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5ª Parte: Subrotinas, funções e screens
           Voltamos com o curso Qbasic. Finalmente iremos aprender algumas rotinas gráficas nativas do 
Qbasic. Além disso vamos explorar o uso de subprogramas e também de funções definidas pelo usuário.
Lembre-se, apesar de estarmos mencionando sempre o Qbasic, esses exemplos rodam bem no FreeBasic.
            Comandos estudados até agora:

Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4

- REM
- CLS
- PRINT
- INPUT 
- LOCATE
- END

- COLOR
- SLEEP
- UCASE$
- LCASE$
- LEN
- LEFT$
- RIGHT$
- MID$
- LTRIM$
- RTRIM$
- SPACE$
- STR$
- VAL
- ASC
- CHR$

- TIME
- DATE$
- TIMER
- IF / THEN
- IF / THEN / ELSE
- IF / THEN / ELSEIF
- SELECT CASE
- GOTO
- PRINT SPC(N)
- PRINT USING
- LINE INPUT
- INKEY$

- DO /LOOP
- EXIT
- WHILE / WEND
- FOR / NEXT

            Vamos supor que, ao elaborar um jogo, damos a opção ao usuário entre querer escolher o 
TECLADO ou o JOYSTICK. Pois bem, o programa deve verificar bloco ATUALIZAÇÃO (veja tutorial 
anterior) se uma tecla do teclado ou joystick foi pressionada. Fica claro que devemos ter duas ROTINAS, 
uma para o teclado e outra para o joystick, que serão chamadas de acordo com a escolha do usuário. Uma 
maneira de implementar isso é através de um comando de SUB-PROGRAMA, ou seja, um programa 
dentro do outro. Um sub-programa é um rotina em separado, que é executada e que, após o término, 
retorna ao programa original no ponto em que foi interrompido.
           O exemplo do “teclado – joystick” é apenas mais um entre tantos outros usos para as sub-rotinas.

GOSUB / RETURN  ::  Seria o mesmo que “go sub”, ou seja, “vá para” a “subrotina ou subprograma”. 
E “retorne” para o programa principal quando terminar de executar o subprograma. Em outras palavras, o 
comando GOSUB envia para uma subrotina e o comando RETURN retorna para o programa principal.
           Sintaxe:
                       GOSUB rotulo
                                  ...
                       rotulo:
                                  <comandos>
                       RETURN

Ex:
           ...
           IF opcao = 1 THEN
                       GOSUB teclado
              ELSE
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                       GOSUB joystick
           ENDIF

           ‘ ........Sub-rotina teclado............................................................
teclado:

                       <comandos referentes ao teclado>
           RETURN
           ‘................................................................................................

           ‘ .........Sub-rotina joystick..........................................................
           Joystick:
                       <comandos referentes ao joystick>
           RETURN
           ‘................................................................................................
                        
Observação: Você pode chamar a subrotina em qualquer ponto do programa e quantas vezes desejar.
            Em termos de fluxograma podemos representar uma subrotina como uma retângulo com laterais 
“dupla”. Veja o desenho abaixo:

           Dê uma olhada nos fluxogramas da parte 4 e perceba, no fluxograma básico de um jogo, que 
muitos blocos são na verdade sub-rotinas vinculadas ao programa principal. Estas subrotinas podem ser 
atualização, resposta do jogador, limpa campo, etc.

           Sub-rotinas com GOSUB representam um recurso de desvio poderoso, no entanto, nenhum 
parâmetro está vinculado ao GOSUB, ou seja, nenhuma informação é passado para o mesmo. Mas o 
Qbasic permite criar um sub-programa em que parâmetros do programa principal podem ser repassados 
para a ‘sub’. Isto é muito útil pois permite criar sub-rotinas que funcionam como se fossem novos 
comandos. Muitos dos comandos do DirectQB são SUBs em que o usuário digita os parâmetros 
necessários para que a sub-rotina trabalhe. Isto é assim em várias linguagens, como no DarkBasic, Blitz, 
entre outras.
           Vejamos alguns exemplos:

DQBprint VIDEO, nome$, 30, 30, 4   Este é um comando do DirectQB.
Na verdade é uma sub-rotina desenvolvida pelo Angelo 
(criador do DirectQB) onde os parâmetros são 
repassados para a sub que determinam como ela deverá 
trabalhar, neste caso específico, os parâmetros são: 
VIDEO, nome$, 30, 30 e 4.

make object plain 3, 200, 200 Este é um comando do DarkBasic.
Também uma sub-rotina desenvolvida cuja função é criar 
um plano. Os parâmetros são 3 (número do objeto), 200 
(comprimento) e 200 (largura). “Dentro” do “make 
object plain” existem centenas de comandos específico 
que irão criar o plano, já pensou ficar digitando isso toda 
hora? A sub facilita neste sentido, pois ela gera um novo 
“comando” que, baseado nos parâmetros, te permite criar 
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quantos planos desejar e no tamanho que quiser.
Eu, particularmente, utilizo este recurso para criar meus 
efeitos de partículas no DarkBasic Classic e Pro!

