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MEGA  ASSEMBLER

• APRESENTAÇÃO                                                                                                                                  

O Mega Assembler consiste em uma memória de 16 Kb com  um  programa de Assemblador /
Desassemblador / Monitor, e algumas ferramentas para programação em Basic, chamadas pela função
CALL. Com estes programas, você tem acesso a todos os slots do micro, inclusive cartuchos, interfaces
e expansores ligados ao sistema.

• EXECUÇÃO                                                                                                                                            

Há três maneiras de executar o Mega Assembler, por CALL START , CALL ASM  ou
pressionando-se [SELECT]  ao ligar o micro.

CALL START  inicializa todas as variáveis do Mega Assembler e deve ser utilizado nas
seguintes condições:

1 - Quando entrarmos pela primeira vez através do Basic.
2 - Quando retornarmos ao Basic, após ter saído do DOS.
3 - Quando utilizarmos algum comando de disco via Basic.

CALL ASM  só deve ser utilizado quando sairmos do Mega Assembler para o Basic e não
utilizarmos os comando de disco, pois neste caso os registradores são modificados.

SELECT deve ser usado quando o micro estiver sendo ligado, mantenha pressionada a tecla
[SELECT]   para que o Mega Assembler seja ativado antes da inicialização do micro.

• O EDITOR MEGA ASSEMBLER                                                                                                       

O editor Mega Assembler trata os números de duas maneiras. Os comandos do monitor vão
interpretar todos os dados numéricos na base Hexadecimal, já os comandos do assembler vão interpretar
os números na base Decimal.

A sintaxe usada pelo assembler é a seguinte:

END - Endereços feitos em hexadecimal.
[ ... ] - Argumento opcional.
< ... > - Explicação sobre o argumento.
XX / YY  ou XX ou YY - Escolhido pelo usurário.
CARACTER - Constantes no argumento de comando.
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• O MONITOR                                                                                                                                           

A maioria dos comandos são afetadas pelo comando PAGE, os comandos que não são afetados,
estão com um [*] de indicação. A configuração dos slots, estão dispostos na seguinte forma:

- Página 0 (0000 a 3FFF) - Slot 0 ROM.
- Página 1 (4000 a 7FFF) - Slot no qual esta o Mega Assembler.
- Página 2 (8000 a FFFF) - Slot de memória RAM do micro Expert.
- Página 3 (8000 a FFFF) - Slot de memória RAM do micro HotBit.

• COMANDOS DO MONITOR                                                                                                               

PAGE

Sintaxe: PAGE ?
  PAGE [[<slot>][,[<slot>][,[<slot>][,[<slot>]]]]]

Descrição: Seleciona a disposição de páginas entre 0 e 2, nos slots de 0 a 3. Se nenhum argumento for
      passado, serão consideradas todas as páginas do slot que contém a RAM. Se o argumento
      for "?", o micro mostra a disposição atual das páginas, e se o argumento tiver de um a quatro
      números de 0 a 3, separados por vírgulas, será adotada a disposição das páginas. O primeiro
      argumento, é a página 0, o segundo, a página 1 e etc. A página 3 não pode ser alterada.

Exemplo: PAGE 0,0
Seleciona as páginas 0 e 1 de 0 a 7FFF para o slot 0.

DM

Sintaxe: DM <endereço>[,<deslocamento>]

Descrição: Display do Memory Edit, este comando dá um display de 128 bytes em ASCII e em Hexa, da
      memória, com cursor em "full-screen", que permite a edição. O primeiro argumento é o
      endereço inicial, o segundo é o deslocamento. Se não passado o parâmetro deslocamento,
      será assumido 0. O deslocamento serve para Criptografar ou Descriptografar um programa,
      e deve estar entre -7F e 80. O comando display ativa as seguintes teclas.

