárásnév.Az utasítás végrehajtatja az "eljárásnév" nevű eljárást. Hatása azonos az eljárásnév önálló használatával, de így sem a rendszer sem a felhasználó nem tévesztheti össze címkével vagy változóval..Az eljárásdefiníciók bárhol elhelyezhetők a programban, a rendszer futtatás előtt megkeresi és értelmezi őket..Az eljárásdefiníciók a FoldUnfold menüponttal egyenként, vagy a Close All-at egyszerre bezárhatok. Ekkor csak a definíció első sora, az eljárásnév meghatározás fog megjelenni a listában. Ennek a program futására nincs semmi hatása. .Az eljárások a Fold nevű programmal bezárhatok úgy is, hogy kinyitni nem lehet őket. Ennek a programtitkosításban van jelentősége..A bezárt de nem titkosított eljárások a FoldTJnfbld vagy a Close .All menüponttal kinyithatók.Fontos! .Az eljárástitkosítás nem használható csak az AMOS 1.2 verziótól felfelé. A kisebb verziószámú AMOS összeomlik a tikos eljárás használatakor.4.1.1.Eljárások változóiA procedúrák függetlenségét a föprogramtól az önálló változók segítik. Természetesen van mód a föprogram változóinak az olvasására- írására is. Hogy megértsd ennek a lényegét, meg kell ismerkedned az .AMOS változóinak három csoportjával: lokális, globális és megosztott változók. A csoportosítás a változók típusától független, mindhárom csoportban bármilyen tipusú változók lehetnek.A procedúrán belül definiált változóknak lokális változók a nevük. Ezekre az a jellemző, hogy függetlenek a föprogram globális változóitól. Értéküket csak az eljáráson belülről lehet kiolvasni, megváltoztatni, kivéve ha megosztottá teszed őket, de erről majd később. A lokális változók teszik lehetővé, hogy az eljárás átvihető legyen más programba, anélkül, hogy annak a változóival összeütközésbe kerülne. Ugyanazzal a névvel lehet lokális és globális változó is.Figyelem! A lokális változók az eljárás elhagyásakor elvesztik értékeiket.A globális változók csak a foprogramból érhetők el, ott használhatók. Előfordulhat, hogy az eljárás bizonyos változóját a íoprogramból akarod elérni, vagy fordítva, a procedúrából akarsz globális változó elemi. Ekkor az érintett változókat megosztottá kell tenni.40Az AMOS Basic különlegességeiShared(megosztott változókat definiál)Shared változólistaAz utasítást az eljárásdefinícióban kell használni. Hatására a felsorolt lokális változókat mind a föf-rogvamból mind az adott eljárásból el lehet érni. Más eljárás hasonló nevű változói továbbra is az adott procedúra lokális változi maradnak. Tömböket is megosztottá tehetsz a következő formában.Shared TÖMBQGlobal(megoszlott változókat definiál)Síobai vaítozóiistal/ utasítást a foprogramban kel! használni, még az eljáráshívások élőn. Hatására a felsorolt globális változókat minden eljárásból el lehet érni Főleg akkor hasznos, ha sok procedúra tart kapcsolatot váU-.zokon kérésziül a foprogrammal. Ezután mar nem kell hasznaim a Shared-et4.1.2.Paraméterezett eljárásoke'járásnév [parsméteriista] Drocedura e!járásnéy[vá!íozóhsta] End ProcA változoSsta és a paraméterlista elemeit egymástól vesszővel kell elválasztani. A paraméierlistában szereplő paramétereket átveszik az eljárás változólistájában felsorolt változók a procedúra hívásakor, így a paraméterek az eljárásban feldolgozhatok. A paraméterek számának és típusának meg kell felelni a változólistában felsorolt változókénak. Egész, valós és string változókat is megadhatsz, de tömböket nem. Azokat megosztott változóként vihetsd át.A paraméter átadásának demonstrálásra gépeid be az alábbi programot:Doinput "Hogyan szólíthatlak?": N$MEGSZÓLjTáS!N$'4. fejezetLoopProcedure MEGSZóLITáS[NéV$]CLS: Locate 0,3 Print "Kedves "; NÉV$;Locate 1.15End Proc4.1.3.EljárásbóI visszakapott értékNem csak a foprogram adhat át értéket a procedúra számára, hanem viszont is. A procedúra végrehajtásakor egy darab értéket adhat vissza a foprogramnak, mint az eljárás eredménye. A visszaadandó értéket hasonlóan kell megadni, mint a paraméter bevitelt. Csak egy változó éréke adható vissza!End Proc[változó]A procedúra befejeződésekor a "változó" lokális vagy megosztott változó értékét adja vissza a foprogramnak.A visszaadott értéket a típusának megfelelő Páram, Páram, vagy ParamS utasítással lehet lekérdezni. Például:DoInput "Add meg a kör sugarát:"; RKerület[R]: Print PáramTerület[R]: Print PáramLoopProcedure KERÜLET[SUGÁR]K = SUGÁR*2*PI#End Proc[K]Procedure TERÜLET SUGÁRT = SUGÁR 2 3.141 End Proc[T]4.1.4.Lokális adatokA változókhoz hasonlóan a procedúra adatai is lokálisak. Ez azt jelenti, hogy az eljárásdefiníción belüli adatszegmenst csak azon az eljáráson belül lévő Read tudja beolvasni. Ez fordítva is érvényes, az eljáráson belüli Read nem tud a foprogram adataiból beolvasni. Ebből következik, hogy a Restore is csak a megfelelő helyen lévő adatszegmesre tudja a mutatót állítani. Eljárásból foprogramba és viszont nem lehet használni.4.1.5.Kilépés az eljárásbólNormál esetben az eljárásból az End Proc utasításnál lépsz ki. Előfordulhat azonban, hogs erre hamarébb szükség lesz, például ha a belépés után végrehajtott teszt további feldolgozást nem tart szükségesnek.42Az AMOS Basic különlegességeiPop Proc(kilép az eljárásból)Pop ProcAz utasítás hatására az eljárásból visszatérsz a föprogramba. A visszatérési cím törlődik a veremből. Ha ez elmaradna, a verem egy idő után feltöltődne a visszatérési címekkel, ami programleállást eredményezne.4.2.Memóriabankok.Az AMOS Basic másik jelentős sajátossága a rnemóriabank kezelési lehetőség. A rendszer 15 önálló bankot képes kezelni egy időben, amiben különböző adatokat, képet, sprinteokat, stb. tarthatsz. Többképernyős, vagy sok pályát használó játékoknál ezekkel küszöbölhetök ki a rendszeres, idötrabló lemezműveletek.A bankok tulajdonképpen fenntartott memóriaterületek, amelyekre a bank 1-15 sorszámával lehet hivatkozni.Bizonyos tipusú adatokat csak meghatározott számú bankból tud felhasználni az AMOS. Ez nem jelenti azt, hogy más bankban azt az adatot nem lehet tárolni, de felhasználás előtt át kell tölteni a megfelelő helyre. Például a spriteokat az l-es bankból tudja a rendszer használni.A bankoknak két tipusa van, állandó és ideiglenes. .Az állandó bankokat csak egyszer kell létrehozni, az ideiglenesek a program befejeztével törlődnek. A bankokat a felhasználó bármikor törölheti, felszabadítva a bank által lekötött memóriaterületet.A memóriabankoknak a következő típusai vannak:NévTárolt adatKorlátozásTinusSprites Icons Music	Sprite és Bob képek Ikonok képei Zenék adatai	Csak a Bank 1 -ben Csak a Bank2-ben Csak a Bank3-ban	állandó állandó állandóAM.AL Samples Menu	.AM.AL programok HangmintákMenüdefiníciók	Csak a Bank4-ben Bank l-l 5-ben Bank l-l 5-ben	állandó állandó állandóChip Work Chip Data Fast Work Fast Data	Ideiglenes munkaterület Ailandó munkaterület Ideiglenes munkaterület .Állandó munkaterület	Bank l-l 5-ben Bank ! -15-ben Bank l-l 5-ben Bank l-l 5-ben	ideiglenes állandó ideiglenes állandó4,2.1.Bankok !étrehozása,törléseA Spites, Icoas. .Music és ÁM ÁL bankok automatikusan foglalják le betöltésükkor a nekik megfeleli 1-4 számú bankokat. Más tipusú adatok esetén, vagy ha nem az alapértelmezés szerinti helyére akarod tölteni a bankadatokat, betöltés előtt le kell foglalni a bankó! a szükséges méretben A bank méretének a rendelkezésre álló memória szab határt.434. fejezetReserve(lefoglal egy bankot)Az utasításnak többféle alakja van, attól függően, hogy milyen bankot akarsz lefoglalni. Az általános alak a következő:Reserve As név, bankszám, hosszA "név" az elSzö pont táblázatában szereplő nevek valamelyike. A "bankszám" a lefoglalandó bank sorszáma l-tol 15-ig. A "hossz" a lefoglaladó terület bájtokban.Reserve As Chip Work, szám, hosszA Chip-RAM területén foglal le ideiglenes munkaterületként egy bankotReserve As Fast Data, szám, hosszA Fast-RAM területén foglal le állandó munkaterületet. A bank a programmal egy •Ott mentödik el.Reverve As Work, szám, hosszMegpróbál a Fast-RAM területén munkaterületet foglalni. Ha ez nem lehetséges, a Chip-RAM-ból foglalja el az ideiglenes bankot.Mivel az 1-4 bankoknak kitüntetett szerepük van, ezeket inkább bízd a rendszerre, ne foglald le őket.Szükség lehet a bank törlésére is, például ha új adatokat akarsz elhelyezni benne.Erase(töröl egy bankot)Erase bankszám.Az utasítás törli a "bankszám" számú bankot. Mind a 15 bank törölhető ily módon. A felszabadított területet a rendszer újra hasznosítja.A létrehozások és törlések után nehéz követni, hogy milyen és hány bankot tart fenn a program. Ezek lekérdezésére is van utasítás.Listbank(listát ad a használt bankokról)ListbankAz utasítás hatására megjelenő lista a következőket tartalmazza.44Az AMOS Basic különlegességeiBankszám    Név    Kezdet HosszA kezdet és a hossz hexadecimális formában íródik ki. A hossz mindig a bank teljes hosszát mutatja. Sprite és Icon bank tartalma nem folyamatos, hanem a képek különböző helyeken vannak a memóriában, a bank első képe kezdődik a megadott címen. A többi bank egybefüggően helyezkedik el.Gyakorlott programozók számara a bank közvetlenül is elérhetővé lett téve, nem csak az .AMOS kezelésében lehet használni őket. Közvetlen elérés a Poke, Dóké és Löké, valamint a Peek, Deek, Leek utasításokkal lehetséges. Ehhez azonban tudni kell a bank néhány belső paraméterét.Start(a bank kezdőcímét kérdezi le)kezdőcím = Start(bank)A funkció megadja a kérdezett bank kezdőcímét a memóriában. Mivel a bank területe előre le van foglalva, a címe nem változik, csak ha törlőd és újra létrehozod.Length(a bank hosszát kérdezi le)hossz=Lenght(bank)Lekérdezi a megadott bank hosszát Ha a bank nem létezik, az eredménye 0. Ha a bank spriteokat vagy ikonokat tartalmaz, azok teljes hosszát kapod meg, de a bank nem föltétlen folyamatosan helyezkedik el a memóriában.4.2.2.Bank betöltése, kimentéseA játékprogramok során több bankmi információra van szükséged, például a spritoknak, zenéknek, ikonoknak, stb. A játék haladása során ezek újra is tölthetők, az új tartalom automatikusan felülírja a régit.Ha a bank még nincs lefoglalva, és a rendszer sem tudja ezt automatikusan elvégezni (6-15 bankok), betöltés előtt le kell foglalni őket a megfelelő méretben.Load(betölt egy bankot)Load "fájlnév" [,bankszám]Különböző tipusú bankokat tölthetsz be a memóriába az utasítással. .Az első öt bank automatikusan foglaiódik le és helyeződik bele a megfelelő információ. Ha máshová akarod tölteni a bankszámot meg kell adnod. Elhagyás esetén csak az első öt bank tud automatikusan visszatöltödni oda ahonnét ki lett mentve.454. fejezetA sprite bank kezelése az általánostól eltérően történik. Ha nem adsz meg bankszámot, vagy nullát adsz meg, a sprite fájl az egyes bankba töltődik, felülírva az előző tartalmat. Más bankszám esetén a spritefájl szintén az egyes bankba töltődik, de a már ott lévő adatokhoz hozzáfüződik, nem törli azokat.Savé(kiment egy bankot a lemezre)Savé "fájlnév", bankszám.Az utasítás kimenti a memóriabankot vagy bankokat a lemezre. Ha a bankszámot nem adod meg, az összes használatban lévő bank tartalma kimentödik egyetlen fájlba. Visszatöltéskor minden bank hehreállítódik.Ha a bankszámot megadod, csak az illető bank mentödík ki. Nem kőtelező, de a lemezen történő jobb eligazodás vétett ajánljuk, hogy a fájlt ".abk" kiterjesztéssel lásd el kimentéskor. Erről a kiterjesztésről mindig tudod, hogy AMOS bankkal állsz szemben.A bankokat nem csak AMOS Bank formátumban, hanem binárisan is ki lehet menteni és úgy visszatölteni. Ez hasznos gépi kódú programbetéteknél de sok más esetben is.Bsave(bináris kimentés)Bsave fájlnév, start To endA memóriának a "start"-tól "end"-ig terjedő részét menti ki az utasítás bináris formában. Nem csak bankot, hanem bármilyen memóriaterületet ki lehet így menteni. .Az adatok elé nem kerül azonosító fejléc, így a visszatöltés paramétereiről neked kell gondoskodni a Bload utasításban, nem használható a Load.Fontos! A sprite és icon bank elemei nem folyamatosan helyezkednek el a memóriában, Bsave-vel nem lehet őket kimenteni.Bload(bináris betöltés)Bload fájlnév, címBináris formában tárolt fájlt tölt be a lemezről, a "cím" memóriacímtci kezdődően .Az utasítás másik formájában nem konkrét memóriacímre, hanem a megadott bankba tölti a fájlt:Bload fájlnév, bankA bankot előzőleg a szükséges méretben !e kel! foglalni Ha a bank kisebb a fájlnál, a túlfutó adat a rendszer összeomlásához vethet.46Az AMOS Basic különlegességei4.2.3. Bankok cseréjeLehetőség van arra is, hogy a bankokat egymás között megcseréld Ez igen hasznos, mert így egy pillanat alatt tudsz például zene bankot cserélni.Bank Swap(felcserél két bankot)Bank Swap b1, b2.Az utasítás felcseréli a bl és b2 számú bank mutatóit, tehát gyakorlatilag a bankok felcserélödnek.4.3.Programhívás.Az AMOS-ban lehetőség van a vezérlést átadni egy másik program számára. Ez a program lehet az editor hátterében, vagy lemezen is.Run(programot indít)Run [programs].Az utasítás direkt módban paraméter nélkül használva elindítja a szerkesztőben lévő programot. Jelentősége azonban nem ebben áll. A programlistában paraméterrel együtt használva elintítja a lemezről a "program$"-ben megadot programot. .Az aktuális program minden változójával eg\"ütt törlődik, de a képmyök sértetlenek maradnak. Paramétert átadni csak az Areg és Dreg tömbökben tudsz.Természetesen csak Amos programok indítására van lehetőség, kivéve ha installáltad a Compiler!, ami átalakítja a Run parancsot, hogy az képes lesz indítani gépi kódú programot is. Ha egy interpreteren futó programból egy gépi kódút hívsz, utána már nem hívhatsz interpreterest, mert az .Amos törlődik a memóriából. Ez áthidalható úgy, hogy meghívod az AMOS-t a kívánt programnéwel paraméterezve. Például:Run A.MOS 1.4 "DFOiprogram.AMOS"Külső program indításakor jó ha tudjuk, a meghívott program milyen, AMOS-e, vagy gépi kódú?Prg State(megadja a jelenlegi program formátumát)st=Prg StateA funkció megadja, hogy a jelenleg futó program milyen formátumú. A következő erdmények lehetségesek:474. fejezeteredmény      formátum0            A program az AMOS interpeterben fiit.1             A program a RAMOS környezetben van futtatva -1           A program le van fordítva gépi kódba.4.4.Változók számára fenntartott helyAlapesetben az AMOS 8 kBájt buffert tort fenn a változók számára. Ez nem minden esetben elegendő, de szerencsére megváltoztathatod a buffer méretét.Set Buffer(változóbuffer méretbeállítása)Set Buffer méretA parancs "méret" kilobájt területet foglal le a változók számára. A program elején kell, hogy álljon, előtte csak Rém utasítás lehet.Free(szabad terület nagysága)A funkcióval lekérdezhető a szabad terület nagysága. Három alakban használható:f = Free          A változóbufferben lévő szabad hely nagyságának lekérdezésef = Free     A szabad chip memória nagyságának lekérdezése f = Fast Free     A szabad fást memória nagyságának lekérdezéseA Free utasítás azon kívül, hogy tájékoztat a rendelkezésedre álló memóriaterület nagyságáról, végrehajt egy "memóriatakarítást", amikor is a felesleges, már nem használt adatokat törli, a megmaradókat és a változókat átszervezi a jobb memóriafelhasználás érdekében. Sok adat vagy változó esetén ez az eljárás észrevehető időbe telik, ezért ott alkalmazd, ahol a késés nem okoz fennakadást a programfütásban.485. A programstruktúra alapelemeiEddig ismerteink alapján csak szekvenciális programokat tudunk írni, amelyekben az utasítások szigorú rendben következnének a program elejétől a végéig. Ez a legritkább esetben elégséges, a programok nagyrészében szükség van elágazásokra, feltételvizsgálatokra, ciklusokra, amelyekkel a pillanatnyi igények megfelelően irányítható a program futása. Ebben a fejezetben ezeknek az elemeivel ismerkedünk meg.S.I.Cimkék és sorszámok.Ahhoz, hogy a programban elágazást, ugrást hozhass létre, valamilyen módon jelölni kell az ugrás célponját. .Az AMOS Basic-ben erre két mód nyílik, a sorszám és a cimke. A sorszámot egy szóköz választja el a sor utasításaitól, használata az .Amiga Basic-hez hasonlóan nem kötelező.A másik mód a cimke használata. A cimkékre ugyanazok a szabályok, mint a váhozónevekre. A címkének a sorszámhoz hasonlóan a sor elején kell kezdődni, de a végén egy kettőspontnak kell állni. A cimke és a kettőspont közöt nem állhat szóköz. Például:30 Print "Ez a harmincas sor" CÍMKE: Print "ez egy cimke"5.2.UgrásokGoto(ugrás egy megadott programsorra)A parancs megváltoztatja a program futásának a sorrendjét. Hatására a végrehajtás a megadott sorban folytatódik. .Az AMOS Basic-ben minden eddiginél rugalmasabban használhatók, ugyanis az ugrás célja nem csak közvetlenül a cimke vagy sorszám megadásával jelölhető ki, hanem egy változón keresztül is, amely tartalmazza a kérdéses sorszámot vagy címkét. Ennek megfelelően az utasítás három alakban használható:Goto sorszámA klasszikus formája az ugrásnak. A program futása a "sorszám" sortól folytatódik.Goto cimkeA program futása ebben az esetben a "cimke" címkétől fohtatódikGoto változó Goto változó$Ennek az utasításnak a hatására a program a "változó"-ban lévő sorszámtól vágj- a "vá!tozó$"-ben lévő címkétől folytatódik. A változó tartalmát tetszés szerint lehet változtatni, de a felhasználásakor az általa meghatározott sorszámnak vags címkének létezni kell, ellenkező esetben hibaüzenetet kapsz. A változó helyén müvelet is állhat, aminek eredménye a sorszám vág, a cimke, ahová ugrani kell.AURUM:  AMOS a Kreátor                                                                                            495. fejezetA Goto utasítás a feltétel nélküli ugrás kategóriájába tartozik, tehát az utasítás minden esetben végrehajtódik.5.3.SzubrutinokA szubrutinok önálló programrészletek, melyek végrehajtását a program tetszőleges pontjárói lehet kérni. A szubrutin végehajtódása után a vezérlés a szubrutin hívást követő utasításra kerül. A szubrutinok hasonlóak a procedúrákhoz, de annál egyszerűbbek, lokális változóik és adataik nincsenek.Gosub(szubrutin hívás)Gosub sorszám Gosub címke Gosub változóA Goto-hoz hasonlóan három alakban használható. A paraméterei megegyeznek az előbb elmondottakkal. A szubrutin hívásakor a hívás helye egy un. "visszatérési cím" is eltárolódik, ami megmutatja hova kell visszatérni a szubrutint lezáró Return utasítás hatására. Ez a tulajdonság teszi lehetővé, hogy egy szubrutint a program több pontjáról is el lehessen érni.A szubrutinok elhelyezkedésére semmilyen megkötés nincs. Arra azonban vigyázni kell, hogy vezérlést csak Gosub-on keresztül kapjanak, ellenkező esetben a Return utasítás visszatérési cím híján hibaüzenetet fog kiváltani. Célszerű a jobb áttekinthetőség végett a program végére helyezni őket és a véletlen vezérlés-átadást egy End, Direct vagy Edit utasítással megakadályozni.Return(visszatérés szubrutinból)ReturnAz utasításhoz semmilyen paraméter nem tartozik. Hatására a vezérlés a szubrutinból visszakerül a hívást követő utasításra. Ebből adódóan a szubrutin végén kell használni. Ha Gosub nélkül került a végrehajtás a szubrutinba, ez az utasítás visszatérési cím híján hibaüzenetet vált ki, vagy egy másik szubrutinhívás visszatérési cimét használja fel, ami súlyos hibákhoz vezet.Egy szubrutinnak több kijárata is lehet, sőt szubrutinból is lehet szubrutint hívni, akár önmagát is. Ez utóbbit nevezik rekurziónak. A szubrutinok egymásba skatulyázásával vigyázni kell, mert betelhet a verem, ha nagy mélységig hatol a hívás.Szintén a verem beteléséhez vezet, ha az alprogramot nem Return utasítással hagyod el, ugyanis ekkor nem távolodik el onnan a visszatérési cím.Ha mégis Goto-val kell elhagynod az alaprogramot, a fel nem használt visszatérési címet el kell távolítani.50A programstruktúra alapelemeiPop(eltávolítja a visszatérési címet)PopAz utasítás eltávolítja a veremből a feleslegessé vált visszatérési címet. Csak egy címet, a legutolsót veszi ki, tehát ha nagyobb alprogram-mélységböl ugortál ki a föprogramba, több utasítást kell használni egymás után. Pontosan annyit, ahány szintet ugortál fölfelé.5.4. FeltételvizsgálatMegismerkedtünk a feltétel nélküli vezérlésátadás két módjával az ugrással és a szubrutin hívással. Önmagában azonban ezek nem alkalmasak a strukturált programozásra, mert nem lehet a programból eldönteti, hogy mikor hova kell elágazni. Ehhez feltételvizsgálatra van szükség.If... Then...[Else](feltételvizsgálat).Az If feltétel vizsgálatnak az AMOS Basic-ben két formátuma van. Ez az egyszerűbb, amelyre megkötés, hogy egy sorban kell állni a teljes utasításnak minden paraméterével együtt. .Az általános alakja a következő:If <feltétel> Then <megállap[tás> [<Else megállapltás2>]Ha a "feltétel" teljesül a Then utáni "megállapítás" hajtódik végre, ami bármilyen utasítás lehet. A feltétel nem teljesülése esetén vagy az Else utáni "megállapítási" utasítása hatjódik végre, vagy ha ilyen nincs, a következő sor.A megállapítások legtöbbször ugrások vagy eljáráshívások. Például:If A = 10 Then Goto CÍMKEIf A$ = "B" Then Gosub 20 Else Gosub 30If A = 3Then ELJÁRÁSHa a megállapítások összetettebbek és a teljes utasítás nem fér el egy sorban, vagy csak eg>'szerűen áttekinthetővé akarod tenni a programlistát, használd a strukturált feltétehizsgalatot.If... [Else...] End If(strukturált feltételvizsgálat)A feltétel'izsgálatnak ezzel a módjával több soros megállapítások is kiértékelhetők. .Az általános alak a következő:If feltété! <megá!lapltás1>515. fejezetElse<megállapítás2> End IfvagyIf feltétel <megállapítás> End IfA feltételvizsgálatnak két sajátossága van. Az egyik hogy nincs benne Then utasítás, a másik, hogy a struktúra az End If utasítással van zárva. A Then a struktúrán belül egyáltalán nem alkalmazható még beágyazott If... Then ... Else szerkezetben sem. .Az End If minden esetben kötelező..Az If teszt Then Goto I Else Goto 2 általános formátumai feltételvizsgálat If..Else... End If szerkezetbe beágyazva a következő módok valamelyikeként nézhet ki.If teszt: Goto 1: Else Goto 2: End IfvagyIf tesztGotol ElseGoto 2 End IfKövetkezzék egy példa az egymásba ágyazott feltételvizsgálatra:DóInput "Adj meg egy egész számot_"; NIf N/2 = N/2.0Print "A szám páros";If N/4 = N/4.0 Print "és osztható néggyel"End IfElse Print: Print "A szám páratlan" End If LoopA feltételvizsgálat mindkét If szerkezetben bármilyen matematikai relációval felépített vizsgálat lehet, esetleg több vizsgálat logikai "és" valamint "vagy" vizsgálattal összekapcsolva. A vizsgálat helyett szerepelhet egy változó is, amely egy előzőleg elvégzett vizsgálat eredményét, annak igaz (-1) vagy hamis (0) voltát tartalmazza. A feltételvizsgálat a Nőt operátorral negálható is62A programstruktúra alapelemei5.5.CiklusokHa egy müveletet vágj' műveletsort többször kell ismételni célszerű azt ciklusmagba helyezni. Az AMOS Basic Basic különböző ciklusokat kínál, amelyek közöt van végtelen, meghatározott ismétlésszámú, valamint elöl és hátultesztelö feltételes.Do...Loop(végtelen ciklus)DóciklusmagLoopVégtelen ciklus. A ciklusmag állandóan ismétlődik, mert a Loop utasítás hatására a vezérlés visszakerül a Dó utasításra. A ciklusból Exit-tel, Exit If-el lehet kilépni, vagy a CTRL+c-vel megszakítva a program futását.For... [Step.. .JNext(számlált ciklus)Fór ciklusváltozó = első Tó utolsó [Step lépés] <ciklusmag> Next [ciklusváltozó]A ciklusba való belépéskor a "ciklusváltozó" felveszi az "első" értékét. A "ciklusmag" lefutása után a Next hatására a vezérlés visszakerül a Fór sorába. A ciklusváltozó értéke vagy az alapértelmezés szerint +l-el növelödik, vagy megadása esetén a lépés értékével változik, ami lehet negatív is. Ha a ciklusváltozó meghaladja az "utolsó" értékét, a vezérlés a Next utáni sorra kerül. Ellenkező esetben a ciklusmag újra lefut.Egymásba ágyazott ciklusok esetén mindig a legbelsőt kell bezárni a Next-tel, ezért nem szükséges megadni a ciklusváltozót, az csak emlékeztető jellegű. Minden ciklusnak saját Next-re van szüksége, paraméterlistára nincs lehetőség.535. fejezetWhile...Wend(elöl tesztelő, feltételes ciklus)While feltétel <ciklusmag> WendA "feltétel" szerkezete azonos az If-nél használt feltételével. A ciklus minden végrehajtása előtt kiértékelésre kerül, és ha igaz, a "ciklusmag" lefut, ellenkező esetben a vezérlés a Wend utáni sorral fohtatódik. Ha a ciklusmag lefutott, a Wend utasítás hatására a program visszaugrik a While utasításra és a feltétel újra értékelődik. A ciklusok egymásba ágyazhatóak, minden While-hoz tartozik egy saját Wend. A renszer nyilvántartja, hogy melyik ciklusban vagy ezért a Wend mindig a hozzá tartozó While utasításra ugrik. Ez az oka annak, hogy nem szabad Goto-val elhagyni egy ciklust. Elvileg megteheted, de a program nem mindig a várt eredményt fogja produkálni.Repeat... Until(hátul tesztelő, feltételes ciklus)Repeat <ciklusmag> Until feltételHasonló az előző ciklushoz, de a feltételvizsgálat a ciklusmag lefutása után, a ciklus végénél történik. Ha a feltétel igaz, a vezérlés az Until utáni sorra kerül. Amig a feltétel nem teljesül, az Until utasítás visszaadja a végrehajtást a Repeat-ra.A ciklus szerkezetéből adódik, hogy a ciklusmag lealább egyszer végrehajtódik.Mivel a ciklusba belépve különböző adatokat tárol el a rendszer, amik a ciklusvégi utasítás korrekt végrehajtásához kellenek, a ciklusból nem ajánlott Goto-val kiugrani. Kiugrás esetén a veremben maradó adatok zavart okozhatnak a további programfutásban. Ha mégis a ciklus lefutása esetén kényszerülsz annak elhagyására, a veremből el kell távolítani a ciklus adatait.Exit(kilépés a ciklusból)Exit [szint]Az utasítás eltávolítja a veremből a ciklus adatait és a végrehajtást a ciklusvéget követő utasítással folytatja. Mind a négy ciklustipus esetén használható. Ha az opcionális "szint"-et megadod, nem csak az aktuális, hanem "szint" számú ciklusból tudsz kilépni. Például: DóFór 1=0 Tó 100Print IIf Mouse Key 0 Then Print "Kilépés": Exit 254A programstruktúra alapelemeiNextWait Key Loop : Print "Vége a számlásának": Rém Ide ugrik ki az ExitExit If(feltételes kilépés a ciklusból)Exit If feltétel [szint]A ciklusból való kiugrás rendszerint valamely feltétel teljesülésekor válik szükségessé. .Az Exit If önmaga vizsgálja a feltételt, ez által megspórolható egy If... Then utasítás. Ha a feltétel igaz, azonnal kiugrik az aktuális, vagy megadása esetén "szint" számú ciklusból.5.6.HibakezelésHa a program működésében zavar támad a ftitás megszakad és egy hibaüzenetet kapsz, amely közli a hiba okát és helyét. Nem minden esetben lenne azonban szükség a program megszakítására, ha a hibát a program kezelni tudná. .Az AMOS Basic-ben ez megoldható, írhatsz olyan rutinokat, amelyek megpróbálják kezelni a felmerülő hibákat, amelyek egy része a programból kijavítható. Természetesen olyan hibák mint a szintaktikai, nem javíthatók ki a program futása közben, de az érvénytelen funkcóhívások nagy részét kezelni lehet.On Error Goto(hibakezelő programrészt határoz meg)On Error Goto cimkeAz utasítás megadása után, ha hiba lép fel, nem szakad meg a program futása, hanem a "cimke"-re kerül a vezérlés. Például:On Error Goto HIBA DóInput "osztandó?";Input "osztó?"; APrint N; T; A;"="; N/ALoopHIBA:Print "A nullával való osztásnak nincs értelme!" Resume NextA fenti program futása akkor sem szakad meg, ha az osztónak nullát adsz meg. Próbáld meg a fenti programot hibakezelő rutin hívása nélkül is! Amint "A"-nak nulla értéket adsz, a program futása megszakad.555. fejezetOn Error Proc(hibakezelő eljárást határoz meg)On Error ProcHasonló az előző hibakezeléshez, de a hiba felmerülése esetén nem egy programrészre ugrás, hanem egy eljárás hívása történik. A hibakezelő eljárást az End Proe utasítással kell zárni, de közvetlenül elé kell rakni egy Resume utasítást.Resume(hibakezelés vége)A hibakezelő programrész, vagy eljárás lefutása után ez az utasítás határozza meg, hogy a program futása hol fohtatódjon. Öt formában használható.ResumeA program futása a hibát okozó utasítással folytatódik. Csak akkor használd, ha a hiba okát megszüntetted, egyébként a hiba újra fellép.Resume NextA hibát okozó utasítás utáni helyre ugrik vissza. Resume címkeA megadott sorszámra, vagy címkére ugrik vissza. Eljárást ilyen módon nem lehet hívni!Resume Label címkeEzt a hibakezelő rutinon kívül kell alkalmazni. Segítségével meghatározható egy általános pont, ahonnét a programot foKtatni kell a hibakezelés után.Resume Label.Az előre definiált címkére ugrik a hibakezelés végrehajtása után. A címkét ajánlatos a hibakezelő rutin meghatározása után rögtön defimláni.A beállított hibakezelő eljárást a paraméterek nélkül használt On Error utasítással kapcsolhatod ki:On Error: Rém megszünteti a hibakezelést. A hibakezelést két funkció segíti.56A programstruktúra alapelemeiErrn(az utolsó hiba száma)Errn = hibaA funkció megadja a legutoljára fellépett hiba számát. Segítségével a hibakezelő eljárás többféle hibát is tud kezelni.Error(hibát generál)Error hibakódProgram tesztelésekor hasznos funkció, melynek segítségével hibát lehet generálni. A kívánt hiba kódját tartalmazza a "hibakód". .Az Error Errn utasítással például megismételhető a legutóbbi hiba.5.7. NyomkövetésA program fejlesztésekor gyakran van szükség arra, hogy belenézzünk a program működésébe. .Az AMOS lehelövé teszi, hogy lépésenként hajtsd végre a programodat, közben pedig megjelenítsd bizonyos változók értékét.Follow(nyomkövetésre kapcsol)Follow [kifejezés lista]Az utasítás bekapcsolja a nyomkövető módot, a program minden egyes sorának a végrehajtásához le kell nyomni az enter-t. A nyomkövetéssel egy időben az .AMOS nyit egy képernyőt, amely hasonló a direkt mód képernyőjéhez és független a programtól. Ezen a képernyőn folyamatosan megjelenedik az utasítás argumentumaként megadott változók tartalma, vagy a meghatározol müvelel eredménye.A bezárt procedúrában nem működik a követés, azok egy lépésben végrehajtódnak. Például:Follow A,B*Pi# ; Rém követésre kapcsol és folyamatosan megjeleníti A tartalmát és a B*3.14 kifejezés eredményétFollow Off(kikapcsolja a követést)Follow Off.Az utasítás kikapcsolja a követést és eltünteti a követő képernyőt.575. fejezetS.S.Egyéb irányító parancsokEbben a fejezetben kerülnek ismertetésre a programstruktúra azon elemei, amelyek nem tartoznak szorosan egyik említett csoportba sem.Edit(programmegszakítás)EditMegszakítja a program futását és az editorba kapcsol.Direct(programmegszakítás)DirectMint az előző, de a direkt módba kapcsol át.System(kilépés az AMOS-ból)SystemMegszakítja a program futását és kilép az AMOS Basic rendszerből. .Az 1.2 verziótól fölfelé, ha a Workbench zárva van, nyit egy képernyőt.End(befejezi a programot)EndBefejezi a program futását és választási lehetőséget ad, hogy az editorba, vagy a direkt módba lépj be.Break On/Off(CTRL+c letiltás/engedélyezés)Break On Break OffÁltalában a program futása megszakítható a CTRL+c billentyűk együttes lenyomásával. A Break Off ezt tiltja le, a Break On engedélyezi újra.58A programstruktúra alapelemeiA most következő utasítások besorohatóak lennének az ugrások, szubrutinhívások vagy eljáráshívások közé, de azonos szerkezetük miatt, egy helyen tárgyaljuk őket.On...Goto(kiválasztott célú ugrás)Ön változó Goto címkéi, cimke2, cimke3 ... címkénA "változó" tartalma által kiválasztott címkére kerül a vezérlés. Például ha a értéke 3 a "cimek3"-tól folytatódik a program. Azonos a következő programrészlettel:If változó = 1 Then Goto címkéi If változó = 3 Then Goto cimke2 If változó = 3 Then Goto cimke3If változó = n Then Goto címkénOn...Gosub(kiválasztott szubrutinhivás)Ön változó Gosub címkéi, cimke2 ... cimkenMűködése azonos az előzőével, de szubrutin hívás történhet.On...Proc(kiválasztott eljáráshívás)Ön változó Proc eljárási, eljárás2... eljárásnA változótól függő eljárás hívódik meg. Paraméterátadás csak globális változókon keresztül történik.Every n Gosub(ciklikus szubrutinhívás)Every n Gosub címke.Az AMOS megszakitási rendszere n*l/50 másodpercenként meghívja a "cimke"-nél kezdődő szubrutint. A szubrutin hívásakor a további időzítések figyelése felfüggesztődik az ütközések elkerülése végett. A szubrutin programjának a lefutása után az Every On utasítással ezt vissza kell kapcsolni. Az utasítást célszerű közvetlenül a Return előtt használni.595. fejezetEvery n Proc(ciklikus eljáráshívás)Every n Proc eljárás.Az előzővel azonos, de eljáráshívás történik. Az End Proc előtt itt is használd az Evén' On-t!Every On/Off(időzítés figyelés kapcsolása)Every On Every OffBekapcsolja vagy felfüggeszti az időzítés figyelését. Ha az időzítéssel egy szubrutint vagy eljárást hívtál meg, a további időzítés figyelés kikapcsolódik, a szubrutin vagy eljárás elhagyása előtt az Every On-nal vissza kell kapcsolni, feltéve, ha még szükség van rá.A felfüggesztésre azért van szükség, hogy elkerülhető legyen a rutin befejezése előtt az újrahívás.606. Matematikai    funkciókAz AMOS matematikai funkciói a jobb memóriakihasználás érdekében standart .Amiga könyvtár-rutinokra épülnek. Ügyelj arra, hogy a boot diszk libs tartalomjegyzékében meglegyen a Mathtrans.libray fájl. Az első matematikai funkció hívásakor ez automatikusan betöltődik és használatba veszi a rendszer.6.1.Standard matematikai funkciókL# = Log(V[#])A "V" egész vagy valós változó 10 alapú logaritmusát adja meg.E# = Exp(V[#])A megadott érték exponenciálisaL# = Ln(V[#l)A "V" egész vagy valós változó természetes alapú logaritmusa.S# = Sqr(V[#])Négyzetgyök.A# = Abs(V[#])Abszolút értékI = Int(V[#l)A megadott szám egész része.S = Sgn(V[#])Előjel. A funkciónak három értéke lehet:-l ha V negatív,0 ha V nulla,1  ha V pozitív.AURUM: AMOS a Kreátor                                                                                      616. fejezet_______6.2.TrigonometriaDegree(szögfokokban számol)DegreeA szögek alapmértékegysége a radian. A Degree utasítás hatására a rendszer a trigonometria számításban használt szögeket szögfokban méri. Az utasítás hatása állandó, minden későbbi szögmüvelet alapja a szögfok lesz.Radian(radiánban számol)RadianAz előző utasítás ellenkezője, a szögszámítás mértékegységét visszaállítja radiánra.Pi#(pi állandó értéke)A funkció megadja Pi közelítő értékét. A dupla kereszt a funkció nevének a részét képezi! Emlékeztet rá, hogy a funkció eredménye lebegőpontos szám.S# = Sin(A[#])A megadott egész vagy lebegőpontos érték szinusza. Az eredmény mindig lebegőpontos.C# = Cos(A[#])A szög koszinusza.T# = Tan(A[#J)A szög tangese.62Matematikai funkciókC# = Acos(N[#]).