i

SORO+
SCI-INEIOER
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,
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~

i

r
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SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD
SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD

Paměť.

64 I<B DRAM

při d',zn-i-'ch experimentech s pamétí 64 kB DRAM jsem zjistil, že
rutiny ve strojovém I:óc!u,
kte,...~
pracuji
s
jemnou grafikou
nefunguji stejné, jako pii práci s originalni pameti EM 5. Jako
přiklad může slouzit program WALLY
BUDIC, PYJAMARAMA ... 1,
který se dal bezchybné používat jen s EM 5.

Zjistil jsem, že pi"íčinou je pomalá činnost_ VDP,
z '.JM nedokáže včas posl:ytnout platná data.

který

ph

čtení

LD C, llH
OUT IC/,L

OUT IC/,H
IN A, 110HI
Tuto chybu jsem programově fesil
vloženim dvou relativně
pomal ých instrul:cí !PUSH AF, POP AFl pi"ed vlastní čtení z portu.
Myslím si, že hlavni problém je v tom, že EM 5 je asi upravena
tak., aby n""aitovala"

činnost

CPU.

přesne-js.i

analy:=u si netroufám

udělat.

Program WALLY jsem si "opravil"

takovymto

zapisem

do

CM

vers.t? nezavislá ne: BF )

POKE &B3A5,&CD,~41,~al
POKE &a141,&F5,~Fl,~db,&10,&CD
POKE &B3BC,&CD,~,47 ,t,81
POKE &B3D2,~,CD,&47 ,&81
POKE &8147 ,&F5,~Fl ,&DB,&10,&23,~,C9

Zásah nema ~ádný
odstrani než ádouc i

vliv

na

vizualni
rychlos.t
éástí obr-azku.

kresleni,

při?~~reslováni

Matej Čurko
Kosice

ale
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DEFINICE VLASTNÍCH ZAP.IZENÍ

Tento čl.ionel, by

měl

být návodem,
jal, umožni t,. aby ruzná
se I, počítači připojují, mohla být
ovládima systémovými prll,azy (predevším príl:azem PRINT>.
Jedná se napřil,lad o tiskárny, ~tere nemají
styl: CENTRONICS
(dálnopis, jednojehlová tiskárna), hlasov-;" výstup, obrazovku s
64 zna~y na řádek, apod •• Maximálním využitím je pak styk s
RAM-DISKem nebo disketovou jednotkou.
přídavna zařízení,

~terá

Základní pojmy:
podprogram ve strojovém kódu, který
podle
PROCEDURA
vstupnich údajů zajišťuje požadovanou činnost
ZAŘÍZENÍ - vstupní nebo vystupní část počítačového systému
ke
které e>,istují obslužné procedury pro vstup a v-ýstup
ve
stanovenem tvaru tak, aby stejny program mohl pracovat s ruzn-tmi
zařízeními pouhou změnou ná2vu zařízení
STANDARDNÍ ZAŘÍZENÍ - zařízeni, které je implicitně definováno
v BASICu-F (viz tab. II
NAZEV ZAŘÍZENÍ
ma>,imalně
3 písmenná zkratl,,,
zařízení
následovaná dvojteč~ou; v při~azech se může psát malými
nebo
vell'ymi pí smeny
DEFINICE ZAŘÍZENÍ - tabulka v paměti
počítače,
v I,tere je
uložen název zařízeni, adresy procE~dur pr-o ote··.tf-enl.
a
uzavreni
zařízení'J pro vstup a výstup a ně'~teFé další t~tdaje (vi-z tab .. 2)
OTEVŘENÍ ZAŘÍZENi - soubor operací, které pfipravi zafízeni
I<
činnosti

(např. zapnutí motoru dalnopisu, vyhledaní nebo zapsáni
záznamu na magnetofon I ; u někter-ych zařízeni
se ",ádne

hlavičky

operace
KANÁL

neprovádějí

příkazy

pracující se

logická

cesta,

která

zařízeními)

spojuje

s '!onl!r-étnÍ«s

program

U menov i tě

:zařízením

OTEVŘENÍ KANÁLU

operace,
která přiřadi
určitemu
kanalu
je-li pak v příkazu tento kanál, pracuje se se
určený .... pfi otevření I,análu

určité zařízení;

zařízením

Typy pří kazu:
BASICu-F
komunikují
se
zařízenimi
dusledne
prostrednictvím kanálu. Neplatí to vsak o systémovem editoru,
který pracuje s obrazovkou pfímo a dále o většině programú ve
strojovém kódu, I,teré spOlupracují s obrazovkou nebo tiskárnou.
ZatilllCo v BASICu-G jsou kanály pevně přiděleny zafizením (0=CNS,
l=GRP, 2=PRT, 3=PRIl, může v BASICu-F pracovat libovolny kanal s
libovolným zařízením.
Příkazy

