
ATARI 800XL 

Uvedení do provozu 

Seznam potřebného příslušenství 

Pro uvedení počítače ATARI 800XE do základního provozu a pro ověření jeho funkčnosti 

musíte mít následující komponenty:  

 osmibitový domácí počítač ATARI 800XE  

 TV přijímač (v normě PAL) nebo videomonitor (mono či stereo, typ RGB)  

 propojovací kabel vysokofrekvenčního anténního výstupu (je součástí příslušenství 

počítače) nebo video kabel pro monitor (není součástí příslušenství počítače)  

 externí napájecí zdroj 230V/5V/1.5A (je součástí příslušenství počítače)  

 

Příprava a zapnutí 

Tento postup platí, použijeme-li pro zobrazení TV přijímač a jeho anténní vstup. Použijeme-li 

videomonitor, jakékoliv nastavování odpadá - monitor pouze připojíme příslušným kabelem a 

zapneme.  

1. Odpojte z vašeho TV přijímače kabel antény.  

2. Místo tohoto kabelu zastrčte příslušný konec anténního kabelu z výbavy počítače.  

3. Druhý konec tohoto kabelu zastrčte do příslušného symetrického TV konektoru na 

zadní straně počítače.  

4. Do konektoru POWER na zadní straně počítače zastrčte 7 pólový DIN konektor od 

externího napájecího zdroje.  

5. Napájecí zdroj připojte na síť 230V.  

6. Zapněte TV přijímač a nastavte na něm 4. kanál (to je nejčastější kanál modulátoru 

počítače, ale může být i jiný).  

7. Kolébkovým vypínačem na zadní straně počítače zapněte počítač - na počítači se ihned 

musí rozsvítit červená LED. Je třeba vědět, že pokud počítač vypnete, tak že je dobré 

před opětovným zapnutím počkat cca 5 sekund, jinak není zaručen správný start 

počítače.  

8. Je-li TV přijímač shodně naladěn, musíte vzápětí vidět modrou obrazovku s černým 

okrajem a nápisem "READY" (naběhnutí trvá cca 2 sekundy). Pokud ji nevidíte, nebo 

nejste-li spokojeni s kvalitou, pokuste se TV přijímač doladit. Funguje-li u TV zvuk, je 

po zapnutí slyšet vrčivý zvuk, který po objevení nápisu ztichne. Tento zvuk doprovází 

pokus počítače o komunikaci s periferními zařízeními.  

9. Blahopřeji - váš domácí počítač ATARI je připraven k použití!  



Popis počítače 

Klávesnice 

Klávesnice počítače ATARI 800XE je nedílnou součástí počítače. Je typu QWERTY a má 57 

kláves. Klávesy jsou vícefunkční a lze je používat v režimech klávesnice: normální znaky, 

grafické znaky a mezinárodní znaky.  

 

Normální znaky (režim normální klávesnice) 

 

Na velká/malá písmena přepínáme klávesou CAPS. Další znaky získáme současným držením 

klávesy SHIFT + příslušná klávesa. Některé kombinace nedávají znak, ale usnadňují editaci 

textů a plní i další funkce. Inverzní znaky získáme po přepnutí klávesou INVERSE (je úplně 

vpravo dole pod klávesou CAPS).  

 

Grafické znaky (režim grafická klávesnice) 

 

Zde získáme místo písmen různé grafické znaky, které můžeme využít např. pro 

pseudografiku. Tento režim klávesnice je aktivován současným držením klávesy CONTROL + 

příslušná klávesa. Některé kombinace opět nedávají znak, ale usnadňují editaci textů a plní i 

další funkce. Celkem je k dispozici 29 grafických znaků.  

 

Mezinárodní znaky (režim klávesnice mezinárodních znaků) 



 

Tento režim je aktivován příkazem Basicu: POKE 756,204 (zpět pak POKE 756,224). Získáme 

tím 29 různých mezinárodních znaků a zejména se jedná o přehláskovaná písmena.  

 

Funkční klávesy - konzole 

Mimo hlavní klávesnici je počítač vybaven řadou pěti šikmých funkčních kláves - jsou to 

klávesy: RESET, HELP, OPTION, SELECT a START. Souhrnně se jim říká konzolové klávesy. 

Úkolem konzolových kláves není vkládání žádného znaku, ale jsou používány k řízení systému 

počítače či můžou být použity k ovládání programů. Kromě klávesy RESET jsou jejich funkce 

dosažitelné pouze programově a to testováním určitých adres paměti. Klávesa RESET 

inicializuje (restartuje) operační systém počítače. (Přihlíží se zde k obsahu adresy 580 a tak se 

může jednat o "teplý" nebo "studený" restart systému.)  