Árkus koszinusz. Egy +1 és -l közötti értékhez tartozó szög, melyre igaz, hogy Cos(C) = N. A szinusz visszaszámolására nincs funkció. Ezt elvégezheted a következő módok valamelyikén:Asin(N) = 90-Acos(N): Rém szögfokban számolva Asin(N) Pi/2-Acos(N): Rém radiánban számolvaT# = Atan(N[#])Arkusz tangens értéke.S# = Hsin(A[#])A megadott érték hiperbolikus szinuszának kiszámítása.C# = Hcos(A[#])A megadott érték hiperbolikus koszinusza.T# = Htan(A[#])Hiperbolikus tangens.6.3.Számok manipulálásaSwap(felcseréli két változó tartalmát)Swap változói, változó2.Az utasítás felcseréli az azonos típusú "változói" és "változó2" tartalmát. Bármilyen típusú változót lehet használni, de tömböt nem.Fix(beállítja a lebegőpontos szám alakját)Fix(alak).Az utasítás beállítja, hogy a lebegőpontos szám milyen alakban kerüljön a képernyőre. Az alak négy féle lehet:63ő.fejezet"alak" = 16      ;   Megjelenítés eredeti formában."alak" < 0         ; A számok exponenciális formában íródnak ki, "alak" abszolút értékejelenti a tizedesjegyek számát."alak" > 16       ; A lényegtelen nullák nem íródnak ki.0<"alak" < 16   ; Az "alak" értéke adja a tizedesjegyek számátMin(két érték közül a kisebbet adja)Min változói, válto2ó2A funkciók a két azonos tipusú változó közül a kisebbet adja eredményül.Max(két érték közül a nagyobbikat adja)Max változói, változó2A funkció összehasonlítja a két változó tartalmát és a nagyobbikat adja eredményül.Utóbbi két funkció jól használható páldául négyszögek rajzolásánál, ahol előbb mindig a bal fölső utána a jobb alsó koordinátát kell megadni.Box (Min X1 ,X2), (Min Y1 ,Y2), (Max X1 ,X2), (Max Y1 ,Y2) 6.4. VéletlenszámokJátékprogramokban nagy szükség van a felhasználótól független, véletlen számok előállítására. Erre az AMOS-ban is van lehetőség.Rnd(véletlen szám generátor)R = Rnd(határ)A funkció 0 és "határ" közé eső véletlenszámot generál. Ha "határ" kisebb nullánál, a legutóbbi véletlenszám képződik újra.Mivel a véletlenszám egy összetett matematikai müvelet eredménye, és egy "mag"-ból számolódik, amit a program betöltésekor a számítógép fixen határoz meg, a véletlenszám nem telejesen véletlen. A magot azonban meg lehet változtatni a programból, ez által valóban véletlenszámot eredményez a funkció.64Matematikai funkciókRandomize(beállítja a véletlenszám magját)Randomize magAz utasítás megváltoztatja a véletlenszám generátor által használt mag értékét. A "mag" bármilyen érték lehet, de valódi véletlen sort a Timer használatával lehet elemi.Randomize Timer6.5.Számok átalakítása.Az AMOS programokban nem csak decimális hanem bináris és hexadecimális számokat is lehet használni. A bináris számok jele a százalékjel (°o), hexadecimálisaké a dollárjel (S). A megkülönböztető jelet a számok elé kell ími.$F3Erről már olvashattál a konstansokról szóló fejezetben. Ha decimális számot akarsz átalakítani bináris vagy hexadecimális formába, átalakító funkcióra lesz szükséged.Bin$(átalakítás bináris formába)B$ = Bin$(dec[,n])A funkció átalakítja a "dec" decimális számot bináris formába. Ha "n" meg van adva, a szám ennyi helyiértékes alakban jelenik meg. Például:Print Bin$(3): Print Bin$(3,4)Hex$(átalakítás hexadecimális formába)H$ = Hex (dec[,n])A megadott decimális számot hexadecimális formába alakítja. Ha "n" megadásra kerül, itt is a helyiértékek számát jelöli.6.6.Felhasználói függvényekA funkciók számát Te is gyarapíthatod a felhasználói funkciókkal. Ezzel gyorsan és egyszerűen oldhatsz meg ismétlődő számítási feladatokat.656. fejezetDefFn(felhasználói függvénydefiníció)Def Fn név [(változólista)l=kifejezésAz utasítás a "név" névvel felhasználói függvényt hoz létre. A "változólista" tartalmazza a függvény azon változóit, amelyek paramétert vesznek át a híváskor.A "kifejezés" az a műveletsor, amit a funkció végrehajt. Az egész definíciónak egy sorban el kell férnie.Fn(felhasználói funkció hívása)Fn név [(változólista)].Az utasítás végrehajtatja a "név" né\~vel létrehozott felhasználói funkciót. Az átadandó paramétereket a "váitozólista" tartalmazza. Például:Def FnRECIPROK(R)=1/RPrint RECIPROK(S) : Rém eredmény 0.266T.KépernyőkA képernyő alatt a fejezet során nem a monitor ernyőjét értjük, hanem a program vizuális területét, amely a monitor ernyőjén jelenik meg, de mérete attól független. Tehát egy képernyő lehet kisebb, vagy akár nagyobb mint maga a monitoron megjelenő hardver képernyő.A program futtatásakor automatikusan nyílik egy 320x200 pixel méretű, 16 színű képernyő, 0 hivatkozási számmal. Ez az úgynevezett Default Screen. Ezt a képernyőt bármikor újradefiniálhatod más méretű és szín-számúra, sőt rajta kívül még hetet nyithatsz egyidejűleg.7.1.Képernyő módok.Az AMOS a következő képernyők kezelésére képes: Normál képernyőkA képernyők 2-32 színűek lehetnek, az egyes pixelek színét a bitplének megfelelő pontjai által kijelölt színregiszterek adják. Minden színregiszter 4096 szín közül választhat egyet. A színt a színösszetevök megadásával lehet meghatározni 12 biten. Szinösszetev önként (vörös, zöld, kék) tehát 16 érték lehetséges.A képernyő egy sorának látható részében a felbontásból függően 320 (Lowres), vagy 640 (Híres) képpont lehet. Hires módban maximum 4 bitplane, azaz 16 szín használható.A függőleges felbontás 200 sor (NTSC) vagy 256 sor (PÁL) lehet. Európában az utóbbi használatos. Az AMOS 1.3 verziójától kezdve használható az interlace is, ami megkettözi a megjeleníthető sorok számátKülönleges képernvök Extra Half-Bright EHBExtra félfényerös. Ebben az esetben 32 valódi és újabb 32, az előzőek fényerejének a felezésével előállított szín használható. Az alsó 5 bitplén jelöli ki a pixel színének meghatározásához használt színregiszter számát. A hatodik plén dönti el, hogy az eredeti szín, vagy annak félfényerös változata jelenjen-e meg. Ha a bit magas a plénben, a hozzá tartozó pixel félfényerös.Hold and Modify (HANDMivel az Amiga legfeljebb hat bitplént használhat egy kép felépítéséhez, ez az egyszerre megjeleníthető színek számát 64-re korlátozza. Egy trükkel azonban megjeleníthető mind a 4096 szín, ugyanazon a képernyőn. Ezt nevezik HAM módnak. Ekkor a rendszer hat bitplént használ, amiből az alsó négy és a felső kettő külön van kezelve. A felső két plén határozza meg, hogy alsó négy mit jelent.4-S plén         0-3 plén°í>00     tizenhat színregiszter valamelyikére mutat, az adja meg a pont színét.° óO l      A pont mellett balról álló pixel színének a vörös összetevője. A pixel felveszi a mellette balról lévő színt, de annak a vörös összetevője a 0-3 plének értéke lesz.AURUM: AMOS a Kreátor677. fejezet%10     A pont mellett balról álló pixel színének a zöld összetevője, hasonlóan az előzőhöz.°il l      Mint előbb, de a 0-3 plének a kék értékét változtatják meg.Minden pont tehát a mellette balról lévőtől függ, kivéve a 16 regiszterszínt. A sor első színének minden esetben regiszterszínnek kell lenni.A HAM képernyőt az AMOS normál módon kezeli, szöveget, grafikát tud megjeleníteni rajta. A képernyő scrollozható, de csak függőlegesen, mert vízszintes scrollnál a sor első színe nem mindig regiszterszín lesz, ami folytán a színek összekeverednek.További információkat kaphatsz az Amiga képernyőiről a Hardware Reference Manual című kézikömvböl.7.2.A képernyők manipulálása 7.2. l.Létrehozás-measzüntetésScreen Open(megnyit egy képernyőt)Screen Open n, sz, m, c, módA parancs lefoglal a Chip Ram területén annyi memóriát, amennyi a megadott paraméterekkel rendelkező képernyő számára szükséges, és a továbbiakban ezt a területet képmemóriának használja a megadott hivatkozási számmal..Az "n" a képernyő hivatkozási száma. A további képernyömüveletekben ezzel a számmal lehet jelölni a kívánt képernyőt. A képernyő száma 0-7 lehet.A képernyő szélességét "sz", magasságát "m" értéke jelöli. Ezek nem korlátozódnak a látható méretre, ha elegendő memória áll rendelkezésedre nagyobb képernyőt is létrehozhatsz, amit utána scrollozni lehet.A "c" tartalmazza a képernyőn használható színek számát.A "mód" adja meg, hogy a vízszintes felbontás mekkora legyen. A "Lowres" a 320 pixeles, "Hires" a 640 pixeles felbontás jele. A felbontást megadhatod numerikusán is. A Hires felbontást a $8000 érték jelenti. Ez az érték a BPLCON regiszterbe kerül.Az alábbi táblázat bemutatja, hogy milyen paraméter-kombinációkkal hozhatsz létre látható méretű, azaz a monitor ernyőjével azonos nagyságú képernyőt:68Képernyőkméret   szinek száma    felbontás     memória Igény320x256 320x256 320x256 320x256 320x256 320x256 320x256 640x256 640x256 640x256 640x2562 4 8 16 32 64 (EHB) 4096 (HAM) 2 4 8 16	Lowres Lowres Lowres Lowres Lowres Lowres Loress Híres Hires Hires Hires10240 bájt 20480 bájt 30720 bájt 40960 bájt 51200 bájt 61440 bájt 61440 bájt 20480 bájt 40960 bájt 61440 bájt 81920 bájtHíres felbontásban legfeljebb négy bitplént tud kezelni az Amiga képrenyő hardvere. A megnyitott képernyő automatikusan előtérbe kerül és aktuálissá válik..Az Amosl .3 verziótól kezdve lehetőség van interlace képernyő nyitására is. Ekkor a "mód" Lace+Lowres, vagy Lace+Hires lehet.Ha egy interlace képernyőt megnyitsz, a többi is interlace-es lesz, azonban csak a kimondottan interlace módban megnyitott képernyőn élvezheted ennek az előnyeit. A többi képernyőn egyszerűen csak megduplázódnak a sorok. Ha az utolsó interlace képmyöt is bezártad, a megjelenítés visszaáll normál módba.Minden képernyővel kapcsolatos utasítás érvényes interlace módban is.Egy hibája azonban van az interlace módnak, nevezetesen az, hogy a bitplének cseréje függőleges üres periódus alatt hajtódik végre, de a copper lista újraszámítása alatt az interlace eljárás le van tiltva. Ha hosszú copper listával dolgozol (sok képernyő, szivárvány, stb.), és copper lista számításra van szükség, az interlace képernyő csak fél képet jelenít meg. Ez a rendszer korlátja, nem lehet kiküszöbölni.Screen Close(bezár egy képernyőt)Screen Close n.Az utasítás bezárja az "n" hivatkozási számmal megnyitott képernyőt, felszabadítva az általa elfoglalt memóriát.Default(alaphelyzetbe hozza a képernyőt)DefaultAz utasítás bezárja az összes képernyőt és kinyitja a Default Screen-t.69T.fejezetAuto View On/Off(automatikus megjelenítés ki-be)Auto View Off Auto View OnAmikor megnyitsz egy képernyőt, az rögtön előtérbe kerül és a kiíró, rajzoló műveletek hatása láthatóvá válik. Ha egy képernyő ábrájának felépítése több időt vesz igénybe, ez zavaró is lehet. Az Auto View Off kikapcsolja az automatikus megjelenítést, a képernyő változtatásai csak külön utsitásra jelennek meg. Az Auto View On visszaállítja az eredeti állapotot.Ha a megjelenítés ki van kapcsolva, semmilyen képernyőre kiíró vagy rajzoló műveletnek nincs hatása.View(megjeleníti a képernyőt)View.Az utasítás hatására megjelennek a képernyőn történt változtatások, ha azok Autó View Off-fal le voltak tiltva. Egyébként nincs hatása.7.2.2.Betöltés-kimentésLoad Iff(betölt egy képernyőt)Load Iff "fájlnév", képernyő.Az utasítás betölt egy IFF formátumú képet az aktuális, vagy a megadott számú képernyőre. Ha a megadott számú képernyő még nincs nyitva, automatikusan nyit egyet az AMOS. Ha a képernyő létezik, tartalma törlődik, ha szükséges, paraméterei megváltoznak. Például ha egy Lxnvres képernyőre betöltesz egy Hires képet, a képrenyö Hires-re változik.Save Iff(kiment egy képernyőt)Save Iff "fájlnév", kompresszióAz utasítás kimenti az aktuális képernyő tartalmát "fájlnév" néven. A "kompresszió" dönti el, hogy tömörítve, vagy anélkül tőrténjen-e a kimentés. Az alapértelmezés a tömöritett. A kimentett képfájl IFF formátumú.70Képernyők7.2.3.A képernyő és tartalmának mozgatásaA megnyitott képernyőt automatikusan a Config fájlban beállított helyre pozícionálja az AMOS. Innen azonban bárhová elmozgatható. Ha a képernyő mérete nagyobb a látható méretnél, a képernyőt scrollozni is lehet.Screen Display(pozícionálja a képernyőt)Screen Display n, x, y, sz, mAz utasítás pozícionálja a megnyitott képrenyöt a monitor ernyőjén, "n" a pozícionálandó képernyő száma, "x" és "y" jelentik a képernyő bal felső sarkának a koordinátáit..Az "x" koordináta 0-tól 488-ig terjedhet, de 16 pixeles határra kerekítve használja fel a rendszer. A monitor ernyőjén csak a 122-488 koordináták látszódnak..Az "y" koordináta 0-312 határok között lehet. Bár minden sor megjelenik a monitoron, csak a 30-300 közöttiek lesznek torzításmentesek..Az .AMOS kis hibája, hog}' HAM képernyőt nem lehet megjeleníteni a 256-sortól kezdődően. Ha a képernyő ezen magasságán akarod megjeleníteni a H.AM képet, 255. vagy 257. sortól kell pozícionálni..Az "sz" jelenti a képernyő megjelenedö szélességét pixelben. Módosítható a képernyő megm itásakori érték, de csak a látható rész mérete változik, tehát ha kisebbre veszed azt, nem veszik el a képrenyöartalom. .Az érték 16 pixelre kerekítödik."m" a képernyő látható részének a magassága. Ha a képernyő nagyobb mint display, akkor az AMOS a Overscan módra kapcsol.Az "x", "y", "sz", "m" értékek közül bármelyik elhagyható ekkor az alap beállítás lesz érvényes. Például:Screen Open 1.320,256.16, LowresScreen Display 1,,185,,: Rém félig lehúzza a képrenyöt.Screen Offset(hardver scroll)Sreen Offset n, x, y,Ha a képernyő nagyobb a látható méretnél, scrollozni lehet. A Screen Offset beállítja, hogy a képernyő bal felső sarkától hányadik sorban és oszlopban kezdődjön a megjelenítés. Ezt folvamatosan változtatva scrollozás érhető el.717. fejezetScreen Clone(klónt készít a képernyőről)Screen Clone nAz utasítás egy klónt készít a jelenlegi képernyőről "n" azonosítóval. A klón csak logikailag új képenyő, ugyanis azonos memóriaterületet használ az eredetivel, tehát csak ugyan az jelenhet meg rajta, mint a mástkon. A két képernyő között az a különbség, hogy a villogás nem jelenik meg a klónon. A klón az eredetivel azonos pozícióban jelenik meg, de a Screen Offset és Screen Display paranccsal áthelyezhető.A képernyöklónokhoz muszály használni a Wait Vbl utasítást, hogy elenegendö idő álljon rendelkezésre az újrapozícionáláshoz.A képernyők mozgatását az AMAL animációs nyelvvel is lehet végezni. Ezzel összetett mozgásokat is végezhetnek a képernyők.Def Scroll(meghatároz egy scroll zónát)Def Scroll n, x1, y1, Tó x2, y2, dx, dy.AZ utasítás meghatároz egy scroll zónát a szoftverscroll számára. Egyszerre 16 scrollzóna lehet definiálva, amelyeket a Scroll paranccsal lehet görgetni..Az "n" a zóna száma l-tol 16-ig. "Yl, XI" a zóna bal felső, "X2, V2" a jobb alsö sarkának koordinátája."dx" határozza meg, hogy egy görgetési művelet alatt a zónában lévő kép hány pixelnyit mozduljon vízszintesen. A pozitív érték balról jobbra történő mozgatást eredményez."dy" az előzőhöz hasonlóan határozza meg a függőleges lépés nagyságát. Pozitív érték hatására a kép lefelé gördül.Scroll(görgeti a képernyőt)Scroll n.Az utasítás gördít egyet az "n" számú scrollzónán, az előre meghatározott értékekkel. Nagyméretű scrollzóna használatakor a mozgás szebbé tételére ajánlatos használni a Double Buffer-t.72KépernyőkScreen Copy(képernyőtartalom másolása)Screen Copy képenyol To képernyo2Az utasítás átmásolja a "képernyői" tartalmát a "képemyö2" képernyőre. A képernyőt azonosító számával vagy a Logic és Physic utasítással lekérdezett azonosítójával lehet megadni.Nem csak egész képernyőt, hanem annak egy derékszögű területét is át lehet másolni.Screen Copy képernyő!, X1, Y1, X2, Y2, Tó képernyö2, X3, Y3, [mód]Az utasítás ebben a formájában átmásolja a "képernyői" képernyő "XI, VI, X2, Y2" koordinátákkal megadott derékszögű területét a "képemyö2"-re az "X3, Y3" koordinátától kezdődően.Ha az átmásolt rész kilógna a képernyőről, az megnövekszik a szükséges mérettel..Az opcionális "mód" paraméterrel megadhatod, hogy a blitter milyen másolási módot használjon az eljárás folyamán. Ez határozza meg, hogy a forrás és a cél terület hogyan keveredjen egymással. A mód a következő képpen áll elő:mód bit    forrás bit    cél bit4005              0           l6              l           07              l           lA blitter mód alsó négy bitjét az AMOS nem használja, ezeket a biteket állítsd nullára.Mindegyik bit reprezentál egy egyszerű bitkombinációt a forrás és a cél bitjei között. Ha a mód bitje magas, a képernyőn a pont magasra állítódik, ha a megfelelő bitombináció bekövetkezik. Részletes leírását a blitter használatának a Hardware Referecne Manual cimű könyvben találod meg.A legfontosabb bitkombinációkat egy táblázatba foglaltuk:mód_____hatás1100 0000   A másolat teljesen letakarja a célt. Ez az alapértelmezés.0011 0000   A másolat teljesen letakarja a célt, de invertálódik.1000 0000   A forrás és a cél tartalma logikai "és" kapcsolattal kombinálódik.1110 0000   A forrás és a cél tartalma logikai "vagy" kapcsolattal kombinálódik.0110 0000   "Kizáró" vagy kapcsolatot hoz létre a forrás és a cél között.A forrás és a cél kombinálására a Screen Copy csak B és a C csatornáját használja a blitternek.7.2.4.A képernyő színeiMint ismeretes, a képernyő színeit 4096 lehetséges szín közül lehet kiválasztani. Az AMOS több utasítást is tartalmaz a színek meghatározásához.737. fejezetDefault Palette(meghatározza az alap palettát)Deufalt Palette C1, C2, C3....C31.Az utasítás meghatározza azt az alap palettát, amelyből az újonnan megnyitott képernyők szint kapnak. A színeket legkönnyebben az egyes színösszetevök hexadecimális értékeiből képzett számmal lehet megadni. Például: $000, $F06, $FFO, stb. Ha valamely szín meghatározását elhagyod, az az alapértelmezést veszi fel.Get Palette(palettát vesz a képernyőnek)Get Palette n, maszk.Az utasítás az "n" számú képernyő palettáját átmásolja a jelenlegi képernyőre. Az opcionális "maszk" lehetővé teszi, hogy a palettának csak egy részét másold át. Részletes leírást a Get Sprite Palette parancsnál találsz.Palette(beállítja a képernyő színeit)Palette szinlista.Az utasításban felsorolt színeket veszi fel a paletta. Nem szükséges minden színt megadni, amelyek kimaradnak a listából, azok nem változnak. A HAM és EHB módok színeit is ezzel a paranccsal lehet beállítani. A színek felsorolása a regiszterek sorrendjében történik, az első adat tehát a 0 színregiszter értéke.Colour(beállít egy színregisztert)Colour regiszter, színKözvetlenül lehet beállítani a 32 színregiszter valamelyikét. A szín ábrázolása a szokásos RGB értékekkel történik. .Az utasítás egyben alkalmas a színregiszter lekérdezésére is.szln= Colour regiszerKépernyőkColour Back(beállítja a háttérszínt)Colour Back $rgbAz utasítás a képernyőn kívüli terület színét állítja be. Alap helyzetben ez fekete.7.2.5.A képernyő törléseCls(törli a képernyőt)Az utasításnak többféle formája, hatása van.ClsTörli az egész képernyőt, az azon lévő ablakokkal együtt. A képernyő nem záródik be, hanem a 0 színregiszter színét veszi fel.Clsn.Az utasítás törli a képernyőt, ami az "n" regiszter színét veszi fel. .Az ablakokat nem értinti, azok megmaradnak.Cls n, X1, Y1, Tó X2, Y2Letöröl egy derékszögű részt a képernyőn az "n" regiszter színével. A törlendő részt az "XI, VI" bal felső és "X2, V2" jobb alsó sarok koordinátáival kell megadni.7.2.6.Dual Playfield.Az Amiga speciális képmegjelenítő hardverének köszönhetően lehetőség van arra, hog}' két képernyőt egy időben jeleníts meg úgy, hogy az elől lévő képernyő háttérszíne átlátszó, azon keresztül a második képernyő látható.Dual Playfield(összehoz két képernyőt Dual Playfield módba)Dual Playfield képernyő!, képernyö2Az utasítás összehoz két, előzőleg megnyitott képernyőt dual playfield módba. A "képernyői" van elől, ennek a háttárszíne átlátszó.A két képernyő egymástól függetlenül manipulálható, a méretüknek nem kell azonosnak lenni. Mindkét képernyő kezelhető az AMAL-lal is.A képernyőre bizonyos korlátokat ró a dual playfield mód. Nem használható együtt Lowes és Híres képernyő. Az egyes képernyők színének száma legfeljebb nyolc lehet, az alábbi megoszlás szerint:75T.fejezetképernyői   képernvfl2     képernyői   képernvőZ    megjegyzésszíneinek száma                      plénjei22       1242            1,3          24             4                      1,3         2,48              4                    1,3,5         2,4                CsakLowres8              8                    1,3,5      2,4,6                CsakLowresA színregiszterek megoszlása a következő:képernyő   színregiszter1                0-72                8-15A Colour és Palette parancsok valódi regiszterszámokat használnak dual playfield esetén is, de a többi színnel kapcsolatos utasítás ralatíven értelmezi a második képernyő színeit. Tehát például a második képernyőn egy Pen 3 utasítás a 10. regiszter színétjelenti.Dual Priority(a képemyöprioritás megváltoztatása)Dual Priority képernyő2, képernyői.Az utasítás felcseréli a dual playfield képernyőit, a "képemyö2" kerül előtérbe, a "képernyői" pedig háttérbe.7.2.7.Duplán tárolt képernyőHa a képernyőre rajzolás az egyes fázisok között sok időt vesz igénybe a képernyőn látszani fog a rajzolási müvelet, a kép villogni fog. Ezt úgy lehet elkerülni, ha két képernyőt használsz. .Amíg az egyik látható addig a másikra rajzolsz. Ha elkészült a következő fázis, megcseréled a két képernyőt. Ez villogásmentes, egyenletes mozgást eredményez. .Az eljárás látszólag bonyolult, de az AMOS automatikusan tudja kezelni.Double Buffer(készít egy duplán tárolt képernyőt)Double BufferAz utasítás egy láthattatlan másolatot készít a jelenlegi képernyőről, amit logikai képernyőként lehet használni. Ezután az összes rajzoló utasítás, bobmozgatás ezen a képernyőn hajtódik végre, anélkül, hogy a monitoron látható lenne.A hanhver sprite-ok mindig a fizikai képernyőn jelennek meg, a logikai képernyő nem befolyásolja őketA dupla tárolás a dual plajíield kivételével minden grafikus módban alkalmazható.76KépernyőkScreen Swap(megcseréli a logikai és fizikai képernyőket)Screen SwapAz utasítás felcseréli a jelenlegi, vagy a megadott fizikai képernyőt a logikai párjával, amit a Double Buffer hozott létre. A fizikai képernyő, ami eddig látható volt az lesz a logikai képernyő és viszont. A megrajzolt logikai képernyő lesz a fizikai, így láthatóvá válik..Az átkapcsolást normál esetben az AMOS 1/50 másodpercenként automatiusan elvégzi, tehát csak akkor kapod a kívánt eredményt, ha az automatikus átkapcsolást kiiktatod a Bob Update Off utasítással. Ki kell kapcsolni az Autoback rendszert is, mert ez mindkét képernyőn végrehajtatja a rajzoló müveleteket, tehát elveszti a dupla tárolás előnyeit.A Bob Update és az Autoback leírását a Bobokról szóló fejezetben találod meg..Ahhoz, hogy a képernyő átkapcsolása maradéktalan legyen, de más rajzoló müveletek esetén is, szükség van az elektronsugár visszafutásához szinkronizálni a végrehajtást. .Amikor az elektronsugár kirajzol egy képet, a sugár kialszik és visszafut a monitor tetejére, hogy elkezdje az újabb rajzolást. A visszafútást nevezik függőleges üres periódusnak, angolul Vertical Blank Period, rövidítése Ybl. Ha a rajzolást és a képernyő tartalom változtatást ez alatt az idő alatt hajtod végre, nem lesz látható a végrehajtás művelete, sima mozgást kapsz.Wait Vbl(vár a Vbl-re)Wait Vbl.Az utasítás felfüggeszti a program futását a következő függőleges üres periódus kezdetéig. Ezt használni kell a Put Bob vagy Screen Swap utasítások előtt.7.3.Képernyőhöz kapcsolódó funkciókNtsc(megadja a megjelenítő rendszerét)n=NtSCA funkció logikai igaz értéket ad, ha NTSC rendszerű a megjelenítés, hamisat, ha PÁL. Az NTSC mód másodpercenként 60-szor frissíti a képernyőt, míg a PÁL csak 50-szer.Az AMOS kompenzálja ezt a különbséget, a zene mindkét rendszerben azonos sebességgel szólal meg. Az Amal szintén a megszakításra támaszkodik, ezért a kisebb megszakítás! gyakoriság esetén programjainak végrehajtása lassabb. A funkció lekérdezhető a megszakítás gyakorisága és ehhez igazítható pl. az animáció sebessége.777. fejezetScreen(az aktuális képernyő)Screen nAz aktuális képernyő az "n" számú lesz, ezen jelennek meg a kiíró és rajzoló műveletek. Ha a képernyő háttérben van, az utasítás nem hozza előtérbe.n = ScreenMegadja a jelenleg aktív képernyő azonosító számát.Screen To Front(előtérbe helyezi a képernyőt)Screen To Front [képernyő]Előtérbe helyezi az aktuális vagy a megadott képernyőt. Ha az Autó \Vie\v ki van kapcsolva, az utasítás végrehajtódásához még egy View utasításra is szükség van..Az előtérbe helyezett képernyő nem lesz automatikusan aktív.Screen To Back(háttérbe helyezi a képernyőt)Screen To Back [képernyő].Az előző utasítás fordítottja. Ugyanazok a megkötések vonatkoznak rá, mint a Screen To Front-ra.Screen Hide(ideiglenesen eltüntet egy képernyőt)Screen Hide [képernyő]Eltünteti az aktuális, vagy a megadott képernyőt. A képernyő nem záródik be, nem törlődik, csak ideiglenesen nem jelenik meg.Screen Show(visszaállítja a képernyőt)Screen Show [képernyő]Visszahelyezi a Screen Hide paranccsal eltüntetett képernyőt.78KépernyőkScreen Height(a képernyő magassága)h = Screen Height [képernyő]A funkció megadja az aktuális, vagy a megadott képernyő magasságát pixelben.Screen Width(a képernyő szélessége)m = Screen WidthA funkció megadja az aktuális, vagy a megadott képernyő szélességét.Display Height(a képernyő lehetséges magassága)h=Display HeightEz a funkció 311-ét eredményez PÁL megjelenítésben, 263-at NTSC-ben.Screen Colour(a képernyő színeinek a száma)c = Screen ColourA funkcióval lekérdezhető a képernyőn érvényes színek száma.Scin(a megadott pozíciójú pont képernyője)kép = Scin (X, Y)A funkció megadja, hogy az "XV" hardver koordinátájú pont melyik képernyőhöz tartozik. Ha ilyen koordinátájú képernyő pozíció nincs, a funkció értéke negatív.Logbase(a logikai képernyő címe)cím = Logbase(plén)A funkció lekérdezi az aktuális logikai képernyő "plén" bitplénjének az effektív címét. A plén értéke 0-5 lehet. Ha a keresett plén nem létezik, a funkció 0 értékkel tér vissza.79T.fejezetPhybase(a fizikai képernyő színe)elm = Phybase(plén)Az előző funkcióhoz hasonló, de az aktuális fizikai kepenyöröl ad információt.Logic(a képernyő azonosítója)l = Logicl = Logic képernyőMegadja az azonosító számát az aktuális, vagy a megadott számú logikai képernyőnek.Physic(a képernyő azonosítója)p = Physicp = Physic képernyőA funkció megadja a jelenlegi, vagy a megadott számú képernyő azonosítóját.A két utóbbi funkció eredménye használható a Zoom, .Appear és Screen Copy parancsokban, a képernyő azonosítására.Cop Logic(copper lista címe)cim = Cop LogicA funkció megadja a logikai copper listának az abszolút címét.7.4.Különleges effektusok.Az AMOS olyan utasításokat tartalmaz, amelyekkel könnyedén lehet látványos effektusokat létrehozni.80KépernyőkAppear(áttünés két kép között)Appear forrás To cél, effektus, pixelAz utasítás áttünést kelt a "forrás" és a "cél" képenyők között. Használhatsz logikai és fizikai képernyőket is.Az "effektus" az elhalványodás-felerösödés típusa, ami l-tol a képernyőn lévő pixelek számáig terjedhet.A "pixel" adja meg a pontok számát, amik részt vesznek a műveletben. Például:Appear 0 To 1,2, Screen Heighet*Screen Width/2 Rém csak a fél képernyő tűnik át.Az utasítás hatását legkönnyebb kísérletezéssel lehet megérteni.Fade(átalakítja a színeket)Az utasítás többféle szintaxissal használhtó, ennek megfelelően hatása is különböző.Fade sebességEz az utasítás standard változata. Hatására az aktuális képernyő minden színe sebesség l 50 másodperc alatt feketévé alakul át, ami elhalványodási effektust hoz létre.Fade sebesség, szfnlistaEz az utasítás nem feketére alakítja a színeket, hanem minden színt a színlistában felsorolt neki megfelelőre. Ha a listában valamelyik színt nem adod meg, arra az utasítás nem lesz hatással.Fade sebesség Tó képernyőAz utasítás ebben a formában az aktuális képernyő színeit átalakítja a megadott képernyő színeivé. Ha a megadott képernyöszám negatív, a színt a sprite bankból veszi az utasítás.Fade sebesség Tó képernyő, maszkMűködése azonos az előzőével, de a "maszk" 32 bites bitpattern határozza meg, hogy mely színeket vegye át. Ha a pattern egy bitje magas, a neki megfelelő szín átalakul. Például:Fade 5 To 1 % 11000011 : Rém csak a 0,1,6,7 színek alakulnak át.Az utasítás megszakításban hajtódik végre, a kővetkező utasítás végrehajtása előtt meg kell várni a teljes végrehajtását. Ehhez a Wait utasítás használható. A szükséges várakozási időt a "sebesség* 15" formula adja.817. fejezetFlash(villogó színsor)Flash szlnregiszter,"(szfn, késleltetés), (szín, késleltetés),...Az utasítás meghatároz egy villogást A villogásra jellemző példa a kurzor villogása, amely a 3-as színregiszteren keresztül történik.A "színregiszter" annak a regiszternek a száma, amelyiket villogtatni akarod. A villogtatást a megszakítási rendszer végzi, Úgy, hogy a "szín"-t betölti a színregiszterbe, majd vár "késleltetés"-szer 1/50 másodpercet. A várakozás letelte után betölti a következő színt, majd azt is meghagyja a beállított ideig. Ezt a folyamatot ciklikusan ismétli, ha a lista végére ért, kezdi elölről.A listában legfeljebb 16 szín és késleltetés lehet.Flash On/Off(kikapcsolja a villogást)Flash Off.Az utasítás kikapcsolja a villogást. Ha úgy töltessz be egy képet, hogy a villogás nincs kikapcsolva, a hármas regiszterszín, vagy az általad beállított villogni fog, ami nem mindig kívánatos.Flash ÖnBekapcsolja a leállított villogást.Set Rainbow(meghatároz egy szivárványt)Set Rainbow n, szfn, hossz, R$, G$, B$Létrehoz egy copper szivárványt. A szivárvány egy Rainbow utasítással jeleníthető meg."n" a szivárvány száma, 0-3 értékek valamelyike."szín" annak a színregisztemek a száma, amelynek változtatásával a szivárványt létre kell hozni. Ez a színregiszter akár minden képemyösorban más színt fog felvenni.Fontos! Az AMOS csak a 0-! 