-4Kanálů je celkem 16 (číslo
0-15), což
je plně dostačující
potet. Zvl áštní
postavení má kanál 0, I(terý je implicitně
pou:H ván systémem pro styk s obrazovkou (CNS). tislo· kanálu
oznatujeme prefixem" (heš).
Pro snadnější pochopení si rozdělíme příkazy pracující se
zařízeními na dva typy:
1. typ - číslo kanálu si volíme sami podle potřeby; jedná se o
příkazy OPEN, PRINT, PUT, INPUT, GET, RECORD, CLOSE
a případně
LINE INPUT; neryt-li uvedeno tíslo kanálu, použije se I(anál 0
2. typ - uvádíme pouz.e typ zařízeni
a příl(az si
již sám
vyhledá nejbližší volný kanál, který pouŽije pro styl( s tímto
zařízením; jedná se o příkazy LIST,
CLIST, SAVE, VSAVE, OLD,
uvedeno zařízení, použije se
RUN, VERIFY a CHAIN; není-li
zařízení CNS
u příkazu LIST nebo CLIST a CMT nebo FX u
ostatních.
Příkazy 1. typu:
Abychom mohli některý kanál použít, mu~,.ime nejprve určit, s
kterým zaři zením bude spolupracovat. To provede."e pfí kazem OPEN
(otevření kanalu):
I NPUT
OPEN název (FOR <OUTPUT)-} AS fU( (RECORD n)
APPEND

tJinázev :zaří:zenl.l.iná:zev soubor-ue,."; nazf?v souboru
se
uvádí pouze u zařízení, která to vyžadují
ke své
činnosti
(magnetofon, disl:eta)
číslo kanálu (0-15)
déU:a záznamu (používá se pro nahodný přistup
n
souborúm na disketě)
INPUT/OUTPUT/APPENO - oznamuje proceduře otevření zařízeni,
jestli se bude pouze číst I
pouze zapisovat I
přidávat data; používá se pouze u diskety nebo mgf

náze..., -

PRINT (fU:)

«,) (;)

<TAB(n})

<výraz}}

C •• )

Provede výstup výrazu ve znakové formě <čísla jako posloupnost
Je-l i v seznamu pou:Ži ta čárka, doplní se potet znaků od
začátku řádky <tj. od posledního CR (0D}) mezerami
na celistvý
násobek B. Dále lze v příkazu PRINT použít funkci TAB (n), která
doplní potet znaků na n. Funkce CURSOR je neúi':inn.? (působí vždy
na obrazovku). Není -1 i při kaz PRINT ulmnčen ani střední kem, ani
čárkOU, vystoupí nakonec znak CR (0D). Každému
',ýra:zu odpovídá
jedno volání procedury print a katdé čárce nebo TAB procedury
tab.
znaků}.
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PUT mld

<,} výr az

(, .•• )

fo .....ií> počítače
.:'islo
P .. ovede vystup vy .. azu ve vnitřní
INTEGER dvoubajtovií> (např. číslo 258% vystoupi jako bajty 02 a
01>, tislo DOUBLE os... ibajtové <např. 0t. vystoupí jako 00 00 00
000000 00 00), řetezec podle jeho okamžitÉ! délky. Na h .. anicích
/IIe:.=i
vyra:.=y a
mezi
vice pfll~azy PUT se žadne oddělovače
neukladajl. Každemu vý .. azu odpovídá jedno volaní p .. ocedu .. y puL
<LIt-lE)

INPUT (IIk:te):t)

<,:;) p .. oměnna <, .•• )

Provede vstup jednoho za:.=na/llL< <Í"etě:.=ec ukončeny :.=nakem CR}
a
naplní jÍm promií>nne
<po ta .. ce se začina plnit vzdy další
p .. omenna). LINE !NPUT da celý zaznam do jednÉ!
řetězcovÉ!
p .. omií>nne.
GET <III,)

(,) promenna (, ... )

P .. ovede vstup znaku podle typu promEmných (do pl'"oměnne INTEGER
2 bajty, do p .. omenne DOUBLE a bajtú, do řetězcové p .. oměnné podle
její DEKLARO'.JANE déHy).
CLOSE

<'",) (, ... )

Provede uzavrenÍ

vyjmenovanych

I,terymi kanal y pracoval y
Nejsou-l i

kanal y uvedeny,

p .. ovede

kanalu

a

p .. ocedu....

uzavře vsechny

se zarizeními,
s
elose
(uzavření) . .

J:anal y_

I< .. n ...é prika"" CLOSE se automaticke tlzavreni
"sech
p .. ovadí v técht!=' pr-ipadech:
II pfi vzniku chyby neosetrené prikazem ON ERROR
2) pfi ul,ončeni programu pfí kazem END nebe vykonanill'l
", .. dky prog .. amu
3) pti ""staveni p .. og .. amu pomoci SHIFT+RESET
4) po prlkazech RUN a CHAJN

zastaveni pOfl'tOci
CTRL+RESET
nezaviraji.
Po CALL 0 nebo vypnuti a zapnuti

Pi-i

nebo

prikazem

kanálu

poslední

STOP

se

~an~ly

počitace

budou sice kanály
neprovede
se
s
pfislusnymi 2~rizpnimi procedura elose, C02 mLiŽe del at
problémy
napr. pfi práci s disketou.