[CURSOR] - Move o cursor pela memória.
[SELECT] - Seleciona a edição, no modo ASCII ou Hexa.
[RETURN] - Sai do comando.
[ESC] - Retrocede 128 bytes.
[TAB ] - Avança 128 bytes.
[0]-[F] - Entra com um dado Hexa (No modo Hexa).
[CARACTER ] - Entra com um dado ASCII (No modo ASCII).

Exemplo: DM 4000,2
Mostra o conteúdo da memória a  partir de 4000 acrescentando 2 a cada byte.
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ZAP

Sintaxe: ZAP <trilha inicial>[,<deslocamento>]

Descrição: Este comando é o editor de trilhas do disco, a sua estrutura é idêntica ao comando DM ,
      porém, aqui não se tem endereços, mas sim trilhas. O cursor marca a sua posição na trilha
      (de 0 ate 1FF). Quando o cursor vai mudar de trilha, lhe é perguntado se vai gravar a trilha
      editada ou não. Se você optar por gravar, sem ter que mudar, a Hot Key é [^W ].

Exemplo: ZAP 5
Exibe na tela a trilha 5.

SCR

Sintaxe: SCR <endereço inicial>,<dx>,<dy>[,<modo>]

Descrição: Este comando mostra um display gráfico da memória. A memória é apresentada a partir do
      <endereço inicial>, em blocos de 8 bytes, dispostos verticalmente, cujas dimensões são
      determinadas por <dx> e <dy>. Estes blocos podem estar dispostos horizontalmente, quando
      <modo> = 0, ou verticalmente quando <modo> = 1. Se <modo> não vier especificado,
      assumirá 0. Neste comando, estarão disponíveis as seguintes teclas:

                 [Í] [Î] - Avança ou retrocede 1 byte na memória.
      [̂ ] [v] - Avança ou retrocede 1 bloco na memória.
      [RETURN] - Entra no modo de edição.
      [TAB ] - Mostra o endereço atual.
      [ESC] - Liga ou desliga a moldura 2x2.
      [̂ STOP] - Sai do comando.

Ao entrar no modo de edição, um quadrado ampliando o bloco em destaque será mostrado, e
estarão a disposição as seguintes teclas:

      [CURSOR] - Movem o cursor.
      [ESPAÇO] - Inverte o ponto sob o cursor.
      [RETURN] - Sai do modo de edição.
      [̂ STOP] - Cancela as modificações feitas.
      [I ] - Inverte bloco 2x2.
      [SHIFT ] [HOME ] - Apaga bloco 2x2.

Exemplo: SCR 1BBF,1,1
Mostra um display da memória de um por um caractere a partir do endereço 1BBF.

    SCR 4000,2,3,1
Mostra um display da memória de um bloco de dois por três caracteres a partir de 4000, no
formato sprite.
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SH

Sintaxe: SH [<endereço>],'<string>
  SH [<endereço>],<bt>[,[<bt>][,[<bt>][,[<bt>]...[,[<bt>]]]

Descrição: Este comando serve para a procura de um texto, ou conjunto de bytes pela memória. O
      primeiro argumento é <endereço>, que é o endereço inicial, caso se queira continuar na
      procura, omitir este valor. Neste caso, o <endereço> usado é o mesmo encontrado na última
      pesquisa. Caso o segundo argumento seja uma seqüência de números, esta seqüência será
      procurada, e quando duas vírgulas são encontradas juntas, o computador entende que poderá
      ser qualquer número, e se o segundo argumento for um  apóstrofe seguida de uma seqüência
      de no mínimo duas letras, esta seqüência será procurada na memória.

Exemplo: SH 4000,2A,40,0C
Será feita a pesquisa da ocorrência de 2A,40,0C, a partir do endereço 4000.

    SH 4000,2A,,0C
Pesquisa a seqüência de três bytes, começado no endereço 2A e terminado no endereço 0C, a
partir de 4000.

   SH 3F41 "teste"
Pesquisa o ocorrência da string "teste" a partir do endereço 3F41.

