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1. EDITOR 

2. ASSEMBLER 
3. Z-BUG 

J!!DITOR j e f!idkově orientovén{ i:.E,x+>ov .Ý' edltor sloužíc:! pro 

přÍpravu zdrojového textu pro ASSE~iBf.l.SIL 

ASSEMBLER je pÍ'ekladaČ :ia.:yka ~;.ymt.oHckÝch adres v mnemoni

ce mikroprocesoru Z-80. Mnoť.st.vi pseudovperad. včetně podm{něné

ho překladu a MACRO usnadllu,je a ~efekt1.vlw.Je práci prot;tramitora. 

Z-BUG je symbolickÝ lad1.c:i. prost.i'edek obsahu.Hci symbolic!!•r 

zp.1tnÝ pÍ'ekladaČ ( disassembler >. Umolii'\u.i e krokováni proa:rarnu 

nastavení bod& zas·t.avení. zménu obsahu re.;<istr& , vÝPis Pror~ramu 

v rŮznÝch formátech, obeahu.i.a celoČÍselnou aritmetiku a mnoho 

dalŠÍch potřebnÝch funkci. 

V následu.i:i.ci.m textu znamená klávesa NEW .LINE klávesu se 

zalomenou Šipkou dol& a doleva (odeslání řádky). Klávesa ESCAPE 

znamená stejnou klávesu. ale stisknutou současně s přeřaaovačem 

(SHIFT). 

Po spQstěni EDTASMu '' se vyp~se Úvodn:Í. text a spust:Í. se 

EDI TOR . EDITOR se přihlási zna.l.tem * na zz,Čátku řádku a je 

p}ipro.ven plnit přÍkazy . Při kazy .i sou tvol:-eny .iedn:Í.m p{smenem 

nebo znakem, za kterÝm mohou n&sledov at parametry . Příkaz se 

p~vvede až po stisku klávesy ~~ LINE. 

V parametrech př:l.kazŮ .ie mo~no ?ro určeni řádku nebo skupi

ny řádk& pou~{t těchto prvkŮ: 

ČÍslo r-ádku Č:Í.sla fádiru mohou bÝt v :;:·ozsahu 1 .. 650W.J 

označení skupj n? {·f..dek. PiÍ'P.d dvo:ltF>Čkou je 

uveden po~iteč:r.{ h~dek, za dvo .it.ečkou konco

vÝ ř-ádek . 
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ťi:..>PŤ-t:;dnÝ offset. - ozrH:tbu:.ie ř~d e1':: 1 kter1, se 

nc.c:h á~~ l danÝ po·~et . . ř-ádkŮ za uv€iden}r-m i ·ádkem. 

f+ ed p l usem ,l<?- \lV'E.Ktt;r! Í.'ádek, od kterého S€! 

cd -:c>oči·tá ni\. kolik l"<itdk~, .ie.iich~ POÓet .ie 

uveden za plu s em. 

,opět.r,ý· offset o:maču.ie řádek. kterÝ se 

nacházi dan Ý poČet ř,g,dek 1>t:-ed uvedenÝm í-ád-

ie .._ • I 
s~... e.1nv 

ozn :~Ču .i ·B shu'Pinu darH~h·~ poČtu řádkťt 1 -poČÍna

:!e UV(!J d-sn Ým řádkem. Před vykfičnikem ,je uv e-

den skupiny , 

vc~jet l~-i.t d1~~l . 

p rcocent.o o<:Jiabu.ie celÝ text . 

bkup ina f·árnoJ od } ... /:tdku 200 do řádku f,OO 

Pl"Vn :i f ádek t . .e.··-cl:.u 

posled·.-d }bd e k text .u 

skupin a řádkŮ od prvn:Í.ho řádku t.f;xtu do :U,d-· 

ku 930 

alrtuálni řádek 

pát.Ý Hdek před naposledy vypsanÝm t•ádkem 

třetí řádek za řádkem 500 

ch:-uhÝ řádek p{·ed řádkem 1200 

čtvr·tý r·ádek za prvn ím h~dkem textu (celkovĚ: 

pátý) 

předposlednÍ řádek textu 

celÝ text (# .~ i") 

5 řádkŮ od řádku 500 

prvni tři řádky textu 

posledrd.ch dese t řádk& t-•~xtu 

deset rádli.Ů pl'~ed řádk~m 100 

p}edchozi stránka 



EDI'rOR.u. Za p{ smenem o.z n::~.Ču .ii ~~:t~ ,: ·<~ :i· :.:: .. ~':-. :',sou !.lvfjdeny parametry, 

které za ·d.mto pi' ika :.-:em nás ledu:;{. i.·l ,~;JC:"<'io~n~ p arame try (nemusí 

bÝt za pH kazem uvedeny) jsou u:-~ < . ;v i~env dó é:.l-:J Ž€lllÝch závorek. 

A ASSEMB[,ER 

=~==== =================~===== 

PÍ'ikazem A se spusti ASSENBLEH. kted• bude Překládat text 

připravenÝ v paměti . pomoci EDITORu. Popis parametrŮ .ie v dalH.m 

textu u popisu ASSEMBLERu . 

B 

======================= 
Ukonbeni práee ED'rASMu a návrat do operaČnÍho sv stému. 

Pokud text. v ~směti ve stávajÍc{ podobě nebyl uložen do souboru, 

vypÍŠe se "File isn ' t SAVED! Are yon sure (Y/N)?". Skok rl.o 

operaČnÍho systému se provede pouze při potvrz<itl~~ kl k.vesou Y. 

·Tato funkce je pom&cka pro pro~<:ramátora, aby před ukot>.::"lnÍm 

práce nezapomněl zapsat aktuálnÍ verzi textu do souboru. 

Opětovné spuŠtěni EDTASt1u lze docílit podrŽenÍm Šipky vlevo 

a současnÝm sticknutim tlaČÍtka RESET (RESTART pro~ramu). 