 

Další funkce kláves 

Klávesnice obsahuje mimo centrální části znakových kláves i boční klávesy speciální. Ty plní 

jiné funkce než je klasické vkládání znaku - nejčastěji slouží k ovládání editoru Basicu či 

přepínání režimu klávesnice. Podle módu navoleném klávesou CAPS mohou být některé tyto 

speciální klávesy účinné i s klávesou CONTROL a SHIFT. Následuje seznam:  

 

ESC - použití závisí na programu, nejčastěji jde o únik ze zvolené činnosti 

BREAK - systémová klávesa, obvykle zastavuje běh Basic programu 

DELETE - smaže znak vlevo od kurzoru a přesune kurzor na jeho místo 

CONTROL + znak - vloží vybraný grafický nebo mezinárodní znak 

CONTROL + DELETE - smaže znak v místě kurzoru a přesune zbytek řádku o jedno místo 

vlevo 

CONTROL + INSERT - vloží mezeru pro znak 

CONTROL + 1 - zastavuje/povoluje posuv výpisu (listingu) Basic programu 

CONTROL + 2 - rozezní tón podobný bzučáku 

CONTROL + 3 - vytváří označení konec souboru (EOF) při vstupu z klávesnice 

CTRL TAB - přesune kurzor na následující zarážku 



CTRL TAB + SHIFT - nastavuje zarážku 

CTRL TAB + CONTROL - maže zarážku 

SHIFT + znak - vloží vybraný znak opačné velikosti 

SHIFT + INSERT - vloží mezeru pro řádek 

SHIFT + DELETE - smaže řádek 

SHIFT + CLEAR - smaže celou obrazovku 

CAPS - přepíná mód velká/malá písmena 

CONTROL + CAPS - uzamkne klávesu CONTROL, "klávesa je držena počítačem" 

SHIFT + CAPS - uzamkne klávesnici v upper-case režimu normálních znaků 

CONTROL + šipky - přesune kurzor o jedno místo do zvoleného směru 

RETURN - potvrdí řádek, přesune kurzor na levý okraj, je to nejčastěji používaná klávesa 

INVERSE - přepíná režim normální/inverzní znaky, někdy se označuje i jako klávesa ATARI  

 

Zadní a boční strana počítače 

Na zadní straně počítače je umístěno několik různých typů konektorů a dále kolébkový 

vypínač napájení počítače. Seznam konektorů a jejich popis následuje níže. Konektory pro dva 

joysticky (joystickové porty) jsou umístěny na pravém boku počítače. Levý bok počítače je 

bez konektorů.  

 

 

• Sériový I/O port (Serial Input Output) 

Speciální konektor (13-pin) firmy Atari pro připojení sériových periferních zařízení typu 

disketová jednotka, záznamový magnetofon, tiskárna, modem a jiné. Lze říci, že se jedná o 

nejdůležitější a také nejvíce používaný konektor počítače.  



• Zásuvka pro zásuvný modul (Cartridge) 

Konektor (40-pin) pro zásuvný modul (anglicky cartridge). Zásuvný modul je vlastně pevná 

paměť typu ROM (případně EPROM). Tato paměť může obsahovat jeden nebo více různých 

programů, jako jsou např. hry, operační systémy, užitkové či systémové programy. V každém 

případě se jedná o velmi rychlý a spolehlivý zdroj dat. Původní zásuvné moduly měly kapacitu 

16kB.  

• Konektor rozšířené cartridge (Enhanced Cartridge Interface) 

Tento konektor (14-pin) může sloužit pro připojení speciálních (a také velmi rychlých) 

periferních zařízení. (Jejich výroba však nebyla nikdy u firmy Atari zahájena.)  

• Výstup na monitor (RGB and Composite Video Output) 

Kulatý konektor (DIN5) pro připojení monochromatického nebo barevného RGB monitoru. 

Tento výstup obrazu je obzvlášť vhodný pro plné využití grafiky počítače. Současně obsahuje 

zvukový výstup (Audio).  

• Přepínač TV kanálu (TV Switch) 

Posuvný přepínač televizního modulátoru mezi dvěma (VHF-UHF) televizními kanály. Tento 

přepínač nemusí být na počítači vždy vyveden - záleží na výrobní sérii.  

• TV výstup (RF modulator) 

Konektor pro klasický koaxiální TV kabel. Výstup úplného televizního signálu, tj. včetně zvuku.  

• Napájecí konektor (Power Input) 

Kulatý konektor (DIN7) pro připojení kabelu od vnějšího napájecího zdroje (220V/5V/1.5A).  

• Vypínač (On/Off) 

Kolébkový vypínač pro vypnutí/zapnutí počítače. (Samotný zdroj samozřejmě nevypíná, ten 

musíte vytáhnou ze zásuvky.)  

 

Periférie 

Jedná se o zařízení, která lze k počítači ATARI 800XE připojit a jenž jsou podporovány jeho 

operačním systémem. Jednoduše řečeno, k počítačům Atari 800XE lze připojit pouze periférie 

pro tyto počítače speciálně určené. (Což bylo velkou slabinou téměř všech počítačů firmy 

Atari.)  