SUB / END SUB  ::  Cria uma sub-rotina onde parâmetros podem ser repassados para a mesma! Veja a 
sintaxe abaixo:
           Sintaxe:
                       SUB <nome> ([parâmetro1, parâmetro 2, ...])
                                  ...
                       END SUB

           Onde: 
                       - <nome>  ::  é o nome da subrotina.
                       - ([...])       :: o que está entre parênteses correspondem aos parâmetros que serão 
repassados para a sub-rotina.

Observações: 
1] Os parâmetros acima estão entre colchetes [...], isto significa que são opcionais. Uma SUB sem 
parâmetros funciona exatamente como o GOSUB!

2] No Qbasic as SUBs devem ser declaradas no início do programa. Se você esquecer de declarar uma 
SUB quando salvar ou executar o programa o Qbasic declara ela automaticamente para você.

3] Os parâmetros devem conter os símbolos (%, &, !, # ou $ - veja o tutorial 3) no final. Isto é necessário 
para informar a SUB que tipo de dados serão repassados para ela, se é inteiro, inteiro longo, precisão 
simples, precisão dubla ou string. Se esquecer a SUB provavelmente não funcionará direito!
  
           Para criar uma nova sub-rotina vá em “Edit” e “New SUB...”. Veja o screen abaixo:
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           Digite o nome da sub no local apropriado e pronto!
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           Para visualizar a Sub basta pressionar a tecla F2 (veja a parte inferior do screenshot acima) e 
escolher que sub (ou function) deseja visualizar.

           Veja como ficou a SUB deste exemplo:

                                      

           Se desejar retornar para o módulo principal basta pressionar F2 novamente e escolher o programa 
principal. 
           Não vou ficar escrevendo um monte de exemplos para ilustrar a SUB, acredito que o exemplo 
ilustrado nas figuras acima já são o suficiente para aprender a trabalhar com o comando. Abaixo segue a 
listagem do programa desenvolvido para este tutorial:
           Ex:

DECLARE FUNCTION soma! (a!, b!)
DECLARE SUB printt (a$, cf, cb)                           :’ Devemos declarar as SUBs
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CLS
PRINT "Este ‚ o print comum"                              :’ Este é o print comum 

printt "Este ‚ o print que eu criei", 1, 3: PRINT         :’ Este é um “novo” print, criado com uma SUB

printt "Digite o numero 1", 4, 7: INPUT n1!               :’ Novo print, chamado printt com outros parâmetros
printt "Digite o numero 2", 2, 3: INPUT n2!

aa = soma!(n1!, n2!)

printt "o resultado ‚: ", 1, 3
PRINT aa
END

‘……………………………………… Sub-rotina print (um “novo” print) …………………………
SUB printt (a$, cf, cb)
       COLOR cf, cb
       PRINT a$;
END SUB
‘……………………………………………………………………………………………

‘……………………………………… Uma function (função) – sera discutida a seguir ………
FUNCTION soma! (a!, b!)
       soma! = a! + b!
END FUNCTION
‘………………………………………………………………………………………………………

            Agora, imagine poder criar suas próprias funções!!! Sim, isso é possível no Qbasic e também na 
maioria das linguagens atuais. Por exemplo, o Qbasic tem um comando que calcula a raiz quadrada de um 
número, que é o sqr(n). Esta é uma função residente, própria do Qbasic. Assim, se queremos saber qual a 
raiz quadrada de um número, basta chamar a função sqr e pronto! Mas não existe um comando específico 
para a raiz cúbica. Você pode implementar matematicamente uma maneira de resolver a raiz cúbica de 
um número, mas já pensou ter que fazer isto toda hora? Criando uma função que calcula a raiz cúbica 
facilita as coisas pois basta chamar a função (como se fosse um novo comando) em qualquer ponto do 
programa e pronto!