C karn,co{,krok} COPY 

======================== 
Provede z kop{ rováni č<f.sti textu co na m:Lsto "kam" . Na 

pŮvodn:Lm místé z&stane text zachován . "kr ok" .ie krokem ld.slováni 

vsouvanÝch í-ádkŮ na novém m{stě Vété;inou .ie potí-eba specifiko

vat krok 1 . Pokud bv při. ůislování v soU'!MÝ<::h řádkŮ vzniklo 

č{slo vét.ši neŽ .ie čislo ná·sledu.i:l.ciho fádku. vypÍŠe se "'No roorn 

bet~1een li nes" a p{·íkaz se ne provede. ll t,akovém PřÍpadě přečis

lu.ite celý text pomocí Přikazu N s větším krokem. 

př. c 200,1~~:130,1 
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za řádek 20~1 z.kop1ru.ie Y.ádkv .: 30 

vání 1 . 

D {cn 1 

===~============= =~:= == ==== 

Smaže část~ t,B xtu v rozsahu 
'; J 

u rcenam parmnetrem "co". Bez 
. , 

s maze rJouze a.kt,uálni. řádek . .Jeden Hdek ,ie 

možno 

řádky 

. 
;_-' J . . 

zruŠi t i ~:cuh~írn naps Án:Í.m .ieho Č:Í.sla mis to PÍ'Íkazu. 

ne1Z'3 c·b·n<)Vi t , .10 pi:-oto 'lhodné parametry př{l:::azu 

r 30vJ 

~- ~maže řádek 300 

n 3(10 : 400 

-- ~;ma?.e řádky nd ř 11dku 300 d o Iádku 400 (včetně) 

n 1.230=* 
; 

( J (l U :dk•l J 230 
v 

a z do konce 

- sma 2~~ řád e k~ f.~J./J (po ]-;:i.HJ uxistoval) 

E {col EDI'l' 

=========~============== 

Zrušené 
pečlivě 

Umoži'm.ie opravy i·ádkŮ v rozss.hu "co". Bez uvedeni parametru 

se bude opravovat aktuitl.ni řádek. 

. 
p r. oprava řádku 100 

oprava všech řádkŮ 

oprava aktuálnÍho r-ádku 

Po zadáni pf{kazu E s e v ;· nlŠe ČÍslo opravov;:,ného i-iJ.dku a 

EDITOR. oČekává spE:ciálni edi tal- .. ,{ povel :v. kt.er.é ,i sou tvoi·eny 

jedn.Í.m pÍsmenem nebo znakem . Před povelem lze uv/"st poČet opako

vlmí daného -povelu. 1'o se provede st.iFOknut:i.m -p;.{slu~nÝch kll.ves 

s ČÍs ly. Počet opakování se zad.á\•Á dekadicky. pokud poČet neuve

deme, provede se povel .iednou. Hofnost opakováni povelu .ie 
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na~nabena t1Ísmenam n -před p{ s manem pc.;.·v.E:Jlu . Při opravě ~.f.dku .ie 

tedy možné použit něcht.o pove1l1 : 

nSPACE (mazern:Í k} v-.vpo.{:~r~Í .iC:~dn..:::};.o ·n~::h~.: ,_: f c'": zné\kŮ řádku . 

r.BACKSPACE návré.t o .i eden nebo vJ.ce zr.&.d:&. :;pét. 

NEW .LINE vÝpis zbvtku řádku a u lccni.!cd o-oravy H<:lku. I 
OPI78VěflY 

ESCAPE ukonbeni mÓdu INSERT {vh. dálel . 

A AGAIN - všechnv změl'v prov0<Jm,~ v t ext.u řádku se zapome

nou. vri.ti se pŮvodnÍ t va r řádktt z editaci lze provést 

znovu. Tento povel .ie vhoclnv Při chv-bně provedené opravě 

řádku. 

nC CHANGE - změna uvedeného poČt.u znak& za ·jh1é. Po vyvolá-
I 

n~ povelu l):Í.smenem C nap:i.Šeme pÍ'Íslu i!;';..ý poČet novÝch 

znakŮ, kt12ré v textt~ l~Adl-tu nahrédi s tar·é. 

nD DELETE - vymazáni zn&ku z ~extčl . r ndku. 

E END - ukončeni opravy řádku, zbytek f.ádku se nevypisuje. 

H HACK - vymazáni zbytku řádku a přepnuti do mÓdu INSERT -

viz. dalŠÍ povel . 

I INSERT - Pl'<:pnut:L do mÓdu INSF.RT . Psané znaky se vkláda

H na dané místo ři.dku. Ukončeni mÓdu INSERT se provede 

klttvesou ESCAPE . 

nKa KILL - vÝmaz části řádku od aktuální pozice ke zn11ku "Fl" 

(znak napsanÝ po povelu K). Tento znak se .ii2: nemaže. 

L LIST - vyp{;e aktu,ln{ stav řádkn a nast11vi pozici pro 

opravováni řttďku na zač.4 t.ek. 

Q QUIT - ukončen{ editace, Provedené zmP.n:v se i.:moru.ij. 

řádek z&stává nezměněn . 

nSa SEARCH - vyhledáni znaku "a·· (znak napsanÝ po vvvolárd 

povelu S) a nastaveni pozice pro cpravováni. na né .i. 

X EXTEND - vYPsáni zbytku řádku a p}epnut{ do mÓdu INSERT. 

Tento povel .ie vhodnÝ pro doplnění textu na konec řádku. 

F {kde}{$co} FIND 

========================~ 

Umoži'Íu.ie hledání textu "~.o" v rozsa hu řádka "kde". Oddělo

vačem hledaného textu .ie klávesa ESCAPt.: (v tomto textu .ie místo 
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ni znak 1J). V!fpU;e v~echny Hdky, které obsahu :i{ hledan~ text. 

Poud neni žádr;ý vÝskyt textu na lezen, "St:dn~ not 

found " . Pokud nmwecJ.,'Jme hledanÝ text, h:tedá se n a posledy zads.nÝ 

text. Bez !:veder:{ ,_•ozsahu pro hl €1dán i pa;cametrem "l,dr~ " se hledá 

od ak'~.uálního f..á.dku p :;.-vn:L výskyt ·textu . Součástí hledaného textu 

mŮŽe být i tabelátor (TAB). 