uzavfeny,

ale

byly-li

predtim

otevřeny,

-6Tabulka 1
Seznam standardních zařízení:
adr typ dalsi název open
print
close
put
b09D 08 6111B3 CNS 5EE5 SEE5 619F 6137
6111B3 I1IB 6111C9 GRP 5EE5 SEE5 61A4 6137
blllC9 1118 6111DF PRT SEE5 5EE5 619A 6137
6111DF 08 68F5 PRI SEE5 5EE5 6195 6137
blilF5 IiI0 61111B CMT 69BD 6B39 6ABF 6AEE
61111B 78 6121 FX
6C7A 6CA6 6CD2 6CB4
6121 08 73CE SIO 6BF3 SEE5 6C12 5EE5
73CE BIlI 00B111

input
50bA
6137
6137
6137
6AD7
6CEl
6C38

record
get
6137
6137
6137
6137
6BIIIE
6CC3
SEE5

6137
6137
6137
6137
6137
6CFIII
6137

tab
613A
613A
614111
614111
6146
6146
6146

Tabulka 2
Struktura definice zařízení:
ofset název
bajtů
vyznam
BIlI 1 typ
bit 7
nenásleduje vlastní definice
zařízení,
ale pouze adresa další definice
(tzv. pseudodefinicel
bit 6, 5, 4
1
jedná se o ,original
disketovou jednotku FD-5
bit 3 - III = zařízení smí být v každém okamžiku
používáno maximálně jedním kanálem
- 1 = zařízení smí být používáno více
kanály současné
lilI 2 dalsi
adresa další definice zařízení
je-li 1iI0IiIIiI, jedná se o poslední definici,
případně pseudodefinici
(zde
03

3

název

06

2
2
2

open
close
print

2

put

08
lilA
IIIC

3 písmenný název zařízení
pismenal
adresa procedury
pro otevření zafí:zení
pro uzavření zařízení
pro výstup textu ve znakové formě
pro výstup hodnot ve vnitřní

0E

2

input

lili

2

get

I,ončí

pseudodefinicel

(používají se

velká

používají příkazy:
OPEN a 2. typu
CLOSE, END a 2. typu
PRINT, LIST, CLIST
PUT, SAVE, VSAVE

formě

pro vstup textu ve znako- INPUT, LINE INPUT,
vé formě
OLD
pro vstup hodnot ve vni- SET, OLD. VERIFY.
CHAIN, RUN
třní formě

-712
f

2

14

2

record pro nast.avení ukazat.ele
dat. v souborech s nahodným přist.upem
t.ab
pro 2ji štění počt.u vyst.oupených znaků

RECORD

TAB,

(čarl,a)

Z uvedeného je vi'dět, že se definuje velké množst.ví
činností,
I,tere umoži'luji
nadefinovat.
jako zařizeni
např.
disket.ovou
jednotku nebo RAM-DISK
(včet.ně
zakladaní
novych
souborů,
vyhledavání souború, nahadného příst.upu, apad. s výjimkou mazání
souborů, pro I,t.eré není vhodna procedura).
Definice t.
zai-izení
zaClna na adrese &b09D, dalsí
pak
následují bezprostředně za sebou; posledni pseudodefinice začína
v oblast.i syst.émovych proml!i!nnych na adrese &73CE.
Někter~ procedury:
'prázdna' procedura (r.ic se neprovede)
5EE5
ohlásí se Err 105 (nedovolený typ pr-ístupu)
6137
procedura tab , je-l i počet. znakt. v prOft\énné &70A7
613A
6140
&70SC
6146
v t.abulce kanálů
y bajt.u s ofsetem +05
Tabull,a 3
Vstupní a výst.upní údaje procedur:
(S118)
opEm
Hl:
DA (t.j. D*2S6+A)
5309 bez část.i FOR
(SIlA)
INPUT
2204
(S11C)
31M OUTPllT
(S11E)
370A APPENO
(není -1 i
éást RECORO, pal:
délka zaznamu
BC
BC = 0100l
tabulcE'
IX - bazova adresa ot.evíraneho kanálu v
kan;'!li; je možno inicializovat. bajt. ťIX+02)
nebo
(7120-712Fl
údajE'
o
požadovaném
zaklildanem souboru (jako ve hlavičce mgf
typ souboru,
název
souboru,
at.d.);
procedura open
je
akt.ualizlIje
podle
sl,ut ečnost. i
ma>' i mál ní pOCE't. znal,ů na zpracování
(pol,ud
print, IN:
E<
SE' di" í ve nE'vysl, yt ne znak 00 nebo 00)
PLt!". ,
- bajt z t.abull,y kanálu s ofsetem +02
E
input,
get
HL - adresa 1. znal,u pro vst.up/vystup
(708E)
bit.
0
OLO
VERIFY (pouze pri get)
CTRL I,ady se mají vykonat.
(7094) - bit. 1 - 0
CTRL kódy se mají zobrazit
(pouze při print.>

r
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kolik znaků z ma>:. poč:tu nebylo .:pracovano
adresa za posledním zpracovaným znal:em

