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v mikropoČÍtači ONDRA je ob~ažena t>evr.ň Par.'IČ! Rot1, 

která je určena pro rozidentfiÍ pro~ram Na obsah této Pam;t i 

j sou z hled i!!~ čl pro~tramatora 'kladeny rŮzná proticr·~dn~ POŽa

davky. Nn edne straně exist.u.ie sp<>usta u7.it.ečnv..-h pod

programŮ, které by bylo vhodné rr.Ít v paměti ROt1. naoroti 

tomu je kapacita této paměti podstatně menši. než bv bylo 

p<>třebll - 4 KB. J e t edv nutné vybrat POUZe T•t. id~lehtěiŠÍ 

podpro~tamy. Které to ,isou? l~a to m& kaŽdÝ pro~ramátor ~w.i 

vyhraněný n6zor. Naše koncepce vychází z těchto hledhek: 

- je třeba vybrat procedury, které by se o~akovaly ve všech 

systémovýc h i už ivatelskÝch proftramech (což určita není 

výpis obsahu paměti v Šestnáctkové soustavč a podobné 

o bl Í bené f unkc e ) 

ONDRA j e určen především dětem. tedy l a ickÝm uŽivatel~m ú 

niko l i pr~Pramátor~ 

O~DRA je ČeskÝ llikropočítač, musí tedy umět pbát Čcsl:á a 

slovenská pÍs111ena s diakritickÝmi znamé nky a t o malé i 

velké abecedy 

do .,..ěti ROH ae neve,ide žádnÝ systémový pro~ram CBASIC. 

PASCAL .• • ), na začátku práce je tedy nutné rtahrát proRra11 

a aapet.ofonu 

- aapet.ofoa je neal)()lehlivé zázna.ové zai {zenÍ. .ie nutné 

aft. 110lnoat o"P&kovat čten{ Při chvbě 

- -'kte~ ~l{va~ --.net.ofonv n ... jí POČÍtadlo o~Ček. ie 

t...b- aut.aá .....ta6 orieat.ace aa kaset.ě 

- ••1 .... { aa kU"... lol llaat.o dochád k překlepU.. .ie 

....W t.hl. Id~ •l.o.t Je aaadao opravit - t.o neJléJ»e 
••ll .te _.wnnllowl e4Uor 

- _. • ·~~~~ .. lllbowalitalovfoll ..Z..bell. kde bude v{oe 
... aulttrll: .. •ttl - Je ..w .-oLůt vatap 

........ ,...,. ,. JWho 08D8Y ae1:lo 



Do paměti ROH jsme tedy umístili tyto podpro(ramy: 

- vstup ~ klávesnice 

- vÝstup na obrazovku 

- čten! ~ magnetofonu 

- ~ápia na magnetofon 

- obrazovkový editor 

- vs tup ze seriové linky 

- vÝstup do seriovó linky 

- zavaděč proflramŮ ve strojovém kÓdu 

Jak_l>ftát_ na klá-snic_i 

Při prvnÍm pohledu na klávesnici z11stime. Že tl3~~

tek J e podstatně méně než ·e obvyklé. TÍm ie dáno. Že každé 

tlaČÍtko bude mí t několik funkci. Funkce se vol í pomocí sPe
c i,lnÍch kláv e s - přeřaaov&~Ů. Je jich pět a majÍ n 'sleduj{

ci označeni a funkci· 

<SBin> 

(AL 'I) 

přeřaaovab pro psani velkÝch pÍ s men ( bez něho 

se p ÍŠ Í aalá pÍsmena) 

přeřaclovab pro psaní znakŮ (popis na kláve-
aách nahoře vlevo) 

cl:s) přeř.aovač pro psaní PÍ SJDen s dhkriti ckÝa 

ana.énkaa 

(Cla) 

přeřaaovač pro psaní číslic (popis nahoře 

vpravo) a dal Uch anala\ , kteN na kláveaách 

aejeoa aaJuoealnJ' 
pře.aiOYa& pro pe.ni speciálnÍch řídicích 

ll6cJI 

.. 



Přeřaaovao pro psaní pÍsmen s diakrit ickÝm zna~$nkem 
(ČSl .p poněkud odliŠnÝ zp~aob pou&iti - po sthknuti h·, 

mŮ~eme pustit pak teprve ~tisknout vÝzna=ové tlac{tko. ,To 

je d~leŽit• pro psaní volkýoh p{smen s diakritickÝm znamen

k~m. Poatup je pak následuj{c{: 

- stiskneme a pustíme ČS 
- atisknene a podr!ime SHIFT 

- stiskneme pismeno 
- pustíme p{smeno a přeřaaovač 

VÝsledkem této operace ,1e velké pÍsmeuo s diakritic

kÝa znaménl~.!lm. 
Po nechtěuém stisknuti ČS mÚŽeme jeho funkci zruŠit 

opětovnÝm stis~em ČS . SudÝ poČet stisknuti tedy ned~lá nic, 

při lichém poČtu stlsknutí diakritické znaménko plat! . 

Někdy je vhodné psát většinou velkÝmi pÍsmeny a jen 

občas malÝmi. Kombinaci kláves CTRL a SHIFT dojde k vÝměně 

velkÝch a malÝch pÍsmen. Bez SHIFTu se nynÍ. p{fi{ velká 
p{amena, se SHIFTem malá. OpětovnÝm stiskem kombinace se 

· v rát{ pŮvodní přiřazení. 

Poatup: 

- atiakn... a podrl{.. CTRL 
- at1akae.e SBIJT 
- puatLae obl tlač{ tu (v libovolné. pořad{) 

Pk nl.--t ldmey aebo přel-alov* •• 
~~R"l{P". -'-"• "'-" altlaall-.te ~ at.laluaut.t klbeaJ' . 



Tbbul kn ' . VV?.nUM•l t.ID;,i t.P"k :o: r\um.;-..L preřai'\ovaci 

GS . 
~lnvo.sa Cnir.l f,IJTiiT /.J,'I' 0-0 SH-CS CTRt, 

- 21) ~ 1E ' Cl A El 01 
A 8 61 A 41 ll 

B b 62 Il .\2 7 3F ? 3F C2 E2 02 

č 
. 

c c 63 c 43 JA TF C3 C E3 03 

D d 64 D 44 = 3D 60 li C4 Ď E4 04 

ě C5 
. 

E e 65 E 45 1$ 23 3 33 E E5 05 

F f 66 F 46 ~ 5E 7C r C6 R E6 06 

G g 67 G 47 5F 5F C7 E7 07 

H h S8 H 48 < 3C < 3C u es u ES 0S 

I 1 S9 I 49 28 a 38 i (,9 Í E9 09 
• o 

J j SA J 4A > JE > 3E u CA U EA 0A 

K k SB K 4B 58 f 7B 1 CB L-EB 0B 

L · 1 se L 4C 1 5D } 70 1 cc L EC 0C 

M m 60 M 40 2E 2E o CD O ED 00 

N n SE N 4E 2C 2C ň CE t~ EE OE 

o o SF o 4F ) 29 9 39 ' CF Ó EF 0 F o 

p p 70 p 50 c. 40 0 30 oOO O F0 10 

o q 71 o 51 21 1 3 1 ll J)l A Fl l l 

R r 72 R !>3 $ 24 4 34 
. 

