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-2Váieni přátelé klubu SORD !
. SrdllČni VÁs zdraví. na začÁtku druhÍlhO rOční ku našeho společného
ZPRAVODAJE. A proto:!e!!Ul!! začíná či le rozebíhat koresptJndence
zej""'a s .ieopražský.i fleny, vybral j _ z dopisů to, co by
,aahlo zají.at i ostatní,
•••• co je s deska.i pro SN 64 kB a PI S
to je snad nejčastěj'í dotaz ve Vašich dopi5eCh. Viřte, %e nás
vel.i .-z:l ~ že vá. n~ž_ uspokojivě odpovědět. Největší
prOblé.y jsou ad.inistrativního rázu. K toeu přistupuje ještě
poiadavek výrobce (koaplet:ní dokumentace vč. technického popisu
a funkčního vzorku). Není anOho IIIOŽností. jak tento problém
ře!l.tt. ZatíM vidí . . jedinou cestu. V knihovně klubu bude uloženo
několi k: exeapl ářů dostupné TD, aby si ji zájemci mohli
vypujči t
a zajištovat si pa.ět vlastní cestou. Stejně che... postupovat
pokud jde o připojení RAft DISKU. Poslední pozná.ku berte, jako
výzvu k zaslání potřebné dokumentace •
•••• návrh na schůzku vedoucích '(lubŮ SORD z ČSSR •••
náM zaslal předseda. klubu z Košic Tibor Menyhert. Jeho dopis
j _ předal Petrovi ~silovi. ale jistě by bylo za~l . .vé kdyby
!!Ul!! ozvali i předsedové dalších klubů z ostatních měst. PIŠTE!
•••• připojení RAft DISKU •••
a ostatních periférií, jako zapisovače XV 4131 z Laboratorních
přístrOjŮ
zajímá nejenom Z.8oMbíka z Pro5eČnice, ale řadu
dalších Chc... se touto probleMatikou v příštíCh
číslech
zabývat. Proto uvítá. . jakékoliv ínfor_ce z této oblasti •
•••• po:!adavky na různé programy.
Dopisy tohoto druhu předávám V.Zemanovi, který .á na sterosti
prograaové vybavení. Na jiné. místě najdete první prograMOVOU
nabídku vč. pokynů pro jejich získání •
•••• Chyby v tisku prograMŮ.
Jak je vidět zařadili jsae se mezi řádné tiskoviny a
zřejmě
i vlastního tiskařského šotka. Ale vážně. Několik 2 Vás nás
upozornilo na chyby v prograMU J1ULTIUSER. Dalouvá_ se za ně vá.
vše. i autorovi. Chyby vznikly při přepisování. OČ lllÍ!ně chyb by
bylo, kdyby jste své příspěvky posílali na kazetě rovnou v
TASNDRDU, nebo jako záznam prograau.
(Kazety
samozřejmě
vrátí . .). A nyní opravy,
ř.285
za tab(9) aá být chr$(22S)
ř • 34~
ipatná proetěnná read XL
1.1318
chybí -D- v příkazu RDST$
ř.368
ohlásí !!Ul!! chyba 17 - stejné návěští (nutno ~rušit
_zeru-)r
Ne všechny dopisy !!Ul!! snaží. odpovědět pří.o autorů., pokud mi to
čas dovolí. Ostatní doufá. najdou odpovlH'J ve ZPRAVODAJI
i když
!!Ul!! spoždění. a nebo ji. odpoví .oji kolegové, který. před_ ty
dctazy~ na které
neaohu odpovědět sám. Přeji vá. pHjeanou
zábavu nad naší. čtvrtletnÍk_ v roce 1988. Bud_ se snažit,
aby odpovídal Vaší. p~adavků. tak, jak jste je uvedli do naši
ankety s její.iž výsledky VÁs sezn_i . . v příští. čísle.
Ing.Petr Čihula

