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KOMMANDON

AUTO
CHANGE
CLEAR
CONT
DEL
DIR
DISP
ED
EX
FIND
FOR-NEXT
HELP
JOB
KEY
LIB
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NEW
OLD
PEEK
PEW
POW
REN
RESUME
SPOOL
STACK
START
SYS
TAB
TIME/NOTIME
TRACE
VAR
O (LIST)

FUNKTION

AutomatisK radnumrering
Ändring av variabelnamn eller -typ
Omställning av HEAP-peKare
Aterstart av avbrutet program
MaKulering av rader i program
BiblioteKslista til I 8" flexsKiva
DireKtlistning av sKivfiler på sKärmen
Editering aven eller flera programrader
UrKoppling av SUPER SMARTAIDS funKtioner
SöKning på Variabelt sträng eller radnr
Användning av FOR NEXT loop som Kommando
Listning av viKtiga funKtioner i SMARTAID
AutomatisK Körning av program
Definiering av egna tangentfunKtioner
BiblioteKslista till 5" flexsKiva
Programlistning på sKärm och yttre enhet
Omställning av BOFA-peKare
Aterstäi Ining av programpeKare
Listning av arbetsminnet
Listning av ett 16 bitars ord från minnet
Laddning av ett 16 bitars ord till minnet
Omnumrering och flyttning av programrader
Aterstart av program efter avbrott
DireKtlistning av sKivfil till sKrivare
Omställning av STACK-peKare
Start från viss del av program
Listning av viKtiga systemdata
Ställning av TAB-värden för högerpil
Ställning/visning av realtidsKlocKa
Listning av radnummer/rader vid Körning
Listning av variabler i program
Programlistning (samma som LIST)
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INLEDNING
------------------

SMARTAID til l ABC80 har funnits sedan 1978-79.
Den första versionen innehöll grundläggande
funKtioner för bildsKärmsredigering med mar
Kör (cursor) förflyttning och den innehöl I
ett program på 1 Kilobyte masKinKod. Grundver
sionen förbättrades och försågs med nya fines
ser i SMARTAID 2 och 3.

SUPER SMARTAID (vers 1) omfattar ca 10 K prog
ram och har dessutom ett eget arbetsminne
(CMOS RAM) med batterimatning för permanent
lagring av oliKa variabler.

Med SUPERSMARTAlD får man nya och Kraftfulla
redigeringshJälpmedel som gör ABC80 Jämförbar
med avsevärt mer avancerade masKiner. Man Kan
t ex med Kommandot 'DISP' lista en fil direKt
på sKärmen utan att gå via inladdat program.
Man Kan därefter överföra rader från sKärmen
til I program-minnet och därigenom enKelt och
snabbt Kombinera rutiner från sKilda program.

Med Kommandona 'TLOAD, TSAVE och TMERGE' Kan
man sKapa textfiler direKt i datorns program
minne (= ett inbyggt ordbehandlingsprogram)
och därigenom t ex framställa Kommenterade
programlistor som Kan sKrivas ut direKt från
flexsKivan med Kommandot 'SPOOL'.

Man Kan ocKså t ex Kontrollera om .BAS- eller
seKventiella filer innehål ler rätta data och
vid behov redigera filerna.

Med de s K KEY-funKtionerna Kan man definiera
egna Kommandon (t ex RUN START RETURN) som
sedan verKställs genom en enda tangentnert
rycKning. Man Kan med KEY-funKtionerna ocKså
byta tecKen på tangenterna så att a sKrivs som
A, så att A, Ä och ö Kommer på de gamla plat
ser'na" etc.

SUPER SMARTAID Kan ocKså vara til l nytta för
den icKe datorKunniga operatören. Det är näm
ligen mÖJligt att sKapa s K JOBBSTRöMMAR som
innehål ler ett antal Kommandon som successivt
utförs, t ex start av BASIC-program, initie
ring med startparametrar etc, allt helt auto
matisKt. Jobbströmmen Kan dess-utom lagras på
en speciel I fil som ~addas och Körs vid påslag
av ABC80.



ALLMÄNT
--------------

INSTALLATION
------------------------

Ingen av SMARTAID-versionerna stJäl något
arbets minne från användaren. Programvaran
ligger i separata minneskapslar av PROM-typ
och är adresserade t i I I l ed i g t u trymme i
ABC-80:s Minneskarta.

Det kan hända att andra yttre enheter och
tillbehör är adresserade på samma sätt. Det är
viktigt att kontrollera detta vid inkoppling
av SMARTAID. En metod är att koppla in en
enhet i taget och - om kollision skulle int
räffa - undersöka om enheten kan adresseras
om.

SUPER SMARTAID är anpassad til l TKN 80 och en
del andra standard-tillbehör.

SMARTAID använder en intern minnesstruktur som
innebär att programminnet ligger i flera lager
under varandra. SMARTAID "bläddrar" i detta
minne <s.K. bankswitching). SMARTAID behöver
därför inte använda allt ledigt utrymme i ABC
80.

Så t.ex. är 2 K ledigt i utrymmet för TKN 80
skärmminne och 1 K för IEC-optionent viqare 1
K fr.o.m. minnesadress 29696.

OBSERVERA
AdresseringstekniKen måste användas även för
printerrutinen. Yttre enheter som printer
PROMt Centronicskort etc. styrs därför prog
ramvarumässigt från SMARTAID så länge denna är
ansluten.

Slå från nätspänningen och koppla bort ev ytt
re enheter från ABC80:s tangentbord. Skruva
bort de bakre gummi fötterna under tangentbor
det. Tryck försiktigt fast SUPER SMARTAID på
den 64-poliga busskontakten. Akta kontaktstif
ten i ABC80 så att de inte bockas. Skruva fast
gummi fötterna igen så att SMARTAID fixeras
mekaniskt. Koppla in ev yttre enheter. Slå på
spänningen och tryck på RESETKNAPPEN.

På skärmen skall nu skrivas:

SUPER SMARTAID Copyright OWOCO 1983
SMARTAID

Den undre radens 'SMARTAID' är en s k PROMT
som ersätter det ABC80 som visar att datorn
väntar på kommando från tangentbordet.
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TEKNISKA DATA
--------------------------

INITIERING
--------------------

MANUELL
INITIERING

FRANKOPPLING

AUTOSTART
------------------

SUPER SMARTAID upptar plats i ABC80:s ROM-
minne mel lan adresserna 16384-22527 och
30720-31743 t totalt 7166 bytes (se minnesKar
tan i ABC80 bruKsanvisning). SMARTAID använder
inte RAM-minnet och inKräKtar därför inte på
utrymmet för användarprogram.