Haxi málni dé l ka hledaného text.u .i e 16 znak~. 

př. F%$CALL hledá v celém textu slovo CALL 

:f'$LD hledá od akt.u~ln:Ího l:·ádku slovo LD 

tf hl edá od akt uá lnÍ řádku dal;{ v{rskyi', slova 

-::-:1 f co i HARDCOPY 

· = ===~= ================~==== 

··.'vt.iskne obl a st. t.ext.u "co" na tiskárně včetně ČÍsel Y.Ádkrt . 

;Ja z u•.- <,d,m{ rozsahu textu paramet.r"lm "co" se vyti skne celv t.ext. 

? o ;.-ypsán i. " Re 3d:V ·;>ri !l é.e r" potvr ctte připravenost tiskárny kll.tve

s ou NEW !. lhE . Tisk .ie moŽno přerušit klávesou CTRL C. 
''odpJ~ograra v~s-tupu na tiskárnu nen:l. součástí EDTASMu ani 

operačního syst~mu 2 .ie nutné ho předem nahrát do paměti a 

iniciali zovat pfÍ slušnf vektor. 

I {kam}{, krokl INSERT 

========================== 
Umožňu:ie vsouváni fádk~ do textu. Psané řádky .isou automa

t.ick:~ ČÍslovány s krokem "krok". Je to základnÍ zpŮsob psan:Í 

textu . Řádky lze psát i ZPŮsobem .iako u .iazyka BASIC, tzn . mÍsto 

přÍkazu napsat b :l.slo řádku a za nim text. Vkládán:! pf{kazem I se 

ukonČÍ klÁvesou BREAK. 

pf. I 300 . 2 

I 

150 text 

100 

Ph v souván:! 

I I řt.dku od č:i.sla 300 k r okem 2 vsouvan1. s 

vsouvání za ~.ki:.uáln1. Hdek 

vsunut{ nebo oprava Hdku 150 
y I Í'ádku 100 zrusen1 

více řádku . ' mu ze do.iÍt k tomu, Že by ČÍsla 

vsouvanÝch Í'ádkŮ byla vyŠŠ:Í než čislo následu,jÍdho řádku. V 
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. . ' 
~- ~~ :1 ny~-~ 

ř ,~~dku . 

~--. ~- - •• ?' - , -~. 

L [ ni.zev} LOAD 

== ============= ========= 
Provede se načteni soubon.1 "název". Pokud I na z ev 

pl:·íkazern ? ) . Před 
I 

nazvem souboru K názvu se 

autorr,at .icky pÍ'ipo.iu.ia typ .ASř-'1. 

Pokud p:h vyvoláni při.kazu L .ie v 
v . • 

pam8L~ né.iakÝ text . vyp{-

Še se "Text in btYifer. ar s }··ou c oncatena·Ling ( Y/N )? ". Po stisku 

k l á vesy Y se noubor p{·.i.po ,l:Í. na 'k <)DS <~ textu v Paměti. po N se 

napfed t ext v pam~ti 

H kč,m , c o{, krok1 

v smaze. 

HOVE 

~= == ====~======= ===== === 

Př(~:;ur~ oblast:i. tcxt.q ur/;ené parametrem "r.o" na m~ sto ~.kam ... 

Řf,<Jkv s<~ Č::i.s l u.i:i. s krolwm "krok". Na pŮvodnÍm mi stě .ie text 
v 

zrusen. 

HláŠ e nÍ "No room bet>leen lines" I znamena, ~e pf{ ČÍslování 

vkládanÝch řádk& do!3l o k pl.·eb·obení čis la následu.iicího řádku . V 

tomto př{J)adě pou~:i,ít,e men.ší kt·ok nebo celÝ text přeČ Íslujte 

pf{kazem N. T~xt v tomto př{pad~ z~stane beze změny. 

Přenos větší Msti textu 
·:>v 

mu ze trvat dosti dlouho, 

nezt r áce jte tedy t rpélivost a vy.Č:'ke ,ite dokončeni př{kazu. 

l1 500 ,10 0:350,1 přesune řádlty 100 a~ 350 za řádek 500 

N {od}{,krok} NUMBER 

========= == =============== 
Přečislu.ie v~echnv 1·ádkv 

" od ". Prot.ože v • 
pr~ č{:;;lo 

řádek 
J ma 

a utomaticky. 

n en i pHkn?. l~ vět~:i.nou potř.·eb« I pouze u HOVE a COPY \ . Pokud by 
v • 

prJ. (j{Rl01 ·~ .3."t1Í doŠ l o ~ác1 k{l 



velikÝ krok čislování), sníží se krok na polovinu a fu nkce se 

zopakuje. 

Po nc1Čten { soubt'.l ru do pam6t1. s.-:. autonP3.·t iclty -o rov(.'~ dEJ Při. kaz 

N 100, 2(1 

Př. N 100.10 ořeb{slu.ie Í'Ádkv od 100 s krokem 10 

o ORG 

======================= 
Vyp{Še sa rozsah volné o<moti v násladu .i{.o{ form:~: 

FmS'f=4321 

LAS'l'=BCD!!: 

USRORG::BCDC 

m;ROHG= 

{ z aČhtek volné pamJ,t i 1 

{konec volné pamě·tí 1 

{aktuálni rozdělenÍ pamě·tí} 

Nyn{ l:~e zadat adresu pro ro<.clělen{ pamětí ( Šf!st.náctkovÓ 

<':íslo). Oblas·t n <J.d touto .:.dr.~,sou b ud-3 chránťma, EDTAml .H nobud<OJ 

vyuŽÍva·t. Pv GPul;t(\ni l:~DTJ\:·3!-·h.l ;i<:: t.ťH 1 to ·pi .. (.:JdČl nastav e n na konce 

volné p.;rmČ:~t i. 