.á_
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Prograaová nabídka

SORD klubu

Protože do nabídky MIKROBÁZE je možné zařadit pouze původní
programy na určitém stupni profesionálního zpracování, hledali
j _ vlastní cestu jak zdostupnit dalls.l "lidové", nicllléně
zajímavé a potřebné programy. Toto je první pokus a doufá... že
nezůstane jenOlll u něho.
Co Vá.. nabízí . . :
M5.DIS

progra. disasembler specializovaný na MONITOR ROM
a BF. Tento prograaový blok dále obsahuje blok dat
pro MONITOR ROM, MONITOR ROM i BF a MONITOR BASIC
f ROM.
TEXT
V t~o bloku jsou programy :
ERRORNIK - ~nam hláls.ení Err pro BF
SOUBOR Z Bll - seznam instrukcí Z Bll
TASWORD
textový editor
Tw-návod
návod k používání TASWORDU
JAZYKY
&ASIC a
&ASIC F
prograaovací jazyky pro 64 kB
FALC
D&ASIC
rozšíření BASICU F
jednoduchý disassembler
kopírovací programy
zavadič I'IONSu výkonný.relokovatelný ladící prostře·
dek ze ZX-ZPECTRA
MATEMATIKA
blok 55 různých mat. .atických programů. Seznam
neuvádí . . pro nedostatek .. ísta
HUDEBNÍ
blok 18 program6 demontrující hudební atOžnosti
počítače SORD
blok nejžádanějších her, <např. Mes.ta , M.MINER
HRY
BUDIČ,COBRA,POOYAN,atd • • •
ASSEMBLER programy v BI a BS zabýaj{cí se as!H!!tllbler_

----

---------.....
---_----..:

Jak progr..y získat:
Tuto činnost j _ .usel i řešit tak. aby náklady pro obě strany
byly co nej.enší, stejně.jako nutná administrativa. V knihovně
klubu bude od každého bloku uloženo cca 18 nahraných kazet. Ty
si bude atOŽno vypůjčit a přehrát. Výpujčni doba bude 14 dní pro
praiské zájemce, 1 . .sic pro mimopražské. Kazety je atOŽné vrátit
poštou. Doufá_, že se tato služba osvědčL Přivítá_ Vaše
připa.ínky stejně,
jako nové programy kterými naš1 nabídku
rozšíří_o

Tuto službu bude zolljiifovollt
z knthovy V.Zeman.

stejně,jako pŮjčování

dokuaentace

* ••••••••• ******************************************************

*
*

pozn. Ve zpravodaji ~KROBÁZE č.2 bude nabízen prograaovací
jazyk FORTH pro počítač SORD mS.

*
*

........**********..**..********..*******..*....****..**********

-----------------------------------------------------,
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Úpravy v kopírovací. programu /'IR.COPY
Popisované úpravy se týkají programu:
HR. COPY. CM
03
F~JB
FD48
0CFC