 

 

Disketová jednotka 

K počítači lze připojit 5.25" disketovou jednotku - ta slouží jako vnější paměť pro ukládání 

programů a dat. Používáme DS/DD diskety velikosti 5.25". Kapacita diskety je od 90kB do 

360kB - dle druhu formátování. Pro počítač lze použít např. disketovou jednotku ATARI 1050 

nebo ATARI XF551. Disketová jednotka se standardně připojuje do sériového I/O portu. Pro 

sériový port má OS programové vybavení, ale disketovou jednotku lze řídit jen ze strojového 

řídícího programu - DOSu. OS umí tento řídicí program pouze zavést (tzv. BOOT).  

Magnetofon 

Slouží jako vnější paměť pro ukládání programů a dat. Na standardní audio kazetu C60 se 

vejde přibližně 100kB dat při rychlost přenosu 600 baud. K počítači lze připojit např. 

magnetofon ATARI XL12, ATARI XC12 nebo ATARI 1010. Standardně se připojuje do 

sériového I/O portu nebo je-li tam zrovna připojená disketová jednotka, do sériového portu v 

jednotce. Pro standardní provoz má OS programové vybavení. 

Pro urychlení přenosu dat a jeho spolehlivost byl v České republice v osmdesátých letech 

(společnosti RICO a JRC) vyvinut systém zrychleného nahrávání TURBO 2000 (později i 

SUPERTURBO). Systém vyžaduje hardwarovou úpravou originálního magnetofonu a nutností 

je i používání speciálního zaváděcího programu. Systém se vyznačuje značnou spolehlivostí a 

možností volby přenosové rychlosti záznamu. Rychlosti záznamu se mohou pohybovat zhruba 

v rozmezí od 2000 do 6000 baud (standard pro TURBO 2000 je 2270 baud). Oproti 

standardnímu systému se tedy na kazetu vejde mnohonásobně více dat.  

Tiskárna 



K počítači lze připojit např. tiskárny ATARI 1025, ATARI 1027 nebo ATARI 1029. Tiskárna se 

standardně připojuje do sériového I/O portu. Existuje však i připojení přes paralelní port 

(joystickový) a nebo konektor cartridge. Pro standardní provoz má OS programové vybavení.  

TV a Monitor 

Pro zobrazení a zvuk lze použít běžný televizní barevný přijímač (v normě PAL) nebo 

monochromatický či barevný videomonitor (typ RGB) s mono či stereo zvukem. TV přijímač 

lze k počítači připojit přes anténní kabel (75 ohm), nebo pokud má i AV vstup, tak i přes 

propojovací kabel SCART.  

Ovladače her a programůK počítači lze přes joystickové porty připojit různé typy digitálních 

joysticků (např. firem ATARI, COMMODORE či AMSTRAD). Jejich zapojení bylo 

standardizováno a také používají stejný typ konektoru. Dále lze přes joystickové porty připojit 

např. firemní ovladače typu Tablet (ATARI CX77), Paddle (ATARI PADDLE), Track-Ball (ATARI 

CX22) či myš (z ATARI ST). Dostupnost těchto zařízení však již není příliš velká...  

 

Zapojení konektorů 

(Vnější pohled na konektory počítače)  

 

 



Základní test počítače 

Self Test 

Self Test je základní testovací program provozuschopnosti počítače ATARI 800XE a můžete ho 

spustit z každého tohoto počítače. Jedná se o strojový program, který je trvale umístěn v 

paměti ROM.  

 

Program Self Test můžete vyvolat dvojím způsobem:  

 

a) Před zapnutím počítače stiskněte klávesu OPTION. Pak zapněte počítač, klávesu OPTION 

držte stále stisknutou, a to až do zobrazení úvodní obrazovky Self Testu (naběhnutí trvá cca 2 

sekundy).  

 

b) Zapněte počítač - objeví se modrá obrazovka s nápisem "READY". Pak napište Basic příkaz 

BYE a odešlete klávesou RETURN.  

 

V obou případech se vám zobrazí úvodní zelená obrazovka Self Testu. Úvodní obrazovka 

obsahuje čtyřřádkové menu, kde můžete klávesou SELECT vybírat typ testu. Klávesou 

START pak můžete vybraný test spustit. Klávesa HELP ukončí spuštěný test a vrátí řízení 

programu zpět do menu. Klávesa RESET ukončí celý program Self Test a přesměruje vás do 

modré obrazovky Basicu. 

Zavádění programů 

Kazeta 

a) Standardní boot program 

 

Stiskněte a držte klávesy START a OPTION a zapněte počítač. Asi za dvě sekundy se ozve 

krátký bzučivý tón a na obrazovce se zobrazí kurzor. Pusťte klávesy START a OPTION. 

Vložte kazetu s programem do magnetofonu a přetočte ji buď na začátek kazety nebo na 

začátek zaváděného programu (můžete se orientovat podle zabudovaného počítadla). Začátek 

programu je třeba nastavit poměrně přesně. 