P {co) PRINT 

===================== ==== 

tohoto oaram(-l i;ru 

řádku. 

pÍ'. p 100:230 

P% 
p 

Q{ A}{Z1 

y 
ur.c,~non Pat·~met.rom "r:o' '. nez 

'v se VVPJ.S(oi f;t.ránk;; texi".u od c1ht.u;)ln~_ho 

vypÍŠe řádky 100 až 230 

vypÍŠe celÝ text 

vypÍŠe následuj{cí stránku 

QUASH 

==~=========== =========== 

Tento př{kaz uroožřm .ic z ruŠit Z-BUG IPH kaz QZ) nebo Z-BUG i 

ASSE!1BLER ( pi·ilwz QA) pro zi.skání véd:ího m{sta v paméti. Po 

8 



př{kazu se vyp{Še "Quash?" <> ke zruŠeni do,ide pouze po potvrzenÍ 

klávesou NEW .. LINE . . Obnoveni Z-BUGu a ASSEMBLERu :le možně pouze 

novÝm zaveden5.m c elÉ-ho s y stému JmTASM z kazety. 

pf. QZ zruH Z-BUG 

QA zru;{ Z-BUG i ASSEMBLER 

R {co){ ,krok} REPLACE 

=========================== 
ZruH ~ádek "co" a vyvolá oHkaz INSERT na .ieho mist.é ~ 

krokem "krok" . 

. 
R 100,2 • I řádek Uil0 a vvvolá oHkaz I 100.2 pr. zrus1 

R 100 . ' ř.~dek 100 orovede I 100 zrus:t a 

R zruH aktuálnÍ řádek a o rove cle I 

S {kde }{$kter'Ý}($l:im) SUBSTITUTE 

================================= 
Provede v rozsahu řádk& "kde" nahrazeni textu "kterÝ" tex

tem "ČÍm" . VypÍŠe všechny řádky, ve kterÝch do.ide k nahrazeni. 

Oddělovačem .)e opět klávesa ESCAPE . Bez uveden{ tex·t& se orovád{ 

nahrazování textŮ na'()os ledy uvede nÝch . Příkaz S bez parametrů 

provede nahrazení jednoho nalezeného textu, hledat se zač:Lná od 

řádku následu.Hcího po aktuálnim řádku. 

t1aximá lni délka hledaného i nahrazu.ilciho textu .ie 16 

znakŮ. 

pt.. S 300 : 400$o,)vodnÍ text$nahra?.n5{c{ text 

- na uvsdenÝch ř.f.dci.ch provede poŽadované nahrazenÍ. 

S%$r.D$MOVE 

- v celém textu nahrad{ LD slovem MOVE 

S.$aaa$bbb 

- provede nahraŽeni pouze v akt.u!..ln{m ř.f.dku 

S300:400$xxx$yyy 

- nahrazeni se provede na ř~dcích 300 až 400 (vČetně) 

s 
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- od následu.i:l.c!ho řádku hled~ :-.adanÝ · Ť.I3Xt a -prove de 

r•ahrc.zen{ pouze na tomto řádku 

T {col 

======================== 
Provede tisk na tiskárnu .iako -pH.kaz HARDCOPY, ale bez 

č:t.sel řádk&. 

W {název souboru} WR ITE 

===~===~==========~====~= 

ZapÍŠe celÝ text do souboJ.-v. s názvem "název souboru". Pokud 

název nE!uvedeme. pouŽi.ie se předchoz Í (např . od přfkaz.u LOAD). K 

ni.zvu se automaticky př:I.Po.iu.ie tvp . KÓD. 

Př. W ALS80 

w 

z 

zad.!-:e text. do souboru ALS80. KÓD 

zap:fJ;e text pod p&vodn{n; .imÁm'lm 

Z-BUG 

===============~========= 

Ukončí práci EDITORu a pŽ.edá Hzen! Z-BllGu . Ze 7.-BUGu .ie 

samozře.imé možn~ se vrátit zpét do EDITORu. 

? QUESTION 

============================ 
Vyp{~e délku textu, zbÝva .iici. voln.f. misto a aktuálni 

souboru v následu,j{ci formě : 

Documenth length: 00000 

Characters free: 31479 

Current file name: FILE - saved 

I na z ev 

Slovo "saved" za aktuáln:Í.m názvem souboru znamená. Že text 

byl v této podobě zapsim do souboru. Pokud byl text opraven a 
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n~~by·J. zapsan cl" soqb o r n, '·7Y>:'{ ~e .se "updated" . V t .omto p{ .. {padě ,1 r.S 

tB-kÉt nu+.no ·potvrzova t. p~_~{ 1 ~.az BY"&: . 

EDI'i'Oll kromě -.oHkaz~• > ?. n a ie~t~ n~ko ltk povel&. Pove]y isou 

.i<•dnoznakov6 p{·:Í.lwzv, kt,!<l"f-; ~;c1 ·orovedou i.hned po st.isknuti 

pÍ·isluŠné klávesY . Povelv :;e nu·t~n o psftt~ ihnad za *· :ii.nak .isou 
• J J.P,norovan.y. 

"Šipka nahoru~~ 

" Ši pka dol&" 

li 

/ 
@ 

CTHL "dol&" 

SH ITI"r " v lev o" 

SHIF'l' "nahoru" 

vyp{~e nÁsledujÍcÍ ~~dek 

vypÍŠe prvni stránku 
vyp{~e posle dnÍ ~Adnk 

v·.v-r;;lše nbsledu.iÍcÍ :::;tr!.tnku 

vypÍ ~e p:i"odchozí stl'·Žtnk-;; 

r;mafé obrazov .. ku 

sm .:=.t~.~ vstupnÍ řádek 

vyv·:JL~ ,,brazovkov.v cd1.tor 

Po vyvol á n{ obrélzov\wv6ho ecli toru lze s I 
pG!'!IOC1 

p~ipravlt jeden }ádek , kterf s e odeŠ l a po stisknut{ klávesy 

NEW . LINE . Po odesl Aní i- .3dhu 5 ,3 F.D T'l'OR v ri. ·d. opět do :rádkového 

m6du. Délka řád k :" smí b~·t mnximá lné 12B znaki1. P1· i pckns u odfl s lat 

delŠÍ ř~dek se kl.lX';.:~.or r1a s ·La1..-{ na ·p:cvr1 { nP.p] atn~T znn.k ( 1 29 . ) a 

po~{ta~ p{pne . ěAdek ie nyn{ vot~Aba ~krÁtit . 