F4BII'J

Progra. obsahuje několik závažných chyb. Stává se že se
program zacyklí, nebo dokonce zhroutí. Stává se to, když .á plný
seznam položek a je-li někde mezi ni.i typ .DT nebo .LS. Obecně
lze říci, že soubor-y typu .DT a .LS nahrává a kopíruje HR.COPY
záhadný. způsobe. a to ne vždy správně. Některé z těchto chyb
I ze odstrani t cell:e. snadno nékol i ka "pouky".
Program se zhroutí když:
= se v COPY zadá x-v ,přičeež
platí, že X}=V.
Za nor.álních
okolností (tj. když X(V ) se kopírují programy X až V. Zhrouceni
lze zabránit:
POKE &FA7D,.38,&FA,.18,~8
Po této úpravě se kopíruje jen X a ostatní je ignorováno.
= se vícekrát než Xkrát stiskne nefunkční klávesa (vypíše-li se
znovu DISH: ). Je to zpusobeno ti., že se nevybere návratová
adresa a STAC~ po čase přepíše hlavičky jednotlivých progra-u a
potom i program. Odstranit lze:
POKE &F525,.ns
(JR 0F4EIIIH na JR 0F4FEH )
Po této úpravě se při stisku špatné klávesy nevypíše znovu DISH:
Odstranění dalších chyb:
Soubor typu .SC je hlášen jako .VM a soubor- .LS jako .DT. Chybu
lze částečně napravit:
POKEW &F564,.534C:POKE &F772,.77 potce se správné hlásí .LS.
Napíšeee-li CLD a přepneee-li kurzor do grafického .cdu, po
nahrání je kurzor- ve 4-tée nedefinovaném .cdu a program
saMOzřejmě na naše povely nereaguje.Opravit lze:
POKEW &F4E6,.9136 ( SET 0,(HL) na LD(HL) ,91H - v HL je .7BIA)
Program si pak po nahrání nastaví vždy zvuk, kurzor- na CAPS atd.
Úpravou : PO~EW &F4E(,W618:POI(E &F4EA,B (CALL ••• na JR ••• )
se ušetří jedna zbytečna návratová adresa.
Další lIIOžné úpravy
Zaěna barvy popředí a pozadí:
POI<E .F4A7,.XY
(X - fcol , V
bcol
Zeěna délky pausy před úvodní. pískee (pausa mezi programy):
POKEW &F978,.aE00
cca
4 sec
.1100
cca
5 sec
.IF00
cca
10 sec
laěna délky IBG ( písk .ezi bloky a za hlavičkou
POI<E &F993, 1
256 pul su
2 ••••• 512 pulsfi
standart
3 ••••• 768 pul sti
• • • • • • • • atd~
.Zaěn by bylo potřeba provést ještě enoho,ale nelze je již
provést pouhým poukováním nových dat.
Roean Švec
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HODINY REÁLNÉHO ČASU
Běh systé.u
H-5 zaji'tuje podprogra. .anitoru uložený od
adresy 81DFh. Tento progra. se .i.o Jlné dotazuje na obsah
systé.ové proměnné SPRPRC (SPRite PRoCes), kde je uložena adresa
odskoku. U BG 576~. u 8FS SF22h. Na těchto adresÁch je uložena
rutina realizující příkaz t1OVE. Protože BASIC-F plOtaz t10VE
neeá, je adresa odskoku 002E (na instrukci RET). Je tedy .ažné
provádět vlastní kratší progra.y ve
strojové. kódu. Stačí do
prOMěnné SPRPRC (7033h)
uložit vstupní bod našeho progra.u,
který .usi být ukončen instrukcí RET. Spu'tění progra.u se
prOvede
8ASICu příkazem POKEW &7853, vstupní bod progra.u,
zastavení pak POKEW &7853,882E. Progra. se provádí v závislosti
na CTCIt3. Na ukázk~ uvádi_ progr_ hodin rltálnÍ!tlo času.
NastavE!ní hodin:
POKE &704C,hod
POKE &704B,lIIin
POKE &704A, sec:

z

FBBB

FB81
FBB4
FB87
FBBA

FB8D

F818
F813
F816
F8lB
F818
F8lD
F8lE
F81F
FB21

F3
CDlM8D
111781
2127_
CDSC13
815888
l1SF71

2123F8
EDB0
215378
3ESF
77

23
3E71

FB22

77'
FB

FB23

3E4A

FB25

326C71

FB2B
FB2A
F82D

3EAF

FB2F

F832
F034
F035

32767,1
1688
'3A4A78
2688

6F
3EIIIA

Vzhl~

někter"

DI
CALL 8DIM
LD DE,8117
LD HL,_27
CALL 135C
LD BC,B8""...0
LD DE,71SF
LD HL.FII23
LDIR
LD HL.7tt53
LD A.SF
LD (HL).A
INC HL
LD A.71
LD (HL).A
EI
LD A.4A
LD (716C).A
LD A,AF
LD (7176),A
LD D._
LD A. (704A)
LD
LD L,A
LD A,IIIA

H._

FB37
F83A
F83B
FC!3E

F048
F041
F042
F043
F045
F046
F047
F049
F04A
F04B
F04E
FfII51
Flr.S2
Flr.S3
Flr.S4
F856
Flr.S9