MS

Sintaxe: MS <endereço>,[<deslocamento>],'<string>'

Descrição: Pokeia a partir do endereço, a string com o deslocamento. Se deslocamento não for
      indicado, assumirá 0.

Exemplo: MS 9A15,20, 'nome'
Coloca a string nome na memória a partir do endereço 9A15 com deslocamento 20.

LOAD

Sintaxe: LOAD <arquivo>,B

Descrição: Carrega na memória um bloco em binário do periférico especificado.

Exemplo: LOAD BLOCO.BIN,B
Carrega o arquivo BLOCO.BIN para a memória.
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SAVE

Sintaxe: SAVE <arquivo>,<endereço inicial>,<endereço final>[,<endereço execução>]

Descrição: Grava um bloco da memória em formato binário no periférico especificado. Os endereços
      devem ser fornecidos, caso <endereço final> não for passado, assumirá o <endereço inicial>.

Exemplo: SAVE ROM.BIN,0,7FFF,4000
    Grava um bloco de memória no endereço 0 até 7FFF e com endereço de execução 4000 com
    o nome ROM.BIN

M (*)

Sintaxe: M <endereço>

Descrição: Este comando edita a memória a partir do <endereço>. Se <endereço> não for especificado,
      será usado o último endereço editado.

      As teclas de edição são:

      [ESPAÇO] - Avança um endereço.
      [BS] - Retrocede um endereço.
      [RETURN] - Sai do comando de edição.
      [0]-[F] - Entra com um valor em hexa.

Exemplo: M A000
Entra com valores hexa a partir do endereço A000.

S (*)

Sintaxe: S[<endereço>]

Descrição: Igual ao comando M , porém um teclado numérico reduzido foi simulado no teclado de
      acordo com o esquema a seguir:

Teclado Equivale a
7 8 9 0 7 8 9 A
U I O P 4 5 6 B
J K L Ç 1 2 3 C
M , . / 0 F E D

Exemplo: S A000
Entra com valores hexa a partir do endereço.
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C

Sintaxe: C <modo>

Descrição: Especifica o modo de display dos comandos D, P e V. Modo pode estar entre 0 e 3,
      conforme a tabela abaixo.

      [0] - Apresentação em hexa e ASCII em linhas de 4 bytes.
      [1] - Idem, porém em linhas de 16 bytes para 80 colunas.
      [2] - Apresentação em hexa com linhas de 8 bytes, e apresenta o total ao final de cada linha.
      [3] - Idem, porém não soma o total de cada linha.

Exemplo: C1

D

Sintaxe: D <endereço inicial>[,<endereço final>]

Descrição: Exibir um display no vídeo da memória. Caso <endereço final> não seja especificado, será
      exibido apenas os 16 primeiros bytes.

Exemplo: D 5000,6000
Mostra o conteúdo da memória de 5000 a 6000 no vídeo.

P

Sintaxe: P <endereço inicial>[,<endereço final>]

Descrição: Exibir um display na impressora da memória. Caso <endereço final> não seja especificado,
      será impresso apenas os 16 primeiros bytes.

Exemplo: P 5000,6000
Mostra o conteúdo da memória de 5000 a 6000 na impressora.

V

Sintaxe: V <endereço inicial>[,<endereço final>]

Descrição: Exibir um display na impressora da memória VRAM. Caso <endereço final> não seja
      especificado, será impresso apenas os 16 primeiros bytes.

Exemplo: V 3800,3FFF
Mostra o conteúdo da VRAM no endereço 3800 até 3FFF na impressora.
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T

Sintaxe: T <endereço inicial>,<endereço final>,<endereço destino>

Descrição: Transfere um bloco da memória entre os endereços inicial e final para o endereço de destino.

Exemplo: T 4000,7FFF,8FFF
Copia um bloco do endereço 4000 a 7FFF para o endereço 8FFF.