5 színregiszterekkel tud szivárványt létrehozni!A "hossz" adja meg a méretét a szivárvány színtáblázatának. Értéke 16-65500 lehet. Ha a táblázat kisebb, mint a képernyő magassága, a szivárvány mintázata ismétlődni fog.Az "R$,G$,B$" vezérlik a szivárvány kialakítását Ha valamelyik színősszetevöt nem akarod manipulálni, a vezérlőstringje helyére tegyél dupla idézőjeletA vezélöstring a következő képpen néz ki:82Képernyők"(sor, módosítás, ciklusszám)"Ahol a "sor" jelenti az azonos színű képemyösorok számát azaz ennyi soron keresztül nem változik a megadott regiszter színe.A "módosítás" értéke adódik hozzá a színösszetevö értékéhez a "sor" által meghatározott képernyösor lefutása után. Ha a komponens túlcsordul vágj' mínusz lesz, negatív "módosítás" hatására, a rendszer a kapott érték alsó négy bitjét használja.A "ciklusszám" adja meg, hogy a műveletet hányszor kell elvégezni.A szivárvány készítésének kezdetekor a manipulált regiszter mindhárom színösszetevöje 0 lesz, tehát a szivárvány a fekete színből indul ki.A szivárvámt az ÁM ÁL rendszerével animálni is lehet, ennek módja áll. fejezetben van leírva.Rainbow(megjeleníti a szivárványt)Rainbow n, offset, y, hAz utasítás megjeleníti a képernyőn az előzőleg Set Rainbow-val meghatározott "n" sorszámú szivárványt.Az "offset" határozza meg, hogy a szivárvány első sorában a táblázatának melyik sora jelenjen meg. .Az értékét változtatva a szivárvány le-fel mozog a képernyőn."y" a szivárvány kezdetének y hardver koordinátája. Minimális értéke 40."h" a megjelenítendő rész magassága, raszter sarokban. Mivel a szivárvány egy színregiszter értékének rasztersorkénti módosításával jön létre, néhány megkötés van rá:- A szivárvány alapját képező regisztert lehetőleg ne manipuláld Flash vagy Shift utasítással, mert nem tudható előre, milyen színeffektust eredményez.- A szivárvány csak ott látszik, ahol az alapjául szolgáló regisztemrel rajzoltál.- Egymást letakaró szivárványok közül az alacsonyabb sorszámú kerül előtérbe.Rainbow Del(töröl egy, vagy több szivárványt)Rainbow Del [szám]Törli a megadott számú, vagy az összes szivárványt.837. fejezetRain(manipulálja a szivárvány egy sorát)Rain (n.sor) = c c = Rain (n, sor)Az utasítással módosítható vagy lekérdezhető a szivárvány bármely sorának a színe, "n" a kérdéses szivárvány száma."sor" a szivárvány táblázatának a sora, amelyikben lévő színt megváltoztatod, vagy lekérdezed.Shift Down(színforgatás)Shift Down késleltetés, első, utolsó, módAz utasítás rotálja az "első" és "utolsó" közötti színregiszterek színét. Minden regiszter, amely érintve van, a sorban utána következő regiszter színét veszi fel. .Az "első" regiszter színe általában az "utolsó"-ba íródik.A színek forgatását a megszakítási rendszer végzi, minden képernyőn külön-külön. Tehát minden képernyőnek saját színforgatása lehet.A "késleltetés" határozza meg, hogy a színek lépése között hányszor 1/50 másodpere teljen el."mód" a forgatás mikéntjét jelöli. Ha értéke l, az "utolsó" szín helyére másolódik az "első", tehát a forgatás folyamatos lesz. Ha a "mód" értéke 0, az "utolsó" regiszter elveszíti tartalmát, a színek pedig tovább lépnek.Shift Up(színforgatás)Shin Up késleltetés, első, utolsó, módAz utasítás használata megegyezik az előzővel, de a színek forgatása az ellenkező iram tan megy végbe.Shift Off(megállítja a színforgatást)Shift OffAz utasítás kikapcsolja a beállított színforgatást, a jelenleg aktuális képernyőn.84KépernyőkZoom(nagyítja/kicsinyíti a képernyő egy részét)Zoom forrás, X1 ,Y1 ,X2,Y2, Tó cél X3,Y3,X4,Y4A Zoom képes megváltoztatni a képernyő egy részének a méretét.A "forrás" annak a képernyőnek a száma, ahonnét a megváltoztatandó képet venni kell."X1,Y1,X2,V2" a forrásul szolgáló derékszögű terület bal felső és jobb alsó sarkának koordinátái:"cél" a célképernyö száma."X3,Y3,X4,Y4" a forrásból származó kép pozíciója a cél képernyőn. Mivel a bal felső és jobb alsó sarkának a koordinátája is meg van adva, ezért az új méret is meghatározott.7.5.A copper programozásaA copper az .Amiga egy önálló processzora, amelynek feladata a megjelenítés irányítása a képernyőn. A coppemek saját utasításai és regiszterei vannak. A programozásával a legkülönfélébb képernyő effektusok valósíthatók meg.A copper programozása igen nehéz feladat, csak gyakorlott programozóknak ajánljuk. Ehhez útmutatást a Hardware Refemce Manual című kézikönyv ad..Az AMOS minden szükséges esetben elvégzi a copper programozását, igy Basic-böl is elérhetők a coppereffektusok, mint például a szivárvány.Copper Off(kikapcsolja az .AMOS copper listáját)Copper Off.Az utasítás kikapcsolja az .AMOS által felépített copper listát, megszüntetve minden megielenítést a képernyőn. Mielőtt elkezdenéd a saját copper programodat írni, ezt az utasítást használni kell.Cop Move(Move utasítást ír a logikai copper listába)Cop Move elm, értékEgy Move utasítást ír a logikai copper listába. A cím a regiszter címe, amelybe a copperrel írni akarsz. Ennek értéke $10-töl SlBE-ig terjedhet, tehát a báziscímet kell megadni, nem az abszolút címet.Fontos! A copperlista megírása előtt az eredeti listát ki kell kapcsolni! Az új utasítások egy logikai copper listába kerülnek, amely listát elkészülte után aktiválni kell a Cop Swaputasítással.857. fejezetA teljes copperlista legfeljebb 12'000 bájt lehet, ami az utasítások 4 bájtos hosszát tekintve 3000 utasításhoz elegendő. Ha ezt kevésnek találod, a config fájlban lehet megnövelni a lista számára lefoglalt területetCop Movel(hoszúszót mozgató Move utasítás)Cop Movel cim, értékAzonos az előzővel, de az "érték" nem 16, hanem 32 bit hosszú. Gyakorlati megvalósítása úgy történik, hogy az AN1OS két Move utasítást ír a listába, amelyek az alsó és felsS szót külön mozgatják, mivel a copper csak 16 bites adatot tud egyszerre mozgatni. Természetesen a "cím"-nek regiszterpárra kell mutatni.Cop Wait(copper Wait utasítás)Cop Wait X,Y, [X maszk, Y maszk].Az utasítás egy Wait utasítást helyez el a logikai copper listában. A coper várni fog, amíg az elektronsugár eléri a megadott "X,V" pozíciót.A maszkokat ha nem adod meg, automatikusan a $FF, $FE alapértékeket veszik fel.Cop Reset(beállítja a copperlista mutatóját)Cop ResetA copper lista kezdőcím mutatóját (COP1LC) a következő utasítás címére állítja, ezután mindig onnan kezdődik a copperlista végrehajtása.Cop Swap(aktiválja a logikai copperlistát)Cop SwapAktiválja a felhasználó által készített copperlistát, annak hatása megjelenik a képernyőn.86KépernyőkCopper On(visszaállítja az eredeti copperlistát)Copper OnAz utasítás visszaállítja az eredeti AMOS copperlistát7.6.A képernyő tömörítéseAz AMOS hatékony algoritmust tartalmaz a képernyő tömörítésére. Ez képes az IFF tömörítéshez képest további 30-40° i>-al tömöríteni. A tömörített képeket be lehet tölteni a memóriabankba és onnan bármikor ki lehet pakolni a képernyőre.Spack(betömöríti a képernyőt)Spack s To n [,fx, fy, ax, ay].Az utasítás betömöríti az "s" számú képernyőt és behelyezi az "n" számú memóriabankba. Ha a bank még nem él, létrehozza azt. A bankot ha lehet a Fást memória területére helyezi, és a programmal együtt kimenti az .AMOS.Nem csak az egész képernyőt, hanem annak egy derékszögű területét is be lehet tömöríteni, ha megadod az "fx, fy" bal felső és "ax, ay" jobb alsó sarok koordinátáit a területnek..Az utasítás a képernyő helyreállításához szükséges összes paramétert eltarolja a bankba, mint például a színeket, képméretet,stb..Ahhoz, hog)' ilyen nagy hatásfokú tömörítést lehessen elérni a tömörítő rutin igen összetett, egy kép tömörítése eltarthat akár 5-6 másodpercig is. Ez azonban nem hátrány, mivel a kép tömörítését csak a programíráskor kell elvégezni. A kipakolás nagyon gyorsan meg végbe.Pack(betömörít egy képernyőt)Pack s To n [, tx, ty, bx, by].Az utasítás hasonlít az előzőhöz, de a képernyő paraméterei nem kerülnek eltárolásra, így kipakolni csak létező képernyőre lehet. A célképemyőnek azonos típusúnak kell lenni az eredetivel, egyébként hibaüzenetet kapsz.A Pack-kal pakolt képernyők kitömörítésekor kellemetlen villogás tapasztalható a képernyőn, amit a Double Buffer alkalmazásával lehet elkerülni.A Pack kompatibilis az Autoback rendszerrel. Ha az Autoback 2 módot használod, a kép kipakoiása a képernyőn lévő bobok mögé történik.87 S.Ablakok és szögvegek8.1. AblakokAz AMOS lehetővé teszi, hogy ablakok nyitásával különválaszd a képernyőn a grafikus és a szöveges műveleteket.Windopen(kinyit egy ablakot)Windopen n,x,y,m,sz, [keret, font]Az utasítás "n" sorszámmal kinyit egy ablakot a képernyőn. A "0" számú ablak mindig nyitva van, az maga a képernyő. Ezt nem is lehet bezárni, csak a képernyővel együtt..Az "x,y" az ablak bal felső sarkának a koordinátája. Az "x" értékét 16 pixeles határra kerekíti a rendszer. A koordinátát grafikus koordinátában kell megadni. Ha az ablaknak kerete van, X értéke néggyel megnövekszik..Az "sz,m" értékek határozzák meg az ablak szélességét és magasságát. Mindkét értéket karakterben kell megadni, és X értékének párosnak kell lenni.A "keret" határozza meg, hogy az ablak milyen stílusú kerettel legyen keretezve. A keret értéke 0-15 lehet.A "font" határozza meg, hogy az ablakban milyen fonttal történjen a kiírás. A fontokról előzőleg listát kell készíteni Get Font utasítással.Csak 8*8-as fontot lehet használni.Window Font(megváltoztatja az ablak fontkészletét)Window Font nMegváltoztatja az ablakon belül használt fontkészletet. A megkötések azonosak az ablak megnyitásánál elmondottakkal.Windsave(elmenti az aktuális ablak tartalmát)Wind SaveAz utasítás arra az ablakra vonatkozik, amelyikben a kurzor tartózkodik. Hatására az ablak akkor is megőrzi tartalmát, ha elmozgatod, vagy letakarod. A takarás megszűnte után az eredeti tartalom helvre áll.AURUM: AMOS a Kreátor898. fejezetWindow(kiválasztja az aktuális ablakot)Window nAz utasítás aktiválja és előtérbe helyezi az "n" számú ablakot. Ha a Wind Save működik az ablakban, annak eredeti tartalma helyre áll.n = WindowAz utasítás ebben a formájában megadja, hogy melyik ablak az aktuális.Windon(lekérdezi az aktuális ablakot)w=WinonA funkció megadja az aktuális ablak számát.Wind Close(bezárja az aktuális ablakot)Wind CloseAz utasítás törli az aktuális ablakot és eltünteti a képről.Wind Move(elmozgatja az ablakot)Wind Move x,yÁthelyezi az aktuális ablakot az "x,y" grafikus koordinátákba. Az x értékét itt is 16 pixeles határra kerekíti.Wind Size(megváloztatja az ablak méretét)Wind Size sx.sy.Az utasítás megváltoztatja az aktuális ablak méretét. Az új méretet, hasonlóan mint a megnyitásnál, karakterhelyben kell megadni, "sx" értékenek párosnak kell lenni..Az utasítás alkalmazása után a kurzor Home pozícióba kerül.Ha az ablakra érvényes a Wind Save, az ablak megtartja eredeti tartalmát. Ha az ablak kisebb lesz, a túlnyúló részek elvesznek, ha az ablak megnövekszik, a plusz rész papírszínú lesz.90Ablakok és sző vegekChv(törli az ablakot)ClwTörli az ablakot a beállított papír színnel.Bordér(megváltoztatja a keretet)Border stilus, papír, toll.Az utasítás megváltoztatja az ablak keretének a stílusát. A stílust "stílus" jelöli. A "papír" és a "toll" a keret hátterének és vonalának a színe.Bármelyik paraméter elhagyható, akkor az az érték nem változik.Title Top(fejléc feliratot készít)Title Top F$.Az utasítás az ablak keretében, felülről elhelyezi az "F$" feliratot.Title Bottom(lábléc feliratot készít)Title Bottm F$Hasonló az előzőhöz, de a feliratot a keret alsó részén helyezi el.8.2.SzövegInput/OnputPrint(kiírás a képernyőre)Print változólista.Az utasítás a jelenlegi kurzorpozíciótól kezdődően megjeleníti a változólistában lévő változók tartalmát és a konstansokat A Print a kérdőjellel helyettesíthető, hatásuk egyforma.A lista elemeit pontosvesszővel, vagy vesszővel lehet elválasztani egymástól. A pontosvessző hatására a kiírás a következő kurzorpozíciótól kezdődik, a vessző a következő tabulálási pontra ugrik.918. fejezet________________________________Ha a lista végére nem teszel elválasztójelet, egy soremelés hajtódik végre.Using(formázott nyomtatás)Print Using forma$; változólistaAz Using a Print-tel használva lehetővé teszi, hogy meghatározd a kiírás formátumát.A "formaS" tartalmazza a karakterek listáját, amelyek meghatározzák, hogy a változók tartalma milyen formában jelenjen meg a képernyőn. A vezérlőkarakterek a következők lehetnek:-  Helyettesít egy string változót. Minden "-"jel behelyez egy karaktert az ontputstringedböl, balról jobbra haladva. Például:Print Using "Ez egy------demonstrációja az Using-nak", "kis"« Mindegyik dupla kereszt megfelel egy digitnek, ami kiíródik a változóból. A nem használt digitek helyközzel töltődnek fel.+ Kiteszi a szám elé szükség szerint a + vagy - jelet.-  Csak a mínuszjelet teszi ki. Ha a szám pozitív, helyközt rak elé.. Tizedespontot tesz a számba, és egymás alá rendezi a sorokat, a tizedespotnak megfelelően.; Egymás alá rendezi a sorkat, de nem tesz tizedes jelet. Exponenciális formában írja ki a számokat.Centre(középre igazítva nyomtat)Centre A$Az utasítás a kurzor sorában, középre igazítva nyomtatja ki "A$" tartalmát.Input(beolvas a billentyűzetről)Az utasítással fel lehet függeszteni a program futását, amíg a felhasználótól a billentyűzeten adatot kér be a program. A bevitt adatokat a megadott változókba teszi a rendszer. Az utasításnak két formátuma van:Input változólistaA bevitt adatok az egymástól vesszővel elválasztott változókba kerülnek. Az adatok típusának természetszerűleg meg kell egyezni a változókéval. Az adatokat egymástól vesszővel elválasztva kell beírni. Ha több adatot viszel be a szükségesnél, a feleslegeseket nem veszi figyelembe, ha kevesebbet, újra kiteszi a promtot és tovább vár az inputra92Ablakok és sző vegekInput "szöveg"; változólista [;]Lényegét tekintve azonos az előzővel, de a promt a kérdőjel helyett a megadott szöveg lesz. A szöveget a változólistától pontosvesszővel kell elválasztani. A változólista végén lévő opcionális pontosvessző hatására az input nem változtatja meg a kurzor pozícióját.Line Input(egész soros input)Line Input változólistaLine Input "Szöveg"; változólista [;].Azonos az előző utasítással, de ebben az esetben az egyes értékeket retumnal kell egymástól elválasztani, tehát a bevitt adatokban lehet vessző is.8.3.A szöveg tulajdonságaiPen(beállítja a szöveg színét)Pen szlnreg.Az utasítás meghatározza, hogy a képernyőn megjelenő szöveg melyik regiszter színével íródjon ki. Hasonlóan a grafikákhoz, 64 színregiszter közül lehet választani. Természetesen ez függ a képernyőn érvényes színek számától is.Pen$(megváltoztatja az írásszínt a stringben)S$ = PenS(szlnreg)A funkció eredménye egy olyan vezérlő string, amehnek hatására kiírás közben megváltozik a szöveg színe.Paper(a szöveg háttér színe)Paper szlnregAz utasítás beállítja a szöveg háttérszínét.93S.fejezetPaperS(megváltoztatja a háttérszínt a stringben)S$ = Paper$(sz(nreg)Olyan vezérlőkaraktert eredményez, amelynek hatására megváltozik a szöveg háttérszíne a kiírás közben.Inverse On/Off(inverz kiírás be ki)Inverse On/OffBekapcsolásával felcseréli a szöveg és a papír színét.Shade On/Off(árnyékolás be Td)Shade On/OffBekapcsolásával a szöveg árnyékolva jelenik meg.Under On/Off(aláhúzás be ki)Under On/OffBekapcsolásával a szöveg aláhúzva jelenik meg.Writing(megváltoztatja a kiírás módját)Writing w1, [w2]Az utasítás meghatározza, hogy a kővetkező kiíró müveletek hogyan hajtódjanak végre. A következő lehetőségek közül választhatsz:- W l =0    Replace A kiírandó szöveg letakarja az alatta lévő ábrákat.- W l = l     Őr         Logikai vagy kapcsolattal írja ki a szöveget az alatta lévő ábrára.- \V l -2    Xor       Logikai kizáró vagy kapcsolattal írja ki a szöveget.- W l =3    Ignore  A kinyomtató utasításokat figyelmen kivül hagyja.- \V2 = 0    Normál  A szöveg a hátterével együtt íródik ki.- \V2 = l     Paper    Csak a szöveg háttere íródik ki.- \V2 = 2    Pen       Figyelmen kívül hagyja az eredeti háttérszínt, a nullás színt használja hehette.94Ablakok és sző vegekEzt a funkciót ne téveszd össze a Gr Writring-gel! 8.4.A kurzor és funkcióiLocate(pozícionálja a kurzort)Locate x,y.Az "x,y" pozícióba helyezi a kurzort. A kiíró müveletek innen hajtódnak végre. Ha valamelyik paramétert elhagyod, arra nem lesz hatással az utasítás. Ha a képernyőn ki\~ülre próbálsz pozícionálni, hibaüzenetet kapsz.Cmove(relatív kurzormozgatás)Cmove v,fA jelenlegi pozíciójából "f karakterrel függőlegesen, "v" karakterrel vízszintesen elmozgatja a kurzort.Át(megváltoztatja a kiírási pozíciót)S$ = Át (x,y)A funkció olyan vezérlőkaraktert eredményez, amelynek hatására a kiírás közben megváltoztatható a kiírási pozíció.Home(Home pozícióba állítja a kurzort)Home.Az utasítás a (0,0) un. Home pozícióba állítja a kurzort.Cdown(kurzor le)CdownEgy sorral lejjebb viszi a kurzort.958. fejezetCdownS(kurzor le karakter)S$ = Cdown$Olyan vezérlőkaraktert ad a funkció, amely kiírás közben egy sorral lejjebb mozgatja a kurzort.Cup(kurzor fel)CupEgy sorral megemeli a kurzort.CupS(kurzor fel karakter)S$ = Cup$Olyan vezérlőkaraktert ad, ami kiírás közben egy sorral felemeli a kurzort.Cleft(kurzor balra)CleftEgy hellyel balra lépteti a kurzort.CleftS(kurzor balra karakter)S$ = CleftSOlyan vezérlőkaraktert eredményez, ami kiírása közben egy hellyel balra lépteti a kurzort.Críght(kurzor jobbra)CrightEgy karakternyi vei jobbra lépteti a kurzort.96Ablakok és sző vegekCrightS(kurzor jobbra karakter)S$ = CrightSOlyan vezérlőkaraktert eredményez, ami kiírása közben egy hellyel jobbra lépteti a kurzort.XCurs Y Curs(kurzorpozíció lekérdezése)X = X Curs Y = Y CursEz a két funkció lekérdezi a kurzor X és V pozícióját.Set Curs(beállítja a kurzor alakját)Set Curs S1 ,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8Ezzel az utasítással megváltoztathatod a kurzor alakját. A kurzort egy 8*8-as pontmátrix épiti fel. A mátrix sorai S1-S8 bináris értékei adják le. Ahol a számjegy l, ott a kurzor pontja látható, ahol 0, ott hánérszínü. .Az elmondottakból következik, hogy S1-S8 értékei 0-255 lehetnek.A kurzor színét a 3. színregiszter határozza meg.Curs On/Off(megjeleníti'eltünteti a kurzort)Curs On/OffAz utasítás segítségével eltüntethető vagy megjeleníthető a kurzor.Memorize X/Y(elmenti a kurzor koordinátáit)Memorize X Memorize YAz utasítás hatására elmentődik a kurzor X vágj' V koordinátája.978. fejezetRemember X/Y(visszaállítja a kurzor koordinátáját)Remember X Remember YAz előzőleg Memorize-zel elmentett kurzorkoordinátát állítja vissza. Ha nem volt elmentett koordináta, értékük 0.CHne(törli a kurzor sorát)Cline [n]Az utasítás törli a kurzor sorát, vagy annak a kurzortól kezdődő "n" számú karakterét.Curs Pen(új regisztert rendel a kurzorhoz)Curs Pen szlnregMegváltoztatja a kurzorhoz tartozó színregisztert. Alaphelyezetben ez a hármas regiszter.S.S.Speciális szövegfunkciókZoneS(zónát képez a szövegből)S$ = Zone$ (A$,n)Az utasítás zónát képez az "A$" szövegéből "n" sorszámmal. A szükséges mennyiségű zónát előzőleg a Reserve Zone utasítással le kell foglalni. A képzett zóna ütkőzésvizsgálatokban felhasználható.Részletesen lásd a 10.5.2. fejezetben.BorderS(keretet ad a szövegnek)S$ = Border$(A$,n)Az utasítás olyan vezérlő stringet eredményez, amelynek hatására a szöveg bekeretezve íródik ki. "ÁS" a bekeretezendő szöveg, "n" a keret mérete.98Ablakok és sző vegekHscroll(vízszintes scroll)Hscroll nAz aktuális ablakban lévő szöveget vízszintesen mozgatja, egy karakternyit Az "n" értéke a következőket határozza meg:n = l   A kurzor sorát viszi balra,n = 2   Az egész ablakot viszi balra,n = 3   A kurzor sorát viszi jobbra,n = 4   Az egész ablakot \iszi jobbra.Vscroll(függőleges scroll)Vscroll n.Az aktuális ablakban függőlegesen mozgatja a szöveget "n"-töl függően:n = l   Valamennyi szöveg a kurzor sorától kezdve lefelé csúszik.n = 2   A kurzor sora és az alatta lévő szöveg felfelé mozog.n = 3   A képernyő teteje és a kurzor sora közötti rész felfelé scrollozódik.n = 4   A képernyő teteje és a kurzor sora közötti rész lefelé scrollozódik.A szöveg helyére üres sorok szúródnak be.8.6.Csúsztató jelekAz AMOS-nak három utasítása van, amelyekkel csúsztató jeleket lehet létrehozni. A jelek mozgatására neked kell programot írni.Hslider(vízszintes tolóka)Hslider X1 ,Y1 To X2.Y2, teljes, pozíció, méret.Az utasítás egy vízszintes tolókát rajzol az "X1,Y1,X2,Y2" koordináták közé.A "teljes" jelenti a részek számát, amennyire a tolóka felosztja a mozgatandó objektumot.A "pozíció" határozza meg a csúsztató jelnek a tolókán belüli helyzetét a "teljes" által meghatározott egységekben.A "méret" a csusztatójel hossza99S.fejezetVslider(függőleges tolóka)Vslider X1 ,Y1 To X2.Y2, teljes, pozíció, méretHasonló, mint az előző utasítás, de a tolókát függőlegesen rajzolja meg.Set Slider(a tolóka színeit és fillezését adja meg)Set Slider T1 ,T2,T3,FT,J1 ,J2,J3,FJA tolóka színeit és fillezésének típusát állítja be.T1,T2,T3" a tolóka tinta, papír és körvonal színe, "FT" a fillezésének a tipusa."JM2,J3" a csúsztató jel színei, "FJ" a fillezési tipusa. A fillezési tipusok leírását egy későbbi fejezetben találod meg.8.7.Grafíkus szövegAz AMOS a már megismert szöveges kiírási módokon kívül (Print,Centre) grafikus módon is képes szöveget ími a képernyőre. Minden ablaknak lehet egy saját fontkészlete, de csak egy, és annak is 8*8-asnak kell lenni. A grafikus kiírás túllép ezen a problémán. Bármilyen karakterkészletet felhasználhatsz, amit előzőleg a boot lemez Fonts tartalomjegN'zékébe másoltál. Ha nem vagy elégedett a Workbench lemezen lévő szabadon felhasználható fontkészletekkel, font editor programmal újat is hozhatsz létre.Text(grafikus kiírás)Text X, Y, T$Az utasítás az "X,Y" grafikus koordinátától kezdődően kiírja a "T$" tartalmát. A font a bázissorával van pozícionálva, ami alap helyzetben a karakter alján helyezkedik el. Ezt a Text Base paranccsal lehet lekérdezni.A kiírás grafikus, automatikus soremelés nem jön létre az ablak széléhez érve, a szöveg kifut rajta. A vezérlő karakternek sem a megszokott lesz a hatása, hanem egy nekik megfelelő, legtöbbször egy téglalap alakú, jel íródik ki.100Ablakok és sző vegekGet Fonts(listát készít a fontokról)Get Fonts.Az utasítás listát készít a rendelkezésedre álló fontokról. A lista alapja a ROM-ban lévő két Topaz font, és a boot lemez fonts tartalomjegyzékében lévő fontok. Az utasítás által készített lista alapján választhatsz másik fontot a Text számára.Az utasítás végrehajtásához szükség van a boot lemez libs tartalomjegyzékében a discfonts.librarv könyvtárra.Get Disc Fonts(listát készít a lemez fontjairól)Get Disc FontsAnnyiban különbözik az előzőtől, hogy csak a lemezen lévő fontokról készít listát.Get Rom Fonts(listát készít a ROM fontjairól)Get Rom FontsEz az utasítás csak a ROM-ban lévő fontokról készít listát. A rendszer azonban ROM-fontként kezeli azokat a lemezes fontokat is, amelyeket már kiválasztottál és betöltőnél a memóriába.Font$(beolvas a fontlistából)F$ = Font$(n)A funkció eredménye egy 38 karakteres string, amely a Get Fonts utasítás által készített fontlista "n" sorszámú karakterkészletének jellemzőit tartalmazza. Ha a font nem létezik, eredménye egy üres string.A string a következő adatokból áll:karakter        adat1-30      A font neve. 31-34    A font magassága. 35-38     A font típusa.A font típusa némi magyarázatra szorul. A tipus lehet "ROM" vágj' "DISC", attól függően, hogy a font hol található. A lemezről már beolvasott, használt fontokat a rendszer a továbbiakban "ROM" azonosítóval látja el. Ettől függetlenül persze megmarad a "DISC" fontként is.1018. fejezetSet Font(kiválasztja a használandó fontot)Set Font nAz utasítás kiválasztja a Get Fonts listájából azt a fontkészletet, amit a későbbi Text utasítás használni fog. Ha "DISC" fontot választasz ki, az installálódik a memóriába, ahol egy másik sorszámmal "ROM" fontként fog szerepelni. Ha egy későbbi kiválsztásakor a fontnak, erre a számra hivatkozol, már nem kell betölteni a lemezről, azonnal rendelkezésedre áll. Célszerű előre installálni a szükséges fontokat, majd készíteni a Get Rom Fonts-sal egy új listát, amiben már csak az installált fontok szerepelnek.Set Text(beállítja a szöveg stílusát)Set Text stílus.Az utasítás a szöveg stílusát a "stílus" értékének megfelelően állítja be. A "stílus" egy bitpattem, amelynek bitjei a következőket jelentik:bi<   hatás0   aláhúzás1    vastaíitás2   döltírásAz egyes hatások kombinálhatók.Text Styles(lekérdezi a stílust)S = Text StyleA funkció lekérdezi a jelenleg használt szöveg stílust. Eredménye az előző utasításnál ismertetett bitpattem.Text Base(megadja a font bázissorát)b = Text BaseA funkció megadja, hogy a font tetejétől számolva hányadik sorban van a font bázisa, ami vonalvezetöként hat és azon keresztül pozícionálhatod a kiírást.102Ablakok és sző vegekText Lenght(megadja a grafikus szöveg hosszát)h = Text Lenght(T$)A funkció megadja, hogy a T$-ben lévő szöveg a jelenleg érvényes grafikus fonttal kiírva hány pixel hosszú.S.S.