02 Ř F2 12 r 

s s 73 s 54 + ZB + 2B 
. . 
s {)3 s FJ 13 

T t 74 T 54 % 2Et f• 35 t P4 Ť F4 14 

u u 75 u 55 . 27 7 37 ' 05 ú F5 15 u 

v v 78 v 56 3B 3B 0 6 FS 16 

w w 77 w 57 .. 22 c: 32 ' 0 7 É F7 17 e 

X X 78 X 58 I 2F ' ' 5C a DS A FS 18 

y ., 19 y 69 " 26 ' ' 
6 36 y D9 Y F9 19 

I a 7A Z 5A * 2A 
• . 

* 2A • DA Z FA lA 
..,.,. _Ndek 8D lB 01) eo AD BB 0D ....... .. .. ec 20 24 'lc 

8D 21 25 lD ... 22 26 ll .. 23 21 tr 



J•ho atlaknutí. je potřeba použit ŠpiČatÝ nástrn;l. uopří khd 
tužku . To~nuto tlačítku se Hl.á Rlmh.'T. Tímto tlacH l~em lT.e 
kdykoliv 'rřeruŠit bě {o{ pro,.rnm neb<• proces Čteni .. kazeto

vého ;- gn•toioov . .Je t o t.c.k::,•ar.Ý t.oplÝ start (WAflM START) 
pro•ramu - proer.:u:~ v paměti zůstane zachován i tl<'t v.Šemt. 

svÝmi daty. 

Pokud před stiskem tohoto tlaČÍtka stiskneme a 

podr~ime klhvonu se Šipkou vlevo. voravo nebo dolŮ, vÝBlednÝ 

o!ekt této or.er ace bude následu.1ici: 

i1Pli "!PrA'ť.Q 

.Ď.i.P.'aa v lQYQ 

hE.t.cuiw 

- nt.udenÝ start pro~ramu 

- restart p rogramu 

- studenÝ s tart systému 

.. 

StudenÝ tstart programu je .1eho poČáteční nastaveni. 

~Šechny data nebo pr6ir&m (např. v jazyce BASIC) jsou vymazány -

zapomenuty. 

StudenÝ start systémat je jeho .-očáteční inicializace -

,jako po zapnutí_ Obsah paměti se přitom saroozře.1mě nemaže, takže 

program, kt.arÝ byl v paměti. z~stává zachován a lze ho opět 

spustit pomocí restartu pro~ramu. 

Restart pro«rnmu je jeho opětovné spuštění po předchozím 

atudenéa startu s y stému. Pro~ram ee v tomto př{padě Epoušt! 

teplP. s t artem. 

Stej nÝ vf•naa j ako tlačítko RESET 
tlaltitek D. .. a G. 

I ma i současné sti s knutí 

~JPIMa aúJAclu.t{o{ 
1111! rr '- .. Hlr.A 



Písmena. s ymboly, číslice ea po stisku př{uluňn6 

' •• 1 8 pozici 1 :u·zoru u ten ae posune doprav<~ no klavesy na~1 s~ n • 
n'o ledujíci por.•c Zn«lt pod kur:o:orc:n n vl'.cchny znaky vpruvo 

00 l:urzoru , poln.d tam ně,1aké jsou, se po&unou doprava, -
napsanÝ znak se vlož;( de t ext-u na mh.to lrurr.oru. Tomuto r.1odu 

se říká au~~iohé vkládán~ . 

K·J:rzoram je možno po obrazovce pohybovlilt pomoc). 

kláves s ;ipkami nás l eduj ÍcÍm zpŮsobem : 

Šipka v'!.evo o znak doleva 

Šipka '-"Pravo o ::onak doprava 

Šiplua na boru na předchozí řádek 

Šipka d.o'Ú na nás l edu j ÍcÍ řádek 

SHIFT v l uvo na začátek řádky 

SHIFT Vl>ravo na konec řádky 

SHIFT nahoru do l evého horního rohu obra-
zovky 

Špatně gapsaný znak Je možné vymazat: 

. CTRL r.ahoru 
CTRL v.ievo 
CTRL vpravo 
CTRL dolŮ 

I vymaz 
I vyma z 
I vymaz 
I 

vy maz 

znaku pod kurzorem 
znaku vlevo od kurzoru 
do konce řádky 
do konce obrazovky 

Při pohybování kurzorem po obrazovce pomocÍ Šipek 

nebo při aazání větUho poČtu znakŮ ve lice ocenhe opakování 
anakG - autorepeat . 

.Jeda{a •• aaHaen{. •• kt.erloh WDÍ Ol.fDRA PO zapnutí 
"-' ~· y , .te kaaetoW aacnet.oton. Kafdjo soubor (prograa 
lllllo litu•' data) u b .. tl a6 nl.t "'•ev, podle kterJ.ho ho 

aalt• a u-t.l.flllcwat.. Polaa4 oho1a 1 nalt:Lat. d.t.W 
.a;fl:1a1 .Mlao .u-. ..U... t.ůé aapea~ 



vouze čá11t l"'hZVU ( začát..,"k l . Pokud nenap{;tlm., l:á d n Ý n&zev. 
bude se čict. prvnÍ pro#lram. '.<t.e~- ONDRA na kazetě na 1de . 

Jak ~edy na~teme pro~rnm z kazety ? 

Po zapnut{ ONDRY sa vyvolá obrazovkovÝ editor. pomo
c! kterého nap:Uíerne název programu. který chceme nač i st. 

I ' 'ŘÁD Vl astní étení se spustí po stisKn~t~ klavesy NOVY_ EK (tla-
• .• d h' č!tko se zalomenou sipkou dolu a vlevo - vpravo ru a 

shora). Jako název se vezme text, kterÝ je napsán na řádce s 

kurzor em. 
Na následujÍcÍ řádce se vypÍŠe název (pokud byl uve-

den), několik mezer, typ souboru- ".KÓD" (viz. dále) a č{slo 
po:;adovanÓho bloku - "01". Řádek bu ie vypadat- napřÍ.klad 

takto: 

PASCAL . KÓD 0 1 

Současně se zapne relé povoluiící otáčen{ ~agnetofo

nu a rozsvítí. se Žlutá LED dioda v l evo od klávesnice. Obra

zovka začne rychle bli kat - to indikuje, Že ONDRA c hce číst 

z magnetofonu. 

VloŽÍme do maRnet ofonu kazetu a pus tíme přehráváni. 

Pokud je kazeta přetočena přesně před začátkem zvoleného 

proaramu , po nalezeni tohoto začátku obrazovka zhasne a bude 

se čist prvnÍ blok programu. Jestliže na kazetě v daném 

ahtě Je JinÝ program nebo prostředek programu, vpravo od 
názvu bten6ho proaramu (popsáno výše) se vypÍŠe náaev. typ a 
ltialo bloku souboru, kterÝ Je nahrán v tomto aiatě knet.y . 

!ů -'~-• pH~ln• sledovat, ve které části kazety .i a ... 

ho rvohlejlt naleaeni poladovan6ho pro.r..u .~leae poulit. 
"ohlébo phv{jeai vpf.cl nebo vaad. 