OUT: B
HL

record IN:

BC
E

č:íslo,

close

E

bajt z tabuH,y I:análú s ofsetem +02

IN:

tab

ktere bylo za RECORO
bajt z tabull:y I:análů s ofsetem +02

je vhodne
používat
vyse
již existujících pr-ocedur-

uveden"ych

při k lad pouh tí
Nyní si provedeme nadefinování jednoducheho zařízení. Bude se
chovat jako obrazovka (CNS) s tím, že malá písmena budou změněna
na velká a naopak a při otevíráni a u"avírání
"ařízení
pocítac:
pípne. Definici přeložia.e do assembleru např. EOTASMem (pr-otol:ol
o překladu níže). Zařízení má definovány pou"e procedury open,
close, print a tab; při
pol: usu o volání
jiných procedur se
ohlásí chyba. Po vloženi definice a procedury print můžeme se
zařízenim provadet dhne pol:usy <pfiU"d ni"e}.

Protokol o
0010
F000
F000 00
F001 0000
F003 49
F004 4E
FIIl05 56
F006 7611
F008 7611
F00A 16F0
FIIl0C 3761
F00E 3761
F010 3761
F012 3761
F014 3A61
F016 7E
F017 ..,7
L_'
F018 B7
F019 ca
F01A FE0D
F01C FS
F010 CS

přel:!

adu:
00100
00120
00140 START
00160
00180

00200
00220

00240

00260
00280 PRINT
00300
00320
00340
00360
00380
00400

.RAOIX 16
ORG 0F000
OEFB 00
OEFW 000111
OEFB . INV'

;implicitne hei:a
;od &F000
;posledni Zar1z.enl
; naze ..., zaří ~eni

OEFW 1176,1176;pipnutí ph ote;vřpní a uzavření
OEFW PRINT
;adr-esa procedury
OEFW 6137,6137,6137,6137
;hlaseni Err- 105
;pri nedovolenem
;typu při stupu
OEFW 613A
;TAB standardni
;znaJ! na tisknuti
LO A, (HLl
;prlprav dal si
INC HL
;je to 0 ?
OR A
RET Z
;ano - konec
;je to CR ?
CP 00
PUSH AF
PUSH BC
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00420
00440
00460
00480
00500
F025
00520
00540
F026
F028
00560
F029
00580 ZNAK
F02C
00600
F02E
00620
F030
00640
F032 3002
00660
.F034 EE20
00680
00700 NEUPR
F036 CD8810
00720
F039 C9
00740
73CF
73CF 00F0
00760
0000
00780
00000 Total Errors
F01E
F01F
F022
F023
F024

E5
CD29F0
El
Cl
Fl
C8
l0EE
C9
CAED10
FE41
3806
FE80

Pfíl,lady

PUSH HL
CALL ZNAK
POP HL
POP BC
POP AF
RET Z
DJNZ PRUH
RET
JP Z,10ED
CP 41
JR C,NEUPR
CP 80
JR NC,NEUPR
XOR 20
CALL 1088
RET
ORG 73CF
DE FW START
END

;tis"ni zna"

;CR - konec
; jest'" znak ?
;ne
konec
;CR - odřádkuj
; je

<

'A'

':>

;p:fesl~oč

; je

> z

?

;přeskoč

;z velkych male
;-·.rytishnir~

a naop.

;návrat

; POKEW & 73CF , ~,F000

pohusů:

OPEN "IN'}:" AS f.l
PRINT ql "AHOJ","ahoj"
CLOSE ru
10 CLOSE R0:0PEN "IN'}:" AS A0
20 PRINT "abcd";TAB (10);"0l23ABCD"
30 CLOSE A0
RUN
LIST "INV: u
CL 1ST "IN"':"
Vétsina uveoen"ych poznatf~ú byla zjištena empiricky pozorováním
chovani potitace be7 2nalosti
vnitfni
struktury BASICu-F..
Je

proto mo::ne,

joE

ne.ktere jevy nejsou zcela

prahtickem pou-.i:iti

{řadit RAM-DISKu,

pfesne

dalnopis}

jsem

popsány.
se

však

při

s

žadnymi problémy nesetkal.
Prah .. , 11.6.1987

- Jan Jelinek ml. -

J

l
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DEBUG M-5

Tento program slouží
I:
ladění
programú ve strojovém kódu.
Tvoi"í zál:ladnÍ prostfedek programoveho vybavení
pro praci
s
mikropotítači na bazi mikroproesoru Z80.
DEBUG-M5 obsahuje pi'-íkazy, skládající se z
jednoho nebo dvou
:znaků

a :ze se2.namu parametrú ..

Seznam parametr':; se ,-,kláda z he>:adecimálních tísel
oddělených
mezerou. Ukončení príkazu musí být provedeno pomocí RETURN. PriI:azovy fade!: je možno editovat. Pol,ud bude v pfikazu chyba, pří
ka" se neprovede. DEBlIG napí!Še "."" a novy pohotovostní
znak
").n.