Zmačkněte klávesu PLAY na magnetofonu a poté klávesu RETURN na počítači. Program se 

ukládá do paměti. Rychlost nahrávání je 600 baud. Po načtení programu a zastavení 

magnetofonu nezapomeňte klávesou STOP vymáčknout klávesu PLAY, zabráníte tím 

poškození pásku. 

 

 

b) Basic program uložený příkazem CSAVE 

 

Po zapnutí počítače vyčkejte na nápis "READY". Vložte kazetu do magnetofonu a přetočte ji na 

začátek zaváděného programu (můžete se orientovat podle zabudovaného počítadla). 

Zadejte z klávesnice Basic příkaz CLOAD a odešlete klávesou RETURN. Zmačkněte klávesu 

PLAY na magnetofonu a poté opět klávesu RETURN na počítači. Program se ukládá do 



paměti. Rychlost nahrávání je 600 baud. Po načtení programu a zastavení magnetofonu 

nezapomeňte klávesou STOP vymáčknout klávesu PLAY, zabráníte tím poškození pásku. 

Basic program spustíte Basic příkazem RUN (napište RUN a stiskněte klávesu RETURN). 

 

 

c) Program v Turbu 2000 

 

Program uložený v systému Turbo 2000 se do počítače zavádí pomocí speciálního zavaděče. 

Zavaděč je výkonný program, který se do počítače zavede jiným způsobem (standardní boot, 

z disku nebo nejčastěji a nejlépe z cartridge s tímto programem). Velmi dobrý je např. 

zavaděč Universal TURBO VisiCopy II (firmy JRC) s grafickou indikací průběhu nahrávání 

programu. Zavaděčů je však více druhů a lze je také použít. 

Dále postupujte takto: 

Nahrajte libovolný zavaděč programů Turbo 2000 - ten se okamžitě aktivuje. Vložte kazetu s 

programy v Turbu 2000 do magnetofonu Atari a zmačkněte klávesu PLAY na magnetofonu. 

Zavaděč po zmačknutí libovolné klávesy počítače (mimo klávesy Break) začne načítat signál z 

magnetofonu, vyhledá hlavičku nejbližšího programu a zobrazí jeho jméno (u systému Turbo 

2000 max.10 znaků). Po dalším stisku libovolné klávesy (nemusí být vždy, záleží na zavaděči 

- někdy se začne hned nahrávat) pak tento program nahraje. O tom, že vše probíhá v 

pořádku, jste během nahrávání vizuálně informováni výskytem různobarevných vodorovných 

pruhů na obrazovce a také zvukově pronikavým vrčením z reproduktoru monitoru (nebo TV). 

U zavaděče Universal TURBO VisiCopy II máte navíc možnost sledovat průběh nahrávání - to 

díky pětici svislých pruhů, jenž průběh nahrávání indikují. Po načtení programu se program 

automaticky spustí a magnetofon se zastaví - nezapomeňte klávesou STOP vymáčknout 

klávesu PLAY. (Magnetogon to sám neumí, přítlačná kladka magnetofonu by zůstala stále 

přitisklá k pásku kazety a mohla by způsobit jeho poškození.) 

Pozor!!! Zde je nutno znovu upozornit, že magnetofon ATARI musí být pro systém Turbo 2000 

hardwarově upraven (např. dle návodu na těchto stránkách). Standardním magnetofonem 

ATARI, programy v Turbu 2000 nahrávat nelze!!!  

 

Cartridge 

Cartridge (zásuvný modul) obsahuje paměť ROM (případně EPROM), ve které je umístěn 

jeden či více programů. Výhoda tohoto média je v tom, že program je okamžitě k dispozici a 

to bez dalšího čekání. 

Cartridge se do počítače zasouvá (a vyndává) jen při vypnutém počítači. Rozhodně se 

vyvarujte toho zasunout cartridge obráceně - do počítače ATARI 800XE se zasouvá zezadu 

nálepkou nahoru! Jinak hrozí zničení cartridge či samotného počítače! 

Z cartridge se program zavádí podle návodu ke konkrétní cartridgi, většinou se program 

spustí okamžitě po zapnutí počítače. Jiné cartridge mohou mít inicializační tlačítko. Pro start 



programu vyžadují jeho stisk a restart počítače klávesou RESET. 

 

Disketa 5.25" 

Nejdříve je nutné zapnout disketovou jednotku a vložit disk s boot programem - pak zapneme 

počítač. Na disketové jednotce se rozsvítí kontrolka BUSY (červená či zelená) a počítač začne 

s disketovou jednotkou komunikovat. Program se nahraje a spustí. 

Zde je nutno upozornit, že pokud se nejedná o disk typu boot (nebo pro další práce s diskem 

jako je mazání, nahrávání, formátování atd.), tak musí být v paměti počítače přítomen i 

rezidentní program DOS (Disk Operating System) - pokud není, musíte ho tedy nějakým 

způsobem nahrát předem. Ovládání DOSu vyžaduje také určité znalosti, proto je vhodné mít 

jeho manuál. 