Po uleaeai aa&Atku. poladovuébo proar..u ahaene 
obnacrvtr.a u ~r MINDcl, pe které u ke blok procr..U . 
...... ,. obnllofta .rount.i a 'YJ'Pile H oelf u..., heaébo 

~~ -~ w-.. ,., •· •... ). ro ~ 
,·~--~~-----··111111- • 1M .. Wlt blok. tot.o· .. 



Fo .,»Čtení celého programu se vypne relé. takŽ.e se 
·1 t' L"'D d1oda. Nař-_·teny' 'Drozastavl ma4netofon, • ,asne z u a ~ 

crag ac aut.om~tickv sputSt{, v;;-{Še svoJi ÚvodnÍ hlaviČk01 a 

je připraven k pouŽití. 

Pokud mame připravenu kazetu na sprane~ ~!stě. celá 

operace načtení progrnmu spoČ{vá pouze ve sti6knutí kláves7 
NOVÝ.ŘÁDEK a puŠt~ní ma«rnetofonu! Tato .1adnoduohoat a ÚČel

nost ostře kontrastu.1e se svst.átnem nahráván~ ~ro~rataŮ na 

JinÝch československÝch mikronočítačioh . 

Magnetofon .ie nespolehlivé zařízení. zvláště pokud 
se jedná o lacinÓ,iŠÍ typ nebo pokud použiváme nekvalitní 

kazety. Proto při čtení může doJÍt k chybě. Tato chyba 5~ 

signalizována textflm uChyba při čtoni", kterÝ !!le vypÍŠe do 

pravé části řádky a pÍpnutím. V tomto případě sarnczřajmť; 

ne•usime opakovat celé Čtení (jak je to pohříchu obvyklé na 

jinÝch mikropoČÍtaČÍch), ale stačí opakovat čteni bloku, ve 

kterém doŠlo k chybě. Přetočíme kazetu o malÝ kousek zpět a 

&kusime číst blok znovu. 

V)·zkouŠeli isme u mikropoČ:Í.tače ONDRA ~zné tYl'!-' 

kezetových magnetofonŮ (Kl0, M710, Geracord GC 6020, Unitro 

I1K 232 P. Tesla SH 26121) a výskyt chyhy "Při Čteni byl velice 

H dtý . Problém mŮŽe zp~sobi t pouze čtení na .Hném mtumetofo

nu a podstatně odlišně nastavenou kolmosti hlavv nebo při 

ve l kéa kol{sán{ r vchlosti vlivem defo~ovanó hnací kladkY. 

lald# aoubor aahrani na kazetě aá av4 jMno a t.yp . 
J-'-o a6. a.oi~Gje roalili~ r&.n' soubory, ~FP urČUje př{
alůaoat. eoubcma k al.t.W.. .,..~e.o.,- nebo uliva~elskéau 
PI'OD I 11. 'bP aoubon al VČUJ• ulel# pro•r- sá.. neni 

...... M .k .... •t heat .. Mh, 1 -~ ".to IIOaD4. 
liMtiiá .. ,a- ..... -'-" • 



R~znÝD systémovÝm a uitvatolakÝm pro~ram~ tedy při-
•lus•1 • • b • V •ouca•nosti ~ e.ou clefinov/my tyto a ~ ruz:nf'l typy eo•l oru. p a o} 

t.YJ'Y eoubo1Ů: 

KÓD 

ASM F."D'i'ASM 

BAS B .. IC 

KAREL. 

L 

I ,L 

FLG .t llOL.OG 

Qb!l!:lb OOUIX>X).l 

zaved1t6lnÝ program V6 strojovém kÓdu 
(pro mikroprocesor Z-80 nebo 8080) 

:z:drojo,...ý text. pro ed1tor-ass~mbler 

zaro.1o."Ý text. pro interpret .1llZYka Basic 

zdro.1ovÝ "t-ext pro pro~t'am Karel 
zdrojový ext pro interpret jazyka Ll8p 
zdrojový text pro PřekladaČ juzyka 
Pascal 
zdrojovÝ text interpretru jazyka Prolog 

Ně~dy jd třeba v pr~bdhu Čtení programu (nebo už při 

hledár.í .. t.~.jltku) preruŠit proces ČtenL To .1e možn~ etisl,mt
t.ím tlač! • u .ESET. Tím je čteni přerušeno a opět mát.e k 
dispozici obrazovkový editor pro zÍlpis jiného názvu nebo 
jiné ..:ce. 

Tlaěitko RESET lze pouŽÍt kdykoliv a přerušení 

Činnosti se provede ihned. Pro steJnÝ účel je možné i sou

Časné stisknutí tlačítek D, ~ a G. Pokud se právě Čte blok 
dat (&hasnutá obrazovka), čteni se dokoněí a až po rozsvíce

n! obrazovky ee projeví stejný ÚČinek jako u tlaě:í.tka RESET. 



Je jich pr,ce . Zákl adn { charakterialr.tilla ae dá a hrnout do 

techt.o bod~ : 

- zobraz e n { 21 řádku po 40 ~nac{ch 

- znaky v mat i ci l 2x8 bodu 

- piamena vel ké i - 1é abecedy i s ěea}tý.i a alovenalr;Ý'lll.i 

~~akri~ic~ zna~énky (kÓd KOI-8 Ča 2) 

- ao~lnÍ/inverzni zobrazeni Cb{lé na ěerném nebo naopak) 
- speciÁlnÍ funkce : 

- adresace kurzor u na souřadnice X a Y 
- pohYb kurzoru do všech smě~ 
- přesun kurzoru na začátek/konec logické řádky 
- výmaz/ vsunut! zn.Ku do řádky 
- vfmaz/ vaunuti řádky 
- viaaz do konce řádky/obrazovky 

Konkrétní řídicí kÓdy budou po~sány dále. 

VÝstup na obrazovku 10~Že bÝt přep{nán do rŮznÝch 

oken. Co to okna vlastně .1sou ? 

Okno je myŠlený cbdélnÍk na obrazovce, do kterého se 
p{Še. Okno je definováno uMÍstěním (souřadnice levého horní

ho rohu) a rozměry (poČet znaku v řádce a poČet řádek) . Po 

zapnuti aikropoČÍtače ONDRA jsou všechna okna (je jich cel
kea osa) nas~avena na přes celÝ displeJ, co& jsou následuj{

ci poaice a roz!Ňry: 

- l..,P honL roh je na aačá~ku prvn{ řádky 

- poÓet aaak4 aa řádeM je aaxi.áln{, WdJ' tiJ an~ 
- oba .tecM& do koDoe obraaovb, to je 21 Udek 
-toto ..naveat lM M .. laě oaa&it.-: (8,8, 48,21) 

je IIOW aaatavit. aa JiDOU poaloi 

--~Wi- tM Uda6 ltoet.nla Phufvút oiDelll 

-~·-1-_, ~ . ..., .. 



V~echny vY&e popsané funkce (řiEen{ kurzoru, vcouvá

n!, mazáni apod.} funguJi v rá·.ci. tul.ln~ &voleného ol:na
kuuor nem~!o z: okna •utect''. I obrazovkovÝ ed1tot' (byl 
~Jr n dříve) dovoluje opravy pouze v ramci aktuálně zvol•

néh<> okna. 

