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Voor de Turbo Pascal-pro-grammeurs bij MSX Computer Club Enschede was de
maat vol. Om grafische MSX2/2+ software te maken met Turbo Pascal zijn vele goede en minder goede - li-braries beschikbaar, die allemaal twee eigenschappen
gemeen hebben; het compileren verloopt tergend traag en ruimte voor variabelen is er
nauwelijks. Zij bedachten een oplossing: het 'Graphical Input/Output System', of
kortweg GIOS.
Immers, een MSX2/2+ computer heeft meestal geheugen genoeg en is - via MemMan
- eenvoudig te benaderen. Installeer de grafische routines in de memory mapper en
ontwerp een slimme manier om deze aan te roepen. Dit idee pakte zo goed uit dat men
bij de MSX CC Enschede het begrip 'Graphical' zeer ruim is gaan opvatten en ook
routines voor joysticks, geluid en dergelijke heeft toegevoegd. Aan de naam GIOS is
daarna niets meer gedaan. Waarom ook?
Vanaf de beurs in Zandvoort was versie l .0 beschikbaar, maar intussen is men aan
versie 1.1 toe. GIOS is niet alleen toepasbaar voor het maken van software voor eigen
gebruik. Ook commerciële of public domain applicaties kan men er mee ontwikkelen.
Het programma GIOS.COM kan zonder extra kosten met de applicatie worden
meegeleverd. De GlOS-documentatie en de file GIOS.INC echter niet. Het GIOS is en dat wordt nadrukkelijk op de diskette vermeld - géén public domain product.
Gebruik
Het GIOS is snel en de programmeur heeft inderdaad meer geheugenruimte vrij voor
variabelen dan bij het gebruik van normale libraries. Naast de grote verzameling
grafische procedures en functies levert het GIOS ook de mogelijkheid om muizen,
joysticks, funktietoetsen, disks en geheugen uit de memory-mapper - via MemMan aan te spreken.
De procedures en functies vertonen grote overeenkomsten met de bekende opdrachten
onder MSX-Basic en dat maakt het werken met het GIOS gemakkelijk. Na MemMan
te hebben opgestart, kan men het GIOS installeren door eenvoudig het programma
GIOS.COM vanaf de MSX-DOS prompt op te starten. Vanaf dat moment kunnen
programma's, die het GIOS nodig hebben, aan de slag gaan.
Het compileren van GIOS-Turbo Pascal programma's gaat eenvoudig. Het aan de
compiler bekend maken van de nieuwe procedures en functies kan op twee manieren,
namelijk door het zelf intikken van de kop van de routine, zoals aangegeven in de
handleiding, of het 'includen' - wie verzint daar eens een mooi Nederlands woord voor
- van het bestand GIOS.INC. Ons advies is om

altijd het laatste te doen. Het compileren neemt iets meer tijd in beslag - een paar
seconden - maar dat valt in het niet bij de tijd die men wint door typewerk uit te
sparen en het opsporen van vele vervelende fouten kan achterwege blijven.
Grafiek comprimeren
Onder de vele routines in het GIOS vallen de routines voor het kunnen lezen van
gecomprimeerde grafische plaatjes en het benaderen van de memorymapper sterk op.
De procedures UnCrunch en Expand werken snel en betrouwbaar en kunnen bij het
gebruik van veel grafische informatie heel wat ruimte op disk besparen.
Iets minder enthousiast zijn we over de interface naar de MemMan-routines. Aan de
ene kant benadert men het geheugen als een bestand, maar het lijkt daarnaast ook op
het gebruik van de standaard Turbo Pascal array MEM. Een eenduidige oplossing was
mooier geweest. Overigens werkt het technisch gezien uitstekend.
Om aan te geven waarom juist Turbo Pascal zeer interessant kan zijn om grafische
programmatuur mee te maken hebben we in figuur 2 de Pascal-listing BEZIER.PAS
afgebeeld. Bézier, een Franse ingenieur bij Renault, ontwikkelde een methode om
vloeiende krommen te definiëren voor het construeren van auto-carosserie. Met
behulp van controle-punten wordt een vloeiende lijn gedefinieerd.
Zonder nu op de wiskundige details in te gaan, kan men het principe begrijpen als
men de controle-punten als 'aantrekkings-punten' ten opzichte van de lijn beschouwt.