Na disk nahrávejte raději jenom tím DOSem, kterým byl disk formátován (DOSů pro ATARI je 

více druhů, např.DOS 2.5, SpartaDOS, BiboDOS, TTDOS a některé druhy spolu 

nespolupracují). Při manipulaci s 5.25" disketami dbejte zvýšené opatrnosti, nejsou tak 

odolné. 

 

Atari Basic 

Příkazy jazyka Basic počítače Atari 800XE 

ABS absolutní hodnota proměnné nebo výrazu 

ADR decimální adresa řetězcové proměnné 

AND logický operátor pro logický součin (a) 

ASC ATASCII hodnota prvního znaku řetězcové proměnné 

ATN arcustangens čísla nebo výrazu v radiánech nebo stupních 

BYE návrat z Basicu do rezidentního operačního systému 

CLOAD zavádí data z magnetofonu do počítače 

CHR$ znak příslušející v ATASCII kódu určenému číslu 

CLOG dekadický logaritmus čísla nebo výrazu 

CLOSE ve spojení se vstupní/výstupní operací uzavírá otevřený IOCB blok 

CLR ruší dimenzování všech polí a nuluje všechny proměnné 

COLOR volí barvový registr 

COM vykonává tutéž funkci jako DIM 

CONT pokračování programu na následujícím řádku po přerušení STOPem 

COS cosinus čísla nebo výrazu ve stupních nebo radiánech 

CSAVE uložení dat na magnetofonovou kazetu 

DATA vytváří seznam čísel nebo písmen pro příkaz READ 

DEG následující trigonometrické funkce se zpracují v úhlových hodnotách 



DIM vyhrazuje v paměti prostor pro matice, pole a řetězcové proměnné 

DOS přechod do menu DOSu nebo Commanderu 

DRAWTO kreslí úsečku mezi poslední polohou kurzoru a určeným bodem 

END ukončení programu, uzavírá všechny otevřené soubory a zvukové kanály 

ENTER načítá data nebo program ve zdrojové (textové) formě 

EXP e(2.71828179) povýšené na určené číslo 

FOR společně s příkazem NEXT vytváří cyklus FOR-NEXT 

FRE počet volných byte v uživatelské oblasti paměti 

GET načítá jeden byte z otevřeného IOCB bloku 

GOSUB odskok do podprogramu 

GOTO nepodmíněný odskok na určený řádek 

GRAPHICS určuje jeden ze 16-ti grafických módů 

IF podmíněný odskok nebo podmíněné vykonání operace na témže řádku 

INPUT vstup dat z klávesnice nebo periférie 

INT nejvyšší celé číslo, které je menší nebo rovno určené hodnotě 

LEN délka určené řetězcové proměnné v bytech 

LET přiřazuje hodnoty číselným a řetězcovým proměnným 

LIST předává text programu na obrazovku nebo do periferního zařízení 

LOAD zavádí program z disku či kazety do počítače 

LOCATE do určené proměnné ukládá data, příslušející určenému bodu na obrazovce 

LOG přirozený logaritmus čísla 

LPRINT přikazuje řádkové tiskárně vytisknout určený text 

NEW maže veškerý obsah uživatelské paměti 

NEXT příkaz pro ukončení nebo pokračování cyklu 

NOT logický zápor, používá se s příkazem IF 

NOTE používá se pouze při práci s disketou 

ON používá se ve spojitosti s GOTO a GOSUB k provedení podmíněných odskoků 

OPEN otevírá určený IOCB blok pro vstupní nebo výstupní operace 

OR operátor pro logický součet (nebo) 

PADDLE udává polohu ovládače PADDLE 

PEEK dekadická hodnota obsahu určené adresy 

PLOT ukládá do místa určeného souřadnicemi X,Y obrazový element 

POINT používá se pouze při práci s disketou 

POKE ukládá určené číslo (0-255) na určenou adresu 

POP ruší návratovou informaci příslušející posledně vykonávanému příkazu FOR 



nebo GOSUB 

POSITION umisťuje kurzor do určeného místa na obrazovce 

PRINT příkaz pro tisk na obrazovku nebo do příslušného otevřeného IOCB bloku 

PTRIG udává stav spouštěcího tlačítka na ovládači PADDLE 

PUT posílá jeden byte z počítače do určeného zařízení 

RAD říká počítači, aby dával údaje u trigonometrických funkcí v radiánech 

READ načítá položku ze seznamu v příkazu DATA a přiřazuje ji určené proměnné 

REM označuje poznámky v programu 

RESTORE dovoluje vícenásobné čtení z řádek DATA 

RETURN ukončuje podprogram a vrací program na příkaz, bezprostředně následující 

příkaz GOSUB, který podprogram vyvolal 

RND generuje náhodné číslo mezi 0 a 1, ale menší než 1 

RUN spouští program, nuluje proměnné a ruší dimenzování polí a řetězců 

SAVE ukládá data z počítače na disketu nebo kazetu 

SETCOLOR určuje barvu a světlost barvy pro zvolený barvový registr 

SGN dává +1, je-li hodnota proměnné kladné číslo, 0, je-li nula a -1, je-li záporné 