Podpro~JrU výstupu na obrazovku rozt><>znává nékol i k 

typů kódu: 

- řídici kÓdy (00 .. lF) 

- pÍe~ena velké a ~alé abecedy a dalši grafické zna-
ky (kÓd ASCIJ - 20 .. 7F) 

- znaky definovatel né uživate l em (80 .. BF ) 

- oe ská a s loven sk á pÍ smena e diakritic kÝmi znaménky 
v kódu KOI-8 Čs. 2 (C0 . . FF) 

KÓdy grafickÝch znakŮ a pÍsme n s diakritickÝa zna
ménkeo odpovÍdaiÍ tabul ce u klávesni ce . 

Řidí.cí kÓdy c-.ajÍ přihzen vÝznam -podle následujÍCÍ 

.tabulky . 

Ql0 NUL nemá žádnÝ vÝznaM 
01 ROW, n nast.avi kurzor na řádek čislo n. řádky 

se ČÍSlu.1Í od 0 a 'POČÍta,i{ se shora 
82 oor.mtN. n nastaví kurzor na sloupec číslo •· slou-

pce •• ČÍsluj{ od e a poČÍtajÍ •• zleva 
a In-o. inverani aobra•••i (černé Da bi-

1M IIIVOD DO rUla{ aobraaai (bÍle aa &.r-



09 TAB 
0A LF 

08 
oc 
00 CRLF 

0E CRSON 
0F CRSOFF 

10 SELLPR 
SELWINOOW. n 

vypÍŠe mezery až do pozice dělitelné 8 
posune kurzor na dalŠÍ řádek (ve stejném 
sloupel) 

nerr,á žádny vÝznam 
na~á ŽádnÝ vyznam 
naet.aví k•lrzor na začátek násle<iuji.ci 
řádky 

povolÍ blikání kurzoru 
zakáže blikání kurzoru 
nemá žádnÝ vÝznam 
nastaví vÝstup do okna ČÍslo n (0 .. ll 

12 SETWI NOOW, X0, Y0. RX, RY 

13 DELCHAR 
14 I NSCRAR 

15 DELLI NE 

16 I NSLINE 

17 UP 

18 LD'T 

19 RIGRT 
1A DOWN 

lB ISCAPI , 

l C IDII 
1D • 

D 

nastaví parametry aktuálního okna 

X0 - poČáteční sloupec (0. 39) 
Y0 - poČáteční řádek (0. 20) 

RX - poČet sloupcŮ (1 .. 40-X0) 

RY - poČet řádek Cl. 21-Y0) 

vymaža zn ak pod kurzorem 

vsune ~ezeru na místo kurzoru 

vymaŽe řádek , r.a kter/,m je kurzo r 
(zbyte k obrazovky s e posune nahor u) 

vsune prázdnÝ řádek na mf s t o řádir;r -c.od 

kurzorell\ Czbvtek obrazovky s e oosune 

dolŮ ) 

posune .ku rzor na p} f'ldcl'.ozí řhdP. k (ve 

st~jn'm sl o~pc i l 

posllne kurzor doleva o 1eden znak 

po.s•Jne kurzor dop r !IVll o i~den ;-n tak 

totéž co LF C0Al, ~le na posledn ÍM řádku 

ne orov6da nic 

pre f ix .s~eclÁlnÍcl iunkc 

naetav.i kur z na p r vní znak p rvrai řádb 

naatav{ kurzc..r n.- prvnÍ znak ve st..JDé 

•'*-
vr-aie aaak)r od kuraoru do ~noe ňdb 
.,.,.. aHb o4 kuaon do lloDOe oba 



Za prefixem ESCAPE (lB) mohou následovat tyto kÓdy: 

'F ' FAST nastav{ reŽ1• FAST vn;>ne zc>brazováni 
VIDEO-RAM , propram probíhá plnou rychlostí 

'S' SLOW nastaví reŽ1• SLOW zapne zobrazováni 

VIDEO-RAM, b~h prosr&JDu je v tomto reHIIIU 
asi 6x pomalejl.í 

' I' IOINIT inicializuJe "Ýatupn{ proceduru - nastav{ 

všechna okna přes celý dbplej, zruš{ pří
padný inverzní mód, nastaví zobrazováni 252 
linek a p r ovede ROME 

'L' , n LINES nastaví zobrazováni n linek VIDEO-RAM. 

HikropoČÍ tač ONDRA má !llrafickÝ disple.i. To znamená , 

Že v j i sté matici (320 x 255 bodŮ ) l~e kaŽdÝ bod bua r o z sví 

tit <bí l á) nebo zhasnout ( Černá ). To .ie r e alizováno .i a 'ko 

bitová 11apa v paměti - každému bodu odpovídá .ieden bit 

paaěti . Tato bito vá ma pa .ie součást{ hlavni paměti mikro po

čítače - je na konc i paměti n a adre s ách D800R . • FFFFB. 

Přiřazeni adres y jednot livÝm bod&. matice je popsáno v 

náaleduj{c{a textu . 

Vldy 8 bod~ vedle sebe představuje jeden bajt . Bod z 

této o.aioe aejv{oe vlevo odpovÍdá bitu 7, bod ne j v{ce 

.... aYO bitu e. Bajt. (o .. ice bod~) v levéa hornia rohu obra

~ ú aclnau nrru. s.Mrea doprava se adresa každé ho 

NJM •••Je o 1-: nrra, nrru , rDWB. rcnR . . rsFFH. 
I .... 'Al .. X o.U.nje poaae VFIU čáat. adresy . 

.. ..U!J. .-... je adnaaoe ~d aloliůJU . V 

Hol. Lt -~ shora doll M aclre-

1, ba~tp v Jt"D{• aloupoi -.1{ 

Jnm • . I'Nll. Ma ob&'ucwoe 
~Mik;._ fa d6le 1 ..-. ~ 



.. DSOOH) je nevyui:ita . Soura<inlce Y ovlivňuJe pOU<::e n1ž.&H 

část adresy. 
Takto jodnoduc h<. 'to a:le bohu~el neni. NHH či.st 

adresy je potřebn ''pootočit'' -: Jeden bit doprava: b7->b6, 
b6->b5. b5->b4 .. b1->b0. b0->b7 . 

H{ato výše uvedenÝch adres 
F~. FFFEH. FYFDR. FFFCH 

.ie správně: 

FFFFH. FF7FH, Frt'FEB. FF7EH 

Pro VÝ'PoČet adresy bodu na souřadnic{ch rx. Y1 (bod 
[0 , 0) je vlevo nahoře} pou~ijeme tyto vzorce: 

AR : 255 - X/8 

AL : RRA (255 -Y) 

MASKA : ?. ** (7 - (X MOO 8)) 

AH je vyŠŠÍ část adresy 

AL je niŽŠÍ část adresy 

MASKA urČuje bitva bajtu (80H, 40H, 20H .. 1) 

RRA je výše popsaná operace pootočen{ doprava o b1t 

** je operace mocnětiÍ 

HOD je operace, .1e,j{mž V'Ísledkem ,ie zbytek po dělen{ 

nn RJT rDJT 
n"Tr n 1r rnn 
JTn nn rnn 
rrR nn rnn 

D8Fi' 

D87J' 

DSn 
D87K 



.. 
Po spušt.ěn{•ONDRY .ie nastav"'no :r:obra-:ení. 252 l;..noll. 