Átalakító funkciókMivel a Print és a Centre karakterhelyekben van pozícionálva, a grafikus műveletek, mint a Text, grafikus koordinátákban, szükség van olyan funkciókra, amelyek a két különböző koordináták közt átalakítanak.XText YText(grafikus koordinátát szövegessé alakít)tx = X Text(gx) ty = Y Text(gy)A funkciók átalakítják a grafikus koordinátákat szöveg koordinátákká, az aktuális ablakban. Ha ezek a koordináták kívül esnek az ablakon, negatív értékeket kapsz.X Graphics Y Graphics(szöveges koordinátát grafikussá alakít)gx = X Graphics(tx) gy = Y Graphics(ty)A funkciók a "tx" és "ty" szöveg koordinátát alakítják át grafikus koordinátává.103 9. GrafikaAz AMOS rengeteg grafikai funkciót tartalrrtaz, melyekkel nagy sebességgel tudsz rajzolni az AmigaA'alamennyi grafikus módjában.Ha egy képernyő nagyobb a megjeleníthető méretnél, a képernyőn éppen nem látható részre is könnyedén tudsz rajzolni.9.1.SzínekInk(beállítja a rajzoló szint)Ink rajz [,paplr][,keret]Az utasítás beállítja a rajzoláskor használt színeket."rajz" a rajzolás, "papír" a rajz hátterének, "keret" pedig a keretnek a színe. A színeket a színregiszter számának megadásával jelölheted ki. A grafikus módtól függően legfeljebb 64 színregiszter közül választhatsz. Ebből 32 valódi regiszter, a második 32 pedig EHB módban az első 32 féllenyerös változata.Ha valamelyik paramétert nem adod meg, a hozzá tartozó érték nem változik.A színregiszterek tartalmának a beállítását a képernyőről szóló fejezetben olvashatod el.Point(lekérdezi egy pont színét)szín = Point(X.Y)Ez a funkció megadja az "X,Y" koordinátájú pont színét, az az, hogy melyik színregisztertöi származik az adott pont.9.2.Rajzoló utasításokGr Locate(a grafikus kurzor pozicionálása)Gr Locate X,Y.Az utasítás az "X,Y" grafikus koordinátájú pontba helyezi a grafikus kurzort. Bizonyos esetekben a következő rajzoló utasítás ebből a pontból indul ki.AURUM: AMOS a Kreátor1059.fejezetXGr YGr(« grafikus kurzor koordinátája)XGr YGrEz a két funkció hivatott lekérdezni a grafikus kurzor koordinátájátPlot(egy pont elhelyezése)PlotXY[,C].Az utasítás az "X,Y" grafikus koordinátájú pontba tesz egy pontot az előre beállított irásszínnel. Ha "C"-t megadod, az megváltoztatja az írásszíntHa valamelyik koordináta paramétert elhagyod, akkor az a grafikus kurzoréval leszDraw(vonalhúzás)Draw X1 ,Y1 To X2.Y2 Draw To X2.Y2Az utasítás vonalat húz az előre beállított írásszínnel. A vonal kezdőpontja az "X1.V1" koordinátájú pont Ha ezt nem adod meg, akkor a grafikus kurzort tekinti kiindulási pontnak. A vonal végpontja az "X2.Y2" pont.Box(derékszögű négyszög)BoxX1,Y1 ToX2,Y2 Box To X2.Y2Az "XI,Yl" bal felső és "X2,Y2" jobb alsó sarkával megadott derékszögű négyszöget rajzolja meg. A kiinduló pont itt is lehet a grafikus kurzor.106GrafikaCircle(kör rajzolás)Circle X,Y,r Circle ,,rAz "X,Y" pontból, vágj' a grafikus kurzorból, mint középpontból ,"r" sugárral kört rajzol.Ellipse(ellipszis rajzolás)Ellipse X,Y, r1 ,r2 Ellipse ,,r1,r2.Az utasítás ellipszist rajzol, "rí" az ellipszis vízszintes rádiusza, "r2" a függőlegesé.Polyline(vonalsorozat)Polyline X1 ,Y1, To X2.Y2, To X3.Y3, Tó... Polyline To X2.Y2 To X3.Y3 To...Az utasítás vonalsorozatot, például egy sokszöget rajzol. Minden vonal az előzőből indul ki. Az első pont helyettesíthető a grafikus kurzorral.9.3.KitöItött alakzatokAz AMOS nem csak kőrvonalrajzoló utasításokat ismer, hanem olyanokat is, amelyek fillezett alakzatokat rajzolnak. Ezen kívül utólag is fillezhetsz egy ábrát.Bar(fillezett négyszög)Bar X1 ,Y1 To X2.Y2 Bar To X2.Y2Az utasítás hasonló a Box-hoz, de a megrajzolt négyzetet fillezi is.1079. fejezetPolygon(fillezett sokszög)Polygon X1 ,Y1 To X2.Y2 To X3.Y3 Polygon To X2.Y2 To X3.Y3A Polyline fillezen megfelelője.Paint(kontúr kitöltése)Paint X, Y, szlnAz utasítás kiszínezi azt a zárt alakzatot amelyben az "X,Y" koordinátájú pont van. Ha "szín" értéke 0, a keret színnel, ha l, az írás színével történik a fillezés.9.4.Fcjlett technikákAz AMOS olyan fejlett utasításokat kínál, amelyekkel megváltoztathatod a vonal folyamatosságát, a kitöltési pattemt, az írás módját, vagy korlátozhatod a grafikát a képernyő egy területére.Set Tempras(a fillezési buffer beállítása)Set Tempras [cím, méret]Amikor fillezést használsz, az AMOS lefoglal ehhez egy buffert, amelynek mérete az aktuális képernyő egy plénjenek méretével azonos. A fillezés befejeztével ezt a bufert felszabadítja. Ha a program során gyakran alkalmazol fillezö utasításokat, a memória ismétlődő lefoglalása-felszabadítása lassítja a program futását. A Set Tempras lefoglal egy területet, amelyet később az AMOS fillezési buffernek használ. A szükségtelen memóriaszervezési műveletek akár 5°ó-al is gyorsíthatják a végrehajtást.A "cím" a buffer effektív címe a memóriában, vagy egy AMOS bank száma, de mindenképpen chip memória területre kell esnie.A "méret" a buffer mérete, amit úgy számolhatsz ki, hogy a fillezendö tárgyat befoglaló téglalap magasságának és szélességének szorzatát osztod nyolccal. A méret 256-65536 lehet.Figyelem! Ha a beállítot méretnél nagyobb tárgyat fillezel, például a Paint kifut egy nem teljesen zárt alakzatból, az Amiga rendszere összeomlik!Az eredeti bufferelési eljárást a paraméterezettlen Set Tempras állítja vissza.108GrafikaSet Line(megváltoztatja a vonal típusát)Set Line maszkA "maszk" egy 16 bites szám, ahol minden bit megfelel a vonal egy pontjának. Ahol a bit l, ott a vonal írásszínü, ahol 0, ott háttérszínü. Alaphelyzetben mind a 16 bit l, ami folyamatos vonalat eredményez.A vonal típusának a megváltoztatása nincs hatással a kört és ellipszist rajzoló utasításokra.Set Pattern(kiválaszt egy fillezö pattemt)Set Pattern fillpattern.Az AMOS nem csak egy színnel tud fillezni, hanem előre elkészített patternekkel is. Ezek a pattemek a mouse.abk fájlban vannak, ami az AMOS_System tartalomjegyzékben található. A sprite editorral meg lehet változtatni a fájl képeit..Az első három kép a három egérmutató. A 34 fillpattern a 4. képtől kezdődőik.Lehetőség van arra is, hogy sprite bankból vegye a rendszer a fillpatternt, ekkor a kép számát -1-el szorozva kell megadni. Az így kiválasztott képet 16 pixel magas és 2 valamelyik hatványával azonos szélesre csonkítva használja az AMOS.Nem csak monocrom, hanem színes képpel is fillezhetsz, ekkor a kép "és" kapcsolatba kerül az Ink-ben beállított írásszínnel, úgy íródik ki. A pattern háttérszíne vagy kapcsolatba kerül a papírszínnel.A sprite palettáját töltsd be a képernyőre a Get Sprite Palette utasítással, hogy a fillezés megfelelő színben történjen.Set Paint(ki/be kapcsolja a körvonalat)Set Paint nHa "n"=l, a zárt tárgyak az Ink-ben beállított körvonalszínü kerettel rajzolódnak ki. Ha "n"=0, az ábrának nem lesz külön körvonala.1099.fejezetGr Writing(beállítja az írás módját)Gr Writing módAz utasítás lehetővé teszi, hogy a rajzod ne takarja le a képernyőt, hanem valamilyen logikai kapcsolattal íródjon ki annak tartalmára. A "mód" egy bitpattem, amelynek bitjei a Kővetkezőket jelentik:bit mód___________hatás0    JAM     Ha a bit magas (alapeset), a rajzolás használja a tinta és a papír színt is.Ha a bit 0, csak a tinta színe jlenik meg.1     Xor     Ha a bit értéke l, kizáró vágj' kapcsolattal kombinálódik a grafika ameglévő képpel.2    Invers   Ha a bit magas, felcseréli a tinta és a papír színét..Az utasítás hatása csak a grafikus müveletekre vonatkozik, mint például a Line, vagy a Text. Hasonló hatások elérése a szöveges műveletekben, mint a Print, a Writing utasítás használható.Clip(a képernyő egy részére korlátozza a grafikát)Clip [X1 ,Y1 To X2.Y2].Az utasítás az "X l, V l Tó X2,V2" koordináták által meghatározott területre korlátozza a grafika megjelenítését. .Az XI és VI paraméterek bármelyike elhagyható, ekkor a grafikus kurzor megfelelő koordinátája lesz a terület bal felső sarkának meghatározásához felhasználva.Az utasítás önmagában, paraméterek nélkül használva törli a grafika korlátozását.9.5. Háttér grafikaAz AMOS tartalmaz olyan utasításokat, amelyek segítségével előre megrajzolt elemekből állíthatod össze a háttérként szolgáló képernyőt. Ezzel jelentős mennyiségű rajzolói munkát takaríthatsz meg, nem beszélve arról, hogy például 50 képernyős játék képanyaga is elfér néhány száz kilobájton. Ha teljes grafikákat használnál, ezek 32 színnel rajzolva kb. l,5Mb helyet igényelnének.9.5.1.IkonokAz ikonok a kettes számú memória bankban lévő képelemek, amelyeket a blitter ki tud helyezni a képernyőre, anélkül, hogy az általuk lefedett területet elmentené. .Az ikonok tehát nem mozgathatók. Nagy jelentőségük a háttérkép megrajzolásában van.110GrafikaGet Icon Palette(felhasználja az ikon bank színeit)Get Icon PaletteAz utasítás betölti az ikon bank palettáját az aktuális képernyőre. Azért szükséges használni, hogy az ikonok eredeti színeikben jelenjenek meg.Make Icon Maszk(maszkot készít az ikonról)Make Icon Maszk [ikon].Az utasítás elkészíti az "ikon" számú ikonról a maszkot, ami azért szükséges, hogy az ikon háttér színe átlátszó legyen. Ha nem adsz meg paramétert, mindegyik ikonról elkészül a maszk.No Icon Mask(eltávolítja az ikon maszkját)No Icon Mask [ikon].Az utasítás eltávolítja az "ikon" számú, elhagyása esetén az összes ikon maszkját. Lényegét tekintve azonos a No Mask utasítással, de az ikonokra hatásos.Get Icon(ikont készít)Get Icon [s] ikon, X1 ,Y1 To X2.Y2Két módon készíthetsz ikont. Az egyik mód a sprite definiáló programmal készített bankfájl, amit a kettes sorszámú bankba töltesz be.A másik megoldás, hogy a képernyő egy darabját bemásolod az ikon bankba, ikonként. Ez utóbbira használható ez az utasítás."s" megadásával nem csak az aktuális, hanem bármelyik létező képernyőről veheted az ikont."ikon" az ikon száma az ikon bankban. Ha volt már ilyen sorszám alatt ikon, akkor az törlődik. Alapvető szabály a bankokra, hogy az elemeinek a számozása egytől kezdődik és folyamatosan halad felfelé. Az ötös kép például nem hozható létre, ha az előző négy még nincs kész..Az ikonul szolgáló derékszögű területet az "XI,Yl Tó X2,Y2" koordináták határozzák meg..Az ikon bankot nem kell létrehozni, azt automatikusan foglalja le a rendszer.1119.fejezetPaste Icon(kirajzol egy ikont)Paste Icon X,Y ikonAz utasítás az "X,Y" grafikus koordinátájú ponttól kezdődően kirajzolja az ikon bank "ikon" számú képét. Doule Buffer-es képernyő esetén mind a logikai, mind a fizikai képernyőre ki kell rajzolni az ikont, vagy Autoback O-t kell használni, ami ezt automatikusan elvégzi.Del Icon(törli az ikont)Del Icon ikon [Tó ikonl]Az utasítás törli az "ikon" sorszámú ikont a bankból. Ha "ikon l "-ét is megadod, az ikon-ikonl számú ikonok törlődnek, beleértve a határokat is. Ha az utolsó képet is törölted az ikon bankból, a bank automatikusan megszűnik.9.5.2.Képernyő blokkokA képernyő blokkok az ikonokhoz hasonlóan használhatók, azzal a különbséggel, hogy nem bankban vannak tárolva, tehát lemezre menteni, onnan betölteni nem lehet azokat. Jól használhatók például kérdező ablakok mitásakor az általuk letakart terület eltárolására és a kérdező bezárásakor a képernyő visszaállítására.Get Block(eltarol egy képernyő blokkot)Get Block n, x, y, sz, m [,maszk]Az utasítás "n" sorszámmal eltárolja a képernyő "x,y" pontban kezdődő "sz" széles és "m" magas derékszögű részét, "n" értéke 1-65535 lehet.A "maszk" egy kapcsoló, amely meghatározza, hogy az eltárolt területről készüljön-e maszk, az az visszaszámoláskor a terület háttérszíne átlátszó legyen. Ha értéke l, készül maszk, a háttérszín átlátszó lesz, 0 érték esetén nem készül maszk (alapértemezés).112GrafikaPut Block(visszamásolja a blokkot)Put Block n[,x,y]Put Block n,x,y, plen[,blitter]Az utasítás visszamásolja az előzőleg Get Block utasítással készített, "n" számú blokkot eredeti helyére, vagy az esetleg megadott "x,y" pozícióba. Mivel a blokkmüveleteket a blitter végzi, x-nek mind a kivágáskor, mind a visszarajzoláskor 16 pixeles határra kell mutatni.A "plén" egy bitpattem, melynek minden bitje megfelel egy bitplénnek. Amelyik bit a pattemben l, az annak megfelelő bitplént érinti a rajzolás. Az alapértelmezése %111111, az az minden bitplénre rajzol az utasítás.A "blitter" kiválaszt egy blitter üzemmódot, amit a másoláskor használsz. Az üzemmódok leírását a Screen Copy-nál találod meg.Del Block(töröl egy blokkot)Del Block [n].Az utasítás törli az összes, vagy csak az "n" számú képernyöblokkot a memóriából, felszabadítva a lefoglalt memóriaterületet.Get Cblock(tömörítve ment el egy képemyörészt)Get Cblock n,x,y,sz,m.Az utasítás tömörítve menti el "n" sorszámmal a képernyő "x,y" pontban kezdődő "sz" széles és "m" magas derékszögű részét. A tömörítő rutin gyors és a képernyő tömörítéséhez hasonlóan hatásos."n" itt is 1-65535 lehet és az "x" és "sz" értékenek 16 pixeles határra kell mutatni.Pút Cblock(visszahelyezi a tömörített blokkot)Pút Cblock n[x,y]Az utasítás visszahelyezi a tömörítve eltárolt képernyő blokkot az eredeti helyére, vagy az "x,y" pozícióba.1139.fejezetDel Cblock(törli a tömörített blokkot)Del Cblock(n)Az utasítás törli az összes, vagy csak az "n" számú tömörített blokkot, felszabadítva a memóriát.Hrev Block(átfordítja a blokkot)Hrev Block képAz utasítás átfordítja a "kép" számú blokkot a \izszintes tengely körül.Vrev Block(átfordítja a blokkot)Vrev Block kép.Az utasítás átfordítja a blokkot a függőleges tengely körül.Utóbbi két utasítás használata hasonló a bobok forgatásához.(lásd a 10.2.3. pontnál)11410. Mozgatható tárgyakAz AMOS többféle megoldást kínál mozgó tárgyak képernyőn történő megjelenítésére, maradéktalanul kihasználva az Amiga hardver adottságaitMint ismeretes, az Amiga két tipusát kínálja a mozgatható tárgyaknak: spriteokat és bobokat. A spriteokat külön hardver állítja elő, teljesen függetlenül a háttérként szolgáló képtől. Nyolc sprite csatorna van a gépben, ennyi négy színű, legfeljebb 16 pixel széles, 255 pixel magas sprite lehet egy időben a képernyőn. Ha két csatomat összevonsz, azon keresztül megjeleníthető egy 16 színű sprite. A sprite mullás színe átlátszó.Programozási fogásokkal a spriteokra érvényes határok kibővíthetők. Az AMOS kihasználja ezeket a trükköket, így a 8 valódi hardver sprite helyett 56 kiszámított spriteot tud kezelni a sprite mérete akár 128 pont széles is lehetA bobokat a blitter állítja elő, úgy hogy a tárgyat fizikailag rámásolja a háttér bitplénjeire. Ha szükséges a letakart részt eltárolja. A tárgy mozgatásakor először az elárolt hátteret visszamásolja, törölve a tárgyat, majd az új helyen kirajzolja azt.A bobok száma nincs korlátozva, csak a memóriaterület által, de minél több és nagyobb bobokat kell mozgatni, annál több időt vesz igénybe az eljárás.lO.l.SpriteokEbben a részben megismerkedünk mind a hardver, mind a számított spriteok használatával.lO.l.l.Sprite palettaA hardver spriteok színei a 16-31 színregiszterekben vannak tárolva a kővetkező megosztásban:sprite      szinregiszter0-1       16,17,18,192 - 3      20,21,22,234 - 5      24,25,26,276-7      28,29,30,31A 16,20,24,28 regiszterek tartalmazzák a sprite háttér színeit, ezek átlátszóak.Kiszámított sprite-ok esetén, amikor a sprite hol az egyik, hogy a másik hardver sprite csatornájában jelenik meg, gondoskodnikell arról, hogy a táblázatban egymás alatt szereplő regiszterek azonos színt tartalmazzanak, ellenkező esetben a sprite különböző színekben jelenik meg, ami nem kívánatos.A fenti korlátozás nem érvényes 16 színű sprite-oknál. Harminckét színű vagy EHB módban ezeket kell használni.AURUM: AMOS a Kreátor                                                                                                                                        ...11510. fejezetGet Sprite Palette(betölti a sprite bank színeit)Get Sprite Patette[,maszk]Az utasítás betölti a sprite bank színeit az aktuális képernyőre. Szükséges használni, hogy a sprite-ok eredeti színűkben jelenjenek meg.Az opcionális "maszk" egy 32 bites pattern, amelyben minden bit megfelel egy színregisztemek. Amelyik bitje l, az a színregiszter a sprite bankból kapja az értékét.10.1.2.A sprite-ok megjelenítéseSet Sprite Buffer(beállítja a hardver sprite-ok magasságát)Set Sprite Buffer magasságAz utasítás beállítja a munkaterület méretét, ahol az AMOS elkészíti a sprite-ot. Ha a megadott "magasság"-nál nagyobb sprite-ot használsz, az csonkulni fog a beállított méretre.Az utasítást nem szükséges használni elegendő memória esetén. A lefoglalt buffer méretét a "memória=magasság*96" formula adja meg. A minimális méret 1536 bájt, a maximális 24 kbájt.Sprite(megjelenít egy sprite-ot)Sprite n,x,y,képAz utasítás megjelenít egy sprite-ot a képernyő, az "x,y" hardver koordinátájú pozícióban. A pozicionálás a kép un. forró pontjával történik, ami általában a kép bal felső sarkában van, de ezt meg lehet változtatni a sprite editorral, vag\r a Hot Spot utasítással.Az "n" jelöli a sprite azonosító számát, ami 0-63 lehet. Ezzel az azonosítóval irányíthatod a későbbiekben a sprite-ot. A 0-7 számúak a hardver sprite-ok, az e felettiek pedig a számított sprite-ok.Mielőtt tovább mennénk, tisztázzuk a számított, más néven logikai sprite fogalmát.A logikai spriteokat a sprite csatornák többszöri felhasználásaival képezi a rendszer. A logikai sprite-ok használatakor a következők a korlátozások:- Négyszínű sprite-ok használatakor minden sprite azonos pozíciójú színregiszterének azonos értéket kell tartalmaznia, mivel a felhasználó nem tudhatja, hogy az AMOS melyik sprite csatornához rendeli a logikai sprite-ot. Erről már olvashattál a sprite palettánál.116Mozgatható tárgyak- A logikai sprite szélessége is legfeljebb 16 pixel, de az AMOS   össze tud fűzni maximum 8 csatomat egymás mellé, létrehozva akár   128 pixel széles spriteot is.Például, ha a 10-es sprite 3 2 pixel  széles, a 11 -és sprite nem használható, mert azt a 10-essel együtt kezeli az AMOS.- Egy raszter sorban legfeljebb 8 sprite jelenhet meg egy időben.•16 színű sprite-ok használata felezi az egyszerre megjeleníthető sprite-ok számát.Az alapfogalmak tisztázása után fohtassuk a sprite megjelenítését végző utasítások ismertetését.A "kép" amiak a sprite bank (l -és bank) béli képnek a száma, amelyet az adott sprite-hoz rendelsz. Egy kép több sprite-hoz is felhasználható.Figyelem! A Screen Offset és a Screen Display utasítások használata esetén a scroll összeütközésbe kerülhet a 6,7 hardver sprite rajzolásával, mivel ugyan azt a DMA-t használják és a blitter elsőbbséget élvez. A nem kívánt hatásokat úgy küszöbölheted ki, hogy scroll idejére a 6-os és 7-es hardver sprite-okat negatív koordinátával pozícionálod a nem látható területre, így ezeket nem tudja az AMOS logikai sprite készítéséhez felhasználni.Sprite Update(közvetlenül irányítja a sprite mozgását)Sprite Update [On/Off]A sprite mozgatását az .AMOS automatikusan a függőleges üres periódus alatt végzi el. Ha nagy számú sprile-ot mozgatsz, nem biztos, hogy ennyi idő alatt el tudod mozgatni a spnte-okat, ami látható ugrálához vezet és hamis eredményeket ad az ütközés vizsgálatnál. A Sprite Update Off felfüggeszti az automatikus sprite-frissítést. A sprite-ok pozíciójában történt változások csak a Sprite Update utasítás hatására hajtódnak végre a képernyőn.A Sprite Update On visszaállítja az automatikus módot.Sprite Off(töröl egy vagy több sprite-ot a képernyőről)Sprite Off [n].Az utasítás eltünteti az összes, vagy csak az "n" számú sprite-ot a képernyőről. A sprite mozgásfolyamta, AMAL programja megszakad, ha újra meg akarod jeleníteni a sprite-ot, az egész mozgássorzatot újra kell initalizálni.11710. fejezetX íipir.e Y Sprite(sprite koordináta)X = X Sprite Y = Y SpriteA fenti két funkcióval lekérdezhető az "n" számú sprite X és V hardverkoodinátája,I Sprite(megadja a sprite képét)kép = l Sprite(n)Ez a fimkció megadja, hogy az "n" számú sprite-hoz a sprite bank melyik képe tartozik. A nulla érték azt jelenti, hogy a sprite nem él.10.1.3. Sprite bank készítéseSprite bankot, mint már említettem a programlemezen található sprite editor programmal készíthetsz legkönmebben. Van azonban az AMOS-nak olyan utasítása is, amivel a képernyő egy derékszögű darabjából készíthtesz sprite-ol, hasonlóan az ikonknál elmondottakhoz.Get Sprite(sprite-ot készít a képernyő egy részéből)Get Sprite[s,] kép, X1 ,Y1 To X2.Y2Az utasítás az aktuális, vagy megadása esetén az "s" számú képernyő "XI,Y l Tó X2,Y2" koordinátákkal meghatározott derékszögű részét betölti a sprite bankba "kép" sorszámmal. A képek számozásának folyamatosnak kell lenni. A X értékére ebben az esetben nincs 16 pixeles határra mutató korlátozás.Get Bob(bobot készít a képernyő egy részéből)Get Bob[s,] kép X1 ,Y1 To X2.Y2Mivel a sprite-ok és a bobok alapjául szolgáló képek azonosak, és az l-es bankban helyezkednek el, ez az utasítás teljesen azonos a Get Sprite-tal.118Mozgatható tárgyak10.2. BobokA bobok az Amiga blitter chipje által mozgatott tárgyak, amelyek használatával kiküszöbölhetőek a sprite hiányosságai. A bobok nevüket a Blitter Object-böl kapták. Annyiban különböznek a spriteoktól, hogy fizikailag is rámásolódnak a bitmap-ra, de az általauk latakrt terület elmentődik, a tárgy elmozdításakor az eredeti háttér visszaállítható.Alapesetben 64 bobot alkalmazhatsz, de ha elegendő memória áll rendelkezésedre, ezt az értéket a config fajiban megnövelheted. A bobok hátránya a sprite-okkal szemben, hogy különösen sok és nagy tárgyak mozgatásakor lassúak. Szerencsére a sprite és bob mozgatást kombinálhatod, ez által optimálisan kihasználhatod az Amiga rendszerét a mozgó tárgyak készítéséhez.10.2.1. Koordináta konverzióMivel a bob ellentétben a sprite-tal, logikailag képződik, nem hardver, hanem grafikus koordinátával kell pozícionálni. A sprite-okhoz való illesztés megkönnyítésére az AMOS koordináta átalakítókat tartalmaz.X Screen Y Screen(hardver koordinátából grafikus)X = X Screen([s] x koord) Y = Y Screen([s,]y koord)A fenti két funkció átalakítja a megadott hardver koordinátákat az aktuális, vagy az "s" képernyőre érvényes grafikus koordinátákká.XHard YHard(grafikus koodinátából hardver)X = X Hard([s,] x koord) Y = Y Hard([s,] y koord)Az előző funkció fordítottja.11910. fejezet___________10.2.2. Bobok megjelenítéseBob(felrajzol egy bobot)Bob n,x,y,képAz utasítás megjeleníti a sprite bank "kép" sorszámú elemét az "x,y" képerm ökoordinátájú pontban, "n" sorszámú bobként. Ha a konfig fájlban nem növeled meg, egy szerre 64 bobot használhatsz.A bobot, mivel grafikus koordinátával pozícionálható, csak a képernyőn belül jelenítheted meg, szemben a sprite-okkal.A pozicionálás itt is a forró ponton keresztül történik, amit a már ismert módon lehet beállítani.Make Mask(maszkot készít a tárgyról)Make Mask [n]Az utasítás maszkot készít a sprite bank összes, vagy csak az "n" számú képéről. A maszk az ütközésvizsgálatokban és a tárgy háttérszínének átlátszóvá tételében kap szerepet. Ha egy tárg>nak nincs maszkja, a háttérszíne nem átlátszó és nem lehet ütköztetni..Amikor egy bobot felhasználsz, automatikusan elkészül a maszkja, ami esetleg késést okozhat a program futásában. Célszerű előre elkészíteni a maszkokat.No Mask(eltávolítja a maszkot)No Mask [n]Az utasítás eltávolítja az "n" számú sprite-bank elem vagy "n" elhagyása esetén az összes tárgy maszkját. Csak akkor távolítsd el a bob maszkját, ha az deaktiválva van, ellenkező esetben eltorzul a kép.Set Bob(beállítja a bob rajzolását)Set Bob n, háttér, pláne, blittermódAz utasítás beállítja a bob képernyőre kerülésének a módját. Az utasítás az "n" számú bobra érvénves.120Mozgatható tárgyakA "háttér" határozza meg a bob alatti terület újrarajzolódásának a módját. Három lehetséges értéke van.- Ha a "háttér" 0, a letakart terület teljes egészében elmentődik, amikor a bob elmozdulvisszarajzolódik. A bob mozgása folyamatosnak tűnik a háttér felett.- Ha a "háttér" pozitív, a letakart terület nem mentödik el, hanem a bob elmozgatásakor afelszabaduló rész "háttér"-! színnel fillezödik. Egyszínű háttér fölött mozgó bob esetén használatos.- Ha a "háttér" értéke negatív, a háttér eltárolást és a bob mozgatást saját rutin írásával kellmegoldanod, semmit nem végez el ezzel kapcsolatban az AMOS.A "pláne" egy bitmap, amely eldönti, hogy a bob mely bitplane-ekre rajzolódjon fel. A nullás bit megfelel a nullás plane-nek, és így tovább. Ha valamelyik bitet nullára állitotd, azt a plane-t nem érinti a bobrajzoló eljárás.A "blittermöd" állítja be a bob rajzolásánál használt blitter üzemmódot. Részletes leírását a Screen Copy utasításnál találod meg.Bob Update(irányítja a bobok mozgását)Bob Update [On/Off]A bobok frissítését általában a megszakítás! rendszer végzi a függőleges üres periódus alatt. Ha sok bobot mozgatsz, nem biztos, hogy ez az idő elegendő mindegyik újrapozícionálására. Ha két megszakítás között nem tudod új helyezetbe mozgatni az összes bobot, nem kapsz összefüggö.sima mozgást, és az ütközésvizsgálat is hamis eredményt ad. Ezt a problémát küszöböli ki a Bob Update Off utasítás, amely kikapcsolja a bobok automatikus frissítését. Az elmozgatott bobok ezután csak a Bob Update utasítás hatására veszik fel új pozíciójukat, a következő üres periódus alatt. Double Buffer-elt képernyő esetén használd a Screen S\vap-ot is!Bob Clear(eltávolítja a bobokat)Bob ClearAz utasítás eltávolítja az összes bobot a képernyőről, visszarajzolva a Set Bob által beállított hátteret. Ez az utasítás a következővel együtt használatos.121lO.fejezetBob Draw(visszarajzolja a bobokat)Bob DrawAz utasítás visszarajzolja a Bob Clear-ral levett bobokat a képernyőre. A Bob Clear nem törli a bobokat, csak eltávolítja őket a képernyőről, tehát továbbra is léteznek, mozgathatóak stb.Utóbbi két utasításnak scrollozós játékokban van jelentősége igazán. Ha a bobokat nem távolitanád el a képről, a háttérrel együtt elmozdulnának. Használd a Bob Clear-t mielőtt a scrollrutint hívod, majd a bobok újrapozícionálása után a Bob Dra\v-t.Put Bob(rögzíti a bobot a képernyőn)Put Bob nAz utasítás a jelenlegi helyzetében rögzíti a bobot a képernyőn, az az elmozgatása után is ott marad a képe. Az eredeti bob továbbra is mozgatható, animálható. Az utasításhoz használd a Wait Vbl-t.Paste Bob(kirajzolja a sprite bank egy képét)Paste Bob x.y.képAz utasítás a sprite bank "kép" számú képét kirajzolja az aktuális képernyő "x,y" grafikus koordinátájától kezdődően. A Paste Icon-hoz hasonlóan alkalmazható a háttér felépítésére.Limit Bob(behatárolja a bobot egy területre)Limit Bob [n,]X1,Y1 ToX2,Y2Az utasítás az "n" számú, vagy az összes bobot behatárolja az "X1,Y1 Tó X2,Y2" területre. Az X értékek 16 pixeles határra kerekitödnek. A kijelölt területnek szélesebbnek kell lenni a legszélesebb használt bobnál.A megadott területen kívüli bobok nem láthatók. A korlátozást a Limit Bob oldja fel.122Mozgatható tárgyakBob Off(törli a bobokat a képről)Bob OffAz utasítás törli a képről az összes, vagy csak az "n" számú bobot a mozgáspatternjével és animációs sorozatával együtt. A bob újbóli megjelenítéséhez teljes initializálási eljárás szükséges.XBob YBob(megadja a bob koordinátáját)X = X Bob(n) Y = Y Bob(n)Fenti két funkcióval lehet lekérdezni az "n" számú bob pozícióját.IBob(megadja a bob képét)kép = l Bob(n)A funkció eredménye annak a sprie bank-béli képnek a száma, amely jelenleg az "n" bobhoz van rendelve.Autoback(automatikus képernyő másolás)Duplán tárolt képernyők esetén gondoskodni kell arról, hogy a bobok megjelenítése és a háttér frissítése szinkronban legyen egymással, ellenkező esetben az eredmény nem a vártnak megfelelően alakul a képernyőn.Az Autoback-nak három fokozata van: Autoback 2Automatikus, alapértelmezés szerinti mód. A bobok kirajzolását automatikusan szinkronizálja az AMOS a háttérfelrajzolásával a kővetkező séma szerint:123lO.fejezet- Törli a bobokat a logikai képernyőn- Elvégzi a háttér frissítését- Visszarajzolja a bobokat- Felcseréli a képernyőt a fizikai képernyővel- Törli a bobokat az új logikai képernyőn- Elvégzi itt is a háttér frissítését- Visszarajzolja a bobokat- Visszacseréli a képernyőket- Folytatja a programotEzt az eljárást minden rajzoló utasítással végre kell hajtania az AMOS-nak, ami bizonyos esetekben jelentősen lassítja a program végrehajtását. Kevés számú és kisméretű bobok esetén azonban minden hátrányos következmény nélkül használható.Autoback lFélautomatikus mód. A grafikák a boboktól függetlenül megjelennek mind a logikai, mind a fizikai képernyőn, anélkül, hogy a képernyőket fel kellene cserélnie a rendszemek, ami gyorsulást jelent az előző módhoz képest, mivel a képernyők felcserélése csak a függőleges üres periódus alatt mehet végbe.Ez a mód ott alkalmazhtó, ahol nincs bob megjelenítve, például az irányító pulton. Autoback 0Kézi mód. A grafika csak a logikai képernyőn jelenik meg, de a lehető legnagyobb sebességgel. A bobok eltávolítását a rajzolás idejére, majd a visszahelyezésüket és a képernyők átkapcsolását manuálisan kell megoldanod önálló rutinokkal.Priority On/Off(beállítja a bobok prioritását)Priorty Ön Priorty OffNormál esetben a bobok prioritását az azonosító számuk határozza meg. .Amelyik bobnak nagyobb a prioritása, az takarja a kisebb sorszámút, átfedésük esetén.A Priorty Ön hatására az a bob fog a másik előtt megjelenni, amelyiknek nagyobb az Y koordinátája. Ezzel perspektivikus hatást lehet elemi. A pozíciót természetesen itt is a forró pont helyzetén értéjük.Priority Reverse(a prioritás megfordítása)Priority Reverse On Priority Reverse OffA Priority Reverse On megfordítja a bobok prioritását, vagyis az alacsonyabb számú fogja takarni a nagyobb számút Akkor is hatásos, ha a Proirity Ön érvényes, ekkor az alacsonyabb Y koordinátájú bob fog előtérben megjelenni a magasabb Y koordinátájú előtt.124Mozgatható tárgyak10.2.3.A bobok forgatásaA játékprogramok többségében a mozgatott tárgyaknak, például a mászkálós játékok főhősének ki kell dolgozni mind a négy irányban mozgatott alakját, és ezeket külön-külön el kell tárolni, ami egy részletesen kidolgozott animáció esetén tetemes mennyiségű memóriát emészt fel, holott a négy irány képei létrehozhatóak lennének tükrözéssel is. Nos az AMOS-ban erre is van lehetőség. A bob tükrözhető mind a vízszintes, mind a függőleges tengelyére. A bob elforgatása a frissítés alatt történik, mielőtt a képe kirajzolódna. Az elforgatás közvetlenül a sprite bankban jön létre, tehát nem igényel plussz memóriát. Az elforgatás után két biten jelöli az AK1OS a kép orientációját, ami a következő kirajzoláskor tájékoztatja a kép helyzetéről, ha az megfelel, nem kell ismét elforgatnia, ami jelentős időmegtakarítást eredményez. Ez a két bit a Sprite Base+6 word 14-es és 15-ös bitje.Hogyan utasítható az AMOS a bob elforgatására? A forgatási információkat a bob képének megadásakor a kép 14 és 15 bitje tartalmazza. Tegyük fel, hogy a bázis figura egy balra néző kép. Ha ezt jobbra akarod mozgatni, tükrözni kell az X lengékre, amit a kép 15-ös bitjének beállításával érhetünk el. Nem kell megijedni, ez hexadecimálisán könnyen megadható a "kép+$8000" formában. Az Y tengelyre történő tükrözés információját a 14-es bit tartalmazza: kép+$4000. .Az elmondottakból következik, hogy mindkét tengelyre tükrözéshez a kép+ScOOO megadása szükséges..Az elmondottak illusztrálására nézzük ezt meg a gyakorlatban:Bob 1,100 ,100, 5 : Rém bázisfigura, balra nézBob 1,100,100, $8000+5 : Rém a figura jobbra nézBob 1,100, 100, $cOOO+5 : Rém a figura fejjel lefelé jobbra nézEz így kissé kényelmetlen, de három funkció segít barátságosabbá tenni:H rév Vrev Rév(bob-elforgatás megadása)Bob 1,100 ,100, 5 : Rém bázisfigura, balra nézBob 1,100,100, Hrev(5): Rém a figura jobbra nézBob 1,100,100, Rev(5): Rém a figura fejjel lefelé jobbra nézBob 1,100,100, Vrev(5): Rém a figura fejjel lefelé, balra nézA bob elforgatása az AMAL-ban is megoldható a hexadecimális formula használatával:Amal 0,"L: A=1 ;Move 50,0,50;Let A=$8000+1; Move -50,0,50;Jump L" Amal Ön 0Ha az animációs sztringben változón keresztül adod meg a képet, a hexa értékeket csak közvetlenül a kép megadásakor használd fel:"Fór R0=$8000+1 Tó $8000+8; Let A=RO; Next RÓ" : Rém helytelen! "Fór R0=1 Tó 8; Let A=RO+$8000; Next RÓ" : Rém helyes125lO.fejezetAz itt elmondottakból kitűnik az elforgatott bobokra érvényes korlát is. Mivel a bob elforgatás után a saját helyén marad a sprite bankban, nem használható fel ugyan az a kép egyszerre több orientációban.A bobok forgatása használható a Paste Bob utasítással kapcsolatban is.10.3. Egyéb parancsokHot Spot(forró pont)Hot Spot kép X,YHot Spot kép, pozlciómaszkErre az utasításra már többször is utaltam a fejezet során. Segítségével meg lehet változtatni a Sprite bank "kép" számú képének a forró pontját, azt a pontját, amin kersztül a spriteot vagy bobot pozícionálni lehet..Az első formájában a "kép" számú kép forró pontját a kép bal felső pontjától számított "X,Y" koordinátájú pozícióba helyezi. Megengedett, hogy a forró pont a kép fizikai területén kívül essen, negatív X és V értékekkel.A második alak a "kép" képnek a "pozíciómaszk" által kijelölt helyére teszi a forró pontot. A maszk kilenc előre definiált helyet határoz meg, a következöek szerint, a bal felső sarokból kiindulva:$00    $10   $20 $01    $11   $21$02    $12   $22Tehát a $00 maszk a kép bal felső, a $22 a kép jobb alsó sarkára helyezi a forró pontot.Update(automatikus tárgymegjelenítés)Update [On/Off]Normál esetben minden sprite és bob automatikusan újrarajzolódik amikor elmozgatod. Az Update Off megszünteti ezt. A tárgyak ezután a mozgató utasításokat követően nem változtatják meg helyzetüket, nem törlődnek amíg nem alkalmazol egy Update utasítást. A tárgyak mozgássorzatai ennek ellenére továbbra is futnak, csak nem jelenednek meg a képernyőn.Az Update On visszaállítja az automatikus megjelenítést.10.4. A tárgyak külső vezérléseA mozgatható tárgyaknak akkor van igazán jelentősége, ha a mozgásukat a felhasználó befolyásolni tudja. Természetesen az AMOS erre is kényelmes megoldásokat kínál.126Mozgatható tárgyak10.4.1. Az egér használata.Az Amiga egyik tulajdonsága, hogy egy egér nevű