StrömförbruKningen är nominellt 220 mA från
ABC80:s 5 V-spänning.

SUPER SMARTAID initieras automatisKt i fölJan
de fall:

vid påslag av nätspänningen
vid RESET eller PRINT CALL(O)
vid återgång från DOS med "~ BAS"
vid direKt läsning av SMARTAIDS PROM
samt i vissa fall när datorn "gått vilse" på
grund av fel i program el ler masKinvara.

Vid initieringen sätts SUPER SMARTAIDS
system-variabler til I sina default-värden.
Variablerna lagras i CMOS RAM- minnen med bat
teribacKup.

Initieringen Kan ocKså sKe manuellt med: PRINT
CALL(16384) (RET)

Därvid görs ingen autostart (se nedan).
Befintligt program i datorn påverKas inte utan
Kan Köras direKt med RUN.

SMARTAID Kan Kopplas bort med Kommandot

EX (exi t)

varefter ABC80 fungerar som i originalutföran
det med undantag för yttre printerrutiner.

Befintligt program i datorn påverKas inte utan
Kan Köras direKt med RUN.

Vid automatisK initiering gör SMARTAID ett
försöK att ladda oc~ Köra programmet 'SUPER.
JOB' (om flexsKiveenhet är inKopplad). Detta
program Kan t ex innehål ler en Jobbström som
läser in och startar önsKat BASIC-program.
'SUPER.JOB' besKrivs närmare längre fram.



SYSTEMINFORMATION
----------------------------------

Kommandot SYS ger ett antal uppgifter om ABC
BO och SUPER SMARTAID.
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PROC

VAR

FREE

BOFA

EOFA

HEAP

STCK

VROT

RAM

BKGD

CMOS

DVRT

TIME

DEVICE

Antalet byte som programmet upptar i användar
minnet.

Variablernas utrymme i minnet. Programmet
måste först köras så att dim. av variblerna
sker.

Ledigt utrymme i minnet.

Adressen där användarprogrammet börJar.

Adressen där programmet slutar.

Första lediga minnesadress efter program och
variabel area.

Första upptagna adress efter programmet.

Adressen för variabel listans start.

Startadress för primärminnet (beror av min
nesu tb yggnaden) •

Adress för ev bakgrundsJobb.

Startadress för SUPER SMARTAID:s lediga RAM-
minne.

Startadress för enhetslistan.

Tiden i tim, min, sek när SYS-kommandot gavs.

Lista på yttre enheter som är reserverade i
ABCBO.
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BI LDSI(;~RMSED I TOR
--------------------------------

SUPER SMARTAID har en avancerad bildsKärmsedi
tor som mÖJliggör en Kraftful I redigering av
både program och textfiler.

MarKören Kan fritt förflyttas över hela sKär
men och valfria delar Kan i godtycKlig ordning
läsas in i ABC80:s arbetsminne. De inlästa
delarna Kan ingå i nya programrader el ler
fungera som Kommandon. Editorn kontroi lerar
att inte radlängden blir större än 118 tecKen.

Iver. 2 Kan bl.a. hastigheten på tecKenrepe
tionen ändras. (Se sid. 23).

Editorn manövreras med fölJande Kommandon:

CTRL-A
CTRL-S
CTRL-Z
CTRL-W
CTRL-Q

CTRL-L

CTRL-L,CTRL-L

CTRL-D

CTRL-U

HöGERPIL=
CTRL-I

MarKörflyttning till vänster utefter raden.
Markörflyttning til I höger utefter raden.
MarKörflyttning neråt.
MarKörflyttning uppåt.
Flyttar markören varannan gång til I första,
varannan gång til I sista textraden på sKär
men.

OBSERVERA
Inga av ovanstående Kommandon påverKar inmat
ningsbufferten.

Rensar bildsKärmen från marKören och nedåt,
såvida inte detta område är tomt då hela sKär
men rensas. MarKören placeras då på översta
raden och inmatningsbufferten töms. Inmat
ningsbufferten töms inte om endast området
under marKören rensas.

CTRL-L två gånger i fölJd rensar således all
tid hela sKärmen, ställer marKören på övre
raden och nollställer inmatningsbufferten.

Raderar tecknet under marKören och flyttar
resten av raden ett steg til I vänster.

Raderar tecKnet till vänster om marKören och
flyttar marKören och,resten av raden ett steg
t i Il vänster.

Matar in tecknet under marKören i inmatning~

bufferten och flyttar marKören ett steg till
höger.



TAB värde

VÄNSTERPIL=
CTRL-H

CTRL-P

CTRL-V

CTRL-B

CTRL-Ä

På en tom rad tabulerar högerpil marKören 8
steg åt gången (defaultvärde) til Is text påt
räffas eller raden har blivit 118 tecKen lång.
Tabvärdet Kan ändras med:

EX: TAB 22.

Tar bort tecKnet til l vänster om marKören från
inmatningsbufferten och flyttar marKören ett
steg till vänster.
OBSERVERA
Det tecKen marKören står på finns INTE med i
inmatningsbufferten!

Sätter in ett mellanslag till höger om marKö
ren, flyttar resten av raden ett steg till
höger och ställer editorn i INSERT-mode. Vid
följande insKrivning från tangentbordet sKjuts
raden automatisKt till höger. INSERT-mode
avbryts med HöGERPIL eller nytt CTRL-tecKen.

Flyttar marKören til l närmaste dubbla mellans
lag. Passerade tecKen matas in i bufferten.

Normalt Kommer man med CTRL-V till radens
slut. Om det inte finns två mellanslag före
efterföljande radnummer, Kan två programrader
matas in i bufferten vilKet normalt ger ERROR.
Om antalet tecKen till närmaste dubbla mel
lanslag är större än 118, spärras Kommandot.

SKriver ut inmatningsbufferten pi sKärmen för
Kontroll före överföring till ABC80:s arbets
minnet. Raden sKrivs alltid ut från vänster
marginal oavsett var på raden marKören står.