NejvyŠŠÍ t.ři linl:y .c n€.r.obrazu i { (maximálně lze zobrazit. 
255 1 i nek). Po ~ohrAzovanÝch l inok lze zmilni t ř!d{cÍII\ 
kÓ,em ve výstupn_ proc<:duře CKSCAPE 'L" -poČet_linek). Nezob
r azujÍ se horní linky. Prvn{ zobrazená linka je vŽdy na 

5 o3.ÍT .:lm mf st • obrazovky - rři zmenšováni poČtu zobrazenÝch 

l.1.nek se ob;·az posouvá nahoru. 

;r<' ram_pJ:Q. ~g.r:E:~aci_bo<iq r•a _Qb:r.a.zQv~e 

UL - ouřadnlcP y ro 2541 

D~ = sou~adnice X (0 .. 319) 

V~&tup: HL = adresa baj~t 

;,oDR: 

A = maska (arlt'esovanÝ bi.t ,je nastave n do .. 1") 

0 USH 
HRC 
PUS !I 

LD 

AND 

LD 

XOR 

SRA 

RRA 

RRCA 

RRCA 

CPL 
LD 
LD 
ADD 
POP 

DE 
L 

·HL 

A E 

00000111B 

L, A 
E 

D 

DE,TABBIT 
8.0 
HL.DE 
Dl 
D,A 
A. (BL) 
•• RL 

• 

;uschovat obsah DE 

;Y - pootočit doprava 

; usch ovat transfonnované Y 

;souřadnice X 

;vymaskovat ČÍslo bitu 

:čislo bitu do L 

; X s maskovanÝm číslem bitu 

;b0=> Carry, 0 => D 

;X ];)Odělit 8 

; / 4 

; / 8 

;255-X/8 
:aasky bit.Ů 
:nulovat vyŠŠÍ bajt ind~xu 

:indexovat do tabulky 
:niŽŠÍ oást. adresy je v E 

:vváái část. .adresy do D 
;vybrat aaakQ bitu • tabulky 
;adreea do BL 
;m"t.1't. .,4vodai obsah .. 

;únů • podp~ 



TABBIT. DB 80H.40P.,20H,l0H.8,4,2,1 

2) F«>zsy{c_en{ 1-odu_v Qiln>le,Ji 

V~tup: HL : ~ouřbdnice Y 

DE = souřadnice X 
VÝstup: ro~svícenÝ bod na POZici (X.Yl 

GSET: CALL ADDR ;adre~ace bodu v diapl6j1 

CR (HL) ;roz:svitit bod 
LD CRL) ,A ;zap~at nov-/ stav 
RET ;návrb.t z -;.odprc.ar&~~u 

3) Zha~nRt~_du v disple1l 
Vstup: HL, DE = souřadnic6 ~odu 
VÝst up: zhasnutý bod ~a pozici fX.YJ 

GRESE'I': CALL ADDR :t.dr-esace bodu ., displtji 

CPL ;ne~ovat masku 

Atm CHL) ;zhasnout Při !:"il;~!lv t.od 

LD CHL ),A ;zapsat novÝ stav 

RET ;návrat z 'DOdnro~raliiU 

4) Adresace JJaJ~u__y_g_i sJ"V.e_ji _(..?~ML_zn~k~ ,_u_JL8 ..Q9Q.Ů l 
Vstup: H =souřadnice Y (0 . . 201 

L: souřadnice X (0 . . 39) 

Vp•~up: BL : adresa spodni části znaku v displeji 

104•: A.B 
A.A 
B.A 

;souřadnice Y 

;vynáaobit. 6x 

•*2 

•*" 



LD A,H ;soufadnioe X 
CPL ;negovat. 
LD n A ;vyŠŠ{ část adresy je hotova 
RRT ;návrat. z ~od~roRr~ 

Or~ani?.ac~ Pdměti 

Hikr~počitač ONDRA m! 64 KB ~a~ět RAM a 4 KB ~ab;ti 
."ět ROM ob~nhuje rezid..,ntni proj;!ramové vybaveni -

ho ho o~ně nazyvat operační c~stém - OS. Část pa~ěti 

zabírá displej (10 KB), dalŠÍ část (2.75 KB) zabírá OS 
pro sve potřeby. ZbytEsk (51 KB) je volnÝ pro uhvatelské 

programy. 

000. 0002 ~ST 0 

0008 000A SYSTEM-CALL 

e020 • . 0022 ROH-CALL 

0038 •. OOJA INTERRUPT 
0066 . . 0068 NMI 

0069 .. (HIHEH ) user area 

AICII-I'ILE 

používá se pro body zastaver1Í 
vstupnÍ vektor volán{ služeb 

operačního svstómu 

vstupni vektor voláni podpro

gram& v Paměti ROH 

vektor Časového preru.Šerd. 

vektor nemaskovatelného přer~.~
Š~ní - tlaČÍtko RESET 

vo lná pamět pro uživate lské 

procr .. ,. 

poslednÍ baj~ volné ~ti 
•i•to pro znakovou reprezenta
ci obrazovky 
aiato pro jeden aázn• aoubon 
aiato no aÚObDÍk 
~(.ol-'•-) 

l.J{o{ • Ull 

~-··-) 



D600 .. D6FF 

D700 .. D7FF 

DSOO .. FFFF 

SYS-FILE 
ZERO-PAGE: 

SCRli'EN 

syst6mové proměnné 

etránka paměti povinně vyplně
ná nulami 

zobrazovaná část paměti 

ASCII-FILE je tabulka znakově reprezentace obrazov

ky. Každé znakové po<:ici na obrazovce odpovídá .leden bajt v 

tabulce, kterÝ obsahuj e kÓd znaku vypsaného na daně podci 

(KOI-8 Čs 2 - bylo popsáno dří.ve). Bajty jsou ukládány po 

řádcÍch - prvnÍ ba.1t v tabulce pHaluš{ prvnímu znaku na 

prvnÍ řádce, dalŠÍ ba.it druhému znaku atd . Na "POzicÍch, 

které byly smazány Hdícim kÓdem CLRLN nebo CLRALL ve 

vÝstupnÍ proceduře , .ie kÓd 0. Tato tabulka .1e vyuHvána -pod

programy pro vÝstup na obrazov ku a obr11zovkovÝnf fldi torem . 

Rozsa h tabulky .ie inicializován na 21x40 baitŮ . 

TAPE-BUFFKR .ie t.abul~a "POuŽÍvaná Při práci se soubo

ry n a ma~netofonu. Při záPisu do souboru se do tabulky 

ukláda:IÍ data předávaná hlavním proQ;ramem. Při zaplněni 

tabulky s e je_H obsah zapÍŠe jako jeden blok zázn amu n a 

ma g ne t ofon. Při Čtení ze souboru se do tabulky načte .ieden 

b l o k záznamu a data jsou postupně předávána p r ogramu, kterÝ 

ze s onbor u čte. Velillost tabulky Je 1 KB. Tabulka je také 

využívána hlavním p r ogram".lm operačního s ysté mu pro u ložen( 

řádky připravené obra zovkovým eai torem. 

(SPLOW ) .. (SPBAZE) je oblast vyhr azená pro 128 polo

Žek zásobnÍku . Te nto rozsah postaČuje pro většinu programu. 