Alle punten trekken even hard aan de lijn, zodat met slim positioneren van de punten
de lijn precies die vorm krijgt die de ontwerper wil. Het algoritme is echter niet
eenvoudig en vereist nogal wat rekenwerk met gebroken getallen. Die rekenwijze is
natuurlijk onder Basic te implementeren, maar het zal langzaam zijn en moeilijk te
programmeren.
Het voordeel van Turbo Pascal is dat men het probleem gestructureerd kan oplossen
en dat het één van de weinige compilers voor MSX-computers is die met gebroken
getallen overweg kan. BEZIER.PAS is gemaakt voor het GIOS, maar is eenvoudig
aan te passen voor andere libraries.
Echte problemen met de grafische routines zijn niet naar voren gekomen en deze
procedures en functies werken dan ook naar behoren. Alleen bij Paint kan men bij een
te grote waarde voor de x- of y-coördinaat verrast worden met een leeg scherm waar
bovenin 'Illegal function call' staat. Meteen was toen verraden hoe de Paint-procedure
geïmplementeerd is...
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Figuur 1: Een overzicht van de GIOS-commando's
Techniek
De programmeur van het GIOS - F. Hilderink - heeft een knap stukje werk geleverd
en kan een expert op zowel grafisch gebied, MSX-DOS als Turbo Pascal voor Z-80
systemen genoemd worden. Vooral de manier waarop in het kleine stukje geheugen
van de play-queue alle routine-entries staan; heel slim. Bij bestudering van de
handleiding valt op dat de entries maar één byte groot zijn, maar toch kunnen de
routines van elkaar worden onderscheiden. Een tip van de sluier: GIOS gebruikt het
return-adres op de stack om de juiste routine te vinden en daarna aan te roepen. Die
ene byte staat namelijk voor RST 10, een machinetaal instructie die zorgt dat een
CALL wordt gedaan naar adres &H0010.

MSX-DOS kenners hebben dan meteen door dat de programmeurs ook daar iets
veranderd moet hebben. Inderdaad, bij het installeren van het GIOS komt daar de
entry naar de routine terecht die zorgt voor het aanroepen van de GlOS-routines in de
memory mapper.
Het vervelende is dat deze twee truuks -de entries in de play-queue en het aanpassen
van &H0010 - meteen ook het zwakke punt van het GIOS zijn. Ten eerste kan de
play-queue niet gebruikt worden waar hij eigenlijk voor bedoeld is; het afspelen van
muziek. Het maken van muziek-programmatuur met GIOS -eventueel in combinatie
met andere libraries - zal in ieder geval een stuk lastiger worden. Dat dit probleem
zich voordoet is op zich niet erg, maar het - oneigenlijke - gebruik van de play-queue
wordt niet in de handleiding vermeld.
Ook het aanpassen van de ruimte onder &H0100 kan vervelende gevolgen hebben.
Als de MSX'er namelijk MSX-DOS even verlaat om iets in MSX-Basic te doen en
daarna weer terug - met CALL SYSTEM - naar MSX-DOS wil, zal MSXDOS.SYS
zich opnieuw installeren. Met als gevolg dat de entry op &H0010 naar de GlOSroutines is verdwenen. Het opstarten van een GIOS-applicatie zal daarna direct een
'crash' veroorzaken. GIOS opnieuw installeren na terugkeer in MSX-DOS kan wel,
maar dit kost weer 16 kB extra geheugen. Ook deze problematiek wordt niet in de
handleiding vermeld.
Toch zouden deze problemen niet nodig zijn geweest als men een andere aanpak
voor het GIOS gekozen zou hebben. Een GIOS geïmplementeerd als een Mem-ManTSR zou al deze - en nog vele meer - problemen kunnen voorkomen. Het enige wat
men aan een dergelijke GIOS zou moeten toevoegen, is een initialisatie-routine die
een GlOS-gebrui-ker in zijn of haar hoofdprogramma als eerste zou moeten
aanroepen. Dit levert als extra voordeel op, dat die routine meteen kan controleren of
het GIOS überhaupt geïnstalleerd is. Helaas gebeurt dit nu niet...
Kritiek
'Nog niet af'. Dat is de indruk die men tijdens het werken met het GIOS overhoudt.