číslo 

SIN sinus hodnoty udané ve stupních nebo radiánech 

SOUND volí zvukový kanál, výšku tónu, zkreslení a hlasitost 

SQR druhá odmocnina určeného čísla 

STATUS čte stav zařízení při otevřeném IOCB bloku 

STEP krok v cyklu FOR-NEXT, standardně je +1 

STICK udává polohu ovládače typu joystick 

STRIG při stlačení tlačítka na joysticku dává 0, jinak +1 

STOP přerušení programu 

STR$ převádí číslo na řetězcovou proměnnou  

THEN používá se s IF, za THEN se dávají příkazy, které se mají provést pokud 

podmínka vyhovuje 

TO používá se společně s FOR, určuje krajní hodnotu, do které bude v průběhu 

cyklu počítáno 

TRAP při výskytu chyby (error) přejde řízení na určený řádek programu 

USR volá programy ve strojovém kódu 

VAL převádí řetězec na číslo 

XIO přímá operace na zařízení typu disketa nebo obrazovka 

 



Chybová hlášení jazyka Basic počítače Atari 800XE 

2 Nedostatek paměti. Program přesahuje kapacitu paměti. 

3 Nesprávná hodnota. Číselná hodnota je větší než maximální možná nebo je záporná 

tam, kde musí být kladná. 

4 Příliš mnoho proměnných a jmen. Bylo překročeno maximální množství 128 různých 

proměnných a jmen. 

5 Chyba v délce řetězce. Pokus o vložení řetězcové proměnné, jejíž délka přesahuje 

dimenzovanou délku. 

6 K dispozici je méně dat, než kolik jich má být čteno příkazem READ. 

7 Číslo větší 32767 tam, kde tomu tak být nesmí. 

8 Chybný vstup dat. Pokus o vložení nečíselné hodnoty do číselné proměnné. 

9 Chyba v dimenzování pole nebo řetězce. Rozsah dimenzovaných polí přesahuje 5460 

nebo rozsah dimenzovaných řetězcových proměnných přesahuje 32767. Pole nebo 

řetězcová proměnná byla znovu dimenzována nebo naopak nebyly dimenzovány 

vůbec. 

10 Přetečení zásobníku pro výrazy, výraz je příliš složitý. 

11 Přetečení nebo podtečení registru v pohyblivé řádové čárce. Pokus o dělení nulou, 

použití čísla většího 1x1098 nebo menšího než 1x10-99. 

12 Řádek nenalezen. Bylo použito číslo řádku, který se v programu nevyskytuje. 

13 Nesdružení příkazů FOR-NEXT. Program narazil na příkaz NEXT bez předchozího 

příkazu FOR nebo včleněné příkazy FOR-NEXT nejsou správně sdruženy. 

14 Chyba v délce řádku. Zápis příkazu je příliš dlouhý pro zpracování nebo je velmi 

složitý. 

15 Byl vynechán příkaz GOSUB k odpovídajícímu RETURN nebo příkaz NEXT k FOR. 

16 Chyba v návratu. Program narazil na příkaz RETURN bez odpovídajícího příkazu 

GOSUB. 

17 Syntaktické chyba. Program narazil na řádek se syntaktickou chybou. 

18 Neplatný znak řetězce. Řetězec v příkazu VAL není číselným řetězcem. 

19 Příliš dlouhý zaváděný program. Paměť nestačí k zavedení celého programu. 

20 Špatné číslo kanálu. Platná čísla kanálů jsou 0 až 7. 

21 Chyba zavádění souboru. Soubor nelze načíst příkazem LOAD, zřejmě jde o program 

ve strojovém kódu nebo data. 

128 Přerušení klávesou Break během vstupní/výstupní operace. 

129 Kanál již otevřen. Vstupní/výstupní kanál je již otevřen. 

130 Neexistující zařízení. Voláno zařízení jenž není definováno v tabulce HATABS. 

131 Kanál je otevřen pouze pro zápis. 



132 Chybný vstupní/výstupní příkaz. 

133 Kanál není otevřen. 

134 Chybné číslo IOCB kanálu. 

135 Kanál je otevřen pouze pro čtení. 

136 Konec souboru. Pokus o čtení souboru poté, co bylo dosaženo jeho konce. 

137 Záznam uříznut. Nahrávka delší než buffer. 

138 Zařízení blokováno. Zařízení neodpovídá. 

139 Záporný potvrzovací signál zařízení. Chyba je buď v sériovém kanálu nebo v 

periferním zařízení. 