$eznam pt·JkazŮ_ edit_oru 

A J 
/sw ASSEHBLF.R na z ev 

B BYE 
c k am ,co,k'rok COPY 

D co DELJi:TE 

E co EDIT 
F k da$co FIND 
H co HARDCOPY 

I k am TNEER'l' 
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H. co 

S kde$co$Č{m 

T co 

W název 

? 

fJOAD 

HOVE 

NUMEITH 

OHG 
PRit~T 

QUASH 

Rti:PLACE 

SUBSTI'J'F: 

'l'YPF. 

WRITR 

Z-BfJG 

QUES'fiON 



A8SltMBI.ER . REl spoušd. z EDITORu PH kazem A. kterÝ má 

n~sleduj{c{ form4t: 

A {ČÍslo řádky} {název souboru) {/sw/sw/aw ... l 

Překlad 
., 

zaene na řádku "ČÍslo řádky". pokud nen:Í. 

uveden, z.ačne se Překládat cd prvnÍ řádky. 

Parametry "/sw" majÍ tento vfznam: 

/NL NO LIST 

/ST SYMBOL TABLE 

/NO NO OBJECT 

/IH INTO MEMORY 

/AO ABSOLUTE ORG 

/LP LINE PRINTER 

/NC NO CHECK 

NL - prot.okol o překladu se nebude vypisovat na disple:l. 

Protokol obsahu,ie absolutní adresv , stro ,iové kÓdv :l.nstrukc:Í. a 

text řádku včetně ČÍsla řádku. Na konci -protokolu se 

celkovÝ poČet chyb nalezenÝch Při překladu. Potlačeni 

protokolu o pÍ'ekladu lze -provést také pseudoinstrukci 

(viz . dále). 

I V 
vyp~se 

I • 
VVP1dU 

.XLIST 

ST - po ptoekladu se vypi;e tabulka symbol& setřiděná podle 

abecedy, u ka~dého symbolu se vypiše .ieho hodnota (adresa) a 

připadné dalši specifikace: 

M 

u 
D 

R 

F 

symbol je název MAcRO· 

symbol neni definován 

symbol .ie definován pomoci DEFL 

symbol je definován vicekrát 

MACRO je voláno před svou definicí 

NO - negeneru.ie se kÓd. Bez tohoto -parametru se automaticky 

generuje kÓd do souboru. Potvrzováni :le obdobné jako u přÍkazu 

WRITE v EDITORu. Pokud chceme kÓd zapsat do .iiného souboru. 
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o y 
muzeme v přÍkazu A před parametry napsat ' ne> VY názt'lv 

mezerou. 

př. A PREKLAD /NL zapiše kÓd do souboru PRF.KLAD, 

protokol se nevypisuje 

oddělenÝ 

IM - zp~scbi ukládáni k6du do paměti. Automatickv ~~tisob{ 

/NO. Adr~sv ukl~dán{ .isou kontrolovlmv. tak;,e nem1'H:e do:l{t k 

pfepsáni EDTASMu ani zdro.iového textu. 

H i - ve spo.i n 'l{ s lí:H z-ot'isob{ ukládáni k6du do paměti na 

•:i T r .•.• , u·-·~r:en/ '7 pro'"ramu nomoc5. 0 · s;oudoinstrt.ikce ORG. Bez I AO se 

LP - Přepne vÝstup protokolu a tabulky symbolŮ na tiskárnu. 

lir. - Při překladu do paměti ( /IM) se kontrolu.1e adresa pro 

·-.:kládán:i. bor\ u tak. ab:-;- nedoŠlo k -ořepsán{ EDTASMu nebo textu v 

-,:.muěti. - .: ·2.ni hrv.nice ,ie dána koncem zdrojového textu a horni 

<.ač/;t~.sm tabulky E;ymbolŮ. PřepÍnaČem /NC ,ie možno tuto kontrolu 

potlaČit . 

Obe~é POznámky 

Překlad .ie možno kdykoli pferuši t klllvesou CTRL C, která 

zpÍ)sob:i návrat do EDITORu. 

Pokud .ie Při Překladu nalezena chvba, chvbnv řádE'!k se ITVPi

Še, poČÍtač Plpne a pfeklad se pozastav{. Pokračováni pfekladu 

dosáhneme stiskem libovolné klllvesv. Stisknuti klávesy C zpŮso

b{, Že na dalšich chybách se jiŽ neČeká. 

·ASSEMBLER překllldá programy ve standardnÍ mnemonice Z-80, 

zde proto pop{Šeme pouze odliŠnost.:\. a rozš:Gen:L 

Názvy návěšti mohou obsahovat p{smena. ČÍslice a znaky $, 

8, ? a podtrŽÍtko. Návéští nesm{ tvořit žádné kl{Čové slovo 

assembleru (Z, NC, LD ... ) . Návěští nesmÍ začinat čislicl.. 
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Y)~ J. k . .1 návě ~ ..oc { ns n i CJ!\i,;; ;::í:-) na . --IY~n.aranÝch ,i e ale nouze -l~Y!~·vn Ích 

•4:\':.:~::t. :::- EakŮ . Z2 Tl ;~ -... -- ě šti m nemus{ l){r<:. dvo .itehka, a le z h l ediska 
• • I . 
:n.nyrn1 

ps~.t . 

n·einus i bÝt žádY!Ý 'i:. ei~t. . l~áv(~š·t{ mu::.~{ bÝt hned na za6át ku řádku. 

Fnr má l n i. parametry v def inic i HACRO mu sÍ. zaÓ Í nat znakem tL 
l'laximiíln { aJ,lka sku t. e6né ho p a rc,ro.:d:.ru Je i S - V d oo·finici MACRO 

neni. možné '-"olat .i lné NACROt t,zn . ~--w .. cno n.~:~l z. e hnizdit. 