Raderar inmatningsbufferten utan att flytta
marKören.
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KOMMANDON I SUPER SMARTAlD
----------------------------------------------------

HELP

Ger en minneslista över Kommandon och funKtio
ner i SUPER SMARTAID. Från och med BYE och
framåt är Kommandona desamma S~ i ABC80 men
med delvis utöKade och förbättrade funKtioner.
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AUTOMATISK RADNUMRERING
----------------------------------------------

AUTO

AUTO r

AUTO tS

AUTO rtS

Ger automatisK radnumrering med första radnr
10 och stegvärdet 10. Om program finns i
arbetsminnet när Kommandot ges, startar numre
ringen med sista radnumret + stegvärdet. Rad
nummer och steg värde måste vara heltal större
än no l l •

Autonumrering med börJan på r och med steg
värdet 10.

Autonumrering med börJan på 10 (el ler sista
raden + s) och med stegvärdet s.

Autonumrering med börJan på r och med stegvär
det s.

AUTO-funKtionen fortsätter att vara initierad
även vid ERROR. Efter Korrigering av raden med
bildsKärmseditorn fortsätter den automatisKa
numreringen.

AUTO r och AUTO r,s Kan användas MELLAN
befintliga radnummer. SUPER SMARTAID Kontrol
lerar att befintliga nummer eJ sKrivs över
el ler PASSERAS. Om upptaget nummer påträffas
avslutas AUTO-funKtionen automatisKt t det
finns alltså ingen risK för att det uppstår
oreda i radnumreringen.

AUTO-funKtionen avslutas med RETURN omedelbart
efter radnumret.(eller i senare variantert
ver. 2, med CTRL-X + RETURN i TXT-filer).

Exempel AUTO ger: 10 REM
20 REM
30 REM

AUTO, 2 ger: 10 REM
12 REM
14 REM

DELETE
------------

AUTO 7 ger: 7 REM
17 REM
27 REM

AUTO 3,6 ger: 3 REM
9 REM
15 REM

DEL rl

DEL rl-

DEL -r2

DEL r o l - r 2

Tar bort rader ur programminnet.

Tar bort raden med nummer rl.

Tar bort alla rader fr o m rl till programmets
s l ut.

Tar bort alla rader från programmets börJan
t o m r2.

Tar bort alla rader fr o m rl t o m r2.
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OMNUMRERING OCH BLOCKFLYTTNING
------------------------------------------------------------

SUPER SMARTAID har en avancerad omnumrerings
funKtion som ocKså tillåter flyttning av hela
programblocK. SUPER SMARTAID KontroI lerar att
inga rader sKrivs över. Vid försöK ges ERR O
på första upptagna radnummer.

REN

REN r

REN ,s

REN r,s

REN r- FROM
rl-r2

Omnumrerar hela programmet med start på 10 och
med stegvärdet 10.

Omnumrerar alla rader med start från r och med
stegvärdet 10.

Omnumrerar alla rader med start från 10 och
med stegvärdet s.

Omnumrerar alla rader med start från r och med
stegvärdet s.

Omnumrerar rader TILL nya nummer med start på
r och med stegvärdet 10 FRAN ursprungliga rad
nummer rl-r2 (detta innebär en flyttning av
blocKet rl-r2 til I r och framåt).

REN r,s FROM
r·l-r2 Omnumrerar rader t i I I nya nummer med star·t

på r och med stegvärdet s från ursprungliga
rader rl-r2.

Exempel 10 REM 1 10 REM 1
20 REM 22 BI i r- efter omnumrering 50 REM 55555
30 REM 333 med REN 100, 1 FROM 20,40 100 REM 22
40 REM 4444 101 REM 333
50 REM 55555 102 REM 4444

Det tar en viss tid att lära sig den avancera
de formen av omnumrering och blocKflyttning.
Ett minnesstöd Kan vara fölJande:

Först sKriver man de radnummer/stegvärde TILL
vilKa raderna sKall flyttas, från (FROM) de
g am I a r·adnumren.

PROGRAMLISTNING
-----------------_._--- --------

SUPER SMARTAIDS listfunKtion har ett antal
tidsbesparande finesser. Listan Kan scrol las
uppåt och nedåt med högerresp vänsterpil.
Listningen avbryts automatisKt vid sKrivning
på tangentbordet. Man behöver alltså inte
använda CTRL-C el ler RETURN.
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LIST

Ll

0-

O rl

O r·l-

O -r-z

O rl-r2

Listar de senast listade radnumren.

Se LIST

Listar programmet från börJan.

Listar rad rit

Listar fr o m rad rl och framåt.

Listar från börJan t o m rad r2.

Listar fr o m rad rl t o m rad r2.

LIST-filnamn

Exempel

SMARTAID Kan ocKså lista hela el ler delar av
programmet på sKrivare, flexsKiva el ler Kas
sett. Därvid Kan samma radbenämningar som ovan
användas med tillägg av filnamn.

LIST- PR: SKriver ut hela programlistan på
printer.

O 25-100 PR: SKriver ut rad 25-100 på printer.

O 900- DR1:SUPERAID.EXT

Sparas från rad 900 til l slutet, på filen 'SU
PERAID.EXT' i DR1:.

Enbart LIST eller O (utan bindestrecK) funge
rar inte i samband med yttre enheter.

VAR

Listar alla variabler som används i program
met, sorterade i boKstavsordning.

Exempel

VAR (rl-r2)

CHANGE Vl TO V2
===============

CHANGE (rl-r2)
Vl TO V2

Exempe l:

A(,) D%() Fl~ F~ F% Y% etc.

Listar alla variabler som föreKommer inom ang
ivet intervall. (För användning av parenteser
omKring radintervall, se SYNTAX.)

Ändrar variabeln Vl till V2 i hela program
met.

Ändrar variabeln Vl til l V2 inom angivet rad
nummerinterval l. (För användning av parenteser
omKring radintervall, se SYNTAX.)

CHANGE (10-100) A~ TO B~ Ändrar variabeln A~

till B~ mel lan raderna 10 - 100.
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CHANGE A TO A% Ändrar flyttaIsvariabeI till heltalsvariabel i
he I a programmet.

OBSERVERA
ABC80 accepterar vissa felaKtigheter vid han
tering av heltal. Detta Kan ge upphov til I
situationer som SUPER SMARTAID inte godKän
ner.

Exempel En rad som

måste göras om till

10 ;A%B%C%

10 ; A% ; B% C%

FIND parameter·
----------------------------

innan den Kan ändras till 10 ; A ; B ; C

FIND "Sträng"

Exempe I:

FIND Variabel

SöKer i programmet efter angiven parameter och
visar aKtuell rad.