140 Chyba při čtení vstupních dat. Chyba na sériové sběrnici. 

141 Kurzor mimo rozsah v daném grafickém módu. 

142 Chyba parity (kontrolního součtu) při přenosu dat po sériové sběrnici. 

 

Příklady programu 

Zde jsou vypsány tři jednoduché prográmky v jazyku ATARI BASIC - vložte je do vašeho 

ATARI a vyzkoušejte si tak programování !!! 

Jak na to? 

Jednoduše. Přepište na obrazovku vždy jeden logický řádek některého z níže uvedených 

prográmků (včetně čísla řádku a mezer) a stiskněte klávesu RETURN - není-li řádek správně 

(syntakticky) zadán, Basic to sám pozná a vypíše vám na obrazovku chybu - pak tedy řádek 

opravte. Tímto způsobem vložte postupně do paměti všechny řádky programu. Hotový 

program pak spusťte napsáním příkazu RUN a stiskem klávesy RETURN. Pak už se jen 

dívejte... 

Spuštěný program můžete zastavit stiskem klávesy BREAK nebo RESET. Výpis programu na 

obrazovku můžete provést příkazem LIST (+ RETURN), po zadání příkazu NEW (+ RETURN) 

pak celý program vymažete. Pokud budete chtít smazat jen některý programový řádek, tak 

zadejte jen jeho číslo a stiskněte klávesu RETURN. 

 

10 GRAPHICS 11 

20 LL=191 

30 RL=79 

40 FOR ZEBRA=0 TO 48 

50 REM GTIA HIWAY *FAST LANE* 

60 COLOR ZEBRA 

70 PLOT RL,LL 

80 DRAWTO 0,0 

90 RL=RL-1 

10 NEXT ZEBRA 

110 GOTO 110 

120 END 

 

10 GRAPHICS 7+16: SETCOLOR 4,0,0: SETCOLOR 1,0,4 

20 COLOR 2 



30 PLOT 2,2: DRAWTO 30,34: DRAWTO 78,40: DRAWTO 100,57: DRAWTO 110,50: 

DRAWTO 140,76 

40 FOR LIGSOU=1 TO 255 

50 SOUND 0,LIGSOU,8,10 

60 IF LIGSOU=8 THEN SETCOLOR 1,0,14 

70 NEXT LIGSOU 

80 SETCOLOR 1,0,0 

90 FOR DELAY=1 TO 200: NEXT DELAY 

100 GOTO 10 

 

10 GRAPHICS 0: DIM NAME$(20): POSITION 2,7 

20 PRINT "TYPE IN YOUR NAME AND PRESS THE RETURN KEY" 

30 POSITION 4,12: PRINT "NAME";: INPUT NAME$ 

40 GRAPHICS 2+16 

50 POSITION (19-LEN(NAME$))/2,4: REM CENTERS THE NAME 

60 PRINT #6; NAME$ 

70 POSITION 1,7: PRINT #6; "IS A FLASHY PERSON" 

80 FOR FLIP=0 TO 20 

90 FOR FLASH=0 TO 4 

100 SETCOLOR 0,0,FLASH: SOUND 0,FLASH,10,10 

110 NEXT FLASH 

120 FOR DELAY=1 TO 20: NEXT DELAY 

130 NEXT FLIP 

140 SETCOLOR 0,0,14: SOUND 0,0,0,0 

150 FOR DELAY=1 TO 1000: NEXT DELAY 

160 SETCOLOR 0,0,0: SETCOLOR 2,0,0 

170 FOR DELAY=1 TO 800: NEXT DELAY 

180 RUN 

190 END 

Slovníček výrazů 

ASCII American Standard Code for Information Interchange. Standardní sada znaků, 

definovaná a vytvořená v roce 1968. Definuje znaky, číslice a speciální 

písmena, použitelná v datové komunikaci. Kód ASCII obsahuje 256 znaků. 

ATARI Značka počítačů a zároveň jméno výrobce. Historický vývoj počítačů ATARI 

počíná osmibitovými počítači po 16 a 32bitové stanice.  

BASIC Beginners's All-purpose Symbolic Instruction Code. Vyšší programovací jazyk 

vytvořený v roce 1964 a určený původně pro výukové účely. Počítače ATARI 

používají vlastní verzi tohoto jazyka, tzv.Atari Basic. 

BAUD Jednotka rychlosti přenosu dat. Počet přenesených bitů za sekundu. 

BIT Základní jednotka informace vyjadřující dva stavy: ano-ne. Vyjadřuje se 

číslicemi 0 nebo 1, pomocí nichž lze tvořit čísla dvojkové soustavy. 

BOOT Automatické zavedení vyššího programu programem nižším při zapnutí 

počítače. 



BUS Sběrnice. Skupina speciálních vodičů nebo obvodů umístěných na základní 

desce, určená pro vzájemnou komunikaci a přenos dat mezi procesorem a 

ostatními základními komponentami počítače. 

BYTE Jednotka informace složená z osmi bitů. Byte (bajt) je nejmenším 

adresovatelným prvkem v paměti počítače. 