Spustění

programu:
DEBUG-M5 je umí stěn ,.><:I adresy &E000. Pol,ud přejdete do BASICu,
navrat do DEBUGu se provede pomoci CALL&E000.
Paramet.ry přlkazů jsou po-../lnne a
volitelne.
Povinné príkazy
jsou v
následujicim popisu zapsany v
kul atych
závorkách,
voliteln. v

z~vork~ch

~ikmych.

SOUBOR PŘIKAzlJ:
A ARITHMETIC, secita a odetíta dve čisla v he>:adecimálnim tvaru
B BRAK, zastaveni ladéneho programu na pfedem modi hovane adrese
D DISPLAY, zob,-a:-eni obsahu pameti

s

moznosti

mĚni.t.

obsah

G GO, spusténi ladĚ!nho programu
J JUMP, sl:ol: na zvol enou adresu
M MOVE, presun pamétového bloku
PO PORT, eten! a zápis na vstupni port
R REGISER, čteni a zapis do registru urcenych pro ladění
LI LIST, del,ompilace obsahu pameti v mnemonice Z80
SN SET MEMORY, zaplnéni obsahu pamét zvolenym obsahem
ST STATE,

zobrazuje adr-esu zastaveni

V VERIFICATION, srovnava
Q OUIT, narat z D modu

dvĚ!

pamiHove oblasti

POPIS PŘÍkAZÚ:
>A (čislo!) (čisl02)
>B <adresa) - Nastaveni adresy zastavení v laděném programu. Pokud nebude. adresa specifikovana, bude adresa zastavení vymazana.. Po dosazeni adresy zast.aveni
na ob~aZ'ovc:E' vypi se obs~h vsech regi st .... tL.

se
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}D <adrea} /délka/-Zobrazuje obsah paměti specifikovaný adresou •
.Je moŽno napsat nova data a pokračovat na další
pamětovou IOI:aci, nebo provést pí Smefleft\
NU" krok
zpět. Pokud bude specifikována delka, bude
vypsán
paměť.ový blok včetně převodu do ASCII.
>G /adresa/ - Provede spustění ~ror-amu od předem modifikovaného
registru PC (příkazem "R"). Polmd bude spcifikoviÍna adresa, bude tato zavedena do registru PC.
}.J (adresa) - Provede skok na adresu modifikovanou parametrem
"adres.a u

_

(adresa zdroje) (delb.. )-Provadí pfesun pamě
ťového blol,u pozadovane del ky z adresy
zdroje na
adresu cílovou.
}PO (adresa)- Provádí čtení a zapis na vstup/výstupní bránu.
}R /jméno/ Provede výpis všech registrů. Pokud je specifiko}M (cílová adresa)

van parametr

ff

jméno"

7

je

Rs02no

l:aždý

regi str

a

registrvý par modifil,ovat.
}SM (počáteční adresa) (koncová adresa) (data)- Nastavuje specifil<ovaý usel, paměti obsahem "data".
}ST
Zobrazuje hodnotu zastavovací adresy "break addr".
>LI <počáteční adresa) /koncová adresa/-Dekompiluje blol: paměti
v mneft\onice Z80. Pokud je zadána jen počáteční
adresa, dekompilace se zastaví po naplněni obrazovl:y. Stisl,~utím RETURN dekompilace pol,račuje.
}V (adresaU ťadresa2) (den,a)-Verifilmje dva paměť.ové blol'y,
dané specifikovanými parametry. Pol,ud jsou
nalezeny nesrovnalosti, jsou průběžně vypisovány
na obrazovl,u.

Programy z oblasti llledicíny nabízí I,e I,valifikovanemu
využití dr. K• .Jezek a MUDr .J. Naidr. Adresy jsou
jsou v redakci.

l
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TUR80PASCAL -

~pravy

pro CP/M plus

Populární
p~eklada~
TurboPascal
vykazuje p~i
použití na
CPC 6128 pod opera~ním systémem CP/M plus některé
drobné chyby.
1. P~i použití direktivy p~eklada~e [$U+l, (možnost p~eru~ení
programu stiskem Ctrl-Cl, dochází
p~i
běhu
takto p~eloženého
programu k podivným jevOm, vět~inou dojde ke zhroucení
systému.
P~í~inou je to, že TurboPascal používá v tomto p~ípadu opakovaně
instrukci
RST .38,
která je rezervována
pro
maskovatelné
p~eru~ení.
Tuto chybu mOžeme opravit pomocí systémoVých programO
SAVE a SID následujícím zpOsobem:
po~ita~i