Raden Kan EDITERAS direKt med samma kommandon
som i ED.

Efter RETURN fortsätter söKningen och nästa
rad skrivs ut på sKärmen.

Al la tecken är tillåtna. Stavningen måste vara
kor-r-ek t .

FIND "INP" kan exempelvis resultera i att föl
Jande sKrivs ut:

60 REM * PRINT INPUT FEMTIOSEX *
126 ;INP(56)

medan FIND "INPC" endast sKulle resultera i
rad 126.

T ex At A%t A~t B%CX%) etc.

Tecken i strängar el ler REM satser visas inte!

FIND Radnummer Endast radnummer INUTI raden sKrivst t ex
efter GOTO t GOSUB etc.

FIND Crl-r2)
parameter Som ovan men endast inom angivet radinterval I.

CTRL-C eller
Kommando avbryter FIND-funKtionen och Kopplar in bild

sKärmeditorn.
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ED rl
=====

Editering av rad rl på samma sätt som i ABC80.
CTRL-R, CTRL-E och CTRL-V Kan dessutom använ
das.

ED (rl-r2)

CTRL-C

FOR-TO-NEXT
----------------------

Exempel

TEXTFIL
--------------

INSKRIVNING

Editering av radnumren rl-r2, en rad i taget.
När en rad är Klar sKrivs nästa rad automa
tisKt ut på sKärmen.

avbryter ED-funKtionen och Kopplar in bild
sKärmseditorn.

Tillåtet som Kommando, dvs utan radnummer.

Efter stopp i programmet Kan variabelvärden
KontroI leras, beräKning e dyl utföras med
variablerna och programKörningen fortsättas
med de nya värdena.

FOR I = 1 TO 10 : AX(I)="Detta är rad"+NUMX(I)
: NEXT I

(Ger variablerna AX(1)-AX(10) värdet "Detta är
rad 1" (2, 30.s.v.».

FOR I = 1 TO S : ; AX(I) : GET QX : NEXT I

(SKriver ur variabelvärdena från AX(l)-AX(S)
på sKärmen).

SUPER SMARTAID innehåller rutiner för läsning,
sKrivning och redigering av textfiler.

SMARTAID fungerar i detta avseende som en
Kraftfull texteditor, eftersom al la sKärmedi
terings-, vanliga FIND- och LIST-Kommandon Kan
användas.

Vid start av insKrivning i text-mode används
fölJande seKvens.

NEW (el ler SCR eller RESET)
10 * (Radnummer + * initierar textmode)
10 önsKad text sKrivs direKt utan REM etc.

AUTO 20 TextinsKrivningen fortsätter efter de nu
automatisKa radnumren. Om man försöKer
sKriva en rad längre än 128 tKn stoppar
marKören.

30 Texten bör eJ innehålla KontroI ItecKen som
har betydelse för seKundärminnet (filsluts
märKe e dyl).
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40 Textfilen listas som ett vanligt program.
50 raderna omnumreras docK efter varJe TLOAD

Kommando.
25 Det är på vanligt sätt mÖJligt att sätta in

nya textrader mel lan de gamla.
60 <RETURN) el ler CTRL-X avslutar. Iver. 2

sKer avslutning med CTRLX, RETURN medan
endast RETURN ger tom rad.

70 FIND, ED, REN med BLOCKMOVE etc Kan natur
ligtvis användas som vanligt.

TSAVE filn.EXT Lagrar texten på sKiva eller Kassett. Radnum
ren tas bort (Kan Kontrolleras med DISP).

TLOAD filn.EXT läser filen från Kassett eller sKiva till min
net och lägger till radnummer.

TMERGE filn.EXT Ny fil läggs efter den befintliga. Observera
att detta inte är "merge" i vanlig bemärKel
se.

PROGRAMAVBROTT OCH ATERSTART
============================

CTRL-C+CTRL-C

CONT

RESUME

RESUME r

En programKörning Kan avbrytas som fölJd av
något fel, varvid ERR ges, eller medvetet
genom att slå CTRL-C två gånger.

Det Kan i båda fallen vara önskvärt att Kunna
återstarta programmet med bibehållna variabel
värden. Det är dessutom ofta nödvändigt att
undersöKa varför ERR har utlösts.

SMARTAID ger ett antal mÖJligheter til l åters
tart och dessa bör provas i fölJande ordning:

Används efter CTRL-C och vissa ERROR t även i
subrutiner om gosub-stacKen är KorreKt, annars
ges ERR O. Programmet får inte ändras. Variab
ler får listas och deras värden ändras.

Används efter ERR. Aterstart görs från den rad
som orsaKade felet. Fungerar eJ i subrutiner.
Variabler får listas och deras värden ändras.

Används efter ERR när enbart RESUME eJ funge
rar. StartpunKten välJs på lämpligt stäl le
före avbrottspunKten, t ex före ingången till
en subrutin. Variabler får listas och deras
värden ändras.

Med CONT och RESUME återstartar programmet i
STEP-mode, se sid 18. Programmet kan Köras
igång med mel lanslag(el. forts. i STEP mode).
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START r Används efter ERR. Lämplig startpunKt välJs
med hänsyn till felets art. Programmet åters
täl Is för start men variabelvärden bibehål Is.

START r Kan ocKså användas vid programutvecK
ling för att prova moduler var för sig. Varia
belvärden bibehåll~ och Kan ändras men system
variablerna nollstäi Is.

OMSTÄLLNING AV PROGRAMPEKARE
--------------------------------------------------------

Ett program som nollställts med RESET t NEW
eller SCR Kan ofta återvinnas på fölJande
sätt:

OLD

OLD adress

VARNING

NEW
NEW adress

Aterställer programpeKare till senast använda
värden. Programmet Kan då normalt Köras igång
med RUN under förutsättning att adressarean
inte ändrats (t ex genom laddning av annat
program på samma adress).

BOFA sätts till angivet adressvärde (decimalt
eller hexadecimalt) innan återstäI lning av
programmet sKer. Ev program med börJan på den
na adress Kan därefter startas med RUN.

Om felaKtiga värden anges el ler program saKnas
går ABC80 vilse och al la RAM-minnen Kan bli
nollställda - även SMARTAID:s egna minnen (se
även KEY-funKtioner).