F

Sintaxe: F <endereço inicial>,<endereço final>,<byte>

Descrição: Preenche um bloco de memória desde o endereço inicial até o final, com o conteúdo byte.

Exemplo: F 8000,C000,FF
Preenche desde o endereço 8000 até C000 com o byte FF.

G (*)

Sintaxe: G <endereço inicial>[,<break point 1>[,<break point 2>]]

Descrição: Começa o processamento do programa na memória, iniciando no endereço inicial e <break
      point 1> e <break  point2> são endereços de Break Point, ou seja, quando um desses
      endereços for executados, o programa é interrompido, para exibir a disposição dos
      registradores no momento do Break Point. Para retornar ao Editor Mega Assembler, os slots
     devem estar na disposição ROM MEG.ASS RAM RAM , e deve-se dar um salto para o
     endereço 4010 (JP 4010)

Exemplo: G 8000,80E0
Executa uma rotina a partir do endereço 8000, retornando ao editor do mega assembler ao
atingir o endereço 80E0.

X

Sintaxe: X [<registrador>]

Descrição: Se não houver argumento, mostra todos os registradores, ou entra no modo edição dos
      registradores a partir do <registrador>, pode ser A, F, B, C, D, E, H e L  para registradores
      com esses mesmos nomes X, Y e S para os registradores IX , IY  e SP. Ao ser mostrado o
      registrador, digite o novo valor em hexa, para haver a troca, para voltar, tecle [RETURN].

Exemplo: X
Mostra todos os registradores.

     X A
Mostra todos os registradores a partir do A.
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R

Sintaxe: R [<offset>]

Descrição: Lê da fita um programa gravado pela opção I  do comando A e o coloca no endereço de
      início.

Exemplo: R

L

Sintaxe: L [P] [<endereço inicial>[,endereço final]]

Descrição: Desassembla o conteúdo da memória do endereço inicial até o final. Se endereço final não
      for especificado, serão desassemblados as 10 primeiras linhas. A opção P envia a listagem
      para a impressora. [^STOP] interrompe a desassemblagem.

Exemplo: L 7421
Desassembla a memória a partir do endereço 7421.

     L 417F,5000
Desassembla a memória a partir do endereço 417F a 5000.

• PROGRAMAS EM ASSEMBLER                                                                   

Com o mega assembler é possível gerar programas em fontes Z80, como se fosse em Basic, isso
permite que possamos corrigir o programa antes da compilação. Pode se utilizar as teclas [INS] [DEL ]
[BS] [GRAPH] [CODE] e [CTRL ], e cada linha é dividida em 5 setores e compõe a linha da seguinte
forma:

NN   Label   Instrução   Operando;   Comentário
Onde,

NN - É o número da linha (é obrigatório).
Label - Indica determinada instrução ou posição na memória.
Instrução - Instrução ou pseudo instrução do Z80.
Operando - Valor ou código que é necessário para a instrução.
Comentário - Qualquer observação sobre o programa.

As pseudo instruções que estão disponíveis são:

ORG

Descrição : Indica em que posição da memória deve ser gerado o programa objeto.
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DEFB

Sintaxe: DEFB byte (*)

Descrição: Coloca o byte (*) especificado na memória.

DEFW

Sintaxe: DEFW palavra (*)

Descrição: Coloca a palavra (*) especificada de dois bytes na memória.

DEFM

Sintaxe: DEFM 'texto'

Descrição: Coloca texto na memória.

DEFS

Sintaxe: DEFS No. de bytes

Descrição: Reserva um espaço na memória com o número de bytes.

EQU

Sintaxe: EQU Endereço (*)

Descrição: Indica que o label desta linha é o valor indicado.

(*) Podemos definir os parâmetros dos comandos e pseudo instruções de várias maneiras:

Byte - Pode ser um número, um caracter entre aspas ou um Label, onde este byte se encontra.
Palavra - Pode ser um número de dois bytes ou um Label.