Velikost t éto oblas ti .ie mo zné změnit. Při volbě r ozsahu 

mista pro zásobnik nezapomeňte na rezervaci B poloŽek pro 
obalu~ přerušeni a na t o, že zá sobník musí bÝt umístěn nad 

ad~u 40008 ! Jinak dojde Při obs luze ~řerušeni ke zhrou

cfi prograau . 
.JP-JIL& ,1e tabulka vektora f tnstrukoi JP adre .. ) 

volanÝch z ROH a a{ř{oioh opět ao ROH. Jaou t.o voláni ~

PZ'OP'..&. kt.eH ,ie aolM nahradi.t. .tinÝai - J»ro roaUřeni 
faůoí Ollenlmiho ... ~. 

ol)lut., ve které .1eou ...Í•War 
....-kl ltAM (SY8tiiC-cALL. 



RY.T-VILX ie t.bulka vektorŮ (1ne~rukc{ RXTl v~lanÝch 
a ROH. Jflcll na l"ě pfived ny vÝznamné b<:>dv 05 V~z.na 1e 

stejnÝ jako JP-Fl 
SYSTEM-FILE je ohlas~. ve kt~ré J&ou u.{~těny ava~é-

mové vrom~nn~- čítače, uk. ~D~le, přep{nače ... 
ZE."RO-PAGK je !'ltrlÍ'>kA pa~~toěti vyplněná nulbmi Je to 

dáno k~nstru~cf mikropoČÍt~ČP - n~jvyšš! dva bity (b7 a b6) -b4jt~ této stránky se je~tě zobra~uj{. 

Obluti JP-FILE, P.ET-F!LE a SYSTEM-FILE budou pod

rc-bně popsaroY v s osurt.nÝch kapi tol.&ch. 

Mikroprocesor z-t.a p<;u~itÝ v OUDROVI UMÍ adresovat 

€4 f~ parnčti. Ter.to !1: OZ!.ah má paf4!ěf. RAM - adresni rozs;;.h je 

t4'>dy zcela v~·čerpt!n. V OI:D:lQVI .ie ale 1eště pamět. ROH s roz

~h ~ KB. Jak jÍ adreGovat ? 
Tento problém i o řešen t {r.a. Že část oaJ~~ět i RAH lze 

c.dpoHt a na leti c:{!.to so pri-onc, :parn;:,t. P.OH. To...-uto )o;on 

s~"w:čnímu řef -=.d se ř:ík4 cav:wb.nl Pá!Uut.i. 

V mikropOČÍthČi ONDRA se nřep{ná prvn{ch 16 KB 

S •I~povánÚ• .i:'\•lu spojeny určité · pro$(rawt.ors~é 

;:.roblA y - 111apováni r,elzo provád<:t l;dykoli. NastávajÍ. tyto 

prcb!ém}· : 

pro ar- leHcí v prvn !ch 16 KB paměti nesm1 provádět 

.u.pován{. Po přepnut.{ •:t~aiz{ • prograa v RAM a ob.ieví. 

•• Rml a JinÝ. prograaea. coi saaozřejmě vede ke 

ahroGceo{ Procraau . Lze t.o přirovnat. k odHznutí. 

vit.... ... které ... 1 84díae 

~ • 8CH -u. &aYolat. 'PO.lhou instrukci CALL. 

h I'Ot..... ...,.._. ~t pf.e~Upován{ na ROH a PO 

A cl•( pa ftiiMlt- op5t, pf 1 a"PCWat. na RAK a -pokračo-.... , .. _. 



Jaké je řešeni těchto problémů ? 

Nllj.iednodu5ši ř":umi j., n~mapc.vnt t rvllle ROH . Prob

lémy s mapovit.n{m Sl.CtJ ()<.)pacl& iÍ tAle ?.bytečr,~ ~c ořir~rn•J.Í.m'l o 

16 KB paměti RAH! 

JinÝm řešon!m .1+) 7.l~op{ roviÍn'Í obE; •hn ROH do ~!111. 

kt.ará je pak trvale nama-pována. To nn" o~•\-p rav( o~ KB 
~asneti RAM neho Při pou~id větHch "P&'I\l,t{ ROH (P. !<B) o 16 

KB, takže ,isme, kde .:Jsme byll . 

Obě řešen! .1sou tody ooloviČotiÍ a P<>uŽi.ie io pou7.e 

nezkuŠe n Ý pro~ramátor . 

Jaké je tedy sprÓvná řešen{ ? 

Jo třeba využ.!t celou kapacitu par.-ět:í. RA!-f i nnt1 -

~usí se tedy prŮběžně mapovat podle potřeby. 

Problémy s mapováním .isme vyřešili takto: 

mapování provádí pouza operaČnÍ systém 
-: volÍm{ ROH -prob.í.há ,iř!l.o volání sluŽeb př~s fi \. )1'~'1-CA[.J. 

libovolnÝ podprol:lram v ROM lze vol&t Přes ROI-t-CsiLL 

Jak probÍhá volání podprol:lramu Přfls ROM-CAI,I. ? 

v uživatelském pro~tramu .ie instrukce RST 20H za kterou 

následuj{ dva bajty adresy podpro~ramu v ROM 

PO provedeni instrukca RST 20H se přes vektor na ndre

ae 20H akoči do podpro~ra111u v oblasti RAM-PROCEDURES 

(ve výpisu ROH se nazýv~ RROHCALL) 
'9J"bere •• adresa 

.. aáeobn{k •• 

podoro«raau za instrukci RST 20H 

jako návratová adresa uloží adresa 

tllJIBAH 
ae ._.pován{ ~ (podprocra~a HAPROH > 

~aaviOH 

IIUIAM " -.1•• ..".,.. aplt aa RAM 
.. Ů$.-e1 ...... pncr- .. volat 



t )tdyŽ t atc- sluŽb a umožňu.ie zavolat libovolnÝ -pod

program ~ ROH, .1e vhodné tuto sluŽbu Použit pouze Vts speci

ÁlnÍ m přÍpadu, kdy nevyhovuje žádná ze &luŽeb SYSTEH-CALL. V 
naprosté většině ~řÍpad~ služba SYSTEH-CALL pln& vyhovuje. 

Volá ni SYSTEM-CALL prob{há obdobně. Je pouěita 

i nstrukc e RST 8 za kterou následuje l:islo volané slu;;by 

(jeden bajt). Pooi s služe b je v samostatné kapitole. 

Toto vol á n i má i dalŠÍ vÝhody: 

zavoláni sluŽby zabere pouze dva bait y 

voláni slu Žby ČÍslem .ie nezávislé na ver z i pro.~o~:rarou v 

ROH .. ie možné pro.~tram v ROH Předělat bez potřeby změ

nit i uŽivatels ké pro~ramv 

SYSrF.H-CALL - voláni sJukeb .OS 

Operační systém v ROM poskytu;\e urči té funkce 

sluŽby. Tyto sluŽby se v o lajÍ p omocí instrukce RS'l' 8 (kÓd 

OCFH ) za kterou následu.ic Č Íslo sluŽby (jeden ba.it). UŽiva

tel nepotřebuje znát adr esy přÍsluŠnÝch podproR:ramŮ v ROM 

ale pouze ČÍsla sluŽeb. 