beviteli eszközzel müveleteket végezhetsz a képernyőn. Az AMOS kihasználja az egérben rejlő lehetőségeket, lehetővé téve igazi Amiga programok írását.Hide(eltávolítja az egér mutatóját)Hide [On]Az utasítás láthatatlanná teszi az egérhez rendelt mutatót. A Hide határásra a mutatóhoz tartozó kép száma eltárolódik, a mutató visszaállításakor felhasználódik. A Hide On nem tárolja el a kép számát..Az egér mutatója csak láthatatlan lesz, de pozíciója továbbra is olvasható.Show(visszaállítja az egér mutatóját)Show [n].Az előző utasítás ellentettje.Change Mouse(megváltoztatja a mutató képét)Change Mouse képAz utasítás megváltoztatja a mutatóhoz rendelt képet. Ha a "kép" értéke 1-3, akkor a Mouse.abk fájlban lévő három kép közül lesz kiválasztva a mutató.Ha a "kép" értéke 3-nál nagyobb, a sprite bank "kép"-3 sorszámú képét rendeli az AMOS az egér mutatójához.A képnek pontosan 16 pixel szélesnek és legfeljebb 4 színűnek kell lenni.X Mouse Y Mouse(egér pozíció)Ezek a funkciók lekérdezik, vagy beállítják az egér mutatójának a pozícióját Például:X = X Mouse : Rém A mutató X pozíciójának a lekérdezése Y Mouse = Y : Rém A mutató Y pozíciójának a beállítása.A pozíció hardver koordinátában értendő.12710. fejezetLimit Mouse(behatárolja a mutatót)Limit Mouse X1 ,Y1 To X2.Y2Az utasítás behatárolja az egér mutatóját az "X1.Y1 Tó X2,Y2" hardver-koordinátákkal meghatározott derékszögű területre.Mouse Key(az egér gombjainak pillanatnyi állapota)K = Mouse Key.Az utasítás lekérdezi az egér gombjainak a pillanatnyi állapotát. Az eredmény a következöek szerinti bitpattem:bit________állapot0    Ha a bal gomb le van nyomva, értéke l.1     Ha a jobb gomb le van nyomva, értéke 1.2    Ha a középső gomb le van nyomva, értéke l.Mouse Click(ellenőrzi a klikkelést)C = Mouse ClickEz az utasítás csak annyiban különbözik az előzőtől, hogy a bitpattem a klikkeléskor beállítódik és csak a kiolvasáskor törlődik. Dupla klikk detektálására nem ad lehetőséget.10.4.2. A botkormánv használataJoy(a botkormány olvasása)állapot = Joy (j)A funkció egy számot eredményez, amelynek bináris alakja tájékoztatást ad a botkormány kapcsolóinak a pillanatnyi állapotáról. A "j" határozza meg, hogy melyik portot kérdezze le a funkció, értéke 0-1 lehet. A 0 felel meg az egér portjának.128Mozgatható tárgyakA kapott érték bitjei a következőket jelentik:bit    lelcnlés0      fel1      le2      balra3      jobbra4      tűzHa valamelyik bit l, a neki megfelelő irányba el van mozdítva a botkormány, vagy le van nyomva a tűzgomb.Ha csak egy kapcsoló helyzetére vagy kíváncsi, van egyszerűbb megoldás is annak a lekérdezésére.Jup JdownJleft JrightFire(teszteli a joy egy kapcsolóját)X = Jup(j)A funkciók -l értéket adnak, ha a "j" számú botkormány port a funkciónak megfelelő irányba el van mozdítva, vagy a Fire estében a tűzgomb le van nyomva.10.5. Ütközésvizsgálat.Az még nem elegendő, hogy a tárgyakat irányítani tudjuk, ellenőrizni kell az egymással vagy valamilyen területtel történő találkozásukat is. Az AMOS ennek a feladatnak az elvégzésére hatékony utasításokat tartalmaz.10.5.1. Ütközésvizsgálat tárgyak közöttSprite Col(ütközésvizsgálat két sprite között)c = Sprite Col (n[,start To end])A funkció megvizsgálja, hogy az "n" számú sprite ütközött-e másik sprite-tal. Ütközés csak aktív sprite-ok között jöhet létre, akkor, ha a két tárgynak van átfedésben lévő pontja. Ha ez megtörtént, a funkció értéke -l, egyébként 0.12910. fejezetÁltalában az összes sprite-tal történő ütközés megviz igá'ásra kerül, de ezt korlátozni lehet a "start To end" megadásával. Ekkor csak a megadott futárok közötti számú sprite-okkal történt ütközés kerül detektálásra.Fontos! Csak olyan tárggyal való ütközést lehet észrevenni, amely rendelkezik maszkkal!Bob Col(ütkőzésvizsgálat bobok között)c = Bob Col (n[,start To end])Az utasítás használata azonos az előzővel, de a bob bobbal való ütközését ellenőrzi.Spritebob Col(sprite ütközése bobbal)c = Spritebob Col (n[,start To end])A funkció az "n" számú sprite ütközését vizsgálja valamely bobbal. A paramétek jelentése a szokásos. Csak Lo-res felbontásnál használható, mivel Hi-res-ben a sprite és a bob pontjainak a mérete nem azonos, az eredmény nem lesz megbízható.Bobsprite Col(bob ütközése sprite-tal)c = Bobsprite Col (n[,start To end])Az előző funkció fordítottja, az "n" számú bob ütközését vizsgálja valamelyik sprite-tal. Szintén csak Lo-res-ben használható.Col(a tárgyak állapota a vizsgálat után)C = Col(n)Az ütközésvizsgáló funkciók listát készítenek a vizsgált tárgyak állapotáról. A Sprite Col és a Bobsprite Col a spriteokról, a másik kettő a bobokról. A listát a Col funkcióval lehet lekérdezni. Az "n" jelenti a kérdéses bobot vagy sprite-ot. Ha tárgy az előző ütközésvizsgálat idején ütközésben volt az akkor kérdezett tárggyal, az állapotát -l érték jelöli, egyébként 0.Tehát a listában attól függően van a sprite-ok, vág)' bobok állapota, hogy milyen ütközésvizsgálat előzte meg.130Mozgatható tárgyak10.5.2. Ütközésvizsgálat egy megadott területtel.A programok során arra is szükség van, hogy a tárgyaknak egy megadott területtel történő ütközését vizsgáljuk. Az AMOS erre is kínál megoldást, a zónákatA zónákról már ejtettünk szót a 8.5. fejezetben.Reserve Zone(helyet foglal a zónáknak)Reserve Zone [n].Az utasítás lefoglalja a szükséges memóriát "n" számú zónadefinícióhoz. Először mindig helyet kell foglalni a zónáknak, csak utána lehet elvégezni a kijelöléseket. A zónák száma nincs korlátozva.Ha paraméter nélkül használod az utasítást, törli a zónadefiníciókat és felszabadítja a lefoglalt memória területet.Set Zone(meghatároz egy zónát)Set Zone z, X1 ,Y1 To X2.Y2Az utasítás az "X1,Y1 To X2.Y2" koordinátákkal jelölt derékszögű területet megjegyzi, mint "z" sorszámú zónátReset Zone(zónakijelölést töröl)Reset Zone [z].Az utasítás törli a "z" számú zóna kijelölését Ha a paramétert elhagyod, az összes zónakijelölés törlődik. A Reserve Zone által lefoglalt terület nem szabadul fel!Zone(megadja egy koordináta zónáját)z = Zone ([s,]x,y)A funkció megadja, hogy az "x,y" grafikus koordinátájú pont az aktuális, vagy az "s" számú képernyő mely zónájához tartozik. A zónák át is fedhetik egymást Ha a pont több zónához is tartozik a legelső zóna számát kapod meg, amelyben a kérdéses pont megtalálható.A funkció rendkívül hasznos bob és zóna ütközésének vizsgálatához.13110. fejezetz = Zone (X Bob(b), Y Bob(b))A fenti programsor annak a zónának a számit adja meg, amellyel a "b" számú bob ütközött. Ha nincs ütközés, értéke 0.Hzone(megadja egy koordináta zónáját)z = Hzone ([s,] X,Y)A funkció szinte azonos az előzővel, de a koordináták hardver egységekben vannak számolva. A sprite és zóna ütközésvizsgálatában van fő szerepe.Mouse Zone(a pointer zónájának a száma)z = Mouse ZoneA funkció eredménye annak a zónának a száma, amelyben az egér pointere található. Ha a mutató nem tartózkodik egy zónán sem belül, értéke 0.10.6. AnimációAz AMOS kétféle eljárást kínál a tárgyak animálására. Az egyik egy önálló animációs nyelv, az AMAL, erről később esik szó. A másik animálási lehetőség az AMOS Basic animációs parancsai, amik e fejezet témái.10.6.1. Animációs csatornákAz AMOS animációit a megszakítási rendszer hajtja végre, függetlenül a Basic programtól. A megszakításban futó program úgynevezett animációs csatornán keresztül áll kapcsolatban a hozzá tartozó tárggyal. A rendszer 16 csatomat, ezen keresztül 16 tárgyat tud egyszerre kezelni. Ez a határ túlléphető egy később bemutatásra kerülő módon.Az első nyolc csatorna automatikusan hozzá van rendelve a nyolc hardver sprite-hoz, a második nyolc pedig a 8-15 számú számított sprite-hoz. A hozzárendelés megváltoztatható.Channel(tárgyat rendel a csatornához)Channel n To tárgy sAz utasítás az "n" csatornához rendeli a "tárgy" típusú, "s" számú tárgyat. Egy csatornához csak egy tárgy rendelheö, de ugyanaz a tárgy több csatornához lehet rendelve.A tárgyak a következők lehetnek:132Mozgatható tárgyakTárgy	FeladatSprite Bob Screen Display Screen Offset Screen Size Rainbow	- sprite mozgatás, animálás - bob mozgatás, animálás - képernyő pozicionálás - hardver scroll - képernyő méret változtatása - szivárványAz egyes tárgytipusok részletes leírását az ANIAL fejezetben találod.10.6.2. Animációs parancsokMoveX(vízszintes mozgatás)Move X n, m$.Az utasítás az "n" számú csatornához rendelt tárgy X koordinátáját változtatja a megszakítási rendszer segítségével. A csatornaszám 0-15 lehet.A mozgás folyamat leírását "mS" tartalmazza. A folyamat több részből állhat, ennek megfelelően a string több mozgásparancsot tartalmazhat. A mozgásparancs alakja a következő:(sebesség, lépésköz, lépésszám)Ha több parancsot használsz, mindegyiket külön kell zárójelezni.A "sebesség" adja meg, hogy az egyes lépések között hányszor 1/50 másodpercet várjon a rendszer.A "lépésköz" határozza meg, hogy X értéke mennyivel változzon egy lépés alatt. Ez lehet negatív is.A "lépésszám"-tól függ, hogy a művelet hányszor ismétlődjön.A teljes parancssorozat után, a zárójelen kívül megadható két direktíva valamelyike is. Ezek a mozgás végrehajtását befolyásolják.L - A parancssorozat ciklikusan ismétlődik. Ha végrehajtódott a string, kezdődődik élőről.E - A tárgy megáll, amikor elért egy megadott pozíciót. Csak akkor működik, ha lépés végrehajtása után az X értéke azonos a megadott pozícióval..Az elmondottak alapján az a Move X utasítás, amely oda vissza mozgatja a 0 számú csatornához rendelt tárgyat a képernyőn, így néz ki:Move 0, "(5,2,160)(5,-2,160)L"13310. fejezetMove Y(függőleges mozgatás)Move Y n, m$Hasonlóan használható, mint az előző utasítás, de az Y koordinátáját manipuláljatárgynak.Move On/Off(elindítja leállítja a mozgatást)Move On/Off [n]A mozgáspattem meghatározása után a Move On használatával engedélyezni kell a végrehajtást. A Move Off kikapcsolja a mozgatást és törli a patternt.Ha az opcionális "n"-t megadott, csak a jelzett, elhagyása esetén az összes animációs csatornára hatásos a paracs.Move Freeze(átmenetileg leállítja a mozgatást)Move Freeze [n].Az utasítás felfüggeszti az összes, vagy csak az "n" számú csatorna mozgássorozatát. .Annyiban különbözik az előzőtől, hogy a mozgáspattem nem vész el, a Move On utasítással újra lehet indítani.Movon(megvizsgálja a csatomat)m = Movon (n).Az utasítás megvizsgálja az "n" számú animációs csatornát, hogy fut-e benne Move X vagy Move Y utasítás. Ha igen, eredménye -1, egyébként 0. Az AM AL mozgássorozatát nem detektálja!Anim(animál egy tárgyat)Anim n, a$Az utasítás az "n" csatornához tartozó tárgy képét váltakoztatva animációs effektust hoz létre. Ez a művelet szintén a megszakítás! rendszer felügyelete alán hajtódik végre.134Mozgatható tárgyakAz "a$" tartalmazza az animációs sorozat leírását, a következő formában:(kép, késleltetés)Egy stringben több utasítás is lehet zárójelekkel elválasztva. Az animáció ciklikusságának a biztosítására használható a már ismerteti L direktíva.Anim On/Off(be-ki kapcsolja az animációt)Anim On/Off [n].Az utasítás használata azonos a Move On/Off-éval, de az .Anim utasítás végrehajtására vonatkozik.Anim Freeze(felfüggeszti az animációt)Anim Freeze [n].Azonos a Move Freeze utasítással, de az animációt függeszti fel. Az újraindításhoz az .Anim On-t kell használni.135 11. AMALEgyszerű mozgások és animációk léterhozásához kitűnően használhatók az előzőekben leírt mozgató és animációs utasítások. Összetettebb mozgásfolyamotok meghatározásához azonban már nehézkesek. Ennek megoldására született meg az AMAL (AMOS .Animation Language), amely egy önálló programnyelv az AMOS-on belül, és a megszakitási rendszer felügyelete alatt hajtódik végre. Ez azt jelenti, hogy a program a Basic-töl függetlenül fiit, annak befejeződése után, direkt módba kapcsolva, az AMAL programok tovább futnak..Az .AMAL szintén az animációs csatornákon keresztül tart kapcsolatot a mozgatandó tárgyakkal, az animációs csatornáknál elmondottak itt is érvényesek, megszakitási rendszer 16 animációs csatornát tud kezelni, de ebben a fejezetben megmutatjuk hogyan lehet ezt kibővíteni.11.1. AMAL utasításokKétféle módon hozhatsz létre AMAL programot. .Az egyik mód, hogy a mozgássorozatot előre elkészíted az AMAL editorral és egy memóriabankba töltve, onnan lejátszód, a másik a közvetlen AMAL parancs-string használata..Az utasítás általános formátuma következő:Amal(animációs program)Amal n, a$.Az utasítás hozzárendeli az "n" számú animációs csatornához az "a$" AMAL programot. .Az AMAL program szerkezetét később ismertetjük.AMAL n,p.Az utasítás az "n" csatornához rendeli az AMAL bank "p" számú animációs programját. A programot előzőleg az AMAL editorral kell létrehozni és az AMAL bankba kell tölteni.Amal n,a$ Tó címAz utasítás ebben a formátumban a tárgy mozgatása helyett az "n" AMAL program X,V és A regisztereit a "cím"-töl a memóriába másolja. A címnek párosnak kell lenni. A regiszterek memóriába másolása minden megszakításkor megtörténik. Ezeket az adatokat a Basic programból fel lehet használni.A memóriába a kővetkező formában íródnak ki az adatok: memória       tarfalomcim      bitO= l ha X megváltozott a legutóbbi megszakítás ótabitl = l ha Y megváltozottbit2=l ha A megváltozott cim+2   X értéke szóhosszon cim+4  Y értéke szóhosszonAURUM: AMOS a Kreátor13711. fejezetcim+6   A értéke szóhosszonFontos! Az utasítás ezen formája teljesen megszünteti a csatorna hozzárendelést! A csatorna nem fog működni.Amal On/Off(be-ki kapcsolja az AMAL programot)Amal On/Off [program].Az utasítás be-ki kapcsolja az animációs csatornában futó programot. .Az .Amal Off-fal kikapcsolt programot csak a mozgássorozat újbóli megadása után lehet fohtatni..Általában az utasítás minden csatoniára vonatkozik, de az opcionális "program" megadásával egy csatornára lehet korlátozni.Amal Freeze(felfüggeszti az AMAL programot)Amal Freeze [program].Az utasítás átmenetileg felfüggeszti az összes, vagy csak a "program" számú Amal programot. A felfüggesztett programok az .Amal Ön utasítással újraindíthatok a mozgássorozat ismételt definiálása nélkül.11.2. Az AMAL programozásaAz AMAL programozásához meg kell értenünk a szerkezetét.11.2.1. Az AMAL regiszterei.Az AMAL-ban változók gyanánt három regisztertipus áll rendelkezésedre. Minden regiszter egész típusú. számtartomán\Tjk -32768-tól ^32768-ig terjed. A regiszterek neveit mindig nagy betűvel kell írni!Belső regiszterek.Minden AMAL program 10 belső regiszterrel rendelkezik. Ezek neve RO-R9. Ezeket a regisztereket csak az adott csatorna programja használhatja.Külső regiszterekA külső regiszterek közösek az AMAL programok számára, rajtuk keresztül adatokat lehet átvinni egyik programból a másikba.A regiszterek neve RA-RZ lehet, ami 26 regisztert eredményez. Speciális regiszterekMinden AMAL program három speciális regiszterrel rendelkezik, amelyek tartalma közvetlen hatással van a program csatornájához rendelt tárgyra. A három regiszter a következő:138AMALX - A csatornához rendelt tárgy X pozíciója.V - A csatornához rendelt tárgy V pozíciója.A - A csatornához rendelt tárgyat alkotó kép száma. Például ha a csatornához egy bobtartozik, a bob a sprite bank "A" számú képében jelenik meg.11.2.2. Az AMAL operátorai.Az AMAL-ban bármilyen aritmetikai operátort használhatsz, ami a Basic-ben megengedett - kivéve a Mod-ot. Ezen kívül két logikai operátor is alkalmazható:& logikai és ! logikai vagyA kifejezések kiértékelése szigorúan balról jobbra történik, ezen még zárójelezéssel sem lehet változtatni.11.2.3. AMAL parancsok, funkciókElőször összefoglalva közöljük az AMAL parancsait, majd részletes magyarázatukat adjuk. .Az AMAL parancsoknak speciális szintaxisa van. A parancsstringen belül csak a nagy betűket érti a rendszer. Kisbetűkkel megjegyzéseket tehetünk, ezek figyelmen kívül lesznek hagyva. Célszerű használni a parancs (eljes nevét kisbetűvel kiírva, de ez csak az áttekinthetőséget növeli.parancs         szintaxis___________________jelentésM	Move X,Y, lépés	elmozgatja a tárgyatA	Anim ciklus, (kép,késlelt)...	animálja a tárgyatL	Let regiszter=kifejezés	értékadásJ	Jump ciinke	feltétel nélküli ugrásI...J	If kifejezés .lump címke	feltételes ugrásF...T...N	For reg=start To end.. .Next reg	ciklusPL	Play út	mozgássorozat lejátszása bankbólP	Pause	vár egy Vbl-tAU	AUtest(tesztprogram)	autotest aktiválásaX	eXií	kilép az autotesztböl vissza az AMAL-ba.W	Wait	felfüggeszti az AMAL programot csak az		autoteszt programja futo	On	aktiválja a programot a Wait utánD	Direct	beállítja a program egy részét autotest utáni		futtatásra.13911. fejezetfunkció       leírás= XM         az egér X pozíciója= VM         az egér Y pozíciója= KI          az egér bal gomjának állapota (-1, ha le van nyomva egybéként 0)= K2          az egér jobb gombjának az állapota= JÓ            a jobb oldali botkormány állapota, az eredmény egy bitmap, mint a Basic Joyutasításának= Jl             a bal oldali botkormány állapota= Z(n)         véletlen számot generál -32767 és 32768 között, amit logikai és kapcsolatbahoz "n"-nel (a szám nem lesz teljesen véletlen, célszerűbb a Basic-böl Amreg-gel véletlen számot átadni)= XH(s,x)    az "s" képernyő "x" koordinátáját átalakítja hardver koordinátává = YH(s,x)    mint előbb, de az Y értékét konvertálja = XS(s,x)     hardver koorinátából képernyő koordináta = YS(s,x)     mint az előző =BC(n,s,e) az "n" számú bob ütközését vizsgálja az "s-e" számú bobokal. eredménye -l,ha volt ütközés, egyébként 0 (megszakításban futó mogramban nemhasználható, csak a S\nchro-val futtatottban), megfelel a Basic Bob Colutasításának =SC(n,s,e) ugyanaz mint az előző, csak sprite-ok ütközését vizsgálja, megfelel a BasicSprite Col utasításának = V(v)     a "v" zenei csatornában szóló hang intenzitása 0-25? értékkel meghatározva.Ha több parancsol alkalmazol az ÁM ÁL stringben, olyan jellel kell őket elválasztani egymástól, amit az AMAL nem használ. Ilyen például a pontosvessző, vagy bármelyik kisbetű.Ezek után következzék az AMAL utasításainak részletes leírása. A funkciók jelentése egyértelmű, külön nem tárgyaljuk őket. A parancsok Amal neveit aláhúzott, vastagított nag> betűvel jelöltem, a további kis betűk emlékeztető jellegűek.Move X, Y, stepA parancs "X" pixellel vízszintesen, Y pixellel függőlegesen mozgatja a program csatornájához rendelt tárgyat "lépés" megszakítás! ciklus alán. Például a következő sor 50 pixellel jobbra és 50 pixellel felfelé mozgatja el a hozzá tartozó tárgyat, 50 megszakítás! ütem, azaz 50*1,50 másodperc alatt:Amal 0,"Move 50,-50,50": Amal Ön 0Anim n,(kép,késleltetés)(kép,késleltetés)...Ez a parancs hasonló hatású mint az AMOS Basic .Anim parancsa. .Az AMAL programhoz tartozó tárgy képét változtatja, animációs effektust hozva létre. .Az animációs ciklus "n"-szer ismétlődik. Ha "n" értéke 0, a ciklus folyamatosan ismétlődik.Mivel képernyőt nem lehet animálni, olyan csatorna programjában, amelyhez Screen Display, Screen Offset vagy Screen Size tartozik, nem szerepelhet ez az utasítás."AnimO,(1,5)(2,5)(3,5)(4,5)140AMALLet regiszter = kifejezésÉrtékadó művelete az AMAL-nak. A "regiszter" bármelyik AMAL regiszter lehet, tehát a 10 belső, 26 külső és 3 speciális regiszter. A kifejezés a már ismertetett operátorokból lehet felépítve. Kiértékelése mindig szigorúan balról jobbra történik, amit zárójelezéssel sem lehet megváltoztatni.Jump cimkeKözvetlen vezérlés átadás a "cimke" címkére. Autotest-be beugrani, vagy onnan kiugrani J-vel nem lehet. (Lásd később)A cimke egy nagybetűből és bármennyi kicsiből áll, végén kettősponttal. Csak az egy darab nagybetűt veszi figyelembe a rendszer, tehát az L: és a Loop: címkék azonosak.Természetesen minden .AMAL programnak saját címkéi vannak, ugyan az a cimke több programban is szerepelhet.Ha a programot a megszakítási rendszer hajtja végre, nem pedig a Basic a Synchro utasítással, egy program legfeljebb 10 ugró utasítást tartalmazhat!If feltétel Jump cimkeFeltételes elágazás. A feltétel igaznak bizonyulása esetén létrejön az ugrás, egyébként a következő paranccsal folytatódik a program. A feltételes utasítás csak Jump lehet.Egy feltételen belül csak egy tesztet alkalmazz, mert a kiértékelés itt is balról-jobbra történik. Például az X=20 & V >10 feltételt így értékeli ki az AMAL: ((X=20)&Y)>10. A megoldás, hogy az elképzelt sorrendben vizsgálja a feltételt, a következő:Let R1=X=20; Let R2=Y>10; If R1 & R2 Jump Label;For reg = start To end ;...; Next reg.Azonos a Basic For-Next ciklusával. A regiszter a speciális regiszterek kivételével bármelyik lehet. Next után mindig meg kell adni a számláló regisztert. A lépésköz mindig+ 1.Egy megszakítás alatt mindig csak egy ciklus fut le, mivel a Next megvárja a Ybl-t. A többi AMAL programra ez nincs hatással.PLay út.Az AMAL bankba előzőleg betöltött "út" számú mozgássorozatot végrehajtja a programhoz tartozó tárgyon. A programozás relatív, a tárgy mindenkori pozíciójából indul. Megengedett az is, hogy ezzel egy időben például a Sprite, vagy Bob utasítással is mozgasd az adott tárgyat.Ha a szükséges mozgáspattem, amit például az AMAL editorral hozhatsz létre, nincs betöltve a bankba, hibaüzenet nélkül tovább lép az AMAL.A mozgás megkezdésekor az RÓ lesz a tempó-regiszter, ezen keresztül irányíthatod a mozgás sebességét. Az egyes lépések között annyiszor 1/50 másodpercet vár a program, amennyi a regiszter tartalma. Az Rí regiszter határozza meg a mozgás irányát Három állapota van:R l >0     Az eredeti irányban játsza le a mozgássort.Rl=0     Fordított irányban játsza le a mozgássort.R l = l     Megszakítja a mozgássor lejátszását és a következő paranccsal folytatja az AMALprogramot.14111. fejezetEzeket a regisztereket könnyedén irányíthatod a Basic-böl az Amplay utasítással.PauseHa Jump utasítással építessz fel végtelen ciklusokat, több ilyen ciklus leterhelheti nagyon a processzoridöt, lassul a program. Ennek az elkerülésére használj a Jump előtt egy Pause parancsot, ami megvárja a következő Vbl-t, megakadályozva, hogy a program többször is végrehajtsa a ciklust egy megszakítás alatt.11.2.4. AutotesztAz AMAL Move és For...Next utasítások több megszakítás! periódus alatt futnak le. Ha a programnak valamilyen esemény bekövetkeztét is figyelni kell, ez késedelemnek, pontatlanságnak lehet az oka. Figyeld meg a következő programrészletet:Amal 0,"L: Let RO=XM-X ; Let Rí =YM-Y ; Move RÓ, R1, 75 ; J L"Ez egy mozgást definiál, ahol a tárgy követi az egér mozgatását. Az így meghatározott pointer 1,5 másodperc alatt áll be az új pozícióba. Mi van akkor, ha az egeret ennél gyorsabban mozgatod, ráadásul váltakozó irányban? Amig a tárgy végrehajtja a mozgást, nem ellenörzödik az egér mozgatása, tehát a tárgy nem követi hűen a kívánt utat. A megoldás az autotesztben rejlik. Lássuk előbb a parancsait:AUtoteszt (tesztprogram)Bekapcsolja az autotesztet és végrehajtja a "tesztprogram" tesztjeit, amelyek a következőkből állhatnak:Let reg = kifejezésA már ismert értékadásJump cimkeUgrás az autoteszt más részébe. .Az autotesztböl így nem lehet kilépni.eXitKilép az autotesztböl és fohtatja az AMAL programot, ahol az előző megszakításkor abbahagyta.WaitTeljesen kikapcsolja az AMAL programot, csak az autoteszt fut tovább. Ha valamilyen eseményre, például egérklikkre kell várni, fölösleges, hogy az AMAL program időt vegyen el a processzortól.QnÚjraindítja a Wait-tal felfüggesztett AMAL programot.ífAz autoteszten belül három alakja van:}f feltétel Jump cimkeSzokványos feltételes elágazás142AMALIf feltétel Direct cimkeKijelöli, hogy az autoteszt után a program mely részétől fusson.If feltétel eXitKilép az autotesztböl.Direct cimkeA parancs megváltoztatja azt a helyet, ahol az AMAL a program futását folytatja. A címkének kívül kell lenni az autoteszten..Az elmondottak figyelembe vételével átalakíthatjuk az előző AMAL programot, hogy a várt erdmémt adja.A$="AU(lf RO<>XM J S; If R1 <>YM J S; X; S:L RÓ = XM; L R1 = YM; D R)" A$=A$+"R:Move RO-X, R1-Y; Wait" Amal 0, A$:Amal ÖnA program magyarázata a következő: Minden megszakításkor az autoteszt kezd futni. Ez leellenőrzi, hogy változott-e az egér valamelyik koordinátája a legutóbbi megszakítás óta. Ha nem, kilép az autotesztböl, és folytatja az AMAL programot, ott ahol korábban abbahagyta. Ha az egér elmozdult, újra beolvassa a pozícióját és a "Direct R" az R címkétől újrakezdi az AMAL programot.Ha az egeret nem mozgatod, az AMAL ciklus lefut, és a Wait kikapcsolja az AMAL programot, mindaddig amig az autoteszt újból el nem indítja az R címkétől. Ez akkor következik be, amikor elmozdítod az egeret.11.2.5. Az AMAL hibaüzeneteiBank nőt reservet - A bank nincs fenntartvaÚgy használtad a PL parancsot, hogy előtte nem töltöttél be mozgássorozatot az AMAL bankba. Okozhatja az is, hogy a Pause és a Let nincs elválasztva.Instruction only valid in Autotest - A parancs csak autoteszben érvényes Néhány különleges parancs csak autoteszlben használható.Illegal instruction in Autotest - Érvénytelen utasítás az autotesztben..Az autotesztben nem lehet például mozgatni, animálni a tárgyakat. Autotesztben ciklus sem lehet.Jump To/Within in animation string - Ki/be ugrás az animációs stringbe.Az autoteszt és az animációs string egymástól el van választva, nem lehet átugratni egyikből a másikba.Label alredy defined in animation string - A cimke már definiálva van.Kétszer próbáltál meg ugyanazzal a newel címkét létrehozni. Emlékezz rá, hogy a címkéből csak egy betűt használ az AMAL, tehát az L: és a Loop: azonosnak minősülnek!Label not defined in animation string - A cimke nincs definiálva az animációs stringben.Olyan címkét használtál a Jump után, ami nem létezik.14311. fejezetNex without For in animation siting - Nex utasítás for nélkül az animációs stringben. For without in animation string - For utasítás Next nélkül az animációs stringben Syntax error in animation string - Helyesírási hiba az animációs stringben.11.3. Az animációs csatornákhoz rendelhető tárgyak.Az animációs csatornáknál már említettük, hogy milyen tárgyakat lehet hozzájuk rendelni. A tárgyak részletes leírása azonban itt következik, mivel ezeket a tárgyakat az AMAL hatékonyabban tudja vezérelni.SpriteAlaphelyzetben a 16 csatornához a 0-15 számú sprite-ok sorban hozzá vannak rendelve. A csatornák ugyan úgy tudják a számított sprite-okat vezérelni, mint a hardvereseket. .Az X,Y regiszterek a sprite hardver koordinátáját tartalmazzák, az A regiszter a sprite-hoz tartozó kép számát.BobBármelyik bob hozzárendelhető bármelyik csatornához. Ekkor az X,Y regiszterek a bob pozícióját tartalmazzák, képernyő koordinátában. .Az A regiszter szintén a bob képét jelzi. A Double Bufíerrel kompatibilis.Screen DisplayEbben az esetben az X,Y regiszterek a képernyő pozícióját határozzák meg, mint a Basic Screen Display parancsa. .Az A regiszter nincs használva, a képernyő nem animálható.Screen OffsetHardver scroll a Basic ugyan ilyen ne\TJ utasításához hasonlóan. X,V a megjelenítés kezdetére mutató oflszet, .Az A regiszter itt sincs használva.Screen Size.Azonos a Basic utasítással, az X,V regiszterek a képernyő méretét változtatják.RainbowA csatorna egy már definiált szivárvámiioz is rendelhető. .Az X regiszter fogja tartalmazni a szivárvány bázisát. Ez az első szín, ami a szivárvány palettájából megjelenik. Ha megváltoztatod, a szivárvány átszíneződik.Az V regiszter tartalmazza annak a sornak a számát, amelytől kezdve a szivárvány megjelenik, az A regiszterben a szivárvány magassága található.Részletes leírást a Rainbow utasításnál találsz.144_____________________________________AMAL11.4. Az AMAL kapcsolata a Basic-kelAm reg(AMAL regisztel elérése)r = Amreg (n[,csatorna]) Amreg(n[,csatorna]) = kifejezésA funkció segítségével írni-olvasni lehet Basic-böl az AMAL regisztereit. A regisztert "n" jelöli 0-25 ertekkel, ami megfelel az AMAL RA-RZ külső regiszereinek. Ha az opcionális "csatorna"-! megadod, a megadott csatorna belső regisztereinek az elérésére nyílik mód. Ekkor "n" értéke 0-9 lehet, ami RO-R9-nek felel meg.Amplay(animációs sorozat külső irányítása)Amplay tempó, irány [start To end].Az AMAL PL parancsával lejátszott mozgássorozat irányítása a Basic-böl. A "tempó" az R6, az "irány" az Rí regiszterbe töltődik. vLásd a PL-nél) Ezek a regiszterek az Amreg-gel is elérhetők, de így egyszerűbb az animáció irányítása..