Todos os números podem ser expressos na base decimal (basta digitar o número), hexadecimal
(um número em hexa seguido de H), e em binário (número seguido de B). Se o primeiro dígito for uma
letra, este deve ser precedido de 0 (zero). Ex 0AE10

• O ASSEMBLER                                                                                                              

Neste modo, os comandos servem para criar, editar e compilar um programa em assembler. Os
números são tratados na base decimal, salvo especificação ao contrário.

Todos os comandos podem ser brecados com [^STOP], ou interrompidos temporariamente por
[ESPAÇO].
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• OS COMANDOS DO ASSEMBLER                                                                                                    

NEW

Sintaxe: NEW

Descrição: Este comando apaga o programa existente na memória.

AUTO

Sintaxe: AUTO [<linha inicial>[,<incremento>]]

Descrição: Este comando gera linhas automaticamente. A primeira linha será <linha inicial> e
      incrementada por <incremento>. Se não tiver indicação alguma, <linha inicial> assumirá 10.

DELETE

Sintaxe: DELETE <linha inicial>[-<linha final]

Descrição: Apaga as linhas do programa, caso <linha final> não seja indicado, somente <linha inicial>
      será deletada.

LIST

Sintaxe: LIST [<linha inicial>[-<linha final>]]

Descrição: Este comando exibe no vídeo o conteúdo do programa existente na memória.

Exemplo: LIST
Lista todo o programa.

    LIST <linha>
Lista somente a linha <linha>.

    LIST <linha>-
Lista o resto do programa a partir da linha <linha>.

    LIST <linha1>-<linha2>
Lista da linha <linha1> até a linha <linha2>.

LLIST

Sintaxe: LLIST [<linha inicial>[-<linha final>]]

Descrição: Igual ao comando LIST, porém a lista gerada é direcionada para a impressora.
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RENUM

Sintaxe: RENUM [<nova linha inicial>>[<antiga linha inicial>[<incremento>]]]

Descrição: Renumera as linhas do programa fonte <nova linha inicial> indica o novo número da primeira
      linha do trecho a ser renumerado, <antiga linha inicial> é o número da linha ao qual deve
      partir a numeração, e <incremento> indica o incremento entre as linhas. Se nenhum
      parâmetro for usado, será assumido 10.

FILES

Sintaxe: FILES

Descrição: Mostra o diretório do disco corrente.

LOAD

Sintaxe: LOAD <arquivo>

Descrição: Carrega um programa fonte do periférico especificado.

SAVE

Sintaxe: SAVE <arquivo>

Descrição: Grava um programa fonte no periférico especificado.

MERGE

Sintaxe: MERGE "<nome do programa>"

Descrição: Intercala dois programas, um está na memória, o outro <nome do programa>. No caso de
      existir coincidência no número da linha, prevalece a que está sendo carregado da fita.

SEARCH

Sintaxe: SEARCH<string>

Descrição: Procura por todo o programa a string <string>. Note que o espaço deixado entre o comando
     e a string serão válidos.

Exemplo: SEARCH LOC
Será procurada a string 'LOC'.

LSEARCH

Descrição: Igual ao comando SEARCH, porém listados na impressora.
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FIND

Sintaxe: FIND<string>

Descrição: Similar ao SEARCH, porém só procura a string no inicio de cada linha, e tem a vantagem de
      ser mais rápido.

CHANGE

Sintaxe: CHANGE'<string1>'[<string2>]

Descrição: Troca todas as ocorrências da <string1> pela <string2>, e lista as linhas após a troca. Se
      <string2> for nula, deleta todas as ocorrências da <string1>.

MAP

Sintaxe: MAP

Descrição: Mostra o endereço inicial e final do programa fonte contido na memória.

A

Sintaxe: A [NUPOIRSDH /<offset>]

Descrição: Assembla o programa fonte contido na memória.