Fungerar som NEW i ABC 80 Kompletterad med
mÖJlighet att ange önsKat värde för BOFA.

Kommandot Kan användas tillsammans med STACK
och OLD för att lagra flera samtidiga program
i minnet. När ett program startas med RUN
reserveras utrymme för variabler etc. HEAP
anger därvid slutadressen för det minnesutrym
me som upptas av programmet.

Om NEW + adress sätts til l ett värde högre än
HEAP Kan nytt program på vanligt sätt laddas
in i minnet. Begränsningen ligger i stacKpeKa
ren. (se nedan)

Man växlar program genom att göra OLD + adress
som sätter BOFA till det önsKade programmet
som därefter Kan Köras direKt. Flera program
Kan Köras på detta sätt ett i taget.

För enKelhetens sKull Kan Kommandona och de
fasta adresserna programmeras som KEY-funKtio
ner.



CLEAR

CLEAR offset

CLEAR absolut
adress

STACK adress
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Nolistäi ler variabel listan och stänger al la
filer. HEAP pekaren ställs til I EOFA + 1.

Reserverar utrymme i arean ovanför EOFA (HEAP
= EOFA + 1 + OFFSET). Detta innebär att ett
visst program kan köras stoppas och modefie
ras/utökas utan att variabel listan förstörst

Programmet kan återstartas med RESUME r el ler
START r och med bibehållna variabelvärden
(offsetvärdet måste vara mindre än 32758).

Samma som ovanstående men med HEAP = absolu
tadressen (alltid större än 32758).

Ändrar stackpekaren til I angiven adress. Min
nesutrymmet mel lan BOFA och STACK ger program
mets tillåtna utrymme. överskrids detta av
programmet + variabel listan ges ERR 3.

Efter påslag eller RESET stäl Is stackpekaren
alltid till 52720 för flexskiveenhet och 54255
för kassett.

DIREKT LISTNING AV MINNESINNEHALLET
----------------------------------------------------------------------

PEEK adress Skriver ut angiven adress i primärminnet med
fÖlJande uppställning:

PEEK 32758
dec adress

35
dec värde

8000
hexadr

24
hexvärde

X
ascii-tkn

PEEK

PEEK adrtfiln

Exempel

PEW adress

POW adress

Funktionen är som LIST med samma intervall
beteckningt och mÖJlighet att scrolla etc.

Fortsätter listningen från den adress man slu
tade senast.

Skriver minnesinnehållet på angiven adress
til I yttre enhet (printert flexskivat
kassett).

Al la tangenter utom mellanslagt höger- och
vänsterpil avbryter PEEK.

PEEK 32758 - listar minnesinnehål let på sKär
men från 32758 till minnets slut med start med
de 24 första raderna. Listan scrollas därefter
upp el ler ner med högereller vänsterpil.

(PEEK Word) Visar två bytes som ett 15 bitars
helt~l.

(POKE WORD) Laddar två bytes från angiven
adress med ett 15-bitars tal.
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STEGNING GENOM PROGRAM (Step-mode)
--------------------------------------------------------------------

Med SUPER SMARTAID Kan ett program exeKveras
stegvis rad för rad. Denna funKtion används
vid programutvecKling och felsöKning.

CTRL-C

CTRL-S

CTRL-T

CTRL-D

Sätter SMARTAID i step-mode. Detta marKeras
med ett utropstecKen i marKören.

KOMMANDON I STEP-MODE

(Step) Stegar programmet en rad för varJe
CTRL-S.

(Step-trace) Stegar programmet en rad för var
Je CTRL-T och sKriver på sKärmen det radnummer
som utförs vid nästa nedslag av CTRL-T.

(Step-display) Stegar programmet en rad för
varJe CTRL-D och sKriver ut hela den program
rad som utförs vid nästa nedslag av CTRL-D.

MELLANSLAG

CTRL-C
el ler RETURN

CTRL-SHIFT-O

END

Avbryter step-mode och fortsätter programKör
ningen med normal hastighet.

Avbryter programmet (SMARTAID sKrivs på sKär
men). (se CONT sid 15).

Ger bildsKärmsdump till printer i step-mode.

OBSERVERA
När programmet behöver data från tangentbordet
försvinner trace-raden. När data slagits in
återKommer raden och step-mode fortsätter.

Stänger al la filer. Variabler nollstäI Is eJ.

LIB & DIR (BiblioteK)
------------------------------------------

LIB

LIB drivenr

DIR

DIR drivenr

Visar filer samt Kvarvarande utrymme på 5 1/4"
flexsKivor i båda drivrarna.

Visar filer samt Kvarvarande utrymme på 5 1/4"
flexsKivor i angiven~rive.

Visar filer på 8" flexsKivor i båda drivenhe
terna.

Visar filer på 8" flexsKiva i angiven drive.
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DIREKT LISTNING AV FILER
------------------------------------------------

SUPER SMARTAID innehål ler funktioner för
direktlistning av filer utan att ta program
minnet i anspråk.

DISP filn.EXT

SPOOL filnamn

REALTIDSKLOCKA
----------------------------

TIME htmts

TIME/NOTIME

Exempel

Listar .BAC- t .BAS- eller textfiler på sKärmen
direkt från flexskiva el ler kassett. Filen
stegas fram rad för rad med PIL el ler MELLANS
LAG. Andra tecKen avbryter DISP.

Iver. 2 måste extension alltid anges.

Programrader från sKärmen kan flyttas över
til l programminnet med hJälp av bildskärmsedi
torn. Detta är ett enkelt och snabbt sätt häm
ta in lagrade rutiner til l nya program.

SKriver ut 'filnamn' (endast .BAS-format) från
sKiva direKt på printern.

Medan SPOOL pågår visas i övre högra skärmhör
net en blinKande marKör över ett B (BaKgrunds
funKtion pågår). Ytterligare en marKör visar
att datorn samtidigt kan användas för andra
funKtioner (som inte använder printern) om än
med något längre reaKtionstider.

SPOOL Kan endast avbrytas genom att stäl la
printern offline samt att ge CTRL-C.

SUPER SMARTAID Kan visa ABC80:s realtidsKlocKa
på skärmen.

Stäl ler KlocKan med timmetminuttseKund (måste
utföras vid varJe påslag).

Visar/visar inte tiden på bildsKärmen.