Překlad se p rovi.d:L i1 a dva nebo tt·í prŮchody_ Při ' prvem 

pr&chodu ~e 'cvo1·{ ·tabu l k a symbol t1, pf-i d ruhém se tisk nA p roto-

1-:o l , pŽ.Ínadné s e ukl ildá k<~d do pamět i. . T řet:Í PrŮchod se provádí 

-pou ze p}i a:ei}.c-n. ov án í k<)du . do soubo ru. 

Pro ~<:: i'} erovAn:l r&znÝch n~v~ i3t :L pÍ'i opakova~ém vo l án:i'. MACRO 

s l ouf{ svrr.bo l ť$Yt-l , kl:. flr~· .ifl D:~i každém r.o zvo _; --ť MACRO n <ihraŽI'ln 

.i inÝm b { slem ( čtv1 .. mi. des:L t.kov{~mi Č Í .slicemi. ) _ 

i'fM MACRO 
Lit$YH : CALL 

DJNZ 
ENDM 

1111 

L0000: CALL 

DJNZ 

MM 

L0001 : CALL 

DJNZ 

NF.CO 

Llt$YM 

NECO 
L0000 

NECO 

1.0001 

: defi1'ti c NACRO s n á zvem ·r~l 

;pouŽit{ symbclu ~$YM 

; prvn:i vol~n i HM 

;#$YM j e nahraženo text em 0000 

; druh é v oláni MM 

:#$YM je nahraženo t extem 0001 

VÝral'.V 

Ve vÝrazech mÚŽe me po u'ž {va t t .éc hto prvk~1: 

1, 10, 10T, 4096 

10H, 100!:1, 0FFFFH 
1010010 1B. 10B, 110 1X 

desítkové konstantv 

Šestn~ctkové konst anty 

dvo j kové kon stanty 

znakové konstanty 



l.ABEL 

.;. - 1' 1 MOD DTI/ 

SHL. Sf-fR 

EQ . NR. LT. 

!L\1, HIGH 

AND . OR. XClP. NC/:' . ~ ' f() 

( . 

" i ')' 

. , :o L 

vo .ihov{~ (~) 

:~:1--~·talov{; < 8) 

.i sou 

·test. na pr3sdn{." paramet.r 

~ávork.v pro zm:~nu })riori ty 

ini-~t.ru1:ce: 

· :.- ;lic{ 0 ·--9 . Pok1Jd ' nonJ . 

. ' ne.crenf':JY'U.J J. 
V J 'i I 
:--:. a..:1nv 

uvo -

kÓd . 

a-10~ To-?Ontáha .i Í proF.;rau'látor.ovi efel::.t.i vrJ~.i i p!.--acovat~ _ Popisovat1~ .. 

. ABHF.:BBLEH zná tyto pseudooperace: 

DEFS. 
Il'EFH. 

DEFB; 
DEF'I'l, 

DEFC, 

ORG 
END 

EQU 

DEFL 

HACRO 

TI:NDM 

16 

DS 

Dl:-~ 

DB 
DW 
DC 

d e f inice voln~ho mÍsta 

definice t,extu 

definice slabih:y 

definice slova 

definice textu 

nastaveni PC 

honec textu . dAfinice st.art.ovac{ adresy 

definice hodnot.y labelu 

definice hodnotv labelu, 

hterou .ie moi:\no měnit 

definice blolm MI\CRO 

konec bloku t1t1CRO 



COiW . li' , H'T ?.;=:H~;~tnk bl..o1_~;l.~ "POdm{něn8ho pÍ'E1klach., 

f-'ťJ dmiru.~·: nV Pi~ek lad s :ne ~ovanou· oodminkou 

I~ NDC 

. LTST 

. XLIST 

. RADIX 

. PR IN'l'X 

$8080 

~; Z80 

CR 
r.LT; 

AAA 

DB 
DEFH 

DH 
DC 
END 

EHD 

EQU 

DEFL 

t1ACRO 

DC 
DW 
RNDH 

AAA 

povolení tisku protokolu 

zákaz -'c.isku p rt.:d.:.okolrJ 

zmhrLa b~ze ~{snlnf~h konstant 

tisk hl~~enf na d i snle j 

z~kaz inst.·cuk n í ZG0, které nezná 8080 

povolen{ rozl;1.1·•m~·ch :ins·tcukc{ Z-80 

1 , 40FI, ' Text', LABIEL-1, -1 

'DJí:FM .ie totéž :iako DEFB' 
1234, 1001100010110101B, 56*31 MOD 600 

'Text s nastavenÝm bitem 7 na konci' ,'Konec' 

0DH 

LLL+l 

;definice startovacÍ adresy 

:kone c textu, bez startovací adresy 

IITF.XT,#ADRESA : Paramet.rv musí :;o:aČ{nat ll 

'llTEXT' 
liADRJi:SA 

'LOAD', LOAD ;vol~n{ HACRO 

COND CPM ;podmíněný pfeklad 

.PRINTX 'Verze pro zavaděč CP/M' 
ELSE 
. PRINTX 'Verze pro operační systém' 

ENDC 

. RADIX 16 ;Šestnáctkov~ 
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BAD LADEL 
BRANCH OUT OF' RAWili: 

BAD ADDR.ESS UG t-·:onB: 
BA...D GPCODE 

SYNT/>.X EPROE 

\•Lt\CWD~ lí'•)'.'V I<Eli' 

&7-B0J :D!~S'l'RUCTION 

18 

s l~bika v~t~1 ne~ 2~ 5 

c}·:~:b:.t ·t~ Y i de -f:ln:i.ci. t-1t~cn.o 

rozšířená i nst.rul:.ce z .. g,~} 



:>BUG se spo\JŠd z FDI'I'ORu ;->řikazem Z. Po spuŠt,ě.ni se vypÍ

Ě.~, ··z-Bu1(' a znak ll, k t.erÝ oznamu.ie . Ž.-: Z-Bug ,ie připraven plnit 

příkazy nebo povely. 

Povely jsou jednoznakové př{ka.zy. které se provedou ihned 

po stisknut{ oHslulmé klávesy . PřÍkazy .isou .iednopfsmenné a 

p{~{ se po kl,vese ESCAPE (v dal~{m textu budeme m:Í.sto kl~vesy 

ESCAPE psát $). Příkazy · se provedou ihned po stisku p{smene 

funkce, neni třeba .ie potvrzovat klÁvesou MF.W . [,HlE. 