Általában minden csatorna animációjára érvényes az utasítás, de ezt megadott csatornákra lehet korlátozni a "start To end" használatával.Ha valamelyik paramétert elhagyod, a neki megfelelő regiszter nem változik.Chanan(teszteli a csatomat)c = Chanan (csatorna)A funkció megvizsgálja, hogy a "csatorna" animációs csatornában fut-e AMAL program. Értéke -l, ha fut, egyébként 0.Chanmv(teszteli a tárgy mozgását)c = Chanmw (csatorna)A funkció megvizsgálja, hogy a "csatorna"-hoz rendelt tárgy mozog-e, azaz a Move utasítás hajtódik-e végre az AMAL programban. Ha a tárgy mozog, értéke -l, egyébként 0.14511. fejezetUpdate Every(beállítja a frissítés gyakoriságát)Update Every nAz utasítás beállítja az automatikus tárgyfrissítés gyakoriságát. Nem csak az AMAL programjaira hatásos. Akkor lehet rá szükség, ha időben különböző méretű és mennyiségű tárgyat kell mozgatni, például ha sok apró lövedék közt időnként egy nagy méretű bob is elmozdul. Ez annyira leterhelheti a processzoridöt, hogy az animáció ugrálni fog. Ennek elkerülésére változtasd meg a frissítés gyakoriságát, ami alaphelyzetben minden 1/50 másodpercben megtörténik. .Az egyes frissítések közötti Vbl-ek számát tartalmazza "n".Amalerr(megadja a hiba pozícióját)e = AmalerrMegadja a hiba pozícióját az animációs stringben. Főleg direkt módban használatos, az AMAL program fejlesztésekor.11.5. Túl a 16 csatornánEddig csak 16 animációs csatornáról beszéltünk, holott valójában 64 használható az A.MOS Basic-ben. Ennek azaz oka, hogy a megszakítás alatt legfeljebb 16 csatorna programjának a futtatására van elegendő idő. Ha ennél több AMAL programot szeretnél futtatni, le kell választani az AMAL-t a megszakításról és a Basic-ben kell futtatni őket. Mivel az .AMAL program a csatornához rendeléskor lefordítódik gépi kódba, nem okoz a Basic számára jelentős késést.Plusz előnye ennek a futtatásnak, hogy az .AMAL programban ekkor használhatsz ütközésvizsgálatokat, amiket a blitter végez el, ezért a megszakításban nem használhatók.Synchro(közvetlenül futtatja az AMAL-t)Synchro [On/Off]A Synchro Off leválasztja az AMAL-t a megszakításról. Csak ezután definiálhatsz 15-ös sorszámúnál nagyobb AMAL programot. Az AMAL programok végrehajtása a Synchro utasításra történik meg. Ekkor a programok akkora része fút le, mint egy-egy megszakítás alatt.A Synchro On visszakapcsolja az AMAL-t a megszakításra, de a 15-nél nagyobb számú programok megszűnnek.14612. Hang és zene.Az Amiga egy közismerten fejlett zenei képességekkel rendelkezd számítógép. Négy zenei csatornája van, sztereóba rendezve. Az AMOS Basic zenei utasításai képesek kihasználni az Amiga minden hangképző tulajdonságát. A zenéket és a hangeffekteket önállóan, az .AMOS programtól függetlenül lehet megszólaltatni. Erre egy jellemző példa, hogy egy program zenéje a program végetérése után is tovább szól, amíg utasítással ki nem kapcsolod, vagy újból el nem indítasz egy programot..Az AMOS zenei rendszere szabadon bővíthető, a lejátszó forrásprogramja az AMOS-hoz mellékelve van.12.1. Egyszerű hangeffektekAz .AMOS tartalmaz három egyszerű hangeffektet, amelyek sokszor nagyon jól használhatók a játékokban.Bell(egyszerű harang)Bell [f].Az utasítás egy harangra emlékeztető hangot szólaltat meg "f frekvenciával. .Az "f közvetve határozza meg a hang magasságát, értéke 1-96 lehet. A függelékben találsz egy táblázatot, amelyből megtudhatod, hogy az egyes értékek milyen hangmagasságnak felelnek meg.Boom(robbantás hangja)Boom.Az utasítás egy robbanásra emlékeztető hangot szólaltat meg. A hangminta alapja a fehérzaj.Shoot(lövés hangja)ShootEz az utasítás egy ágyúlövésre eméleztetö hangot generál. Mivel minden hang a Basic-töl függetlenül, azzal párhuzamosan szól, ismétlődő effektek esetén a két utasítás közé iktass be egy Wait-ot. Például:Shoot: Wait 5: ShootAURUM: AMOS a Kreátor147ll.fejezet12.2. HangcsatornákAz előbb bemutatott hangeffekteket mind a négy csatornában megszólaltatja a rendszer, felfüggesztve az éppen szóló más hangzásokat. A hangeffekt lefutása után a catomákban újra megszólal a felfuggesztet hang.Az ezután következő utasításokat már tudod befolyásolni, hogy melyik csatornában szóljank, ezért itt ismertetjük az Amiga zenei csatornáit, azok ki-be kapcsolását AMOS-ból.Nem célom a zenei hardver részletes ismertetése, ez más könyvek feladata, csak a legszükségesebb dolgokat említem meg, amennyit az AMOS használata megkövetel.Mint már említettem, az .Amiga négy zenei csatornával rendelkezik. Ezek számozása az AMOS-ban 0-3. A 0,3 csatornák balra, a 1,2 számúak jobbra vannak kivezetve. A csatornák egymástól függetlenül szólaltatnak meg egy hangot. Természetesen ugyan az a hang eg^zerre több csatornában is szólhat.Ha egy AMOS utasításban megadható a használt zenei csatornák száma, ott azt egy "v" paraméter jelzi, amelynek bitjei hozzá vannak rendelve egy-egy csatornához a kővetkező módon:bit  csatorna0      0, bal1       l,jobb2      2, jobb3      3, balA csatorna bekapcsolásához a neki megfelelő bitet magasra kell állítani.Volume(hangerő)Volume[v,] hangerőAz utasítás beállítja mind a négy, vagy csak a "v"-ben jelölt csatornák hangerejét. A hangerő értéke 0-63 lehet.12.3. Egy hang megszólaltatásaPlay(megszólaltat egy hangot)Play[v,] tónus, késleltetésAz utasítás megszólaltat egy hangot. A hangszínt a "tónus" határozza meg, melynek értéke l -96 lehet. A függelék tartalmazza az egyes értékekhez tartozó hangszíneket.A "késleltetés" adja meg, hogy hányszor 1/50 másodpercet várjon az utasítás, mielőtt tovább fut a program. Ha értéke 0, várakozás nélkül a kővetkező Basic utasítás hajtódik végre.148Hang és zeneA Play nem csak tiszta hangokat tud lejátszani, hanem a Wave és Nőise utasításokkal létrehozott összetett hullámformákat is.Set Wave(meghatároz egy hullámformát)Set Wave hullám, alak$Az utasítással saját hangszerekt hozhatsz létre a Play utasítás számára.A "hullám" annak a hullámformának a száma, amit ki akarsz alakítani. A 0-s hullámalak már foglalt a robbanás, az l-es pedig a szinuszhullám számára, így ennekértéke 2-255 lehet.Mielőtt az "alak$"-et megtárgyalnánk nézd meg a következő diagramot, ami egy egyszerű négyszöghullámot ábrázol:11.1 ábraEnnek a hullámnak az alakja így Írható le: 127,127,-128,-128. Mivel azonban a stringben negatív értéket nem lehet tárolni, ezért a negatív amplitúdóhoz hozzá kell adni 256-ot. A négyszöghullámot tehát igy lehet definiálni: ChrS( 127)+Chr$( 127)+Chr$( 12 8)+ChrS( 128).Természetesen a teljes hullámforma definíció jóval több értékből kell hogy álljon a megfelelő hangminőség eléréséhez.Del Wave(töröl egy hullámot)Del Wave nAz utasítás törli az "n" számú, Set Wave-val meghatározott hullámalakot A 0 és l számú hullám nem törölhető.14912. fejezetSet En vei(burkológörbét K^rzít)Set Envel hullám, fázis Tó tartam, hangerő.Az utasítás beállítja a "hullám" hullámformához tartozó burkológörbét. Teljes megértéséhez tisztázzuk a burkológörbe fogalmát.Példának vegyünk egy ütös-húros hangszer hangját. Ez a következő részekre bontható, időben: Amikor a kalapács megüti a húrt, az berezonál és felfut a hangereje, elér egy csúcshangeröt, majd rögtön visszaesik. A visszaesés megáll egy szinten, de csak rövid időre, a hang kitart, majd teljesen elhal. A hullám amplitúdóját a következő diagram szemléleti:A D11.2.ábraA burkológörbe egyes fázisait, a fázisok angol nevének kezdőbetűjével jelöltük. Ezek jelentése:A   Attack    FelfutásD   Decay     HanyatlásS   Sustain   KitartásR   Release   LecsengésEz a burkológörbe négy fázisból áll. A Set Envel parancs maximum hét fázisból álló burkológörbét határozhat meg. A "fázis" jelenti a meghatározandó fázis számát, értéke 0-6 lehet. A "tartalom" értéke adja a fázis hosszát 1/50 másodpercekben számolva. A "hangerő" értéke határozza meg, hogy a fázis végére az amplitúdó mekkora legyen. Értéke 0-63 lehet.A hangerő viszonylagos, a csatorna hangereje nem befolyásolja a burkológörbe alakját.A hullámalak és a burkológörbe között az a különbség, hogy a hullámalak a hang frekvencia összetevőit, a burkológörbe pedig az amplitúdóit manipulálja.150Hang és zeneNoise(zaj hullámforma)Noise To v.Az utasítás a 0 számú, fehér zaj hullámformát rendeli a megadott csatornához. A Play utasítás a megfelelő csatornákban ezt a hullámformát szólaltatja meg.Wave(hullámformát rendel a csatornákhoz)Wave w To vAz utasítás a "\v" számú hullámformát rendeli a "v" által meghatározott csatornákhoz.Sample(hangmintát rendel a csatornákhoz)Sample s To v.Az utasítás a sample bank "s" sorszámú hangmintáját rendeli a "v" által meghatározott •csatornákhoz.12.4. HangmintákHa csak az előzőekben ismertetett módokon lehetne hangot előállítani az .Amigán, nem volna elismerésre méltó a zenei rendszer. Szerencsére az Amiga digitalizált hangmintákat is le tud játszani, az AMOS pedig kihasználja ezt a tulajdonságát.A hangmintákat az .AMOS utasításai általában az 5-ös számú memóriabankból játszák le, de ezt meg lehet változtatni, sőt a memória részét is lehet hangmintaként használni.A normál, Soundtracker vagy hasonló zeneszerkesztő által használt sample-ket az AMOS programlemez Sammaker nevű programjával alakíthatod bankformátumúra, amit utána közvetlenül tölthetsz az 5-ős bankba.Sam Play(megszólaltat egy hangmintát a bankból)Sam Play s Sam Play v,s Sam Play v,s,fAz utasítás a sample bankból lejátsza az "s" számú hangmintát. A "v" a szokásos bitmap, amely a csatornákat engedélyezi. Elhagyása esetén a hangminta mind a négy csatornában szól.15112.fejezetA visszajátszás eredeti, a digitalizáláskor használt sebességgel szól, de ezt az T paraméterrel megváltoztathatod. Értéke közvetlenül adja a visszajátszás alapfrekvenciáját Általában 4'000-10'000 a használható frekvencia.Sam Bank(meghatározza a sample bankot)Sam Bank nAlalphelyzetben az 5-ös számú memóriabankban vannak hangminták. .Az utasítás ezt változtatja meg. Használata után az "n" számú bank lesz a sample bank.Sam Raw(hangmintát szólaltat meg a memóriából)Sam Raw v, elm, hossz, frekvenciaAz utasítás közvetlenül a memóriából szólaltat meg egy hangmintát. Ezzel a módszerrel teljesen manuálisan kell kezelned a hangmintát, például a Bload-dal töltheted be.A "v" és a "frekvencia" értéke már ismert. A "cím" a hangminta címe a memóriában, "hossz" a hangminta hossza.Sam Loop(ismétli a hangmintát)Sam Loop On/OffA Sam Loop On bekapcsolja a hangminták ismétlését. Ez után minden hangminta folyamatosan szólal meg. A Sam Loop OS visszaállítja az alaphelyzetbe a lejátszó programot,12.5. ZenékAz AMOS nem csak hangokat és hangmintákat tud lejátszani, hanem komplett zenéket is, amiket GMC, Sonix, vágj' Soundtracker zeneszerkesztővel készítettek. A konvertáló programok, amelyek AMOS formátumba alakítják a fent említett zeneszerkesztőkkel készített zenéket, az AMOS lemezén találhatóak. Miután az átalakítást elvégezted, a zenebankot a 3-as számú AMOS bankba kell betölteni megszólaltatás élőn.152Hang és zeneMusic(lejátsza a zenét)Music n.Az utasítás a 3-as bankban lévő zenék közül lejátsza az "n" számút. A zene a háttérben szól, a Basic programtól függetlenül. Ha véget ért, kezdődik újra.Ha a zene által használt csatornában egy effektet szólaltatsz meg, a zene lejátszásának a pozícióját egy verembe helyezi a rendszer és felfüggeszti a lejátszást, az effékt megszólaltatásának az idejére. Az effékt is megszakítható újabb effektel. A verem három pozíciót tud tárolni. Ha egy effékt lejátszódott, a felfüggesztett zene a veremben tárolt pozíciótól foKlatódik.Music Stop(felfüggeszti a zenét)Music Stop.Az utasítás felfüggeszti a jelenlegi zenét. Ha egy másik zene pozíciója a veremben le volt tárolva, az folMatódik.Music Off(kikapcsolja a zenéket)Music OffAz utasítás kikapcsolja a zenéket. .Az előzőleg megszakított, vermelt zenék nem indulnak újra.Mvolume(beállítja a zene hangerejét)Mvolume nAz utasítás beállítja, hogy a zene milyen hangerővel szóljon. A hangerőt "n" jelöli, értéke 0-63 lehet.15312. fejezetTempo(megváltoztatja a zene sebességét)Tempót.Az utasítás megváltoztatja a zene hangmintáinak, ez által az egész zenének a sebességét. A sebességet "t" jelöli, értéke 1-től (lassú) 100-ig (gyors) terjedhet A gyakorlatban használható legnagyobb érték 50 körül van.Voice(beállítja a csatornákat)Voice v.Az utasítás beállítja, hogy a zene mely csatornákat használja a lejátszáshoz. A csatornákat a "v" bitpattem jelöli a szokásos módon.Vumeter(hangerömutató)h = Vumeter(cs)Ez a funkció megvizsgálja a "cs" csatornában szóló hang pillanatnyi hangerejét, és megadja annak nagyságát. A csatorna száma 0-3, a hangerő 0-63 lehet. Együttműködik a tracker lejátszóval is..Az AMOS az l .4 verziótól kezdve tartalmaz egy Noisetracker lejátszó rutint is. Ez a rutin azonban nem működik tejles mértékben együtt az AMOS zenei rendeszerévei. Ez abban nyilvánul meg, hogy nem lehet állítani a zene hangerejét és amíg a tracker lejátszó szól, nem szólhat más effekt. Sokszor azonban ennek ellenére is jobb az eredeti Tracker lejátszó.Track Load(betölt egy tracker modult)Track Load modulnév, bankAz utasítás betölti a megadott számú, chip memória területen lévő bankba a specifikált Soundtracker, vagy Noisetracker modult A bank automatikusan lefoglalódik a szükséges méretben.Hang és zeneTrack Play(lejátsza a tracker modult)Track Play [bank],[pattern]Az utasítás lejátsza az előzőleg a "bank"-ba töltött tracker modult Ha a bankszámot nem adod meg, az utolsó Track Load-ban használt bankból próbál játszni, vagy ha az nem él már, akkor az 5-ös számú bankból.A "pattern" az elsőnek lejátszandó pattern száma. Ha nem létező pattemt adsz meg az Amiga rendszere egyszerűen összeomlik.Track Loop On/Off(engedélyezi/letiltja az ismétlődő lejátszást)Track Loop On Track Loop OffA Track Loop On engedélyezi, hogy a zene a lejátszás után újrainduljon. A Track Loop Off ezt tiltja le.Track Stop(beszünteti a tracker zenét)Track StopHatására az AMOS befejezi a tracker zene lejátszását. A modul nem törlődik a bankból.12.6. BeszédAz .Amiga képes emberi beszéd megszólaltatására is, saját beszédképzö eszközökkel. .Az AMOS ki tudja használni ezeket az eszközöket. Ehhez szükség van a bootlemezen a translator.library, speak-handler és nanator.device programokra, amik az eredeti Workbench lemezen találhatók. A beszéd minősége ezektől függ, nem az AMOS-tóI.Say(elmond egy szöveget)Say s$[,mód]Az utasítás hatására az Amiga beszédszintetizátora elmondja a "s$"-ben lévő szövegei Azért, hogy a szövegből ne maradjon semmi a pufferben, ami a következő szöveget elrontaná, mindig tegyél a szöveg végére egy szókőzt.15512. fejezetAlaphelyzetben a szöveg elmondásának idejére a Basic program állni fog. Ha "mód" értékének l -ét adsz meg, a beszéd multi-task módban szólal meg. Ez nagyon lassíthatja a program (utasát! Az eredeti módot a 0 érték jelöli.Set Talk(beállítja a beszéd hangzását)Set Talk nem, mód, tónus, sebességAz utasítás beállítja a beszéd hangzását. A "nem" választ a férfi (0) és női (1) hang között. Ha a "mód" 0, szokott ritmusban beszél, ha l, robothangot utánoz, hangsúlytalan lesz a kiejtés. A "tónus" állítja be a hang frekvenciáját. Értéke 65-320 lehet. A "sebesség" határozza meg a percenkénti szószámot, lehetséges értékei 40-400.A paraméterek közül bármelyik elhagyható, akkor annak eredeti beállítása nem változik.12.7. SzűrőLehetőség van az .Amigán megszólaló hang magas összetevőinek szűrésére, ami csökkenti a torzítást nem Hi-Fi berendezésen.Led(hangszűrö)Led On/OffA Led Ön bekapcsolja a szűrőt (alaphel>-zet). A Led Off kikapcsolja a szűrőt. Ezt az állapotot a Power Led kikapcsolódása (1.3. Kickstarttól félfényereje) jelzi. A szűrő kikapcsolásával Hi-Fi berendezéseken javítható a gép hangja.15613. MenükAz .Amiga felhasználó-barátságát egy részről a menük biztosítják. .Az AMOS az eredeti Amiga menüket feljavította, ami egészen különleges, látványos menük definiálását teszi lehetővé. A menü 8 szint mélységű lehet, bármilyen színnel és karakterkészlettel készülhet, sőt akár grafikát vagy bobot, spriteot is tartalmazhat. A bobok, spriteok mozoghatnak is a menüpontban. Ennyiből is látszik, hogy az AMOS menükezelése nem mindennapi dologA menük használata a szokásos módon a jobb gombbal történik. Az újítás, hogy a jobb gomb lenyomásával aktivált menüt a bal gomb lenyomásával bárhová elmozgathatod, feltéve hogy ez nincs letiltva a programban. A shift gomb lenyomása lefagyasztja a kinvitott menüt.13.1. Egyszerű menü készítéseMenüt kétféle módon hozhatsz létre. .Az egyik, hogy egy menüdefiniáló programmal megtervezed, a menübankba betöltőd és onnan aktiválod. A másik mód, hogy a programból menüdefmíciós utasításokkal létrehozod.MenuS(menüdefiníció)Menu$(m) = fejlécSMenu$(m,o) = feliratSMenu$(„) = normál?, választottS, inaktívS, háttérS.Az utasítás első alakjával a menü fejléce határozható meg. Az egér jobb gombjának megnyomásakor ezek a fejlécek jelennek meg. Az "m" jelöli a menü számát, amely 0-tól kezdődik és balról jobbra növekszik. A "fejlécS" tartalmazza a menü fejlécének feliratát.A második alak menüpont vagy almenü definiálására hivatott. A zárójelen belül adhatod meg a menüpont vagy almenü elérési útvonalát. Mint már említenem, 8 szint mélységű menük hozhatók létre. A Menu$(l,3,l,2) például az első menü harmadik almenüjének első almenüjéből a második menüpontra hivatkzik. A megadott almenü vagy menüpont feliratát "feliratS" reprezentálja..Az utasítás harmadik formájával meghatározhatod a menüpont kinézetét különböző helyzetekben. A zárójelek között a fejléc, almenü, vagy menüpont elérési utvonalát kell megadni. "normálS" a választott menüpont szövege a menü megjelenésekor, a "választottS" tartalmazza a feliratot, amikor a pont ki van választva. Ennek alapértlemezése az inverz szöveg. .Az "inaktivS" adja meg a Menu Inactive utasítással letiltott menüpont alakját, amelynek alapértelmezése a dőlt betűs írás. A "háttérS" határozza meg a menüpont hátterét, amikor abban grafika jelenik meg.A paraméterek közül ez utóbbi alakú utasításban bármelyik elhagyható, ekkor az előző beállítás nem változik. Ha valamelyik paraméternek egy kettős idézőjelet adsz meg, a beállítás visszaáll alapértelmezésre.AURUM: AMOS a Kreátor157O.fejezetFontos! A menü definiálásakor mindig fentröl-lefelé kell haladni. Például nem hozható létre menüpont, amíg a menü fejléce nincs definiálva.Menu To Bank(elmenti a menüt)Menu To Bank b.Az utasítás elmenti a jelenleg érvényes menüt a "b" számú bankba. Ha a bank már fenn van tartva, hibaüzenetet kapsz. A bank együtt kimenthető a programmal.Bank To Menu(visszaállít egy menüt)Bank To Menu b.Az előző utasítás fordítottja. A "b" számú bankból helyreállítja a menüt. Ezt a módszert használva a program mérete csökkenthető a menüdefiníciós sorokkal. A menübankjóval kisebb helyet foglal el mint a menü definíciója.Menu On(aktiválja a menüt)Menu On [bank].Az utasítás aktiválja a definiált, vagy a bankból helyreállított menüt. Ha a "bank" paramétert megadott, automatikusan helyre tudja állítani a megadott bankból a menüt.Menu Off(deaktiválja a menüt)Menu OffÁtmenetileg lefagyasztja az egész menüt. A Menü On-nal újra lehet indítani.Menu Del(törli a menüt)Menu Del [(„)]Az utasítás törli a menüt Ha az elérési útvonalat megadod, nem az egész menüt, csak a megadott pontot, vagy almenüt és az azon keresztül elérhető további almenüket és menüponotokat törli.158MenükMenu Inactive(inaktiválja a menüt)Menu Inactive szint Menu Inactive (,,)Az utasítás inaktívvá teszi a "szint" áhal meghatározott menüszinteket, vagy a zárójelek között megadott útvonalon eléhetö menüpontot. A szint értéke 1-8 lehet, a szint mélységének megfelelően. Az l. szint a teljes menüt jelöli.Menu Active(aktiválja a menüt)Menu Active szint Menu Active (,,).Az előzőleg inaktívak menüket és menüpontokat lehet vele újra használhatóvá tenni. Paraméterei azonosak az előzőével.Menü Calc(újraszámolja a menüt)Menü CalcA program folyamán a meglévő menüket változtathatod, új pontokat adhatsz hozzájuk, elvehetsz pontokat. Amikor a jobb gombot lenyomod, a változtatások újraszámolódnak. Ez azonban bizonyos időt vesz igénybe, ami zavaró lehet.A Menü Calc elvégzi az újraszámolást. Olyan helyen használd ahol a végrehajtási ideje nem okoz lemaradást a programban.13.2. Fejlett menük készítéseA bevezetőben már említettem, hog},' az AMOS az .Amiga operációs rendszerétől megszokottaknál jóval fejlettebb menüket is tud készíteni. Ezt a fejlett menüt. un. beágyazott parancsokkal lehet létrehozni. A beágyazott parancsokat a menüstringben kell elhelyezni, zárójelek közé téve, a parancsokat kettősponttal elválasztva. Maga a parancs két betűből áll, ezeket a következő leírásban nagy betűvel írva, aláhúzva találod meg. Áttekinthetöségi okból a parancs többi karaktere is megadható, ezt a rendszer figyelmen kívül hagyja. A parancsok paraméterei között kifejezés nem szerepelhet.BAr(kitöltött négyzet)BArX.YA jelenlegi grafikus koordinátától az "X,V" pontig fillezett négyszöget rajzol a menübe. A koordináták a menüsor bal felső sarkához relatívak!15913.fejezetBOb(bobot rajzol)BObnA parancs a megadott menüpontba berajzolja a sprite bank "n" számú képét. A bobot nem a forró ponttal, hanem a bal felső sarokkal pozícionálja. A nullás szín átlátszó lesz, ha a bobnak van maszkja.ELIipse(ellipszist rajzol)ELIipse M ,r2Az utasítás a jelenlegi grafikus kurzor mint középpontból ellipszist rajzol. Harl=r2, az eredmény kör.ICon(ikont rajzol){Con nA megadott menüpontba rajzolja az ikon bank "r" számú képét. A BOb-nál elmondottak itt is érvényesek.INk(írás, papír és körvonal szín)INk n, regHozzárendel egy színregisztert a menü írás, papír vagy körvonal színéhez. Hogy melyikhez történjen a "reg" színregiszter hozzárendelése, azt "n" dönti el. Értékei a következők:n     jelentés1     írásszín2    papírszín3    körvonalszín160MenükLine(vonalat rajzol)Une X,YA grafikus kurzor az "X,Y" pontig vonalat rajzol. A koordináták a menü sorának bal felső sarkától vannak számolva!LOcate(pozícionálja a gr kurzort)LOcate X,YA menü sorától számolva az "XV" pozícióba helyezi a grafikus kurzort. Rajzolóművelet végrehajtása után a kurzor a rajzolóművelet paramétere áltarmutatott pontba kerül.OUtline(körvonal)OUtline mutatóA körvonalrajzolást a "mutató"=l értékkel lehet bekapcsolni. Ekkor a Bar utasítás a körvonal színnel bekeretezi a négyszöget. A keretrajzolást a "mutató"=0 kapcsolja ki.PRoc(eljárást hív)PRoc eljárásnévEzzel a paranccsal a menüpont megjelenítésekor egy eljárást tudsz hívni, amivel túllépheted a beágyazott parancsok korlátait, például animációt helyezhetsz el a menüpontban. .Az eljárásnak nem lehet közvetlenül paramétert átadni..Az eljárás kezdetekor a processzor néhány regisztere meghatározott értékeket tartalmaz, amit az Areg és Dreg utasításokkal lehet lekérdezni:DÓ - A menüpont bal felső sarkának X grafikus koordinátája. Ettől a ponttól balra ne rajzolj!Dl - A menüpont bal felső sarkának Y grafikus koordinátája. Ettől felfelé ne rajzolj!D2 - A rajzoló müvelet státusza. Ha 0, a menüpont rajzolás alatt áll, ekkor DO-ba és D l-be kell tokened a menüpont jobb alsó sarkának a koordinátáját és ki kell lépni az eljárásból. Ha értéke -l, szabadon rajzolhatsz. A művelet után töltsd be a menüpont jobb alsó sarkának koordinátáját DO-ba és D l-be.D3 - A menü tárgyának státusza, értéke -l, ha a menü ki van választva, és az első menü string a képernyőn van.16113.fejezetD4 - .Az értéke -l, ha a menü csoportja nyitva van.Ál - A fenntartón zóna címe, amit a Reserve utasítássá! veszítettél.A procedúrán belül majdnem minden utasítás használható, még az eljáráshívás is. A következöekben felsorolom azokat a dolgokat, amikre ügyelni kell, ha menüből hívsz eljárást- Ne változtasd meg az aktuális képernyőt, amíg a menü nyitva van!- Ne hozz létre és ne törölj képernyő zónát!- Kerüld el a Wait, Wait Key, Input, InkeyS és hasonló utasításokat!- Ne végezz lemezmüveietet!- A procedúra befejeztével írd be a menüpont jobb alsó sarkának koordinátáját a DÓ és Dlregiszterbe!- A hibakezelő utasításoknak nem lesz hatása.Ha ezeket az intelmeket figyelmen kivül hagyod, az Amiga rendszere összeomolhat, anélkül hogy hibaüzenetet kapnál.REserve(adatterületet foglal)REserve nMivel a menüből hívott eljárásnak nem lehet közvetlenül paramétert átadni, szükség van egy paraméter területre. Ez a parancs lefoglal "n" bájt területet és a cimét Al-be helyezi. Ezen a területen keresztül lehet paramétereket átadni.SFont(beállítja a fontot)SFont nAz előre elkészített fontlistából az "n" sorszámút rendeli hozzá a menüponthoz. Feliratai ezzel a fonttal jelennek meg.SLine(beállítja a vonalat)SLine pA parancs beállítja a Line által húzott vonal bitpatternjét. A pattemt "p" jelöli. Nézd meg ezzel kapcsolatban az AMOS Draw utasítását.162MenükSStyle(a font stílusa)SStyle stílusA parancs beállítja a menüpontban használt font stílusát "stílus"-nak megfelelően. .Azonos a Basic Set Text utasításával.A következő utasítások és fiinkciók nem beágyazott parancsok de azokkal kapcsolatban használhatók1.X Menü Y Menü(lekérdezi a menü koordinátáját)x=X Menu(,,) y=Y Menu(,,)A funkció lekérdezi a megadott menüpont koordinátáját. A koordináták az előző menüponttól vannak számolva.Menu Called(folyamatos újrarajzolás)Menu Called („)Hatására a zárójellek között megadott menüpontot másodpercenként 50-szer újrarajzolja az AMOS, amikor az a képernyőre kerül. Animálódó menüpont készítéséhez hasznos. A menüeljárást a lehelő legrövidebben írd meg, hogy 1/50 másodperc elegendő legyen a végrehajtásához.Menu Once(kikapcsolja az újrarajzolást)Menu Once (,,)Ez előző utasítás fordítottja, megszünteti a menüpont ismétlődő felrajzolását. A következő két funkció a menüeljárásban használható leginkább.16313.fejezetMenuX Menu Y(menüpont koordinátája)X = Menu X („) Y = MenuY(„)A funkciók megadják a kérdezett menüpont bal felső sarkának grafikus koordinátáját.13.3. Alternatív stílusú menük készítéseEddig csak az .Amigán szokásos menük készítéséről volt szó, azonban az AMOS ennél sokkal rugalmasabb, látványosabb menüket tud készíteni.Menu Line(vízszintesen jeleníti meg a menüt)Menu Line szint Menu Line (,,)Az utasítás hatására a menüpontok nem egymás alatt, a szokott módon jelennek meg, hanem egy sorban, egymás mellett. .Az első alakja egy teljes menü vagy menüszint vízszintes megjelenítését végzi el. Ezt még a Menu On előtt használni kell.A második alakja az utasításnak a megadott menüpont felírása után nem kezd új sort, hanem a következőt utána rajzolja meg. Ez az alak a Menü On-tól függetlenül használható, de csak miután az adott pont meg lett határozva.Menü Tline(egész sorban jeleníti meg a menüt)Menü Tline szint Menü Tline (,,)Hasonló az előzőhöz, de a menük megjelenésekor az egész sort elfoglalják. .Az utasítások használatára az előbb elmondottak érvényesek.164MenükMenu Bar(oszlopban jeleníti meg a menüt)Menu Bar szint Menu Bar (,,)Az utasítás hatására a menü az alapértelmezés szerinti oszlopos formában jelenik meg. A használatára az előző kettőnél elmondottak érvényesek. Figyelem! Csak 2-8 szintek alapértelmezése az oszlopban történő megjelenítés, az első szint a fejléc, az egy sorban jelenik meg. Természetesen az első szintet is meg lehet jeleníteni egy oszlopban, érdekes hatást váltva ki.13.4. A menük olvasása.Az előző pontokban bemutattuk hogyan lehet menüket létrehozni az AMOS-ban. Most ismertetjük, hogyan lehet ellenőrizni a programból a menük használatát.Choice(ellenőrzi a menü használatát)Choice Choice (szint)Ez a funkció alkalmas annak megvizsgálására, hogy a menük használva voltak-e.c = ChoiceEbben a formában -l értéket ad, ha a menük valamelyike használva volt a legutóbbi ilyen utasítás óta. A mutató kiolvasás után automatikusan törlődik. Ha nem használtad a menüt, értéke 0.c = Choice(szint)A "szint" értéke 1-8 lehet. Segítségével lekérdezhető, hogy az adott szinten melyik menüpontot aktiválta a felhasználó. A funkció értéke itt nem igaz, vagy hamis, hanem azadott szinten aktivált menüpont sorszáma. Ha nincs ilyen, értéke 0.•Hosszú menük esetén e funkció segítségével, If szerkezetekben vizsgálva a menük használatát, túlbonyolódik és lassúvá válik a program. Szerencsére az AMOS-ban van ennél jobb megoldás is.On Menu Proc(automatikus menüeljárás)Ön Menü Proc proc1[,proc2...].Az utasítás hozzárendel a menükhöz egy-egy procedúrát. Természetesen nem fontos mindegyik menüfejléchez eljárást rendelni. A hozzárendelés és aktiválás után a megszakítás! rendszer fogja figyelni a menük használatát. Ha valamelyik menüt megnyitod, automatikusan lefuttatásra kerül a hozzá tartozó eljárás, ahol eldöntheted, hogy méh pont lett kiválasztva. A vizsgálathoz a Chice funkció használható.16513.fejezetHasználatával kapcsolatban két dologra kelt figyelned:• Az input utasítás a bevitel idejére felfüggeszti a menüfigyelést.- Araikor a menűeljárást elindítja a rendszer, felfüggesztődik az eljárások további figyelése,az eljárás végén azt újból be kell kapcsolni.On Menu Gosub(automatikus menürutin)Ön Menü Gosub címkéi [,cimke2...].Az előző utasítástól annyiban különbözik, hogy a menü aktiválásakor nem eljárást, hanem szubrutint hív. A "cimkel" az első menü, "cimke2" a második menü, stb aktiválásakor hívandó szubrutin címkéje.On Menu Goto(automatikus menükezelés)On Menu Goto cimkel [,cimke2...]Használata hasonló az előző kettőéhez, de azoknál sokkal kisebb jelentőségű. .Az AMOS megalkotói az STOS-szal való kompatibilitás miatt építették be.On Menu On/Off(be-ki kapcsolja az automatikus menüfigyelést)On Menu On/OffMiután egy automatikus menükezelést létrehoztál, az On Menu On utasítással aktiválnod kell a működéshez. Ha a rendszer ezután elindít egy konkrét menükezelést, a további menükezelést letiltja, tehát a menüeljárás vagy rutin végén újból aktiválni kell azt..Az On Menu Off átmenetileg felfüggeszti az automatikus menükezelést. Olyan feladatok végzésekor hasznos, amit nem akarsz, hogy a menükezelö eljárás félbeszakítson. A kikapcsolt menükezelést bármikor újraaktiválhatod az On Menu On utasítással.On Menu Del(törli az automatikus menükezelést)On Menu DelAz utasítás törli az automatikus menükezelést. Ezután újból használhatod az On Menu utasításokat, új menükezelS rendszert meghatározni.166MenükA menükezelés megváltoztatására csak ez az egy módszer használható, mert az Ön Menu On után nem változtathatod meg a menüeljárások és rutinok neveit, címkéit kifejezések használatával.13.5. Menük, menüpontok mozgatásaA fejezet elején már említetem, hogy a megnyitott menüket az egér bal gombjával meg lehet fogni és el lehet mozgatni a képernyőn. Ezt a hatást el lehet érni a programból is, sőt a felhasználó felé le is lehet tiltani. Hatásos dolog az is, ha a jobb gomb lenyomásakor a menü a pillanatnyi pointerpozícióban jelenik meg.Menu Static(rögzíti a menüt)Menu Static szint Menu Static (,,).Az utasítás letiltja a menü egy szintjének, vagy egy megadott pontjának a felhasználó által történő mozgatását. A menü mozgatása jelentős memóriaterületet igényelhet, ami sokszor "Out of Memory "-hoz vezet. Ennek elkerülésére letiltható a mozgatás.Menu Movable(mozgathatóvá teszi a menüt)Menu Movable szint Menu Movable (,,)A letiltott mozgatást lehet ezzel az utasítással feloldani. Valamennyi menü az első tárgyán keresztül mozgatható a bal gombbal. Nem csak menü, hanem almenü is mozgatható, de önálló menüpont nem. Erre a Menu Separate teszi alkalmassá a menüopciókat.Menu Separate(szétválasztja a menüpontokat)Menu Separate szint Menu Separate (,,).Az utasítás szétválasztja a megadott szinten, vagy útvonalon lévő menüpontokat egymástól. Ha az egyes menüpontoknak nincs önmálló háttérdefiníciójuk, mindegyik két pixelnyire keríti be a hátteret. A szétválasztott menüpontokat a Menu Item Movable utasítás használatával önállóan mozgathatóvá teheted.16713.fejezetMenu Linked(összefűzi a menüpontokat)Menu Linked szint Menu Linked (,,)A Menu Separate utasítással szétválasztott menüpontokat fűzi össze az utasítás. .Az összefűzött pontok csak együtt mozgathatóak el.Menu Item Movable(elmozdíthatóvá teszi a menüpontokat)Menu Item Movable szint Menu Item Movable (,,).Az utasítás elmozgathatóvá teszi a Menü Separate-val szétválasztott önálló menüpontokat. Csak akkor hatásos, ha a menü egy ebként is mozgatható, nincs letiltva a Menü Static-kal.Menu Item Static(rögzíti a menüpontokat)Menu Item Static szint Menu Item Static (,,).Az előző utasítás ellenkezője, rögzíti a szétválasztott menüpontokat.Menu Base(elmozgatja a menü kezdőpontját)Menu Base X,Y.Az utasítás elmozgatja a menük kezdőpontját, a menüsor bázisát az "XV" grafikus koordinátájú pontba. A menük, almenük ettől a ponttól épülnek fel.Set Menu(mozgat egy menüt)Set Menu („) To X,YA megadott menü bal felső sarkát elmozgatja az előző szinthez képest "X,V" pixellel. Ezek az értékek negatívak is lehetnek. Az elmozgatott menühöz tartozó almenük és menüpontok is elmozdulnak, mivel azok relatív koordinátája nem változik.168MenükMenu Mouse(a menüt a pointer alatt jeleníti meg)Menu Mouse On/OffA Menu Mouse On után a menü bázisához hozzáadódik az egérpointer mindenkori koordinátája. Ha Menu Base 0,0, a menü mindig az egér alatt jelenik meg, a jobb gomb lenyomása után.13.6. Menü rövidítésekBár a menük használata kényelmes és egyszerű, mégis sokan szeretik, ha a menüfunkciókat közvetlenül a billentyűzetről is elérhetik, amivel gyorsabbá tehetik a programmal végzett munkát. Az AMOS támogatja a menük billentyűzetről történő irányítását. A menüponthoz rendelt billentyű lenyomása ugyan azt a hatást kelti, mint a menü használata, tehát nem kell külön kezelő rutint írni hozzájuk. Rövidítést természetesen csak menüponthoz lehet rendelni, menühöz, almenühöz nem.Menu Key(hozzárendel egy rövidítést a menüponthoz)Menu Key (,,) To b$Menu Key (,,) To scankód [.emelés].Az utasítás első alakjával a megadott menüponthoz hozzárendeli az AMOS "b$" első karakterét. Ennek a billentyűnek a lenyomása azonos hatású a menüpont kiválasztásával.A második alak a jelzett menüponthoz a scankódjával megadott billentyűt rendeli hozzá. Ekkor az "emelés" meghatározhatja, hogy a billentyűt melyik emelő billentyűvel kell lenyomni a kívánt hatás eléréshez. .Az "emelés" egy bitmap a következők szerint:bit   billentyű       megjegyzés0      Bal shift         Egyszerre csak egy Shift ellenőrizhető1      Jobb shift2      Caps Lock     l=Be,0=ki3      CTRL4      Bal .Alt5      Jobb .Alt6      Bal .Amiga7      Jobb AmigaEgyszerre több emelő billentyű is használható, kivéve a Shiftet, amiből csak az egyik detektálható egy időben, de mellette más még szerepelhet. Pl.: Alt+Shitf lehetséges.A scankód a billentyű saját kódja, amit a könyv végén lévő táblázatból, vagy a Scan és ScanS utasítások segítségével tudhatsz meg. Olyan billentyűknél is hasznos, amelyeknek nincs .ASCII kódja, mint például a funkciógombok.169 14. BillentyűzetAz AMOS Basic néhány hasznos utasítást és funkciót tartalmaz, amelyekkel a billentyűzet kezelhető.InkeyS(a lenyomott billentyű)i = InkeySMegadja az éppen lenyomott billentyűt. Fontos! Nem vár az inputra, ha nincs lenyomott billentyű, értéke egy üres string (""). Ha olyan billentyű van lenyomva, amelynek nincs .ASCII kódja, olyan karaktert ad, amelynek kódja 0 (Chr$(0)). Ezután a Scancode segítségével azonosítható az ilyen billentyű is.Scancode(billentyű scankódja)s = ScancodeA funkció eredménye annak a billentyűnek a scankódja, amelyet az InkeyS utoljára detektált. Ezzel lehet azonosítani olyan billent\TJket, amelyeknek nincs ASCII kódjuk.Key Shift(az emelő billenU-úk állapota)k = Key ShinA funkció megadja az emelöbillentyűk pillanatnyi helyzetét. Az eredménye egy bitpattem, amelynek minden bitje megfelel egy-egy emelő billentyűnek. Ha a bit értéke l, hozzá tartozó billenUTJ le van nyomva.Bit    Billentyű0       Bal Shift1       Jobb Shift2       Caps Lock3       CTRL4       Bal .Alt5       Jobb Ah6      Bal Amiga7      Jobb AmigaAURUM: AMOS a Kreátor14. fejezetKey State(ellenőrzi egy billentyű lenyomását)k = Key State (scancód)Ha a scankódjával megadott billenytü le van nyomva, a funkció értéke -l, egyébként 0.Key Speed(billentyűzet ismétlése)Key Speed várakozás, sebességAz utasítás segítségével beállíthatók a billentyűzet ismétlésének a paraméterei. A "várakozás" adja meg l 50 másodpercekben a ismétlés elkezdéséig történő várakozást. A "sebesség" l 50 másodpercekben adja az ismétlések közötti időt.Wait Key(várakozás egy billentyűre)Wait Key.Az utasítás felfüggeszti a program futását, amig valamelyik billent>üt le nem nyomod.InputS(beolvas "n" karakert)i$ = InputS.Az utasítás beolvas "n" karaktert a billentyűzetről. Promtot nem ad, a beolvasott karakerek nem jelennek meg a képernyőn. Ne téveszd össze a standard Input utasítással!Clear Key(törli a billentyűzet puffért)Clear KeyAz utasítás törli a billentyűzet puffért, ahová a lenyomott billentsük kódjai átmenetileg kerülnek. Ebből a pufferböl olvas az InkeyS és a hasonló utasítások. Ajánlatos a billenUtizet lekérdezése előtt törölni, hogy valós eredmémt kapj.172BillentyűzetPut Key(stringet helyez a billentyűzet pufferébe)Put Key a$Az utasítás elhelyezi "a$"-et a billentyűzet pufferben. Hatása azonos azzal, mint ha az adott szöveget begépelnéd.173 15. Lemezkezelés.Az AMOS lemezkezelö utasításai kihasználják a lemezek összes funkcióit. Akár adatbáziskezelő programot is írhatsz AMOS-ban.Az Amiga a lemezeket három féle képpen címezheti meg:- Meghajtók: Fizikai egységek, a meghajtók neve alapján vannak jelölve, például: Dfö:,DHO:, RAM:, RÁD:- Lemezek:   Az .Amiga operációs rendszere minden lemezt a neve alapján is tud kezelni.Ha egy floppy-ra a nevével hivatkozol, akkor az bármelyik meghajtóban lehet, a rendszer végignézi mindgyikben. Ha nem találja, kérdezőt mit, ahol bekéri.