Time modet d.v.s. visning el ler icKe visning
lagras i SMARTAID's CMOS-minne. SMARTAID kom
mer således ihåg om tiden sKal l visas el ler
inte även efter RESET eller då masKinen varit
avslagen.

Tiden kan ocKså anropas från ett program:

10 PRINT CUR(Ot30) ; : Z = CALL(16393)

CUR bestämmer platsen för utsKrift.
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KEY-FUNKTIONER
----------------------------

Exempel

KEY bort

Ett mycKet kraftful lt hJälpmedel i SUPER SMAR
TAlD är definition av egna funktioner på valf
ria tangenter.

KEY-programmering Den allmänna formeln är KEY
tangent = "funKtion"

KEY A = "SYS"

VarJe gång A därefter slås, skrivs SYS på
sKärmen. Med A+RETURN får man SYS-tabel len
utsKriven med endast två nedslag. Att använda
A är docK opraKtisKt eftersom A inte Kan sKri
vas i fortsättningen.

För att radera en KEY-funKtionen sKriver man:

KEY CTRL-F tangent (i exemplet, A), RETURN

CTRL-F (se denna funKtion) gör att efterföl
Jande tangent sKrivs ut med sitt verKliga vär
de och inte med definierad funKtion.

Det är lämpligt att lägga KEy-funKtionerna på
Kontrolltangenter. De som inte är upptagna av
SMARTAID och ABCBO är:

J K N O T Y A ö O E (endast versaler)

KEY
förtecKning

ANVÄNDNING

Vi Kan t ex välJa CTRL-N och sKriver:

KEY _N = "SYS _M"

OBSERVERA
I KEY-mode betecKnas CTRL-tangenten med _ (un
derstryKning). Av ABCBO manualen framgår att
_M (ASCII= 13) = RETURN. Genom att enbart slå
CTRL-N sKrivs alltså i fortsättningen SYS-ta
bellen ut. Detta illustrerar den tidsbesparing
man får med väl vatda KEy-funKtioner.

KEY (RET) ger en lista över de definierade
·funktionerna. FunKtionerna sparas i SMARTAID:s
CMOS-minne. De behöver alltså inte initieras
vid varJe påslag.

KEY-funKtionerna Kan användas som Kommandon,
vid redigering i FIND- och ED-mode samt vid
programkörning i INPUT- och INPUTLINESATSER.
De Kan däremot inte användas i GET-satser
el ler när BASIC-toIKens inmatningsfunKtioner
CALL(5) el ler INP(56) används.
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"RESERVUTGANG" Om programmet i ABCBO gir vilse Kan även SMAR
TAlDS minne ställas om. Det finns di en teore
tisK men mycKet liten chans att KEy-funKtio
nerna ändras si att tangent-bordet blir oan
vändbart (t ex alla tangenter sKriver mellans
lag). Eftersom CMOS-minnet har batteribacKup
hJälper det inte att sli av strömmen, utan en
speciel I procedur miste användas för nolls-
tä l l n ing:

Montera bort SMARTAID.

Gör RESET pi ABCBO.

Anslut SMARTAID igen varvid ingen automatisK
initiering sKer.

SKriv POKE 21030,141 varvid KEY-peKaren nolls
tälls.

Initiera SMARTAID pi nytt med RESET och läs in
KEY-definitionerna.

JOBSTRUMMAR
----------------------

Vid start av ett BASIC-program el ler vid
Kopiering av flexsKivor e dyl bruKar en serie
Kommandon behöva sKrivas av operatören. Med
SMARTAID är det mÖJligt att lagra Kommandon
som en textsträng i en s K Jobström.

JOB "sträng"

Exempel

Detta Kommando exeKverar en Jobström i direKt
mode.

JOB "LOAD LIB _M RUN _M" vilKen laddar och Kör
ett libprogram. Jobbströmmen Kan lagras på en
textfil pi fölJande sätt:

NEW
10 *
10 LOAD LIB _M RUN _M
TSAVE LIB.JOB

JOB filnamn.EXT Laddar och Kör en textfil innehii lande en
Jobström.

CTRL-Y

Exempel JOB LIB.JOB listar biblioteKet.

Alla Kommandon i SMARTAID samt FOR-NEXT-Ioo
par, IFTHEN-ELSE samt alla KEY-funKtioner Kan
användas i Jobströmmar.

Om ett manuellt inslaget tecKen Krävs (t ex
vid hantering av flexsKivor) används CTRL-Y,
vilKet stoppar Jobströmmen och visar marKören
pi sKärmen.

CTRL-C, CTRL-X, POKE 65013,0 eller ERR avbry
ter exeKveringen av Jobströmmen.



22

AUTO START Vid reset eller påslag initieras SUPER SMAR
TAlD automatisKt och filen SUPER.JOB söKs upp
och exeKveras.

SUPER.JOB Kan t. ex. innehålla en Jobström för
programinitiering e. dyl. el ler ett antal
KEY-definitioner, som framstäi Is på fölJande
sätt:

NEW
10 REM <CTRL-F> <CTRL-X> TSAVE SUPER.JOB <RET>
20 _M <RET>
20 KEY O = __ I __Q__L__ÄO-__M" _M <RET>
30 KEY __A = __P__ ÄLOAD>_H__Sd __V< __H__M" M

<RET>

När man sJälv sKal I sKapa JOB-filer är det
värdeful It att förstå logiKen baKom uppbyggna
den:

När SUPER.JOB filen lästs in ser rad 20 ut så
här i minnet:

I Jobfilen marKeras CTRL med 2 understryKning
ar.

SMARTAID söKer upp första _M och utför det som
står tidigare på raden. Detta motsvarar sedan
en manuel I KEY-- definition:

Därmed har KEY-funKtionen CTRL-O blivit defi
nierad och när CTRL-O i fortsättningen slås
utförs instruKtionen till höger om liKhets
tecKnet, varvid fölJande händer:

_I (=högerpil) flyttar marKören ett steg til I
höger. _Q stäl ler marKören i övre vänstra hör
net på sKärmen (om den redan står där stäl Is
den i underKanten av texten, därför flyttas
marKören med _I). _L raderar sKärmen under
marKören, i detta fall hela sKärmen. Ä Rade
rar inmatningsbufferten. O-_M listar program
met från börJan (funKtion iSMARTAID).

CTRL-O raderar alltså sKärmen och listar prog
rammet från börJan.