FUNCTION / END FUNCTION  :: Cria uma nova função. Uma function retorna dados (que podem 
ser números ou strings) baseado nos parâmetros repassados à função. Uma function é parecido com uma 
SUB, mas a SUB não retorna nada. Funções matemáticas podem ser implementadas facilmente utilizando 
este comando, mas existe uma gama de possibilidades e que serão exploradas a medida que o tutorial for 
evoluindo.
           Sintaxe:
                       FUNCTION <nome> ([parâmetro1, parâmetro2, ...])
                                  ...
                       END FUNCTION

Onde: 
                       - <nome>  ::  é o nome da function.
                       - ([...])       :: o que está entre parênteses correspondem aos parâmetros que serão 
repassados para a function.
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Observações:
1] Assim como as SUBs as FUNCTIONS precisam ser declaradas.

2] Como as FUNCTIONS sempre retornam algo, para que ela funcione, deve estar vinculado a algum tipo 
de variável. Veja o exemplo abaixo:
Ex:
           DECLARE FUNCTION raiz_cub(a!)
           DECLARE FUNCTION junta_frase(f1$, f2$)
                       …
                       f1$ = “Tutorial “
                       f2$ = “Qbasic”
                       …       
                       Resultado = raiz_cub(8)
                       Frase$ = Junta_frase(f1$,f2$)
                       …

3] Observe no exemplo acima que nas chamadas das functions os parênteses são mantidos. Veja:  
resultado = raiz_cub(8) ou frase$ = junta_frase(f1$,f2$)

4] Na chamada da SUB não tem parênteses. Veja: printt f1$, 2, 3

           Outra forma de definir funções no Qbasic é utilizando o comando DEF FN. Este é um método 
mais antigo. 

DEF FN  :: Define uma função do usuário.
           Sintaxe:
                       DEF FN <vd> (<vi>) = <expressão>

           Onde:
                       - vd  :: variável dependente
                       - vi   :: variável independente
                       
Ex1:
           ‘// Define uma função Z(x) que é calculada segundo a expressão declarada.
           DEF FNZ (X) = X^2 + 3*X + 6

           ‘// Esta função devolve a justaposição de duas cadeias de strings
           DEF FNF$(A$,B$) = A$ + B$

Ex2:

DEF fnz (x!) = 2 * x! + 3:                       ' função matemática qualquer
DEF fnr (n%, num!) = num! ^ (1 / n%):  ' função que calcula a raiz e-nésima de um número
DEF fnk$ (n1$, n2$) = n1$ + n2$:         ' função com strings

CLS
DIM c, d, e AS SINGLE
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n1$ = "Tutorial do "
n2$ = "ACLIVE"

c = fnz(4):                                 ' chama a primeira função
d = fnr(3, 8):                              ' calcula a raiz c£bica de 8
frase$ = fnk$(n1$, n2$):           ' função que concatena duas frases

PRINT c:                             ' imprime o resultado armazenado em c
PRINT d:                              ' imprime o resultado armazenado em d
PRINT frase$:                      ' imprime o resultado armazenado em frase

           O exemplo ilustra bem o uso do comando DEF FN, no entanto, é conveniente que se acostume a 
trabalhar com FUNCTION do que com DEF FN, já que a função FUNCTION está presente em diversas 
linguagens, como C/C++, Pascal, Delphi, Lua, etc.

           Agora já estamos em condições de trabalhar com gráficos. FINALMENTE!!! O que seria dos 
jogos senão fosse as rotinas gráficas, não é mesmo? Mas antes de tudo temos que ver quais os modos de 
vídeo disponíveis no Qbasic. Vejamos:

SCREEN ::  Ajusta o modo de vídeo do aplicativo.
           Sintaxe:
                       SCREEN [modo], [cor], [[página ativa], [página do vídeo]]

           Onde:
                       - modo                     :: modo de vídeo
                       - cor                         :: modo de cores disponíveis
                       - página ativa         :: parâmetro opcional. Utilizado em modos que suportam mais de uma 
página de vídeo. Ideal para animações.
                       - página do vídeo  :: parâmetro opcional. Página da tela.

           Existem basicamente dois modos de vídeo: o TEXTO e o GRÁFICO. O modo texto permite 
exibir apenas textos e o modo gráfico permite a criação de primitivas 2D, inserção de imagens e 
manipulação de sprites e animação, além do texto! A tabela abaixo ilustra os modos de vídeos disponíveis 
e uma breve descrição de suas capacidades.

Os modos de vídeo da tabela abaixo são para o Qbasic. A comparação entre os modos de vídeo do 
Qbasic com o FreeBasic encontra-se na parte 8 deste material.