A>save
A>sid
CP/M 3 SID - Version 3.0
.eturbo.com
NEXT MSZE PC END
7980 7980 0100 CDFF
.s372
0372 38 28
0373 00 •
• s378
0378 39 29
0379 00 •
• s5395
5395 FF ef
5396 32 •
•C
CP/M 3 SAVE - Version 3.0
Enter file (type RETURN to exitl: turbo.com
Delete turbo. com? y
8eginning hex address 100
Ending hex address
7980
2. Zvolíme-li v menu TurboPascalu zobrazení direktory disku
zjistíme, že udávaný po~et volných byt O (8ytes remainingl
je
nesprávný. P~í~inou je to, že Turbo používá p~i výpo~tu volných
by tO aloka~ní vektor disku. Ten je v~ak v CP/M plus umístěn v
jin~ banku paměti než TPA. V CP/M plus
je k dispozici
p~ímo
funkce 46 - Vra~ volnou oblast na disku,
jejíž použití
je
vhodněj~í. Úpravu provedeme následovně:
A>save
A>sid
CP/M 3 SID - Version 3.0
.eturbo.com
NEXT MSZE PC END
7980 7980 0100 CUFF
2C4C 3C 21
.s2c42
2C4D 1F 57
2C42 1F 19
2C4E lF 79
2C43 CD •
2C4F lF 5e
.s2c46
2C5111 E6 23
2C46 E5 5f
2C5l lF 56
2C47 DD 0e
2C52 32 23
2C48 El 2e
2C53 71 7e
2C49 DD cd
2C54 78 6
2C4A 7E 5
2C55 DD 3
2C48 1113 III

2C56
2C57
2C58
2C59
2C5A
2C58
2C5C
2C5D
2C5E
2C5F

6E
05
DD
66
1116
22
6F
78
23
CD

cb
3f
cb
la
cb
lb
10
f8
eb
e5

2C60
2C61
2C62
2C63
2C64
2C65
#C

C6
2C
E5
IIIE
18
CD

21
0
0
18
12
•
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CP/M 3 SAVE - Version 3.m
Ente .... file (type RETURN to exit): turbo.colII
Delete turbo. cam? y
Beginning hex address lmm
Ending hex address
7980

František Langlllaier

PRO G RAM
V~robce:

D LAN

(Display

Language)

Campbell Software Design Ltd.

Použití: Tisk plakátO, postery, využití obrazovky jako pouta~. Program
umož~uje zvolit si typ písma, tvorit vlastní typy
písmen, má zabudovan~
program na tisk obrazovky (hard copy).
Spuštění

programu: [CTRLJ [SHIFTl [ESCJ, RUN"DLAN.

obrazovce se objeví hlavi~ka s copyrightem a po na~tení se změní na
pokyn (v angliftině) LOAD/RUN nebo zadej vlastní program z klávesnice.
Zárove~ je uživatel upozorněn na predefinování numerické
klávesnice: [71
RUN program uživatele, [81 v~pis programu v módu 2, [91 v~pis programu v
módu 1. Program musí b~t nahráván do "~istého" po~íta~e (proto RESET na
za~átku) •

~a

Princip programu:
Program je nahrán v paměti po~íta~e od adresy #3400 (MEMORY #33FF). Pod
touto hranicí mOže b~t umístěn libovoln~ program v BASICu, jehož sou~ástí
jsou speciální príkazy (viz níže) programu DLAN. Ty jsou umístěny v rádcích ozna~en~ch apostrofem (tj. v rámci BASIC-programu jsou interpretovány
jako komentár). Jednotlivé príkazy jsou od sebe odděleny oddělova~em >.
Aktivaci programu DLAN lze uskute~nit dvojím zpOsobem: buď prímo z BASICu
volání. CALL t3400,N, kde N je ~íslo rádku (komentáre), kter~ má b~t
interpretován jako první, nebo stejn~m voláním (CALL f3400,N) v prímém
módu. Je-li N=0 nebo není-li N uvedeno, interpretuje program první
apostrofov~ fádek, na kter~ narazí. Po
aktivaci programu prochází DLAN
jeden apostrofem opatfen~ komentáfov~ fádek uživatelova programu za
druh~m, a po dosažení konce programu za~íná znova od za~átku. To
umož~uje
(spolu s možností uzamfení obrazovky proti pferušení) použít po~íta~e jako
reklamní pouta~. Texty mohou b~t ve ~tyfech barvách (mód 1). Je-li potfeba
zaměnit jeden uživatelsk~ program za jin~,
je nutné použít príkaz NEW
(RESET by vymazal i program DLAN).
príklad
100
110
120
130
140

programu:
REM Za~átek progamu v kódu DLAN
. wB >tK >=AHOJ >10SL
CALL ,*3400
•••••••••••