As opções podem ser:

[N] - Não lista o número das linhas.
[U] - Não lista o programa.
[P] - A listagem sairá na impressora.
[O] - Gera o código objeto.
[I] - O código objeto será armazenado em fita para ser lido pelo comando [R]
[R] - Mostra uma listagem em referência cruzada dos (labels) após assemblar o programa.
[S] - Gera uma listagem em ordem alfabética das etiquetas.
[D] - Gera uma listagem das etiquetas após assemblar.
[H] - Lista na impressora as etiquetas.

/<offset> - Assembla o programa para o endereço indicado pela instrução ORG mais offset.

Exemplo: Se num programa a pseudo instrução ORG é 0C000 e o programa for assemblado por
    AO/1000, o código objeto será alocado para o endereço D000. Durante o processo da
    assemblagem (compilação), podem ocorrer erros, corrija-os e compile o programa novamente.
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Tabela de erros na Compilação:

[D] - Número relativo menor que -128 ou maior que 128. Ocorre em instruções como 'JR' e 'IX'
        ou 'IY' de modo indexado.
[F] - Erro de sintaxe. Uma linha muito grande, ou um erro na escrita, ou uma estrutura errada.

[M] - Label não único. Quando já existe um Label com o mesmo nome.

[U] - Label desconhecido. Quando se usa um Label não definido.

[Q] - Uma instrução não existente foi utilizada.

[O] - Operando inadequado a introdução.

Caso não esteja especificado o ORG, e você tentar assemblar o programa usando a opção 'O',
uma mensagem "FALTA MEMÓRIA" será gerada. Esse mesmo erro será gerado caso o endereço do
programa seja menor que 4000 ou maior que EBFF.

BASIC ou BA

Descrição: Este comando sai do editor de mega assembler e retorna ao basic, desde que   
você não tenha alterado as variáveis do sistema.

• O BASIC                                                                                                                                                   

O Mega Assembler monitor possui algumas ferramentas para programação em Basic. Todos os
comandos devem ser precedidos da instrução CALL. Os comandos do Basic são:

CALL EDITOR

Sintaxe: CALL EDITOR [(<endereço>)]

Descrição: Chama a rotina do editor de caracteres. Se <endereço> for especificado, será editado os
      caracteres a partir do endereço <endereço>. Caso <endereço> não seja especificado, o
      Editor assumirá C000. Ao entrar no comando, você terá uma tela com os desenhos dos
      caracteres, um cursor e a ampliação sob o qual se encontra o cursor. Nesse momento você
      estará no modo SELECT e as seguintes teclas estarão ativas:

      [TAB ] - Volta ao Basic.
      [̂ STOP] - Volta ao basic com um break.

         [SHIFT ] [HOME ] - Transfere a tabela de caracteres para o endereço em edição.
      [SETAS CURSORAS] - Movem o cursor pela tela.
      [RETURN] - Vai para o modo "EDIT "
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No modo "EDIT ", estarão disponíveis as seguintes teclas:

      [ESPAÇO] - Inverte o ponto sob o cursor.
      [CURSORES] - Move o cursor sob o caracter.

         [ESPAÇO] [ I ] - Inverte o caracter em edição.
      [ESPAÇO] [S] - Espera uma tecla.
      [SHIFT ] [HOME ] - Apaga o caracter em edição.
      [̂ STOP] - Volta ao Basic.
      [RETURN] - Volta ao modo "SELECT"

Após haver gerado uma nova tabela de caracteres, o seguinte programa o coloca em ação.

10  CALL EDITOR
20  SCREEN 0
30  CALL COPYRV (&HC000,(&HC000+256*8),BASE(2))
40  END

A tabela de caracteres tem 2048 bytes contados a partir do endereço de edição.

CALL RENEW

Sintaxe: CALL RENEW

Descrição: Chama o último programa em basic após um comando "NEW" ou um RESET acidental.

CALL BVERIFY

Sintaxe: CALL BVERIFY

Descrição: Compara um programa gravado em fita no formato binário com o programa contido na
      memória. Se forem iguais, aparecerá a mensagem "OK." e caso contrário será exibida uma
      mensagem de erro.