Před přÍkazy i povely mohou bvt oarametr:v. které od sebe 

oddě lu.ieme čárkou. 

V parametrech přÍkaz•~ .i e v mozno pouHt st.e.iné aritmetické 

operace a č{selné nebe- znakov r~ konsta.n·tv :iako v ASSEHBLERu, 

nav:Í.c lze pou~it těchto prvku: 

- hodnota .1ednoduchého registru 

- hodnota dvoj it.ěho registru 

A,B,C,D.E.H.L,F 

BC,DE,HL,SP 

Z,NZ,CY.NC,P,M.PO.PE - ·t.est nastaveni nebo vvr.ulováni 

pÍO{znaku (Zero, Carry, Sign, Parity) 

$A ASCII 

============================== 
Přepne vvstup do znakového re~imu. Obsah paměti bude nadále 

vypisován ve formě znakŮ. Místo kÓdŮ menšich než 32 se vyoisu.ie 

teČka. 

$B BYTE 

============================= 
Př8Pne V.Vstup do ba.itov~ho re~imu. Obsah paměti bude nadále 

vypisov~n ve form~ b{sel v nast aven~m v~stupn{m radixu . (~{seln~ 

soustav;- viz. přÍkaz 0). 

) Q 



{koHkl $C r:ON'CTN!JE 

========~===~====~==~=~~= ~======= 

Pokračováni běhu. 
,. " J 

uo pr8 rusen 1. běhu na 

bodu zastavení. nebo Do !·:rokováni. Pnrarnetr "kolik" urČu.ie po.~:et 

prŮchodŮ danÝm bodem zastaveni . než do,ide k přoruŠeni bi3hu. Bez 

uvedeni parametru se bere 1. 

Pa rametr "kolik" se bte Pří radixu 10. 

$D DISPLAY BREAKF'OINTS 

====== ===~==- ~ ~========== == ======= == ========= 

Vy~ i ~e aktu,lnÍ body zastavenÍ (~{slo, adresa a podmÍnka). 

I'i· . 
Qj G CYKL+4 

2 @ IIH'I' NZ 

3 @ SiJDR t 15 (HL=0 AND CYl 

SE. EDI TOH 

==~=~========================== 

Návrat ze Z-BUGu zpět do EDITORu . 

{ adr} $G GO 

=========================== 
Spul; ·tění programu od adresy "adr", při neuvedenÍ parametru 

se pokraČuje od aktu,ln i hodnoty PC. 

radix ~J;I INPUT RADIX 

==================================== 
Nastaveni'. vstupn:Ího radixu - b15elné soust.avy n'l "radix". 

Radix mus{ být v mezích 2 .. 16. Par.ametr s0 čt.e p{.i radixu 10. 

{název1 $L LOAD/TAPE 
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=~~ == === = = = =~====== ====~ ========= = 

·pf-~. pra\~.1. do re ~?,:l.s·r, r ~i :.;·.:!. K n.~z ·~.n~i FH)ll.h( •r·u s~ aut orn n t i c k.v r~ ř·l po.i{ 

·iNP .KÓD. 

$M 

================================ = 
Přepn~ vÝstup do mnromonL:kého rA>':i.mu. Ob sRh pnmět. i .ie narlá 

le vypisován ve formě rnn•3monikv 7.-80 i r uš{ nast.av'1nÍ př{kc.zy $ A, 

$B a $W). 

$N NliMERIC 

================================ 
V y pne s ymbolickÝ výstup - v iz . př:íkaz $5. 

radi x $0 OU'rPlJT HADIX 
---- ----------------- -----------------· --- ----- ·---------- ---- --------------

NastavenÍ výs t.upn{hc Č Í selného radixu na "rad ix ". Parametr 

se Čte při radixu 10. VÝstupnÍ radix srn{ bÝt 8. 10 neh o lR. P} i 

vÝstupu se za ČÍsly p{fe tento postfi.x: 

O radix=B (okta l) 

T radix=10 (dec imal ) 

radix=16 (he x adecirna l) - ~'dn~ po~tfix 

od,do,start{,n~zev1 PRINT / TAPE 

-- ------------------- ·- ------------------------------------------------
ZapÍŠe blok pamět,i od adresy "od" do ad~·esy "do" v8etně do 

souboru. "st. art" .ie s tartovací adresa, od které .ie pro t<ram po 

načten{ spuštěn. Pokud .ie rovna 0, program se PO naČt8nÍ 

nespust Í. Pokud nen{ uvede~ n~zev, vezme se napos l edv udan~ n&z8v 

(pf{ kaz y editoru L, W a Al. K n~ zvu se automaticky p hipoj{ typ 

. KÓD . 

$R REGI S'l'ERS 
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= == ====~====== == ~===~ = == =========~ 

:-.=:: === =::::::: -:: ::. .::. ;:. ::::: :..::-: ==:;, :.=. ::: .. , ___ --

' . vys;:,iJ,pU adresy pr.Gh J.8-· 

dá tabu .~ka syuťt· .1 ~')Jti .-~ t:J <J ltud hod·ri.otr::-i YVTrtsované adrAsy s<3 li š{ od 

ho dnoty nl.~l!~ ~:. {:::~:-.?k· ·:..; nú··l~-~, tJ. 0 ;-r-·'·ně n ,;ž 32, vvpÍŠe se rrd.st.o Cisla 

-o• .r . LD 
LD RL . 1 CITAC+l 7l 
LD (I'LAG i,A 

P~ikaz $N po·tlah{ h l 0<i~ n í v.tabulce svmbcl~ 1 adresy se tedy 

vyp is·.t:; { . ·~ .?.!,--;.o č:l s '\{~hi•3 1rGns"t",rtntv. Výpts adrť"-JS?/ .zob razovan ého 

mí s ta přimĚ.t. i 5(-3 v ;::,d}"' -"·vpitsu:ic v symbolické formě . 