Zde w je príkaz pro v~běr okna (window) B, t je pfíkaz pro vfběr písmen
typu K, = je pfíkaz pro text, S je pfíkaz pro posouvání textu (scrolling)
směrem doleva (L - leH), a to cel'kem 10krát.
Seznam pfíkazO programu DLAN
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A[vp] .•• Umožl\uje interakci s uživatelem ph běhu programu; v je proměnná,
kterou uživatel po vybídnutí z obrazovky naplní
textem
podle
vysvětlujícího textu p (prompt). Kde- koliv se potom dále v
textu objeví
v, je na tomto mís- tě vyti~těn obsah proměnné v.
B[+]n ••• Nastavuje [mění] barvu okraje obrazovky (border); n je ~íslo
barvy.
C[U •.• Ma~e (clear) nastavené právě aktivní okno [inkoustem il i=0,1,2,3.
D[nl ••. Zpoždění (delay) dal~ího běhu programu o [nl/6 sekundy. Není-li n
udáno, dosadí se 1.
F[f]Rl]' .. Kreslí ráme~ek (frame) typu f okolo zvoleného okna. [R mění
(reverse) mezi sebou barvy papíru a peral; [není-li f udáno, je celé okno
k disposici pro text; preddefinované ráme~ky jsou typu A a~ Pl. F bez
parametrO zpOsobí vymazání ráme~ku.
Gs .•. GOSUB na návě~tí :s, s lze volit z písmen a-z, A-Z a ~íslic O-9.
L[Fl ..• Uzamyká obrazovku [úplně (fully)l.
Ni[,[+]cl ..• Vybírá inkoust i=0, •.. 3 pro pero [s barvou (colour) c [nebo
zvy~uje ~íslo barvu o cll; c=0,1, •• 26.
Pi[,[+lcl ••• Vybírá inkoust i pro papír; v,znam stejn, jako u Ni.
Q••• Kopíruje obrazovku na tiskárnu typu EPSON
(nelze použít v prípadě
tiskárny DMP-1).
R.•. Návrat (return) z podprogramu nebo skok na prvnl príkaz.
S[UDLRl ••. Posun textu (scroll) v daném aknu nahoru (up), dolu (down),
nalevo (left) nebo napravo (right).
Tt[n[,m]l •.• Vybírá typ písma t (z pfedem dan,ch typO A až P a X,Y) [s
možností volby v,~ky rádku n [, a vzdáleností mezi písmeny m, dan,ch v
pixel-jednotkáchll.
Ww[;[nl,n2,n3,n4]]' .. Vyblrá okno (window) .. z predem definovan,ch oken A
až Z [nebo definuje nové oknQ pomoci soufadnic nl,n2,n3 a n41. Obsah okna
nenl mazán a kursor je umís- těn na pozici 1,1 okna [; nebo na místo, kde
predchozí text skončill.
X•.• V,stup (e:-:it) z DLANu do BASICu.
=te>,t. .. Nov, rádek s textem.
; te:·, t. .. Zobr az 1 te>, t bez prechodu na nov, f ádek.
:text ••• Zobrazovan, text se posunuje zprava doleva.
H+/-n ••• Posun kursoru o n bodO doprava (+) nebo doleva (-). Ph nastavení
kursoru pro te>,t musí b,t v pfí kazu pro te>,t použ i to pfl kazu
a ni kol i v
=, kter, umisťuje kursor na za~átek okna.
V+/-n •.• Posun kursoru o n bodO dolO(+) nebo nahoru (-).
:s ••• Návě~tí s, na které se ská~e z príkazu G.
V~echny pfíkazy A - Z mohou b,t psány mal ,mi
písmeny. Také symboly pro
okna, ráme~ky a typy písmen mohou b,t psány velk,mi nebo mal,mi písmeny.
Nepovinné parametry jsou psány v hranat,ch závorkách. Opakování pfíkazO je
ur~eno ~ls1icí pfed pfíkazem, av~ak opakování má smysl jen pred prlkazy D>
G> Q} s> => ;)- :)-

fUdícl pflkazy.
Není-li obrazovka uzamknuta príkazem
těmito fídícími príkazy:

L

(lock),

mOle

b,t

běh

pferu~en

[CTRLlX
[CTRLlS
[CTRLlD
[CTRLlA
[CTRLlP

V,stup (e:dt) do BASICu.
Krokování (step) v programu. Následné zmá~knuti
libovolné klávesy zpOsobí posun programu o jedeij krok.
Diagnostika programu zobrazením
vykonávaného
fádku. V,hodné pfi sou~asném použiti s [CTRLlS.
Aktivuje
príkaz
A•.• >,
tj.
obrací
akci
neparametrického A>.
Kopíruje danou obrazovk~ na tiskárně.

programu
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Seznam pl'eddefinovan1ch oken:
(soul'adnice jsou uváděny stejně jako v BAS1CU)
A >wAl ,40, 1 ,25>,
O
8
J
M
P
S
V

>wOl,20,13,25>,
>w81,40,13,25>,
>wJl,40,1,8>,
>wMl,40,1,16>,
>wP25,40, 1 ,25>,
>wSll,30,ž,20>,
>wVl,16,16,25>,
Y )wYl ,40, 1 ,6>,

8
E
H
K
N
Q
T
W
Z

>wBl,20,1,12>,
>wE21,40,13,25>,
>wHl,20,1,25>,
>wKl,40,9,16>,
>wNl,40,9,25>,
>wQl,25,1,25>,
>wT1,15,1,10>,
>wW26,40,16,25>,
>wZl ,40, 1,7>.