- Logaikai egyéségek: A boot lemeznek az operációs rendszer számára fontostartalomjegyzékei, mint a C, L, Libs logikai egységnek vannak kijelölve, ugyanúgy használhatók, mint a fizikai egységek. Például: C:, L:, Libs:15.1. Egyszerű lemezműveletekA tartalomjegyzék kiírására, aktuális útvonal megdására, fájlok kiválasztására az .AMOS könnvedén használható utasításokat tartalmaz.Dir(tartalomjegyzék listázása)Dir [út$].Az utasítás kilistázza az akutális, vagy az "út$"-ben megadott útvonalon elérhető tartalomjeg>-zéket. A kilistázódó tartalomjegyzékeket a fájloktól egy "*" jel különbőzeteti meg. A listázás bármikor felfüggeszthető a space billentyű lenyomásával. Ismételt használatával a listázás folytatódik..Az "út$" a következő elemekből épülhet fel:[Disk:][Direktory/][fájlnév][szOrö]Ha a "fáj!név"-et megadod, csak a megadott nevű fájl listázódik ki. Fájlnév helyett használható a "szűrő" is, amely egy feltételt tartalmaz. Csak ennek a feltételnek megfelelő fájlok listázódnak ki. A szűrő elemei a következők:*  - Helyettesíti a karaktereket a fájlnévben.   - Kiterjesztést jelöl.?  - Konkrét karaktert helyettesít.A szűrőben természetesen fálnevek vagy betűk is használhatók, például: '.info, VÁMOSAURUM: AMOS a Kreátor                                                                                                                                17515. fejezetDir$(aktuális útvonal)d$ = Dir$ Dir$ = d$Az utasítás első Tonnájában megadja a jelenlegi elérési útvanolat. A második alakkal megadható az aktuális útvonal. Hasonló a Shell CD parancsához.Parent(feljebb lép az útvonalon)ParentHatására eggyel magasabb tartalomjegyzék lesz az aktuális elérési útvonal.Set Dir(a Dir stílusa)Set Dir n [, szűröS]Az utasítás beállítja a tartalomjegyzék lista stílusát. Az "n" határozza meg, hogy a fájlnév hány karaktere íródjon ki.A "szűrő" egy lista a megjelenítésből kizárt fájlnevekről. Egyes elemeit a ""'jellel kell elválasztani. Kizárhatók a listázásból például az .info kiterjesztésű fájlok (alapértelmezés). Az elemek megadásánál használhatók a Dir-nél ismertetett rövidítések is.Dev Firsts(listát készít az érvényes egységekről)dev$=Dev First$(szQrö)Az utasítás egy listát készít az érvényes egységekről, eredményül pedig az első egység nevét adja. A lista a memóriában helyeződik el, ahonnét ki lehet olvasni az elemeit A szűrő hatását már említenem egy korábbi utasításnál.Dev NextS(az egységek listájának következő eleme)dev$=Dev Next$Kiolvassa a Dev FirstS által készített lista következő elemét Ha nincs több elem, értéke egy üres sztríng. Amikor a lista utolsó elemét is kiolvastad, a lista törlődik a memóriából.176LemezkezelésDir Firsts(a tartalomjegyzék első fájlja)fálj$ = Dir First$(út$)Ez a funkció betölti a megadott tartalomjegyzéket és megadja annak első helyen bejegyzett fájlját valamint annak hosszát.Dir NextS(a tartalomjegyzék következő bejegyzése)fájl$ = Dir NextS.Az előző utasítással beolvasott tartalomjegyzékben szereplő, soron következő fájl nevét és hosszát, vagy az altartalomjegyzék nevét adja meg. Ha nincs több bejegyzés, eredménye egy üres string, ekkor a tartalomjegyzék törlődik a memóriából.Dfree(lemez szabad területe)f = DfreeA funkció megadja a lemez szabad kapacitását, bájtokban.Exist(megvizsgálja egy fájl létezését)e = Exist(f$)A funkció megvizsgálja, hogy az "fS"-ben megadott fájl létezik-e. Ha igen, értéke -l, ha nem, értéke 0. Nem csak fájlok, hanem meghatjók léte is vizsgálható.Disc InfoS(információt ad a lemezről)inf$=Disc lnfo$(név)A funkció információt ad a kérdezett lemezről, tartalomjegyzékről, vagy fájlról. Az eredménye egy sztring a következők szerint:"LemeznéviszabacLhely"A "Lemeznév" a lemez neve, a "szabadjiely" pedig a rajta lévő üres terület nagysága.177IS.fejezetKill(töröl egy fájlt)KillfSAz utasítás törli az "f$"-ben megadott fájlt a lemezről. Az "f$" elérési útvonalat is tartalmazhat. Tartalomjegyzéket csak akkor lehet törölni, ha üres.Mkdir(tartalomjegyzéket készít)Mkdir d$Az utasítás tartalomjegyzéket készít a lemezen, "dS" néven. Ha "dS"-ben az elérési útvonalat is megadod, nem az aktuális tartalomjegyzékben készül az altartalomjegyzék.Rename(átnevez egy fájlt)Remane régi$ Tó új$Az utasítás megváltoztatja a fájl nevét.15.2. Szekvenciális fájlokA lemezen történő adattárolás legyegyszerűbb módja a szekvenciális fájl. Nevét arról kapta, hogy a benne lévő adatokat csak sorban, a létrehozás sorrendjében lehet kiolvasni. Bármelyik adatra van szükséged, be kell olvasni a teljes fájlt, majd módosítás után visszaírni az egészet. Ráadásul egy szekvenciális fájl egy időben vagy csak írásra, vagy csak olvasásra lehet megnyitva. .Az elmondott hátrányai miatt legfőképpen rövid, egyszerű felépítésű adatfájlokhoz használatos.A fájlokat a velük való müvelet előtt meg kell nyitni és hozzárendelni az 1-10 adatforgalmi csatornák valamelyikéhez. A csatoraszám lesz a továbbiakban a fájl azonosítója. A müveletek elvégzése után a fájlt be kell zámi. Ha ez elmarad, a fájlon történt változtatások elveszhetnek.Open Out(írásra nyit meg egy fájlt)Open Out csatorna, név$.Az utasítás megnyitja írásra a "névS" nevű szekvenciális fájl, "csator.ia" adatforgalmi csatronához rendelve.Ha megadott fájl már létezik, letörli azt, ha nem létezik, létrehozza.178LemezkezelésOpen In(olvasásra mit meg egy fájlt)Open In csatorna, név$Az utasítás olvasásra nyitja meg a "név$" nevű szekvenciális fájlt A paraméterei azonosak az előzővel.Ha a fájl nem létezik, létrehozza.Append(hozzátoldás létező fájlhoz)Apend csatorna, név$.Az utasítás írásra nyit meg egy szekvenciális fájlt. Ha a fájl nem létezik, létrehozza azl. Ha a fájl már él, nem törli, hanem az újonnan beírt adatokat a végéhez toldja.Close(bezára a fájlt)Close n.Az utasítás bezárja az "n" csatornához tartozó fájlt. Használata nélkül a fájl változtatásai elveszhetnek!Print#(beleír a fájlba)Printtf csatorna, változólista.Az utasítás a "csatorna" számú megnyitott fájlba beírja a változólistában felsorolt adatokat. Az adatok visszaolvasása ugyanebben a sorrendben történhet. A változólistát lezáró Return is beíródik a fájlba. A lista elemeit vesszővel kell elválasztani egjTnástól.Input#(olvas a fájlból)Input* csatorna, változólistaAz utasítás a "csatorna" számmal megnyitott fajiból olvas be adatokat a megadott változókba. A beolvasás a következő sorvége jelig (Return) történik, tehát a változólistában annyi változónak kell állni, amennyi a kiíráskor volt17915. fejezetLine Input#(beolvas egy változólistát)Line input* csatorna,[elválasztójel,] változólistaHasonló az Inputs utasításhoz, kivéve, hogy a lista elemeit nem vesszővel, hanem bármilyen más elválasztójellel elválaszthatod.Alapértelmezés szerint ez egy Return, de az "elválasztójel"-ben mást is megadhatsz.InputS(beolvas megadott karakter)d$ = lnput$ (csatorna, karakter).Az utasítás beolvas a "csatorna" számú csatronából "karakter" számú karaktert.Eof(ellenőrzi a fájl végét)f=Eof(csatorna)Ha a "csatorna" számú fájlnak vége van. ennek a funkciónak az eredménye -l, egyébként 0.Lof(a fájl hossza)hossz = Lof(csatorna)A funkció megadja a "csatorna" számmal megnyitott fájl hosszát.Pof(a fájl mutató jelenlegi pozíciója)pozíció = Pos(csatorna) Pof(csatorna) = pozícióA funkció lekérdezi, vagy beállítja azt a mutatót, amelyet a lemezkezelö rendszer a fájlon belül olvasási-írási pozíciót tartja nyilván. Ezzel lehetővé válik, hogy ne kelljen végigolvasni a teljes fájlt, ha egy végén lévő adatra vagy kíváncsi.180LemezkezelésSet Input(beállítja az Eof karaktereket)Set Input C1.C2Az utasítás beállítja, hogy milyen karakter legyen a sorvégjel a fájlokban. Az Amiga étre egy soremelést használ (Chr$(10)), míg a legtöbb számitógép return + soremelést. (Chr$(13)+Chr$(10)).A "Cl, C2" a használandó elválasztójel. Ha csak egy jelet használsz C2-nek adj meg negatív számot.Set Input 10, -1      ; Amiga formátum Set Input 13,10     ; Atari, IBM formátum15.3. Véletlen elérésű fájlokA véletlen elérésű fájlok neve abból származik, hogy a fájlban tárolt adatokat bármilyen, véletlenszerű sorrendben is kiolvashatod.Az alapvető szerkezeti különbség a szekvenciális fájllal szemben, hogy ezek fix hosszúságú részekből, un. rekordokból állnak. Ez biaosítja, hogy bármely rekord bármikor elérhető hiszen fix pozíciója van. A rekord összetartó adatokat foglal magába, ami szintén rögzített hosszúságú "mezőkből" áll. A mező a tárolás legkisebb egysége.Ha egy mezőbe, annak hosszától rövidebb adatot írsz be, az a mező méretére bővül. Hosszabb string esetén a mező méretére csonkul.Open Random(véletlen elérésű fájl nyitása)Open Random csatorna, fájl$Az utasítás megnyitja a "fájlS" nevű random fájlt, a csatorna azonosítóval. A random fájlt nem kell külön megnyitni írásra és olvasására, a megnyitott fájl írható, olvasható.A megnyitás után definiálni kell a fájl szerkezetét is.Field(meghatározza a rekordot)Field csatorna, hosszl, Ás mezői $, hossz2 Ás mezö2$...Az utasítás meghatározza a rekord szerkezetét a "csartoma" számmal megnyitott fájlnak. A "hossz" a mező hossza karakterben, a "mezöS" pedig az a változó, amely a mező adatát tartalmazza. A kiíró és beolvasó műveletei a fájlnak ezt a változót használják, ezt írják ki, ebbe olvasnak be.18115. fejezetGet(beolvas egy rekordot)Get csatorna, rekordAz utasítás a "csatorna" számmal megnyitott véletlen elérésű fájlból beolvassa a "rekord" számú rekordot a Field-ben meghatározott változókba.Csak létező rekordra lehet hivatkozni!Pút(kiír egy rekordot)Pút csatorna, rekord.Az utasítás kiírja a random fájlba a megadott számú rekordként a Field-ben meghatározott változók tartalmát. A kiírás a beolvasáshoz hasonlóan bármilyen sorrendben történhet, de ha például az 1-10 rekordok élnek, nem lehet írni a 12-be, csak a 11-be, mert sorban lehet elkészíteni a rekordokat. A fájlban nem lehetnek nem élő, közbülső rekordok.Az elmondottak szemléltetésére nézzünk meg egy telefbnregiszter programot:ClsF$=Fsel$("*.tel","telefon.tel","Add meg a fájl nevét!" If Exist(F$Print "A fájl már létezik, felülírjam? l/N Input V$ : V$=Upper$(V$) If V$="l": Goto KéSZIT ElseOpen Random 1,F$ Field 1,30 As NéV$, 15 As SZáMS Goto MáRVAN End If End If KéSZIT:Open Random 1 ,F$ Field 1,30 As NeV$,15 As SZaM$ NeV$='"': SZaM$="" For CIKL=1 To 20 : Put 1 ,CIKL : Next MáRVAN:Input "Módosltás.Lekérdezés.Kilépés? M/L/K  H;V$ V$=Upper$(V$)If V$="M" Then Goto MÓDOSÍT If V$="L" Then Goto LEKéR If V$="K" Then Goto KILéP Goto MáRVAN MÓDOSÍT:Input "Melyik mezőt módosítod? 1-20   ";MEZö If MEZö<1 or(MEZö>20) Print "Érvénytelen mezöszám" Goto MáRVAN182LemezkezelésEnd IfGet 1 ,MEZOPrint "A mező jelenleg: ";NéV$,SZáM$ Input" Add meg az új értékeket: ";N$,SZ$ If N$<>"" Then NeV$=N$ If SZ$<>'~ Then SZaM$=SZ$ Put 1 ,MEZo Goto MáRVAN LEKéR:Input "Melyik mezőt kéred? 1 -20  ";MEZö If MEZö<1 or(MEZő>20)Print "Érvénytelen mező"Goto LEKéREnd IfGet 1 ,MEZőPrint "A mező tartalma jelenleg: ";NéV$,SZáM$Goto MáRVANKILéP:Close 1End183 16. Egyéb perifériák16.1. PrinterLprint(változókat listáz a nyomtatóra)Lprint változólistaAz utasítás a változólista tartalmát kinyomtatja a nyomtatón.Ldir(kinyomtatja a tartalomjegyzéket)Ldir [ut$][/W]Azonos a Dir paranccsal, de a tartalomjegyzék a nyomtatón jelenik meg,16.2. PoitokOpen Port(megnyit egy I O portot)Open Port csatorna, portiAz utasítás megnyitja "csatorna" számmal a "portS" portot. Nem kell megadni, hogy a megnyitás input vagy output számára történik-e.A következő portok nyithatók meg:PÁR:   Párhuzamos interface SER:   Soros, RS232 port PRT:   PrinterA megnyitott portok kezelésére a szekvenciális fájloknál ismertetett utasítások használhatók, kivéve a Lof és Pof utasításokat.AURUM: AMOS a Kreátor18516. fejezetPort(ellenőrzi, hogy a csatorna várakozik-e)vár = Port(csatorna)A funkció megvizsgálja, hogy a "csatorna" számmal megnyitott port kész-e az adatok fogadására. Ha igen, eredménye -l, egyébkent 0.16.3. Soros Port.Az AMOS1.3 verziótól kezdve 15 új, soros port kezelő parancs van beépítve. Ezekkel a parancsokkal már megvalósíthatsz olyan játékokat, amelyekben két gép össze van kapcsolva, modemet tudsz kezelni és vezérelheted a midi interface-t, amely szintén a soros portra kapcsolódik.16.3.1. A soros port megnyitása/zárásaSerial Open(megnyit egy csatornát a soros I/O művelel számára)Serial Open csatorna, portszám [rész, Xmód, 7vezeték] .Az utasítás egy soros kommunikációs csatomat nyit meg..A "csatorna" egy azonosító szám, amellyel a megnyitott csatomára hivatkozunk más utasításokban. Értéke 0-3 lehet.A "portszám" határozza meg a soros port logikai egység számát. .Általában ez azérték 0. Ha a gépedben van MULT! SERIAL kártya, magasabb egységszámmal is nyithatsz meg portot, esetleg egyszerre többet is.A "rész" egy kapcsoló, amely informálja az AMOS-l, hogy az egység része lehet egy másik, a gépen futó taszknak. Ha ez az érték zero (hamis), az AMOS kisajátítja a csatomat, nem enged hozzáférést más programnak. Ez az alapértelmezés. A -l (igaz) érték hatására a soros portot megosztva használhatja két program. A megoszlás esetén különösen figyelj a program helyes működésére, hiba esetén az .-Amiga rendszere könnyen összeomolhat!Az "Xmód" kapcsolja az XON XOFF ellenőrzést a soros átvitelre. A megnyitáskor be kell kapcsolni ezt a módot, még akkor is, ha csak később lesz rá szükség. Az alap értelmezése 0 (hamis), ami nem angedélyezi az X kontrolt. Ha engedélyeztetni akarod ezt a módot, adj meg -I értéket. A port ilyetén megnyitása után be kell állítani az XON és XOFF karaktereket a Serial X paranccsal.Az opcionális "Tvezeték" paraméterrel tudod bekapcsolni a 7 vezetékes átviteli rendszert. Ennek részletes leírása megtalálható a Commodore dokumentációkban. Az alap értelmezés 0 (hamis), ez nem engedélyezi a 7 vezetékes rendszert.A soros port első megmitásakor installálódik a memóriába a Serial.device, tehát ennek a fájlnak a Devs tartalomjegyzékben meg kell lenni!186Egyéb perifériák.Az átvitel alap paraméterei: 1200 Baud, 7 bit, l stop bit, páros paritás. Ez szükség esetén megváltoztatható a Serial Speed, Serial Bit és Serial Parity parancsok használatával.Serial Close(bezár egy vagy több soros csatornát)Serial Close [csatorna].Az utasítás bezárja az összes, vagy csak a megadott számmal megnyitott csatomat, anélkül, hogy bármilyen hiba ellenőrzést végezne. .Amikor egy Amos programot elindítassz, az összes megnyitott csatorna automatikusan bezáródik.16.3.2. A soros port paramétereiA csatorna nyitása a már említett alap paraméterekkel történik, amelyek nem minden esetben bizonyulnak megfelelőnek. A megnyitott csatorna paramétereit ezért módosítani is lehet.Serial Buffer(beállítja a buffer méretét)Serial Buffer csatorna, méret.Az utasítás lefoglal "méret" bájt buffer területet a megadott csatorna számára. A minimális buffer mérete 64 bájt, az alap érték 512 bájt. A buffer méretének a növelésével gyorsítani lehet az átvitelt.Serial Fast(bekapcsolja a gyors átviteli módot)Serial Fast csatorna.Az utasítás hatására az adott csatornán kikapcsolódik egy sor belső ellenőrző müvelet, amelyek lassítják a communikációs eljárást.Figyelem! .Amikor használod ezt a módot, a protokol automatikusan a páratlan paritás, letiltott XON/XOFF, és 8 bites átvitel értékre állítódik.Gyors átvitelt használ például a Midi interfész.18716. fejezetSerial Slow(visszakapcsol lassú átvitelre)Serial Slow csatorna.Az előző utasítás ellenkezője, visszakapcsolja az átvitelt a normál sebességre, aktiválva a belső ellenőrző rutinokat.Serial Speed(beállítja az átviteli sebességet)Serial Speed csatorna, baud.Az utasítás beállítja a megadott csatorna átviteli sebességét. Mind az írás, mind az olvasás ezzel a sebességgel fog végrehajtódni.A Baud Ráta nem állítható be tetszőlegesen. Ha olyan értéket adsz meg, amit nem bír kezelni a használt device, nem fogadja el a rendszer.Serial Bit(beállítja az Nbit-ek és Stopbit-ek számát)Serial bit csatorna, n, sAz utasítással beállítható az adat és stop bitek száma. .Az "n" az adat bit, "s" a stop bit mennyisége.Serial Parity(beállítja a paritásvizsgálatot)Serial Parity csatorna, paritás.Az utasítás beállítja az adott csatornára a paritásvizsgálatot. A "paritás értékei a kővetkezők lehetnek:paritás<0    Nincs paritásparitás>0    Paritásvizsgálat, a módot a szám első két bitje mutatja meg.bit 0    0 Páros paritás            l Páratlan paritásbit l     0 Normál paritás         l Space188Egyéb perifériákSerial X(beállítja az XON és XOFF értékeket)Serial X catorna, Xmód,Ha Xmód értéke -l (igaz), letiltja a kézfogásos átvitelt, bármilyen más érték engedélyezi azt. Utóbbi esetben Xmód tartalmazza a control karaktereket, amelyeket a következő formában kell megadni:Xmód=XON*$10000000+XOFF*$10000Erre nézve részletes információt a Commodore dokumentációiban találsz.16.3.3. Átvitel a soros porton keresztülMiután a soros portot megnyitottuk és azokat a paramétereit, amelyek alapértelmezésével nem vagyunk megelégedve, megváltoztattuk, elkezdhetjük az átviteltSerial Send(kiküld egy sztringet a megnyitott soros portra)Serial Send csatorna, adat$.Az utasítás kiküldi a "csatorna" számmal megnyitott soros portra az "adatS" tartalmát. A program futása nem szakad meg az átvitel idejére, annak befejeződését a Serial Check funkcióval lehet lekérdezni.Serial Out(kiküld egy memóriablokkot a soros portra)Serial Out csatorna, cím, hossz.Az utasítás annyiban különbözik az előzőtől, hogy a "cím"-töl kezdődő, "hossz" hosszúságú memóriablokk tartalmát küldi ki a soros portra.Serial Get(beolvas egy bájtot a soros portról)i=Serial Get(csatorna).Az utasítás beolvas egy bájtot a megadott számmal megnyitott soros egységről. Ha az adott csatomán nem érkezett információ, értéke -1.18916. fejezetSerial Inputs(egy sztring beolvasása a soros portról)i$=Serial lnput$(csatorna).Az utasítás az "i$" változóba olvas egy teljes karaktersorozatot a "csatorna" számmal megnyitott soros portról. Ha a csatornába nem érkezett adat, eredménye egy üres sztring ("")•Óvatosan kell bánni vele nagy sebességű átvitelnél. Ha túl sokáig vársz két input között, túlcsordulhat a rendszer és "string too long" (túl hosszú sztring), vagy "serial device buffer overrun" (a soros buffer betelt) hibaüzenetet kaphatsz.16.3.4. A soros port ellenőrzéseSerial Check(lekérdezi a soros egység aktivitását)a=Serial Check(csatornaKiolvassa a soros egység jelenlegi státuszát. .Általában a Serial Send parancs után használjuk, megállapítani, hogy az átvitel lezajlott-e.Ha az eredménye 0 (hamis), az utolsó soros portra adott parancs még folyamatban van. .Az igaz (-1) eredmény jelzi, ha a parancs végrehajtása befejeződött.Serial Error(lekérdezi az átvitelt)e=Serial ErrorEz a funkció lekérdezi, hogy az utolsó, soros átvitel rendben végrehajtódott-e. Ha a kapott érték 0, az átvitel rendben lezajlott, a -l érték pedig az átvitel hibáját jelzi.19017. Gépi kód alkalmazásaAz AMOS támogatja a gépi kódú programrészletek, gépi utasítások használatát Lehetőség van például arra, hogy egy gépi kódú programot betölts egy bankba és onnan bármikor lefuttasd.AMOS-ból közvetlenül is elérheted a memóriát, módosíthatod azt. Lehetőséged van használni a rendszerkönyvtárakat is.Ezeket a tulajdonságokat felhasználhatod olyan programokban, ahol bizonyos feladatok csak gépi kódú programozással oldhatók meg.17.1. MemóriamanipulációPeek(kiolvas egy bájtot)b = Peek(cím)Az utasítás kiolvassa a memóriából a "cím"-en lévő bájtot. A cím lehet páratlan is.Deek(kiolvas egy szót)w = Deek (cím).Az utasítás kiolvassa a "cím"-en kezdődő két bájtot. A címnek párosnak kell lenni.Leek(kiolvas egy dupla szót)l = Leek(clm)Kiolvassa a "cím"-en kezdődő négy bájtot, azaz dupla szót. A címnek párosnak kell lenni. Ha az érték 31. bitje l, az .AMOS negatívként értelmezi.Poke(beír egy bájtot)Poke elm, bájt.Az utasítás a memóriába, a "cím"-re beírja a "bájt" bájtot.AURUM: AMOS a Kreátor191IT.fejezetDóké(beír egy szót)Dóké clm.wAz utasítás a "cím"-töl kezdődően a memóriába írja a "\v" két bájtos értéket. A címnek párosnak kell lenni.Löké(beír egy dupla szót)Löké cím, l.Az utasítás a "cím"-töl kezdődően a memóriába írja az "l" hosszú szót. A címnek itt is párosnak kell lenni.Figyelem! Bánj óvatosan ez utóbbi három utasítással, ugyanis ha rossz hehre írsz, a rendszer összeomolhat!Copy(átmásol egy memória blokkot)Copy start, end To cél.Az utasítás átmásolja a memória "start" és "end" közötti részét a "cél"-tól kezdődő területre. A célnak párosnak kell lenni.Fill(kitölti a memóriát)Fill start To end, minta.Az utasítás feltölti a memória "start To end" közötti részét a "minta" hosszúszóval. A memóriacímeknek párosnak kell lenni!Hunt(keres egy stringet a memóriában)clm=Hunt(start To end, szöveg$).Az utasítás a "szöveg$"-ben megadott szöveget keresi a "start To end" memóriaterületen. Ha megtalálta, "cím" az első előfordulás kezdőcímét tartalmazza, egyébként 0.192Gépi kód alkalmazásaVarptr(megadja egy változó címét)cfm=Varptr(vátto2ó)Ez a funkció megadja a "változó" nevű változó cimét a memóriában. Az egyes változók formátuma a következő:- Egész:       A címtől kezdődő négy bájt tartalmazza a változó értékét.- Lebegőpontos: A címtől kezdődő négy bájt tartalmazza a változó értékét IEEE alakban,egyszeres pontossággal.- String:      A cím tartalmazza a változó első karakterének a címét. Ez előtt a cím előttlévő két bájt tartalmazza a string hosszát.17.2. BitműveletekBchg(invertál egy bitet)Bchg pozíció, változó.Az utasítás invertálja a "változó" nevű változó "pozíció" helyen lévő bitjét. Ha "változó" egy kifejezés, akkor memóriacímként értelmezi.Beír(töröl egy bitet)Beír pozíció, változóA "változó""pozíció" helyen lévő bitjét 0-ra állítja. Ha a "váhozó" egy kifejezés, akkor memóriacímre mutat, ahol a műveletet kell végrehajtani.Bset(beállít egy bitet)Bset pozíció, változóAz utasítás a megadott bitet l-re állítja. A paraméterek jelentése a szokásos.19317. fejezetBtstmegvizsgál egy bitet)bit=Btst pozíció, változó.Az utasítás megvizsgálja a megadott bitet, és -l-ét ad eredményül, ha a bit l, nullát ha0.Rol(balra forgat)Rol.B lépés.változó Rol.W lépés.változó Rol.L lépés.változóAz utasítás megfelel az assembly Rol utasításnak. Hatására a "változó" változó vagy memóriarekesz bitjei "lépés" lépéssel balra forognak. Az utasítás végrehajtható bájton, szón és hosszú szón ezt jelöli az utasítás kiterjesztése.Ror(jobbra forgat)Ror.B lépés.változó Ror.W lépés.változó Ror.L lépés.változó.Az előző utasítás ellenkezője, a biteket jobbra forgatja.17.3. Rendszer könyvtárak használata.Az AMOS biztosít négy funkciót, amivel az .Amiga beépített rendszerrutinjait lehet elemi. Csak akkor használd ezeket, ha járatos vagy a könyvtár-programozásban. Főleg az Intuition.libray használata veszélyes, mivel az AMOS ezt egyáltalán nem használja.A rutinoknak az Areg és Dreg funkciókkal tudod a szükséges paramétereket átadni. A visszaadott érték a DÓ regiszterben lesz, de ez nem íródik be a Dreg(0)-ba, hanem a rutinhívó funkció visszaadott értéke lesz.A funkció ismertetése előtt meg kell tárgyalni az Areg és Dreg használatát.194Gépi kód alkalmazásaAreg(címregiszterek)a=Areg(regiszter) Areg(regiszter)=aEz a funkció látszólag tömbként működik, amely 0-6 számú változókból áll. Amikor a Call utasítást használod a tömbelemekben lévő értékek a nekik megfeleleö címregiszterekbe íródnak. A gépi kódú program szinten adhat vissza értékeket ezen keresztül.Dreg(adatregiszter)d=Dreg(regiszter) Dreg(regiszter)=dHasonló az Areg-hez, de a DO-D7 adatregiszterekkel kapcsolatos.Execall(Exec.libray)d=Execall(funkció)Végrehajtja az Exec.libray "funkció" offsetjén kezdődő rutint. .Az AO-A2 és DO-D7 regiszterek az Areg-ben és a Dreg-ben tárolt értékekkel töltődnek fel. Visszatéréskor DÓ értékét veszi fel "d".Doscall(Dos.libray)d=Doscall(funkció)Mint előbb, de Dos.libray rutin hívása történik.Gfxcall(Graphics-libray)d=Gfxcall(funkctó)Meghív egy Graphics.libray rutint a már ismertetett módon.19617. fejezetIntcall(Intuition, líbray)d=lntcallIntuition, librav rutin hívása.17.4. Gépi kódú programokPload(gépi kódú programot tölt egy bankba)Pload fájlnévS, bankAz utasítás betölti a memóriába a "fájlnévS" nevű gépi kódú programot, a "bank" számú bankba. Ha a "bank" negatív, a Chip memória területén hozza létre a bankot. A programnak relokálhatónak kell lenni, és Rts utasítással kell záródni. Csak a program kód Chunkja töltődik be.A bank ezután a szókon módon kezelhető, kimenthető, betölthető, a relokást az AMOS elvégzi.Call(gépi kódú programot hív meg)Call clmf.paraméterlista] Call bank[,paraméterlista]Az utasítás szubrutinként meghívja a megadott címen kezdődő, vagy a bankban lévő gépi kódú programot. .Az AO-A2 és DO-D7 regiszterek az Areg és Dreg adataival töltődnek fel.A "paraméterlista" elemei egy verembe kerülnek, amelyre az A3 regiszter mutat. A kiolvasásuk fordított sorrendben történhet.A D5 regiszter a Basic adatterületére fog mutatni. Amikor a program befejeződik, és Rts utasítással visszaadja a vezérlést az AMOS-nak, az Areg és Dreg tömbök feltöltödnek.Fontos! A gépi kódú programban ne változtasd meg a stringeket, mert azok a forráslistában lehetnek megadva, tehát az is megváltozhat!196Gépi kód alkalmazása17.5. A Basic munkaterületeScreen Base(a képernyötáblázat címe)cím=Screen BasicMegadja araiak a táblázatnak a címét, amiben az AMOS a képernyők számát és pozícióit tartalmazza.Sprite Base(megadja a sprite táblázatot)clm=Sprite Base (n).Az "n" számú sprite belső adatlistájának a címe. Ha a sprite nem él, értéke 0.Ha "n" értéke negatív, a sprite maszkjára mutat. Ekkor a következő értékeket adhatja:cim<0   A sprite-nak nincs maszkjacím=0   A sprite maszkja még nincs elkészítvecím>0   A maszk címe a memóriában. .Az első dupla szó a maszk hossza.Icon Base(megadja az ikon táblázatot)clm=lcon Base (n)Hasonló az előzőhöz, de az ikontáblázat címét adja.197 ParancsmutatóAbs,61	Bob, 120Acos, 63	Bob Clear, 121Add, 29	Bob Col, 130Amai, 137	Bob Draw, 122Amal Freeze, 138	Bob Off, 123AmalOnOff, 138	Bob Update, 121Amalerr, 146	Bobsprite Col, 130Amos Here, 23	Boom, 147.Amos Lock, 23	Border, 91.Amos To Back, 23	BorderS, 99.Amos To Front, 23	Box, 106.Amos Unlock, 24	Break On Off, 58Aniplay, 145	Bsave, 46Amreg, 145	Bset, 193Anim. 135	Btst, 194Anim Freeze, 135	Call, 196.Anim On Off, 135	Cdown, 96Appear, 8 1	CdownS, 96Append, 179	Centre, 92Areg, 195	Chanan, 145AscS, 32	Change Mouse, 127At, 95	Chanmv, 145Atari, 63	Channel, 133Auto View On Off, 70	Choice, 165Autoback, 123	Chr$, 32Bank Swap, 47	Circle, 107Bank To Menu, 158	Clear Key, 172Bar, 107	Cleft, 96Bchg, 193	CleftS, 96Bclr, 193	Cline, 98Bell, 147	Clip, 110Bgrab, 17	Close, 179BinS, 65	Close Editor, 21Bload, 46	Close Workbench, 21AURUM: AMOS a Kreátor199ParancsmutatóCls, 75 Clw,91 Cmove, 95 Col, 131 Colour, 74 Colour Back, 75 Cop Logic, 80 Cop Move, 86 Cop Movel, 86 Cop Reset, 86 Cop Swap, 87 Cop Wait, 86 Copper Off, 85 Copper On, 87 Copy, 192 Cos, 62 Criglit, 97 CriglitS, 97 Cup, 96 CupS, 96 Curs On Off, 97 Curs Pen, 98 Data, 34 Dec, 29 Deek, 191 DefFn, 66 Def Scroll, 72 Default, 69 Default Palette, 74 Degree, 62 Del Block, 113 DelCblock, 114 Del Icon, 112 Del Wave, 149 Dev Firsts, 176 DevNextS, 177Dfree, 177 Dim, 26 Dir, 175 Dir Firsts, 177 DirNextS, 177 DirS, 176 Direct, 58 DiscInfoS, 178 Display Height, 79 Do...Loop, 53 Doke, 192 Doscall, 195 Double Buffer, 76 Draw, 106 Dreg, 195 Dual Playfield, 75 Dual Priority, 76 Edit, 58 Ellipse, 107 End, 58 Eof, 180 Erase, 44 Erm,56 Error, 57Even- n Gosub, 59 Every n Proc, 60 Even- On Off, 60 Execall, 195 Exist, 177 Exit, 54 Exit If, 55 Exp,61 Fade, 81 False, 36 Field, 182 Fill, 192200ParancsmutatóFire, 129Fix, 63Flash, 82Flash On/Off, 82FlipS, 32Fn,66Follow, 57Follow Off, 57FontsS, 102For...