Rad 10 innehål ler en annan mÖJlighet:

När CTRL-F slås sKrivs? (se CTRL-F funKtio
nen). SMARTAID accepterar nu tecKnen ASCII O 
127. När CTRLX slås försvinner? och Kvar blir
bara ett mellanslag, eftersom CTRL-tecKnen
inte Kan sKrivas på sKärmen.
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Efter CTRL-X fölJer Kommandot för lagring av
SUPER.JOB (drive-nummer Kan specificeras på
vanligt sätt).

ED 10 sKriver raden på sKärmen

CTRL-V flyttar marKören til l radens slut. När
CTRL-X passeras, raderas börJan av
raden och Kvar står TSAVE SUPER.- JOB,

RETURN utför TSAVE-Kommandot.

Man slipper på detta sätt felaKtiga filnamn.

INMATNINGSBUFFERT
----------------------------------

När datorn t ex laddar ett program tar det en
stund innan marKören Kommer tillbaKa. Under
denna tid lagrar SMARTAID insKrivna tecKen i
ett s K tangentbords-minne (type-ahead
buffer). När så småningom tecKnen hämtas från
minnet av ABC-SO sKrivs de ut på sKärmen. Mar
Kören visas inte förrän minnet är tömt.

Datainmatning Kan alltså göras innan marKören
Kommit tillbaKa utan att de inmatade tecKnen
går förlorade.

Program som hämtar data med INP(56) eller
CALL(5) Kan inte utnyttJa inmatningsbufferten.

Inmatningsbufferten Kan före exeKveringen
raderas med CTRL-C, CTRL-X eller POKE 65013,0.

SUPER SMARTAID Ver. 2 medgör ändring av get
rutinens hastighet. Detta medför bl.a. mÖJlig
het til l snabbare el ler långsammare listning
och tecKenrepetering. Hastigheten ändras med;

POKE 20750,s

där s är ett heltal mellan 1 och 255. Lägre
värde på s medför högre hastighet. Vid upps
tart eller reset sätts s till 120.

PRINTERINITIERING
----------------------------------

SUPER SMARTAID Kan hantera printrar via V24-
KontaKten (seriesnitt) eller ABC-bussen (Cent
ronics/- parallellsnitt). OBS yttre printerru
tiner fungerar inte så länge SMARTAID är mon
terad på bussKontaKten.

Printerrutinen måste initieras med ett antal
parametrar. Dessa lagras i CMOS-minnet och
återKommer automatisKt efter påslag och funge
rar därför i praKtiKen som defaultvärden.
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Printerrutinen Kan initieras med ett direKt
Kommando eller med en BASIC-sats, t ex:

LIST- PR:VSA30C72.2 eller

100PEN 'PR:VSA30C72.2' AS FILE 1

ParameterblocKet har fölJan~e format och inne
börd:

v S A 3 O C 7 2 • 2

Första tecKnet överföringstyp

V seriell (V24-KontaKten)
C parallell (buss-KontaKten)

Andra tecKnet Paritet

S space
M marK
E even
O odd

TredJe tecKnet Antal nol I tecKen efter radmatning

A O nol I tecKen
B 2
C 4

Z 50

FJärde tecKnet Antal tecKen/rad

1 40 tecKen
2 72
3 80
5 132
6 158
7 255

Femte tecKnet Hopp över papperets perforering

O O rader
1 1
2 2

9 9

SJätte tecKnet TecKen vid radslut

A eJ CR+LF vid radslut, eJ FF-simulering
B eJ CR+LF vid radslut, FF-simulering
C CR+LF vid radslut, eJ FF-simulering
D CR+LF vid radslut, FF-simulering
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FF-simulering (form-feed, pappersmatning)
innebär att SMARTAID räKnar antalet utsKrivna
rader. När FFinstruKtion (CHR~(12» ges från
programmet sKicKas så många blanKrader till
printern att nästa sida börJar på rätt rad.
FF-simulering används endast när printern
sJälv saKnar FF-funKtion.

SJunde+åttonde tecKnet PappershöJd, antal rader

01 - 99 (normalt stående "A4" tabulatorpapper
är 72)

Nionde tecKnet överföringshastighet, punKten måste vara med •

• 2 300 baud
.4 1200
.5 2400
.6 4800
.7 9600

SUPER SMARTAID:s CMOS-MINNE
------------------------------------------------------

SUPER SMARTAID har ett eget RAM-minne av
CMOS-typ med låg strömförbruKning. Minnet Kan
därför underhållas med ett innbyggt batteri
som består aven acKumulator av nicKel-Kad
miumtyp (NiCad).

Driftstiden är minst 60 dagar utan yttre
strömförsörJning. Laddning sKer automatisKt
när ABC80 är påslagen. Ett helt urladdat bat
teri blir fulladdat på ca 24 timmar. Batteri
matningen Kopplas in så fort matningsspänning
en är för låg. Minnesinnehållet sKyddas därför
inte bara vid frånslag utan även vid spänning
savbrott och andra störningar på nätet.

MinnesstorleK Den totala minnesKapaciteten är 2 Kbytes.
SMARTAID använder ca 800 bytes för egna ruti
ner, bl a en extr~ lång inmatningsbuffert,
lagring av parametrar, KEY-funKtioner, JOB-st
römmar etc. 1 K är ledigt för lagring av data
eller Kortare program. Se Kommandona OLD, NEW
och STACK.

CMOS-adress CMOS-minnet ligger mellan adres
serna 20480 - 22528 i ABC80:s minneslista. Om
ABC80 sKulle spåra ur Kan även data i CMOS-
minnet påverKas (se KEY-funKtioner).

CMOS JEOPARDIZED sKrivs ut vid initieringen om data förlorats.
Key-definitioner och printerparametrar måste
då läsas in på nytt, vilKet enKlast sKer med
JOB-fil från Kassett eller flexsKiva.
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TaKpeKare för
KEY I CMOS-minnet är 255 tecKen avsatta För KEY

FunKtioner. UppgiFt om var taKet För KEY-FunK
tionerna I igger, Får man med:

PEW 21028 (#5224) el ler SYS (CMOS-värdet)

Denna inFormation används om man vill Flytta
taKet För att Få plats med Fler KEY-FunKtio
ner. Kommandot är:

POW 21028, (ny adress)

Den nya adressen Får inte vara större än 22528
ty då Kan ABC80:s DOS-FunKtioner störas.