~č.1asAl~o~~n~á~a~•~v~--------~fu~~~~ 
0 PRINT YÝe~up anaku na obrazovku 
l LPRINT YÝe~up na tiskárnu 
2 INKIY Č~en{ znaku a klávesnice 
3 WAIT_INKIY čten{ anaku z klávesnice Ca Čekáním) 

GIT_SCAM_CODI čteni kÓdu tlačítek klávesnice 
IDJT_LlMI edl~aoe v jedné řádce 
DltJUWD ecllt.aoe PO cel' obra~ovce 

PiJ~U~t.t 
.-hat aGIIIMra 



ll CLOSE_FILE zavř~ni s~.>uboru 

12 TAPE_ON zbpnud magne tof onu 

13 TAPE .. OFF vvpnuti magnet.o'i'onu 

14 READ_ ROH r.t•Čteni ba,1t u & ROM 

15 IO. INIT i nici ace vystupn{ pr ocedury 

16 EXI T ukončeni programu 

17 READ_ASCIJ načteni ~na ku z displeje 

V nisledujÍc Ím popisu sluŽeb jsou vŽdy uvedeny tyto 

info l'!llac c : 

- číslo u název sluŽby 
- vstupnÍ parii<ll'•t~try (za s l ovem CALf.) - ve kterÝch re~istrech 

se předávaj{ při voláni s luŽby a .iakÝ ma,i{ vÝznam 

- výstupnÍ parametry (za slovem RET) - ve kterÝch re~istrech 

se vrací a jakÝ majÍ vÝznam 

- kte r 4 retdstrv s lužb~ zrněni (za slovem "ruŠÍ" ) -ve všech 

ostatních l"u~Iis1.rech je po návrotu ste.iná hodnota .iako při 

vol án{. 

- popis funkce službv 

- příklad ~užiti 

Znaky "xxx" znam(lna.H, Že se žádnÝ vstupnÍ (v odstavci 

CALL:) nebo výstupnÍ (v odstavci RET:) parametry nepředáva,j{ nebo 

lese neměni obsah žádnÝch registrů (v odstavci "rušl:" ) . 

Volán{ služeb ~ooi instrukce RST 8 a DB čísla 

8lulbp je jednoduché, Úsporné a ,1asné, 111á v~ak z hlediska 

llldřl{ Procra.'i podatatnou nevýhodu - toto voláni nejde 

boolrovat bea epeoi,ln{bo progr&IDOvého vybaven{ I Proto je 

~ldDijl{ aapaat aa.oatatné pod~rograay pro všechny pouiité 

;..tldiiMrr .a • PI'OP'- volat poua• tvto "PodproiOtraay instrukci 

,U.U.• JtH.o 08. Jeclft' •• ~ nadefinování 
41oplMDt JM)dpronaat\. 



SYSV!I:C EQU 8 : vektor SYSTEH_CALL 

S\'S MACRO SLUZBA , lefinice MACRI-inst~ukce 
CALL SLUZBA v o lEm{ OJluŽby instrukci 
ENDM :xonec defit1.i.C'e MACRO 

PRINT: RST SYSVEC : .,·oláni SYSTEM_CALL 
DB 1 ;sluŽba PRIN'l' 

RET ;návrat z podprogramu 

WAIT_ INKEY: 
RST SYSVEC ;vol áni SYSTEM_CALL 
DB 3 ;sluŽba WAIT_INKEY . 
RET ;návrat z podprogr&rllu 

Hlavní program 

ECHO: SYS WAIT_INKEY ;vstup z klávesnice 
SYS PRINT ;vÝstup na displej 
J R ECHO ;nekonečná srnyČkA 

Pqnis_Jednot}ivÝ~h sluie~ OS 

CALL: 
RIT: 
rul{: 

A = znak nebo Hdici ):/,d 
XXX 

XXX 

CALL 

VÝstup znaku na dis'Ple.i . KÓdy byly po'Psány v 
sa.ostatné tapttole . 

; VýPis .. aery na displej 

PISP: LD 
818 

A, • • idej do A kÓd .. aenr 
; volá{ slul'" PRIRT 



, 

CALL: 
RET: 

ruě{: 

A = znak nebo řídicí k6d 
XXX 

XXX 

Vvstup znaku na tiskárnu. OS definuje pouze vý

stupnÍ vektor, neobsahuje vlastni koatuniknČn{ pod
program Tentu podprogram je uveaen ve výPisu ROM. 

; Výpis oo?.ery na tis árnu 

LPRSP: I,D 

SYS 
A,' • 

i..oPRINT 
;dej do A kÓd mezery 
;voláni sluŽby LPRINT 

~ I~IG."Y 

c LL: XXX 

RET: A = l·{>d tlač! tka (KOl B Čs 2). 0 kdyŽ neni stisknuto 

r.ádroÓ tlačl tko 

Příznak ZERO je na~taven. kdyŽ A=0. 
ruH: AF 

; Test 

TCTRLC: 

Vrac~ kÓd stisknuté klávesy. Nečaká na stisknu
tí, l.dyŽ neni žádné tlaČ:Í.tko stisknuto, vrac:L kÓd 0. 

stisknuti klávesy CTRL C (přerušeni běhu programu) 

SYS INKEY ;voláni sluŽby INKEY 
CP . c· -'ll ' ;test na kód klávesy CTRL C 

RET NZ ;návrat při jiné klávese 
J P STOP ; přerušeni běhu pr ogramu 

XXX 

A a kÓd tlaÓ{tka fKOI 8 óe 2l 

• ~ • ~{ ~l.l{t.U. Při óekán{ aapÍÚ 
(_.. ILOI), p0 atlekaut{ tla

... ..-I'AST). 



Gli:TCR: SYS WAIT_INKEY 
NOVY_RADEK 

;voláni 4luŽby WAIT_INKEY 
;test na kÓd klávesy 

··nový řédek" 
CP 

JR 

RET 

NZ.GETCR ~kdy~ jiná klávtH!IIl - ČekeJ 

dál 

;návrat po stisknuti poŽado
vané klávesy 

f GKT SCAN CODE 

CALL: X X X 

RET: 

ruš!: 

A = kÓd stisknutého tlaČÍtka (pořadové oislo) 
A = 0 kdy Ž neni žádný kÓd připraven 

Příznak ZERO je nastaven kdyŽ A=0. 

AF 

Čte z tabulky kÓd stisknutého tlaČÍtka - pořado
vé ČÍslo v matici (1 .. 50l . KdyŽ ŽádnÝ kÓd v tabulce 

nen!. vrací 0. Do tabulkv se kÓdv ?.apisuj{ Přt test u 

klávesni ce při Čb~ovém Přerušeni (podpro~ram 

SCANKEYl. Do tl\t.u lk\' ~e ve lde 16 kÓd~. Kód se ukládá 

při stisknutí 1 uři pqŠtčrd tlačltka. Při puštění se 
k pořadovému číslu Přičitá 128. U tlačítek pouŽitÝch 

j a ko přeřaClovače se přič:! tá ,ieště s• . 