[Step...] Next, 53Free, 48FselS, 13Get, 182Get Block, 112Get Bob, 118GetCblock, 113Get Disc Fonts, 101Get Fonts, 101Gel Icon, 111Get Icon Palette, 111Get Palette, 74Get Rom Fonts, 101Ge! Sprite, 118Get Sprite Palette, 116Gfxcall, 195Global, 41Gosub, 50Goto, 49Gr Locate, 105Gr Writing, 110Hcos, 63HexS, 65Hide, 127Home, 95Hot Spot, 126Hrev, 125Hrev Block, 114Hscroll, 99Hsin,63Hslider, 100Htan,63Hunt, 192Hzone, 132I Bob, 123I Sprite, 118Icon Base, 197If...[Else...] End If, 52If...Then...[Else], 51Inc, 29Ink, 105InkeyS, 171Input, 92Inputs, 180InputS, 172,180InstrS, 31Int, 61Intcall, 196Inverse On Off, 94Jdown, 129Jleft, 129Joy, 129Jright, 129Jup, 129Key Shift, 171Key Speed, 172Key State, 172Key$, 20Kill, 178Ldir, 185Led, 155Leek, 191LeftS, 30201ParancsmutatóLen$,33Length, 45Limit Bob, 122Limit Mouse, 128Line Input, 93Line Inputs, 180Listbank, 44Ln,61Load, 45Load Iff, 70Locate, 95Lof, 181Log, 61Logbase, 80Logic, 80Loke, 192Lo\ver$, 31Lprint, 185Make Icon Mask, 111Make Mask, 120Match, 27Max, 64Memorize X/Y, 98Menu Active, 159Menu Bar, 165Menu Base, 168Menu Calc, 159Menu Called, 163Menu Del, 158Menu Inactive, 159Menu Hem Movable, 168Menu Item Static, 168Menu Key, 169Menu Line, 164Menu Linked, 168Menu Mouse, 169Menu Movable, 167 Menu Off, 158 Menu On, 158 Menu Once, 163 Menu Separate, 167 Menu Static, 167 Menu Tline, 164 Menu To Bank, 158 Menu X, 164 Menu Y, 164 MenuS, 157 Mid$,31 Min, 64 Mkdir, 178 Mouse Click], 128 Mouse Key, 128 Mouse Zone, 132 Move Freeze, 134 Move On Off, 134 Move X, 133 Move V, 134 Movon, 134 Multi Wait, 23 Music, 152 Music Off, 152 Music Stop, 152 Mvolume, 153 No Icon Mask, 111 No Mask, 120 Noise, 150 Not, 37 Ntsc,77On Error Goto, 55 On Error Proc, 56 On Gosub, 59 On Menu Del, 166202ParancsmutatóFire, 129 Fix, 63 Flash, 82 Flash On/OS, 82FlipS, 32Fn,66Follow, 57Follow Off, 57FontsS, 102For...[Step...] Next, 53Free, 48FselS, 13Get, 182Get Block, 112Get Bob, 118Get Cblock, 113Get Disc Fonts, 101Get Fonts, 101Get Icon, 111Get Icon Palette, 111Get Palette, 74Get Rom Fonts, 101Get Sprite, 118Get Sprite Palette, 116Gfxcall, 195Global, 41Gosub, 50Goto, 49Or Locate, 105Gr Writing, 110Hcos, 63HexS, 65Hide, 127Home, 95Hot Spot, 126Hrev, 125Hrev Block, 114Hscroll, 99Hsin,63Hslider, 100Htan,63Hunt, 192Hzone, 132I Bob, 123I Sprite, 118Icon Base, 197If...[Else...] End If, 52If...Then...[Else], 51Inc, 29Ink, 105InkeyS, 171Input, 92Inputs, 180InputS, 172,180InstrS, 31Int, 61Intcall, 196Inverse On Off, 94Jdoxvn, 129Jleft, 129Joy, 129Jright, 129Jup, 129Key Shift, 171Key Speed, 172Key State, 172KeyS, 20Kill, 178Ldir, 185Led, 155Leek, 191LeftS, 30201ParancsmutatóLen$,33Length, 45Limit Bob, 122Limit Mouse, 128Line Input, 93Line Input**, 180Listbank, 44Ln.61Load, 45Load Iff, 70Locate, 95Lof, 181Log, 61Logbase, 80Logic, 80Loke, 192LowerS, 31Lprint, 185Make Icon Mask, 111Make Mask, 120Match, 27Max, 64Memorize X/Y, 98Menu Active, 159Menu Bar, 165Menu Base, 168Menu Calc, 159Menu Called, 163Menu Del, 158Menu Inactive, 159Menu Item Movable, 168Menu Item Static, 168Menu Key, 169Menu Line, 164Menu Linked, 168Menu Mouse, 169Menu Movable, 167 Menu Off, 158 Menu On, 158 i Menu Once, 163 Menu Separate, 167 Menu Static, 167 MenuTline, 164 Menu To Bank, 158 Menu XI64 MenuY, 164 MenuS, 157 MidS, 31 Min, 64 Mkdir, 178 Mouse Click], 128 Mouse Key, 128 Mouse Zone, 132 Move Freeze, 134 Move On Off, 134 Move XI33 MoveY, 134 Movon, 134 Multi Wait, 23 Music, 152 Music Off, 152 Music Stop, 152 Mvolume, 153 No Icon Mask, 111 No Mask, 120 Noise, 150 Not, 37 Ntsc,77On Error Goto, 55 On Error Proc, 56 On Gosub, 59 On Menu Del, 166202ParancsmutatóOn Menu Gosub, 166On Menu Goto, 166On Menu On/Off, 166OnMenuProc, 165On Proc, 59On...Goto, 59Open In, 179Open Out, 179Open Port, 185Open Random, 182Pack, 88Paint, 108Palette, 74Paper, 94PaperS, 94Parent, 176Paste Bob, 122Paste Icon, 112Peek, 191Pen, 93PenS, 93Phybase, 80Physic, 80Pi*, 62Play, 148Pload, 196Plot, 106Pof, 181Point, 105Poke, 191Polygon, 108Polyline, 107Pop, 51Pop Proc, 43Port, 186Prg FirstS, 17PrgNextS, 18Prg State, 47Print, 91Prints, 180Priority On/Off, 124Priority Reverse, 124Proc, 40Procedure...End Proc, 39Prun, 18PselS, 13Put, 182Put Block, 113Put Bob, 122PutCblock, 113Put Key, 173Radian, 62Rain, 84Rainbow, 83Rainbow Del, 84Randomize, 65Read, 35Rem,36Remember X/Y, 98Rename, 178Repeats, 34Repeat...Until, 54Request, 14Reserve, 44Reserve Zone, 131Reset Zone, 131Restore, 35Resume, 56Return, 50Rev, 125RightS, 31Rnd,64203ParancsmutatóRol, 194 Ror, 194 Run, 47 Sam Bank, 151 Sam Loop, 152 Sam Play, 151 Sam Raw, 151 Sample, 150 Save, 46 Save Iff, 70 Say, 155 ScanS, 20 Scancode, 171 Scin, 79 Screen, 78 Screen Base, 197 Screen Clone, 72 Screen Close, 69 Screen Colour, 79 Screen Copy, 73 Screen Display, 71 Screen Height, 79 Screen Hide, 78 Screen Offset, 71 Screen Open, 68 Screen Show, 78 Screen Swap, 77 Screen To Back, 78 Screen To Front, 78 Screen Width, 79 Scroll, 72 Serial Bit, 188 Serial Buffer, 187 Serial Check, 190 Serial Close, 187 Serial Error, 190Serial Fast, 187 Serial Get, 189 Serial InputS, 190 Serial Open, 186 Serial Out, 189 Serial Parity, 188 Serial Send, 189 Serial Slow, 188 Serial Speed, 188 Serial XI89 Set Bob, 120 Set Buffer, 48 Set Curs, 97 Set Dir, 176 Set Envel, 149 Set Font, 102 Set Input, 181 Set Line, 109 Set Menu, 168 Set Paint, 109 Set Pattern, 109 Set Rainbow, 82 Set Slider, 100 Set Sprite Buffer, 116 Set Tab, 34 Set Talk, 155 SetTempras, 108 Set Text, 102 Set Wave, 149 Set Zone, 131 Sgn,61Shade On, Off, 94 Shared, 41 Shift Down, 84 Shift Off, 85 Shift Up, 84204ParancsmutatóShoot, 147Show,127Sin, 62Sort, 27SpaceS, 33Spack, 87Sprite, 116Sprite Base, 197Sprite Col, 130Sprite Off, 117Sprite Update, 117Spritebob Col, 130Sqr,61Start, 45StrS, 33StringS, 32Swap, 63Synchro, 146System, 58TabS, 33Tan, 62Tempo, 153Text, 101Text Base, 103TextLenght, 103Text Styles, 103Title Bottom. 91Title Top, 91Track Load, 154Track Loop On'Off, 154Track Play, 154Track Stop, 154True, 36Under On'Off, 94Unpack, 88Update, 126Update Even-, 146 UpperS, 32 Using. 92 ValS, 33 Varptr, 193 View, 70 Voice, 153 Volume, 148 Vrev, 125 Vrev Block, 114 Vscroll, 99 Vslider, 100 Vumeter, 153 Wait, 36 Wait Key, 172 Wait Vbl, 77 Wave, 150 Whi!e...Wend, 54 Wind Close, 90 Wind Move, 90 Wind Size, 90 Windon, 90 Windopen, 89 Window, 90 Window Font, 89 Windsave, 89 Writing, 94 X Bob, 123 X Curs, 97 XGr, 106 X Graphics, 104 X Hard, 119 X Menu, 163 X "Mouse, 128 X Screen, 119 X Sprite, 118205ParancsmutatóX Text, 103 Y Bob, 123 Y Cure, 97 Y Gr, 106 Y Graphics, 104 Y Hard, 119 Y Menü, 163 Y Mouse, 128 Y Screen, 119 Y Sprite, 118 Y Text, 103 Zone, 132 ZoneS, 98 Zoom, 85206FüggelékA.függelék HangszíntáblázatOktáv	0	i	2	3	4	5	6	7Hang	ÉrtékC	1	13	25	37	49	61	73	85c#	2	14	26	38	50	62	74	86D	3	15	27	39	51	63	75	87D#	4	16	28	40	52	64	76	88E	5	17	29	41	53	65	77	89F	6	18	30	42	54	66	78	90F#	7	19	31	43	55	67	79	91G	8	20	32	44	56	68	80	92G#	9	21	33	45	57	69	81	93A	10	22	34	46	58	70	82	94A#	11	23	35	47	59	71	83	95B	12	24	36	48	60	72	84	96AURUM: AMOS a Kreátor207FüggelékB.fDggelék Scankódábrave00ín ^	0<J	99		M	1 ______ 1	M			[>•	*		N	N	N	CO		sfi	fl1	ín	H <-l	Irt	H <?	r^ín	aH	^<r	a<r	VOín	9^	N	<T>	ín		M	n	«	M	N	co 1	<3"		N	m|	ín	p.	N	r»	«	fl"	H	m	ín	VO(Ű	N	>*	N		S	M	ín	ín	N	ín	H		0V	«	ín	V	H	<f	CG		M	M	ín	1 m l	H f*	M 1 M  1	c*«•	N	H *ű	NW	co*	H	H	•		«	<£ «			Az emelóbillentyüknek nincs scan-kódjuk.208FüggelékC.függelék  ASCII kódtáblázat Hexa     0       l       2       3.        4567 Q012          34567i1617181920212223232333435        3637        3839012345674S499051525J35+55C-ABCDEFG6465666768697071sPQRSTUVH808J.8283848586876-l abcdef96   97   98   99  100  101  102  1031 P q I1 S t U V W112  113  114  115  116  117  118  119209FüggelékHgxaQ1234567DDDDDDDDIMP         JWt.128129130131132133134135DDDDDDDO144  145  146  147  148  149  150  151* i *£*¥! §160161162163164165166167B176  177  178  17g  ISO  181  182  183ÁÁÁSftfií?192  193  194  195  196  197  19S  199D208209210  211  212  213  214  215224225226  227  228  229  230  2313ÍYÓÓÓ3ÖD240  241  242  243  244  245  246  247210FüggelékHexa    8       9      AC      D      E       FK         TAB       LF        VT       FF         ^         5£        Sí l         91£lli21314igESC 24        252ö        2728293031(5 '*+,-./40414243444546478 9 l J < = > ?*6&_£$5960.616263HIJKLHNO7273        747J76777879XYZÍ\] A_S8g29g9122939495hi j ki nno104  105  106  107  108  109  110  111xyzíl120     121      122      123      124      125     126     127211Függelék8   9ABCDE   FDDDDDDDDra136137138139140       141      142      143DDDDQDDD«i152        153     154      156       156      157       158      159A168169170  171  172  173  174  175BD184  ISI  186  187  188  1S9  190  191ÉÉÉEÍÍÍi200  201  202  203  204  205  206  207ÖÚÚÚÜY^R216217218219      220221      222     223eééeili i232  233  234  235  236  237  238  239248  249  290  2S1  252  253  254212Irodalomjegyzék1. .AMOS Programming LanguageMandarin Software 19902. AMOS The Kreátor User GuideMandarin Software 19913. What's new in version 1.3?Mandarin Software 19914. About Amos 1.4Mandarin Software 19925. The .AMOS Club NewsletterThe .AMOS Club, 1 Lower Moor, Whiddon Valley, Bamstaple, N.Devon.EX32 8NW6. .AMOS 3D User GuideMandarin Software 19917. .AMOS Compiler User GuideMandarin Software 19918. TOME User GuideThe .AMOS Club, 1 Lower Moor, Whiddon Valley, Bamstaple, N.Devon.EX32 8NW9.  .AMIGA Hardware Reference ManualAddison Wesley 1989213 TartalomjegyzékBevezetés.................................................................................................................................................3Köszönetek..............................................................................................................................................51. Az elindulás előtt................................................................................................................................71.1.Az AMOS föbbtulajdonságai.........................................................................................7l .2.Biztonsági másolat.........................................................................................................7l .3.A program indítása.........................................................................................................72. Az AMOS képernyői..........................................................................................................................92.1. Az Editor.......................................................................................................................92.1.1.Menuablak...............................................................................................92.1.2. Információs sor........................................................................................112.1.3. Szerkesztő ablak......................................................................................122.1.3.1. Program kimentése, betöltése............................................122.1.3.1.1. A standard fájl szelektor..............................122.1.3.1.2. A kérdező.....................................................142.1.3.1.3. Egy program kimentése...............................142.1.3.1.4. Egy AMOS Basicprogram betöltése.................................................................142.1.3.2. A programlista scrollozása................................................152.1.3.3. Keresés-behelyettesítés......................................................152.1.3.4. Szövegblokk-müveletek....................................................162. l .3.5. Más program a memóriában.............................................162.1.3.6. Irányító billenytük.............................................................182.1.3.7. Billentyűzet makrók..........................................................202.1.3.9. Help...................................................................................222.2. Direkt mód....................................................................................................................222.3. Multitaszk......................................................................................................................223.Az AMOS Basic alapelemei................................................................................................................253.1.Váhozók..........................................................................................................................253.1.1.Egész típusú változók...............................................................................253.1.2.Valós típusú változók................................................................................253.1.3.String változók..........................................................................................253.1.4.Változók értékadása..................................................................................263.2.Tömbök..........................................................................................................................263.2.2.Tömb müveletek.......................................................................................26216Tartalomjegyzék3.3.Konstansok.................................................................................................................273.4.Operátorok..................................................................................................................283.4.1.Aritmetikai operátorok.........................................................................283.4.2.String operátorok..................................................................................303.5.String müveletek.........................................................................................................303.6.Paraméterek................................................................................................................343.7.Adatok........................................................................................................................343.8.Egyébb parancsok.......................................................................................................364.Az AMOS Basic különlegességei....................................................................................................394.1.Eljárások.....................................................................................................................394.1.1.Eljárások változói.................................................................................404.1.2.Paraméterezett eljárások.......................................................................414.1.3.Eljárásból visszakapott érték................................................................424.1.4.Lokális adatok......................................................................................424.l.J.Kilépés az eljárásból.............................................................................424.2.Memóriabankok.........................................................................................................434.2.1.Bankok iétrehozása.törlése...................................................................434.2.2.Bank betöltése, kimentése....................................................................454.2.3. Bankok cseréje.....................................................................................474.3.Programhívás..............................................................................................................474.4. Változók számára fenntartott hely.............................................................................485. A programstruktúra alapelemei......................................................................................................49S.I.Cimkék és sorszámok..................................................................................................495.2.Ugrások.......................................................................................................................495.3. Szubrutinok................................................................................................................505.4.Feltételvizsgálat..........................................................................................................515.5.Ciklusok.....................................................................................................................535.6.Hibakezelés.................................................................................................................555.7. Nyomkövetés.............................................................................................................575.8.Egyéb irányító parancsok...........................................................................................576. Matematikai   funkciók..................................................................................................................616.1.Standard matematikai funkciók.................................................................................616.2.Trigonometria............................................................................................................626.3.Számok manipulálása.................................................................................................636.4. Véletlenszámok..........................................................................................................646.5.Számok átalakítása.....................................................................................................656.6.Felhasználói függvények............................................................................................65216Tartalomjegyzék7.Képernyők...............................................................................................................................677.1.Képernyő módok................................................................................................677.2. A képernyők manipulálása................................................................................687.2.1.Létrehozás-megszüntetés..............................................................687.2.2.Betöltés-kimentés.........................................................................707.2.3. A képernyő és tartalmának mozgatása........................................717.2.4. A képernyő színei.........................................................................737.2.5.A képernyő törlése........................................................................757.2.6.Dual Playfield...............................................................................757.2.7.Duplán tárolt képernyő................................................................767.3.Képernyőhöz kapcsolódó funkciók....................................................................777.4.Különleges effektusok........................................................................................817.5. A copper programozása......................................................................................857.6. A képernyő tömörítése.......................................................................................878.Ablakok és szögvegek..............................................................................................................898.1. Ablakok.............................................................................................................898.2.SzövegInputOnput............................................................................................918.3. A szöveg tulajdonságai......................................................................................938.4. A kurzor és funkciói...........................................................................................958.5.Speciális szövegfunkciók...................................................................................988.6.Csusztató jelek...................................................................................................998.7.Grafikus szöveg..................................................................................................1008.8.ÁtaIakító funkciók.............................................................................................1039. Grafika....................................................................................................................................1059.1.Szinek.................................................................................................................1059.2.Rajzoló utasítások..............................................................................................1059.3.Kitő!tött alakzatok..............................................................................................1079.4.Fejlett technikák.................................................................................................1089.5.Háttér grafika.....................................................................................................1109.5.1.Ikonok...........................................................................................1109.5.2.Képernyő blokkok........................................................................11210. Mozgatható tárgyak..............................................................................................................115lO.l.Spriteok............................................................................................................11510.l.i.Sprite paletta...............................................................................11510.1.2.A sprite-ok megjelenítése...........................................................11610.1.3. Sprite bank készítése................................................................118102 Bobok  ................................................................................................119217Tartalomjegyzék10.2.1. Koordináta konverzió................................................................11910.2.2.  Bobok megjelenítése..................................................................12010.2.3. A bobok forgatása......................................................................12510.3.  Egyéb parancsok.............................................................................................12610.4.  Atárgyak külső vezérlése...............................................................................12710.4.1..Az egér használata.....................................................................12710.4.2. A botkormány használata..........................................................12910.5. Ütközésvizsgálat..............................................................................................12910.5.l.Ütkőzésvizsgálat tárgyak között...............................................13010.5.2. Ülközésvizsgálat egy megadott terűién.....................................13110.6. Animáció.........................................................................................................13210.6.1.  Animációs csatornák.................................................................13210.6.2. Animációs parancsok................................................................13311.  AMAL...................................................................................................................................13711.1.  AMAL utasítások............................................................................................13711.2. .Az AM.AL programozása................................................................................13811.2.1..Az AMAL regiszterei................................................................13811.2.2.  Az .AM.AL operátorai................................................................13911.2.3.  AMAL parancsok, funkciók.....................................................13911.2.4.  Auloteszt....................................................................................14211.2.5. .Az .AM.AL hibaüzenetei............................................................14311.3. .Az animációs csatornákhoz rendelhető tárgyak..............................................14411.4. Az AMAL kapcsolata a Basic-kel..................................................................14511.5. Túl a 16 csatomán...........................................................................................14612. Hangészene..........................................................................................................................14712.1. Egyszerű hangeffektek....................................................................................14712.2.  Hangcsatornák.................................................................................................14812.3. Egy hang megszólaltatása...............................................................................14812.4.  Hangminták.....................................................................................................15112.5. Zenék...............................................................................................................15212.6.  Beszéd..............................................................................................................15412.7. Szűrő................................................................................................................15513.  Menük...................................................................................................................................15713.1. Egyszerű menü készítése.................................................................................15713.2.  Fejlett menük készítése...................................................................................15913.3. Alternatív stílusú menük készítése..................................................................16413.4.  A menük olvasása..........................................................................................165218Tartalomjegyzék^13.5. Menük, menüpontok mozgatása........................................................................16713.6.  Menü rövidítések................................................................................................16914. Billentyűzet..............................................................................................................................17115. Lemezkezelés...........................................................................................................................17515.1. Egyszerű lemezmüveletek..................................................................................17515.2. Szekvenciális fájlok...........................................................................................17815.3.  Véletlen elérésű fájlok........................................................................................18116.  Egyéb perifériák.......................................................................................................................18516.1. Printer.................................................................................................................18516.2. Portok.................................................................................................................18516.3.  Soros Port...........................................................................................................18616.3.1.  A soros port megnyitása zárása....................................................18616.3.2.  A soros port paraméterei..............................................................18716.3.3. Átvitel a soros porton keresztül....................................................18916.3.4. A soros port ellenőrzése...............................................................19017. Gépi kód alkalmazása..............................................................................................................19117.1.  Memóriamanipuláció.........................................................................................19117.2.  Bitmüveletek......................................................................................................19317.3. Rendszer könyvtárak használata........................................................................19417.4. Gépi kódú programok........................................................................................19617.5. A Basic munkaterülete.......................................................................................197Parancsmutató................................................................................................................................199Függelék.........................................................................................................................................201A.függelék Hangszíntáblázat.....................................................................................201B.függelék Scankódábra............................................................................................202C.függelék   ASCII kódtáblázat..................................................................................203Irodalomjegyzék.............................................................................................................................207Tartalomjegyzék............................................................................................................................209219