SYNTAX FöR SUPER SMARTAID
--------------------------------------------------

Interval I Används För rad- och adressnummer på
FölJande sätt:

r1
r1 
-r2
r 1 -

rad med nummer r1
Fr o m rad r1 t o m sista raden
Fr o m Första raden t o m rad r2

r2 Fr o m rad r1 t o m rad r2.

Parenteser

Strängar

Variabler

Intervall Kan även speciFiceras med Kommatec
Ken, t ex r 1, r2.

VAR, CHANCE, FIND och ED, används normalt på
hela programmet (ED på en rad).

Med SUPER SMARTAID Kan de docK användas inom
ett intervall, som då måste avgränsas med
parenteser.

Är radintervallet den enda parametern räcKer
det med den Första parentesen. Finns Flera
parametrar, t ex CHANCE (,r2) A TO B, måste
två parenteser användas.

BetecKnas på samma sätt som i ABC80:s BASIC.
Undantag: Som CitationstecKen i en sträng sKa
inte användas "dubbla" sorten.

Som i ABC 80.
Undantag: VeKtorer och matriser sKrivs med
paranteser men utan index värden t. ex.

B%( )
AX ( , )

-veKtor·
-matris
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Kontrolltecken Markeras med understrykningstecken i KEY-funk
tioner och JOB-strömmar. Markeras med TVA
understrykningstecKen i t.ex. autostart-filen
SUPER.JOB.

Exempel KEY ö = "LIST M"

20 KEY __ö ="LIST

Minnesadresser Anges decimalt eller # hexadecimalt.

Exempel PEEK # 56 eller PEEK 86 visar inne
hållet på adress 86 decimalt (=56
hexadecimalt>.

FELMEDDELANDEN
----------------------------

De ERRor som ABC 80 normalt inte Kan hantera
exempelvis i REN sKrivs som ERR O då SUPER
SMARTAID är ansluten.

Ändringar iVer. 2 av SUPER SMARTAID
------------------------------------------------------------------------

1. Kommandot DISP Kräver filnamns-extension.
Ex. BAS, BAC, TXT etc.

2. Med 8 st. CTRL-C avbryts all programKör
ning.

3. Snabbare repetering på repeterande tangen
ter (ger bl. a. snabbare listning>.

4. Tomrader läggs in vid RETURN i textmode

5. Några mindre mJuK o hårdvaru ändringar.

OWOCO 1983-08-24
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Några systemvariabler i SUPER SMARTAID
----------------------------------------------------------------------------

ADRESS
HEX DEC

#5000 20480

ANTAL
BYTES

2

FUNKTION

PeKare til I BATCH-program. Används vid
SPOOLING. Värde O betyder "BATCH
avstängd.

#5102 20736 2

#5104 20738 2

#510E 20750 1

#5125 20773 2

#512E 20782 8

#5136 20790 1

#5139 20793 1

#518C 20876 15

#519B 20891 15

#5224 21028 2

#5226 21030

Rot til I Kommandolista

Rot til I tangentlista för Kontroi 1
tangenter i bildsKärmseditorn.

Hastighet för GET-rutinen (se inmat
ningsbuffert sid. 23).

Adress till aKtuel I tangenttabel I.

Printerparametrar, de 8 första tecKne
na .

Printerparametrar, sista tecKnet
(BAUD-rate).

Printerrutinens radräKnare.

FilbesKrivning av "FRAN"-fil vid SPOO
LING.

FilbesKrivning av "TILL"-fil vid SPOO
LING.

Högsta til låtna adress för KEY defini
tioner. Defaultvärde är 21286 d.v.s.
256 bytes med KEY.

KEY-lista (KEY-definitioner). Slutmär
Ke i I istan är 14,1.

InKlusive default KEY-lista och typeaheadbuffer
använder SUPER SMARTAID 806 bytes i CMOS-min
net.



CTRL-R+tecken

CTRL-E+tecken

CTRL-F+tecken

CTRL-G

CTRL-Y

ED

DELETE

Tilläggsblad För SUPERSMARTAlD

Sökning på skärm från cursorposition. Inmatn
ingsbufferten f yl Is med passerade tecken, och
om nästa sökta tecken medför att antalet
tecKen i inmatningsbufferten är större än 118
avslutas söKningen. CTRL-R + CTRL-R ger
sökning på senast sökta tecken.

SöKning baKåt I programrad. Raden måste först
vara inläst i inmatnings bufferten (med
CTRL-V, CTRL-R el ler högerpil ). Passerade
tecKen tas bort ur inmatningsbufferten. CTRL-E
+ CTRL-E ger söKning på senast sökta tecKen

Ger mÖJlighet til I inmatning av kontro) ItecKen
i text och programfiler. När CTRL-F nedtrycks
visas ett frågetecKen under cursorn, ange då
vi lKet tecKen som sKa inmatas. OBS! fi len bör
eJ innehål Ja KontroI ItecKen som har betydelse
för seKundärminnet (FilslutsmärKe e.dyl.)

Ger signal, Kan användas i programrader el ler
textfiler (t.ex. Jobbströmmar).

När CTRL-Y används i en JOBBSTRöM ger ABC-80
signal och väntar på en tangentnedtrycKning.
EFter tangentnedtrycKningen Fortsätter Jobb
strömmen att arbeta.

Om man önsKar börJa om editeringen av raden
läses raden in t~l l slutet med högerpil el ler
CTRL-V, trycK CTRL-X och raden Kan editeras
på nytt

vid de)ete nol lstäJ Is eJ ev. variabler

CLEAR Om man vid error 3 minskar programmets storlek
måste kommandot clear användas för att flytta
variab21 listans startadress (annars blir det
er~or 3 igen vid run)

TEXT?IL För att dumpa en textfil til I printer utan
att radnummer kommer med används kommandot
TSAVE PR;

BILDSKÄRMSDUMP Bildskärmsdump utföres med samtidig nedtryck
ning av CTRL-SHIFT-O. Det kan också utföras
under programKörning ,antingen genom att
stanna exekveringen med CTRL-C och sedan
trycka CTRL-SHIFT-O ,varefter mellanslag ned
trycKes För att Fortsätta exekveringen, el ler
genom att använda x=cal 1(16411) i programmet

PRINTER Om Centronics paralIei linterface av äldre typ
(typ FlO) används sKa Första bokstaven i
parametern vara ett S i stäl Jet För C !