Zowel in de documentatie als in de software zijn slordigheden achtergebleven.
Daarnaast is het jammer dat de makers te snel tevreden waren met de uitvoering van
sommige routines. Bijvoorbeeld, in GIOS bevindt zich een Screen opdracht, die als
parameter het screennummer verwacht. Maar, zo blijkt bij lezen van de handleiding,
na het kiezen van scherm 10, 11 of 12 op een MSX2+ computer moet men met behulp
van WriteVDP nog extra handelingen verrichten. Het argument is dat Screen de
BIOS-ROM gebruikt. Inderdaad, met de BIOS CHGMOD-routine kan men niet
rechtstreeks screen 10, 11 of 12 instellen. Maar onder MSX-Basic vangt de Screen
opdracht dit zelf op. Waarom is dat bij de GlOS-Screen opdracht ook niet zo
opgelost?
Een vergelijkbaar probleem is te vinden bij FindFirst, een functie om bestanden op
een disk te zoeken. In het zoekpad kan men wildcards opnemen, zoals de MSX'er die
kent bij het gebruik van bijvoorbeeld DIR onder MSX-DOS. In de handleiding wordt
de programmeur er op gewezen dat onder MSX-DOS l .xx alleen de '?'-wildcard
wordt ondersteund. Onder MSX-DOS 2.xx kent men wel de '*'-wildcard. Waarom is
dit probleem niet tijdens het implementeren van FindFirst opgelost? Zo moeilijke
opgave is het toch niet om de '*' naar één of meerdere '?'-s om te zetten. Zonde.
Overigens blijken FindFirst en zijn broertje FindNext niet volkomen betrouwbaar te
zijn. Als men daarbij gebruik maakt van een RAM-disk loopt de computer regelmatig
vast. Daarnaast blijken de parameters van de twee functies niet consequent te zijn. Bij

de ene is attr een integer, en bij de ander blijkt hij van het type byte te zijn.
Ook jammer is dat de voorbeeldprogramma's - waar ook nog wel eens een foutje in is
blijven staan, bijvoorbeeld op bladzijde 57 van de handleiding, in het Uncrunch
voorbeeldprogramma - niet op de disk zelf staan.
Gelukkig heeft de MSX CC Enschede wel voor andere voorbeelden gezorgd, die
duidelijk geïnspireerd zijn op het grafische demoprogramma van Borland die bij
Turbo Pascal voor MS-DOS geleverd wordt. De vergelijking in snelheid valt zeker
niet altijd in het nadeel van MSX uit.
Conclusie
Het GlOS-initiatief juichen we harte toe. Het installeren van extra routines via
MemMan en deze dan kunnen aanroepen vanuit een veel gebruikte programmeertaal Turbo Pascal in dit geval - is een idee dat navolging verdient. Naar de MSX CC
Enschede gaat de eer dat deze de spits heeft afgebeten. Alleen blijft wel het gevoel
knagen dat men dit idee wat té snel
heeft willen vertalen in een stuk software dat men uit kon brengen. Zoals hierboven al
aangegeven, een wat netter en vollediger afwerking van de documentatie en
voorbeeldprogramma's en - aan de softwarekant - iets nauwkeuriger controle van de
routines zelf zou het GIOS veel goed hebben gedaan.
Naar onze mening kan de MSX CC Enschede vanaf di't punt twee wegen inslaan. Ten
eerste een upwards-compati-ble versie 1.2 ontwikkelen, waarbij de tekortkomingen
zijn verdwenen. Maar, als tweede mogelijkheid, suggereren wij een routinebibliotheek die gevat is in een 'officiële' MemMan-TSR. Wellicht kan dan ook over de
oplossingen van bepaalde problemen nog een keer nagedacht worden. Tenslotte hoeft
'opwaartse compatibiliteit' niet altijd het belangrijkste te zijn...
In afwachting daarvan kunnen we de aanschaf van GIOS l. l echter al van harte
aanbevelen. Prototypes of programma's voor eigen gebruik zijn prima met GIOS te
maken, terwijl een fikse belangstelling voor de makers van GIOS natuurlijk een extra
prikkel is om door te werken aan dit project. Ontwikkelaars van commerciële of
public-domain software voor een uitgebreide groep MSX-ers kunnen beter nog even
wachten...