V~piE ::,~oku pam~ti 

v-Ýstupn{ formě. 

od ad:r·-2sy "cn 

WORD 

=== = =~======================= 

k adre se "do " v 

Nastaven{ v~stupu do v • 
l:'E=JZ1.ffi U s l ov·o . Obsah paměti 

v-ypisován ve form-é slov - J.6ti b j_ t .. ov6 hodnot.y. 

i a d r .i i . podr.1Í n ka 1 $X SET BREAKPOINT 

======~==== ~ ===== ====================== 

' ' na s ·c.;1Vl'? !l6 

.ie nadál e 

Nastavení bodu zastav<~ ní na adresu "aár" , p oku d ne n Í uvede

n a , tak na aktuálnÍ adresu. Při uv<'!cl•mÍ podminky se za stavenÍ na 

d anil adrese pro...-ede pouze P.h splnění uvedené Podm:Í.nkv. 

Najednou :mlŽe bÝt nastaveno af 8 bodt0
l zastaveni. Číslo bodu 

zasta veni se neud~vá , Z-BUG si sám na jde v o lné č:Ls l o. 
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Body ~astavan{ srn{ byt amist.ěnv pouze v paméti RAM! 

Př. CYKL $X 
VYS':!'UP+3.NZ $X 

nast,av:l. hod zaa taveTd n!'l C:YKT, 

k :<~ast.ave1.:Í na J'ldre!'l"' VYSTUP+3 

do.ide Při nenastav.;m~ Přiznaku 

Zero 

{b:l.slo} $Y RESE'r BREAKPOINT 

========================================= 
ZruŠeni bodu zastaveni s ld.slem ".'::islo". Pokud neni uveden 

parametr, zruš~ se všechny body 3astavení. Čísla bod~ zastaveni 

se z.iisti pHkazem $D. 

Při 
I rovan. 

f adr1 I 

Špatném parametru se 
I y 

VYPJ. Se 

Povely Z::BOOu 

OPEN LOCA'l'ION 

====================================== 

"Zerr" a př:l.ka:.. .ie i~no-

Nastav:l. ukazatel na adresu "adr" a vvp~Še obsah této adresy 

v nastavené formě. Při neuvedeni "adr" se bere hodnota PC. 

Timto pÍO:Íkazem mŮŽeme také měnit hodnotu registrŮ . Misto 

"adr" nap{Šeme název registru . Vyp {Še se aktuitlni hodnota tohoto 

registru, nyn{ nap{Šeme novou hodnotu a stiskneme NEW . LINE . 

{vÝraz} = HOW MUCH IS IT ? 

========================================= 
Vy-poČte se hodnota vÝrazu "vÝraz" a vÝsledek se vyp{Še v 

ČÍselném t.varu . Be z uvedeni' parame·tru se vyp{Še hodnota ba.itu na 

aktu!tlni adrese v čiselná formě. 

FLAGS 

===~=======================~== 
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VypÍŠe hodnot.u b a .itu na ·a ktuáln 1. a d.t·e",G ve 

(jako regi s tr F ). 

{odkudl @ SINGLF.-STF:P 

~==============~= ~ ~ = ================ 

•J I - " 
}lrl znal~u 

Provedeni instrukce na adrese "odkud". Při dalš:hri stisku 

klávesv @ se vždv ut·ovede instrukce na adr<?tse PC 
/V 

a VYP1SE't se 

násl e du .iicí. ) nstrukce . Kr.okova·t l z e pouze prnF(r'im v paměti RAM! 

Po i n s •~ r ul>:ci CALL se ookJ•a (eu ie na adrese podprogramu. 

{ odk ud) ~ CALL-STI~P 

============~====================~ = ==== 

k rek 

Totéž jako povel @, ale i nstrulwe CALL s e bo:t:e jako .i eden 

podprogram se za'Jolá a krokováni pokrallu .i e instrukci 

nisledu jfci za inst ru kc i CALL. Znak ' je t zv. obr ácenf apostrof. 

"Šipka nahoru" UP 

======= == ================== · 
Na stavení aktuální adresy na pr·edc ho;d. i nstrukci n•3bo ha.it 

- podle nr..s t.a vené ho vÝstuuniho re Ži mu. 

{hodnotal " Šiuka dol&" DOWN 

============================= 
Na aktuálni adresu se ulofi "ho clne>ta" a pfe.ic1 A s e na 

následu.Hc i i nstrukci , ba.it nebo s) ovo. Bez n.ve deni para metru se 

obsah aktuální adresy nernén:i'.. 

{hod no ta) NEW. LINE UPDATE 

====~==~===~=================== 

Na aktuálni adresu se ulož:i'. "hodnota" a a k tuálni adresa s e . uzavre. 

NUMERIC 

================================ 
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i!y·p{~e obsah aktuáln{ ad r e sy v numerickém re?.imu ($Ni. 

Při ~patněm paran1etru se vyp~.lle "Zerr". Při změně obsahu 

paměti se obsah zkontroluje a při chybě se vyp{13e "Bad m~mory at 

a adresa, kde doŠlo k chybě při zápisu. 
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Se>H><>ID PŤ-1k?l':~ a uov al& .Z-_R\JG1._1 

$A ASCI I 

$B BYTE 
poČet $C CONTINUE 

tD DISPLAY BREAKPOINTS 
$E EDITOR 

adresa $G GO 
Hslo $I INPUT RADIX 

I $L LOAD na z ev 

$M MNEMONIC 
$N NUMERIC 

čislo $0 OU'l'PUT RADIX 
od,do,start,název $P PRH~T 

$R REGISTERS 
$S SYMB0LIC 

od,do $T TYPE 
$W WORD 

adr.podm $X SET RREAKPOTNT 
Mslo $Y YOUNG BREAKPOINT 

ad·r I OPEN LOCATION 
I HOW MUCH I S IT ? vyraz = 

FL AGS 
adresa @ SINGLE-STEP 
adresa CALL-STEP 

"Šipk a nahor u " UP 
"Šipka dolŮ" DOWN 

hodnota NEW _LI NE CL OSE LOCATION 
NUMERIC 
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