CARTRIDGE Vyjímatelná součást nějakého zařízení. U ATARI například modul s pamětí 

ROM, ve které je umístěn program. 

DIRECTORY Adresář. Seznam souborů a podadresářů uložených na paměťovém médiu. 

DISK Obecný termín označující řadu médií pro trvalou úschovu dat. 

DOS Disk Operating System. U ATARI program pro obsluhu disket. 

DRIVE Mechanické zařízení, které obhospodařuje práci s diskovým paměťovým 

médiem. 

EPROM Přepisovatelná paměť ROM. 

FLOPPYDISK Pružný disk. Disketa. Počítače ATARI používají DS/DD diskety velikosti 5.25". 

FORMATTING Formátování. Proces přípravy média pro ukládání souborů. Formátování je 

jednorázová záležitost a způsobuje vymazání souborů na médiu. 

I/O Zkratka pro: Input/Output. 

KB Kilobyte (kilobajt). 1 kilobyte je 1024 byte. 

LED Light Emitting Diode. Polovodičové zařízení, světlo vyzařující dioda. 

MB Megabyte (megabajt). 1 megabyte je 1048576 byte. 

MEMORY Elektronické zařízení schopné uchovávat a vyvolávat informace. Jako paměť 

slouží nejčastěji elektronický obvod. 

MODEM Modulator/Demodulator. Elektronické zařízení určené pro příjem nebo odesílání 

zpráv (a dat vůbec) po telefonní lince. 

MODUL Výměnný prvek nějaké aplikace nebo zařízení. 

MONITOR Zařízení, na němž se zobrazují textové a grafické informace generované 

grafickým adaptérem. Monochromatický monitor je schopen zobrazovat pouze 

odstíny jedné barvy. 

MOUSE Myš. Polohovací zařízení určené k ovládání pozice kurzoru na obrazovce. 

MULTITASKING Současné provádění více programových aplikací. 

OFF Vypnuto. Opačným stavem je ON. 

ON Zapnuto. Opačným stavem je OFF. 

OS Operating System. Podstatné softwarové vybavení počítače, které provádí 

základní řízení veškerých zdrojů počítače a komunikaci s uživatelem. Bez 

operačního systému není možné počítač používat. U počítačů ATARI je 

operační systém uložen v paměti ROM. 

PADDLE Druh ovládacího zařízení. Určené zejména pro počítačové hry. 



PAL Phase Alternation Line. Standard pro televizní vysílání v Evropě (ale i jinde). 

Oproti NTSC má lepší rozlišení, ale menší počet snímků za sekundu. 

PIXEL Zkratka z picture element. U obrazovky je pixel nejmenším bodem, který je 

schopno zobrazovací zařízení adresovat. 

PRINTER Tiskárna. Periférie, která vytváří kopii znaků na obrazovce na fyzické médium, 

nejčastěji na papír. 

PROCESSOR Jádro hardwarového systému počítače, výkonná jednotka schopná vykonávání 

instrukcí programu. Též CPU. 

PROGRAM Ucelený souhrn instrukcí (příkazů), pomocí kterých provádí počítač určitou 

činnost. 

QUERTY/QWERTZ Dvě varianty standardního rozložení kláves na klávesnici počítače nebo i 

psacího stroje. 

RAM Random Access Memory. Paměť s přímým přístupem. Druh paměti používané v 

počítačích, umožňující zápis i čtení. Paměť RAM je energeticky závislá, tj.její 

obsah musí být neustále obnovován přívodem energie a při jejím výpadku se 

ztrácí. Paměť RAM je základní pracovní pamětí. 

RAMDISK Simulace pevného disku pomocí paměti RAM. U ATARI část paměti počítače, 

obsluhovaná driverem tak, aby se chovala jako disketová jednotka. V obou 

případech je výhodou jeho řádově vyšší rychlost. Při ztrátě energie ztrácí svůj 

obsah. 

READY Připraven. Stav zařízení nebo i programu, ve kterém je objekt plně připraven k 

činnosti. 

RECORD Zapsat, zaznamenat informace na trvalé záznamové médium. 

RESET Inicializace (nový start) počítače. RESET se rozděluje na "studený" a "teplý" 

(též "tvrdý" a "měkký"), přičemž "studený" RESET je totožný s vypnutím a 

zapnutím počítače. 

RGB Red-Green-Blue. Standardní zobrazovací systém barev v počítačových 

monitorech. 

ROM Read Only Memory. Druh trvalé paměti, ze které je možno pouze číst a jejíž 

data se při výpadku energie neztrácejí. Obsah paměti ROM se vytváří přímo při 

výrobě paměťového čipu a je součástí návrhu čipu. 

SECAM Séquentielle á memoire. Francouzská norma pro televizní vysílání. 

TRACKBALL Polohovací zařízení podobné počítačové myši, ale s kuličkou nahoře. Uživatel 

pohybuje přímo kuličkou. 

USER Uživatel počítače. Třeba zrovna počítače ATARI... 
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