CALL HEADER

Sintaxe: CALL HEADER

Descrição: Mostra o header de um  programa gravado em fita. Mostrará o seu nome, tipo e se for
      binário, mostrará o endereço inicial, final e de execução.

CALL COPYRV

Sintaxe: CALL COPYRV (<end RAM inic>,<end RAM fim>,<end RAM>)

Descrição: Copia um bloco da memória RAM para a VRAM. Endereço inicial e final, delimitam o bloco
      a ser transferido, e todos os argumentos devem estar entre - 32768 e 655535.
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CALL COPYVR

Sintaxe: CALL COPYVR (<end VRAM inic>,<end VRAM fim>,<end RAM>)

Descrição: Copia um bloco da memória VRAM para a RAM. Endereço inicial e final delimitam o bloco
      a ser transferido, e todos os argumentos devem estar entre - 32768 e 655535.

CALL SETGREY

Sintaxe: CALL SETGREY (0 / 1)

Descrição: Seleciona se a cópia da tela deve ou não ser em tons de cinza.
[0] - Off
[1] - On

CALL DUMP

Sintaxe: CALL DUMP

Descrição: Tira uma cópia da tela nas screens de 0 a 3, a envia para a impressora inclusive, os sprites. A
       cópia pode ou não ser em tons de cinza, e no modo simples só será impresso as cores
       superiores ou igual a 8.

CALL SETKEY

Sintaxe: CALL SETKEY (0 / 1)

Descrição: Liga ou desliga a cópia automática. A cópia automática é feita toda a vez que [ESC] for
      pressionada.

[0] - Off
[1] - On

• VARIÁVEIS ÚTEIS DO MEGA ASSEMBLER                                                                                 

ECO1 - Endereço inicial do programa fonte.
EC03 - Endereço final do programa fonte.
FFF0 - Ligado ou não.

Após um comando "SAVE" ou "LOAD " em binário.

FA30/31 - Endereço inicial do bloco.
FA32/33 - Endereço final do bloco.
FA34/35 - Endereço de execução.
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• COMO COPIAR UM CARTUCHO                                                                                                     

Com o cartucho a ser copiado conectado no slot B, tecle "PAGE  2,2" no Hot Bit ou "PAGE
3,3" no Expert. Procure o cartucho no endereço 4000 e/ou 8000. Prepare o gravador, pois o disco ainda
não foi iniciado, e digite SAVE <prog>,<end inic>,<end fim>. Os endereços inicial e final devem ser
conhecido pelo usuário. Para carregar o programa no basic digite BLOAD "cas:" ,&H4000 .

Um programa copiado por este procedimento não pode ser executado, pois você tem apenas
uma cópia em RAM do cartucho. Para executar este programa, deve-se colocar o endereço de execução
no seu endereço original.

• EXEMPLO DO USO DO ASSEMBLER NA GERAÇÃO DE UM PROGRAMA                         

Digite AUTO  e na seqüência este programa:

10  ORG OC100H
20  LABEL:EQU 00A2H
30  LD HL,PRINT
40  SALT:LD A,<HL>
50  AND A
60  RET Z
70  CALL LABEL
80  INC HL
90  JR SALT
100  PRINT:DB 'MEGA ASSEMBLER'
110  DB 0
120  END

Após terminar a digitação, [^STOP] sai do comando AUTO . Para a compilação e verificação dos erros,
tecle:

>A [RETURN]

A compilação aparecerá na tela, e se nenhum erro surgir, compile novamente, teclando::

>AOU [RETURN]
>L C100

Aqui você verifica se a compilação foi feita corretamente, e para executar o programa acima, vá ao
Basic e digite:

DEFUSR = &HC100 : PR = USR(0)

Deverá aparecer a seguinte mensagem na tela.

      MEGA ASSEMBLER