Modo Capacidade

SCREEN 0
(somente texto)

Texto com 40 ou 80 colunas por 25, 43 ou 50 linhas.
O tamanho dos caracteres são 8x14, 9x14 ou 9x16.
Com 16 cores para 2 atributos.
Com 64 cores para 16 atributos (EGA e VGA)
Sem memória para página de vídeo

SCREEN 1
(gráfico 300x200)

Texto com 40 colunas e 25 linhas.
O tamanho do caractere é de 8x8
16 cores para 1 atributo
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16 cores para 4 atributos
1 de 2 paletas de 3 cores frontais
Sem memória para página de vídeo

SCREEN 2
(gráfico 640x200)

Texto com 80 colunas e 25 linhas
O tamanho do caractere é de 8x8
16 cores para 2 atributos
Sem memória para página de vídeo

SCREEN 7
(gráfico 320x200)
(Muito usual para jogos e 
animações)

Texto com 40 colunas e 25 linhas
O tamanho do caractere é de 8x8
Tamanho da memória do vídeo: 32k
Número de páginas de vídeo: 0 a 7 (permite animação)
16 cores para 16 atributos

SCREEN 8
(gráfico 640x200)
(Usual para jogos e 
animações)

Texto com 80 colunas e 25 linhas
O tamanho do caractere é de 8x8
Tamanho da memória de vídeo: 64k
Número de páginas de vídeo: 0 a 3
16 cores para 16 atributos

SCREEN 9
(gráfico 640x350)
(Usual para jogos e 
animações)

Texto com 80 colunas por 25 ou 43 linhas
O tamanho do caractere 8x14 ou 8x8
Tamanho da memória de vídeo: 64k
Número de páginas de vídeo: 0 e 1
64 cores para 16 atributos

SCREEN 11
(gráfico 640x480)

Texto com 80 colunas por 30 ou 60 linhas
O tamanho do caractere é de 8x16 ou 8x8
262144 cores para 2 atributos
Sem memória para página de vídeo

SCREEN 12
(gráfico 640x480)

Texto com 80 colunas por 30 ou 60 linhas
O tamanho do caractere é de 8x16 ou 8x8
262144 cores para 16 atributos
Sem memória para página de vídeo

SCREEN 13
(gráfico 320x200)
(Modo de vídeo mais 
utilizado. Muito usual!)

Texto com 40 colunas e 25 linhas
O tamanho do caractere é de 8x8
65536 cores para 256 atributos
Sem memória para página de vídeo

           Geralmente o SCREEN é um dos primeiros comandos de um programa.
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           Alguns modos gráficos tem multiplas memórias de páginas de vídeo. Por exemplo, SCREEN 7 
possui 8 páginas de memória de vídeo, numeradas de 0 a 7. Cada uma destas páginas de memória de 
vídeo é uma dimensão do modo de vídeo e podem ser desenhados textos e gráficos sobre cada um deles 
independentemente. Cada página de vídeo é independente da outra. A página ativa é onde você está 
escrevendo ou desenhando. A “página do video” é a página que está sendo exibida no screen, é o que 
você vê na tela do computador. O macete é que a página ativa e a página de video não estão ajustadas 
para ser a mesma página. Uma funciona como double-buffer!
           Página “ativa” e “de vídeo” são usualmente utilizadas para jogos e gráficos. Em alguns casos, 
ajuda na velocidade de exibição de mensagens e gráficos. Elimina também o vídeo piscante em 
animações, bastanto trocar as páginas ativa e vídeo constantemente no looping do aplicativo.

Ex:
' Ajusta página 1 para ativa e página 0 para vídeo (visual)
SCREEN 7,,1,0
CIRCLE (160, 100), 50, 4
PAINT (160,100), 4, 4
' Até aqui nada foi impresso no vídeo (o monitor está totalmente limpo)
' agora, vamos ajustar a página 0 para ativa e página 1 para visual (trocamos as páginas)
SCREEN 7,,0,1
' Agora, tudo que tinha sido impresso na página 1 está no vídeo
' E qualquer outra saída de screen vai agora ser impresso na página 0 e só será visto quando trocar novamente 

  ‘ os screens.

              Ajustado o modo desejado, daí é possível trabalhar com as primitivas gráficas. Duas delas estão 
ilustradas no exemplo acima, mas falaremos sobre elas no próximo tutorial. Ahhhhh... eu sei, eu sei... mas 
esta parte está ficando grande demais. Vamos treinar primeiro, fazer exercícios!

EXERCÍCIOS:
1] Se lembra do programa do menu, feito nos tutoriais anteriores? Implemente um menu que envia para 

subrotinas criadas com GOSUB.

2] Crie uma SUB que ao ser chamada muda o fundo do vídeo, a cor de frente e a cor do fundo dos 
caracteres.

3] Implemente uma série de funções matemáticas utilizando FUNCTIONS e DEF FN. 

4] Implemente uma série de funções utilizando manipulações de strings com FUNCTIONS E DEF FN.