C >wC21,40,1,12>,
F >wFl,40,1,12>,
I >w121,40,1,25>,
L :>wLl,40,17,25>,
O >wOl,15,1,25>,
R >wR16,40,1,25>,
U >wU26,40,1,10>,
X >wXl,40,1,5>,

Typy písmen
U pl'eddefinovan1ch znakO (písmen) je udána v1ška I'ádku a vzdálenost mezi
znaky (počítáno v jednotkách pi>:el módu ll. Údaje o I'"ozměrech znakO nejsou
dány, ale jejich v1ška je úměl'"ná v1šce I'ádku. V1ška I'ádku a vzdálenost
mOže b1t měněna pl'íkazem T.
A(10,1l, B<10,ll, C(20,ll, 0<16,ll, E(26,ll,
8(24,ll, H(24,1l, 1(24,2), J(24,2), K(30,ll,
M(30,2), N(36,ll, P(14,ll, X(10,0), Y(10,ll.

F(24,ll,
L<24,ll ,

Modifikace typO písma pl'"ogl'"amem OLANTM
pl'"ogl'"amu OLANTM: [CTRU [SH1FTJ [ESCJ RUN"OLANTM
Jméno kódu: DLANCODE nebo jméno vlastního pl'"ogramu.

Spuštění

Po

spuštění

Ol'"aw:
Chal'":
Misc:

pl'"ogl'"amu se na obl'"azovce objeví MENU:

d=dl'"aw
g=get
t=typeface

e=el'"ase
s=stol'"e
l=list

n=neutr-al
E=el'"ase
u=use

C=cleal'"
V=save

a pod ním soul'adnice kursol'"u (počítáno od spodního levého
okr-aje). Dále je uveden zvolen1 typ písma <TYPEFACE=D).
Pl'íkazy pl'"ogl'"amu DLANTM:
d ••• pl'i posunu kul'"sol'"u píše na obl'"azovku e ••• pl'i posunu maže n ••• mění
soul'adnice kul'"sol'"u C••• maže pr-acovní část obl'"azovky g ••• žádá znak z
klávesnice, ktel'"1 buď vypíše na obl'"azovku (je-li obsažen v seznamu
vybl'"aného typu znakO) nebo nevypíše; zadan1 znak lze kUl'"sol'"em modifikovat
l ••• vypisuje seznam znakO daného typu na obrazovce u ••• žádá o text, ktel'"1
vypíše spolu se seznamem daného typu s .•• po zodpovězení otázek o šíl'ce a
v1šce znaku a zadáni znaku, na jehož místo bude modifikovan, znak uložen,
zobl'"azí znak ve tvar-u, v Jakém bude uložen,- vedle pOvodně modifikovaného
znaku (pl'"O kontl'"olu), a uloží ho do seznamu znakO daného typu E. •• maže
znak se soubol'"u znakO V••• ukládá cel1 soubol'" znakO na disk pod zvolen1m
názvem
Zkušenosti nabyté pti používání progl'"amu DLANTM:
- I'"ozměry znakO (písmen) v daném typovém souboru lze
zjistit objetím znaku kur-sol'"em (a odečtením soul'adnic
obl'"azovky) ;
-- po modifikaci znaku pomocí pl'íkazO d,e,n, je nutné
nastavit kursol'" do levého hOl'"ního I'"ohu obdélníka, ktel'"1

I

l

Hi
by bylo možno opsat zmodifikovanému znaku:

- pfikaz s ukládá zmodifikovan9 znak na

misto

cilového

-:target) znaku klávesnice; tento clIc.!".,.';, ::naL
JE'
nL1tr-;;:-.
'./olit obezť'etné, abychom nepť'epsEdl
:.:n3~~
ktet~,.
budemi::"

pott"ebovat;
-

cí 1 o,>'é zna~ ')' nemusí byt obsa~env ve

vybt-~ném

SOUbCin.1

znakó; po ulo!eni ho rozŠíri.
PrH:lad:
dopsání hátku nad plsmenem C ze souboru
t

zna~Ó

C

(typeface): C;

9 (get): C - na obr-azovce se objeví C. Soul'adnice levého horniho rohu
opsaného obdélníka jsou (50,125). Písmeno C lze vepsat do ttverce o straně
14. Kursor-em (d,e,n) pripíšeme hátek. y-souradnice ~r-cholu há~~u Je 128.
f'.:ursor-em prejedeme na souradnice (5111,128);
I (list): na obr-azovce se vypíšou
neobsahuje malá písmenaJ;
5

(store): ceiling gap

=?

111 width

znaky

=?

obsažené

14 depth =

v
~

+ hátek I~ J; target = ? C [neni obsaženo v souboru

souboru

17 [pÓvodnl
CJ; C se

C

[soubor

vy!~a

ulo~í

114'

na

misto c a neprepiše Žádny ze znakó souboru C;
u (use): cC - na obrazovce se vypíše t a C typem C a seznam y';ech ::n.;:d.L....
soubor-u C. Spodek písmena C je ovŠem o 3 bod" nť~e (hál~e~) r,<:'~ ·'p,-,rj0~
písmena C. Proto je nutno všechny znaky soubor-u C posunout o ~ bod, r:l~e
[ceiling gap se pro ně zadá 3 a ne I1IJ.
Autor: RNDr. Václav Cern;, CSc.
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