0 1 2 3 • --------------------------------------------------
8 81 R 0 2 I 03 w 04 T 05 Q 
1 86f 87 D 08 s 09 G 10 A 
2 uc 12 X 13 z 14V 15 ALT 
3 18 BPACI 
4 22 8-8 23 čs 25 SHIFT • 27 lť 29 B 38 NOvÝ _ŘÁDEK 

ll 1 34 y 36P 
Jil 48 CTIL 

u al4m' 
•JIJ~~ 



Posl~dnf rád~~ vř~cls~avuje kri~ový ovlad~č 

mČry JV :.: vprvo, = vlevo, JS "' nahoru, JJ :: dolu 
a FIRE .1e tláč:í Uto akce Ze sluŽby INKEY vrací. 

ntejné kÓdy 5ttlto aipky a mezerník. 

P-,mocí těto službv lze sledovat aktuální stav 

tlaČÍtek kláv~sn1ce - stisknuto/puŠtěno. Je POt}eba 

si uvědomlt, f<'~ konst.r ukca klúveRnice umožňu;\e 

správné r ozlisení maximalně dvou tlačl.tek d r ŽenÝch 

na j edno u . Při stisknut{ tH a v{ce kláves najednou 

mŮŽe bÝt tentv stav rozliŠen správné. ale většinou 

budou v r ácenv kÓdy jinÝch tlaČÍtek, než byly skuteč

ně stis knutý! Toto .ie dáno konstrukcí a ·nen{ možné 
progr amové ošetření t éto situace. 

Test stavu přeřaaovače CTRL 

TCTRL: SYS GET_SCAN_CODI\ ;volán{ sluŽby GET_SCAN_CODE 

RET z ; 3ádnÝ kÓd nerd. připraven 

LD C,A ; Úschova kÓdu , 

AND 001111118 ;vymaskovat pomocné bity 

CP 40 ;test na kÓd klávesy CTRL 

RET NZ ; není t o klávesa CTRL 
LD A,C ;r,ačtenÝ kÓd 

LD (STAV _CTRL). A :úschova aktuálnÍho s tavu 

tlaČÍtka CTRJ. 
; stisknuto Při b7=1 
;návrat z podprogr amu 

kuraor Daa~aven na editovaný řádek 
A a akoDOovaoi kÓCI ., 
~ i'-db obraaovkovÝII edl torea. 

pOalol ~. Mávrat •• provede 

Mli .. ~... .... kteao# JIOdprocr- edit.oe 
Podtt~-



..u--. f~ roapoanává "tyto řid{c{ k&:ly• vlevo, 
yp.-.o, aa aačátek/konec oglcké ř'dky, v z znaku 
~ do k adky Kódy nahor a dol u'lu>nč{ 

edi~i radky pouze tehdy, k tvá směřuj{ pryČ z 
editované r ky 

Vatupn rádek •• nepřenÁŠÍ do paměti. je třeba 
ho nacíat & ASCII-FILE. Velikost editovaneho řádku 
je OIM&ena pouze velikostí aktuálního okna. Pro 
vstup rádky •• obyoejně pouŽívá následujÍcÍ sluŽba -

EDIT SCRDN 

j dné rÁdty ukončená CR n bo KSCAPR 

EDIT LIR 
Cl 
z 

;volání eluaby IDIT_LIMK 
;teat na kláveau CR 
; AIIO = > návrat 
;teat na kláveau ISCAPK 
i D => DOYU ed1 t.aa. 
;nut.avt-t pHanů ISCAft 
; ŮYn't • podPII'OCI't-



na dic"Dle.i. na<:tt~v!rn" nli ně.1 kurzor ll ?.1\volál{'~ tuto 

sl•ti:bu. Kur?.or 1t" mc·né ".lllfstlt i na 't>O:t'\.ci u-pro

"lti·od řltť.kY. ""' 1 om na ' •<"Atek - c.apH klad na m{ !I to 

chvbv ve tÓ;patl1" l!:nm~nflm r>r{ka?.u. 

; Vstup řádky s možnost{ edi.tsc<1 f<> celé obrazc.vce 

EDISCR: LD HL.BUFITER ; př:l :Pr~~ov:l.t do HL adresu mis

ta v pdruěti pro napsanÝ 
řtld6k 

CALL: 

RET: 

ruš{: 

POSR 
PUSH 
SYS 
POP 
POP 
RET 

DE 
BC 
EDIT_SCREEN 
BC 

DE 

;uschovat obsPh DE 
;uschovat o?sah BC 
;voláni sluŽby EDIT_SCREEN 

;vratit pŮvodni hodnotu BC 

; a DE 

· návrat z podpro~ramu 
, v HL .ie adrestt BUFFERu 

B = d&lko t6nu (po 20 msl 

C = v~tka t6nu (0 . . 7) * 32. tedy bity 5.6.7 
XXX 

UL. B, AF 

Zapna p~Íslu~n~ t6n na poŽadovanou dobu. Číslo 

tónu .ie v horních thJch bitech re.aistru C. sPod nÍch 

pět bitŮ musí bÝt vynulovhno! Tón 0 je pauza. 

; Hra všech 7 tón~ po 1 sekundě 

HUSIC: LD 

HOSt: LD 

C,32 
8,58 

BDP 

; 1. tón 
; 5ex2ha Je 1 sekunda 
;volán{ sluŽby BIEP 
;aahranÝ tón 4o A 
; wat. na t.óo e ( paua l 
; aahr6aa cel' .. lo41a => 
~ 

;._:l.8,Ma 



CAt.L: 

RE:T : 

ru,~;i· 

JR HUBl ;zahrát d&lái tón 

HL = adre~uj n&zev eoucoru 
r.~ = a r sutu tvp souooru 

fo - ru~n př{~naky 

xxn 

• BC. AF 

cvřen{ souboru. tlázev i typ souborů byly "PO

di- e. ()ba "text•" konč{ kÓdem menš.lr.:t než 32, 

vp :!k/ " 

ť;dnot h•e b ty v ref'Tl.stru B rnaj{ nás ledu Hci 
vÝ n m: 

bit " 1 " "'0"" 

0 ~ TOR ON/OFli MOTOR ON 

d ouhÝ zavaděč krá tkÝ zavaděč 

SERIAL 1/0 TAPE 

Bit 0 urČuje . zda se -po naČt• ní nebo záoisu 

l;n&dého b l o ku má zastavovat m&:znet.oíon . To ,jo nutné, 

p~kud se Čteni. data rovnou zpracovávajÍ Cnapi•. pi·e

klad programu PřÍmo z kazety) nebo kdyŽ se data oro 

zá'Pi s do souboru l{eneru iÍ pomalu Cnaoř překlad Tn·o
~ramu přÍmo do souboru). Pro čtení pro~ramů vo Gtro

.iové• kódu (tYl> . KÓDl neni třeba zastl\vovat méltmeto

fon. 

Bit 1 určuje při zápisu do sonboru. zda se rr.á 
před kaldý. blokem dělat delŠÍ mezera . To je nutn~. 

POkud •• soubor bude čist se zastavováním magnetofo
nu (Bit 8 =1) . Delší aezery mezi bloky .i sou nutné 

pro ~ajead --.netofonu. Před prvnÍm blokeM souboru 
.. ciiU cle lit .... ra vlety. 

-~ I .t• pftaaall vatapu nebo výstupu do seriové 
.. aat..c.at.lob, pOkud aáaev .. čtaá 
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