CD5181
5D
21AF71
C638
77

2B
7B
C638
77

28
363A

7D
3D
327671
216C71
34
14

7A
FE83
C26871

CALL 8151
LD E,L
LD HL,71AF
ADD A.38
LD (HL).A
DEC HL
LD A.E
AnD A.3B

LD (HL}.A
DEC HL
LD (HL),":'
LD A.L
DEC A

LD (717B),A
LD HL,716C
INC (HL>
INC D

LD A.D
CP 83

FB5B
FfII5E

111836
21A671

JP
LD
LD
LD

F(I61

CD6B14

CALL 1468

Fa64

C9

RET

(1686

NZ,7168
B,86

DE,3610
HL.71A6

k nedostatku .ista uv.oe.e podrobný popis v
další. Čísllt.
P.Bláha
P.t1us11

-6HLASOVÝ VÝSTUP HV 81 - kons~ruklní návod
Pa~ří~e-li me2i ~y,
k~erÝIII
se zdá, že obrazovka a
~iskárna, jako jediná s~andardní zařízeni pro
s~yk
počí~at
-) člověll, jsou .álo, pak jsou vám určeny následující I-ádky.
Popisují konstrukci pa.ěrně jednoduchého hlasového výs~upu
(dále jen HV) s dos~a~Knou srozulllitelnosti. Všeobecný popis

HV jsem uvedl v
Ul. KroH pHslušných součástek budete
potl-ebova~ základní znalos~i o 10 a několik hodin práce.
HV
je připojen pl-es konektor pro tiskárnu, takže v nejhorší.
pl-ípadě .uŽete zničit v počítali příslušný stfadat.
Vlastní program nelze pro svou obsáhlost prozatím
publikovat, ale bude k dispozici na všech burzách progra.u
klubu SORD 682. ZO a v naléhavých případech i přilIlO u mé.
POKYNY

PRO

OŽ lVOVÁNÍ :

Deska s plošný_i spoji není prozatí. navržena, takže
musí . . použit univerzální desku nebo udělat vlastní návrh.
Před osazení. desky
přeměříme
všechny pasivní součástky.
Kondenzátory s pl-esností
IX .užeme skládat
ze
dvou
kondenzá~or~ paralelně. Nemá. .-li
~nos~
mél-i~
kapaci~u,
lze použít nevybírané kondenzá~ory z řady E12. (Tento postup
jsem zvolil i já a výsledek je docela uspokojivý.)
Po dsazení pasivních součastek a případných propojek
zale~uj_
10, přič-z obvod 4876 letujeme poslední a
dodržuj_ zásady pro práci s obvody CKOS. Nezapa.en... na
několik blokovacích kondenz"átoru. V nouzi .už_ nahradit 10
4876 obvod_ 7475, k~erý však není pinově kompatibilní
(obvod CMOS je pouŽi~ z d\Jvodu, že I!IIá logickt- úrovně 8 a ':!N
oproti asi 8.5 a 3V u TTL). Pozn. všechny součástky jsou
číslovány podle pOvodní zprávy, takže se nenechte
překvapit
vysokÝllli čísly.
Napájecí napě~í vyved_ nejlépe ze zdroje počí~ače na
pětikolikovou zásuvku DIN (zapojení du~inek
podle plánku).
Zásuvk. se bez probl~ vejde nad vypínač zdroje. Konektor
na připojení k počítaČi vyrobí . . například z konek~oru FRB.
Desku ještě jednou prohlédn_ a připojíMe ke zdroji,
nejlépe pl-es aIllpB . .~r (odběry řádově dese~ mil1a.pB), po~é
pl-ipojíme desku k počí~ači přes konektor pro tiskárnu.
Měříme vol~ . .~r . . napě~í na výstupu DIA převodníku (pin
4 tmAC fIB). Spustí . . progralll I, napětí by _10 bý~ asi -lY.
Po opakovaném tisknutí libovolného tlačí~ka by napě~í _10
stále stoupa~ až asi na -2V. po~é skokově klesnou~ na ev •
opět postupně vys~oupat na -IV.

-7Pot:é tllěří_ naplrtí na výst:upu váhových odporli (pin 13
obvodu A 2730). Spust:í . . program 2 a t:iskn~ libovolné
t:lačít:ko. Napět:í by . . ID z počát:ečních
asi 3V při každém
st:isknut:í o něco st:oupnout: a po posledním (15.) st:isknut:í
být: t:éměř SV. Odpor R77 vyblH""_ t:ak, aby počát:eční naplrtí
bylo asi 3.2V a případně ho úplně vypust:í . . .
Nakonec vyzkoušíme celek - spust:í . . oplrt program 2 a
připojíme výst:up HY k zesilovači - ozve se slabý zvuk, kt:IH""Ý
by měl prl
každém st:isknut:í t:lačít:ka zesilovat:. Pokud
funguje i t:ot:o normálně, a6ž_ nahrát: progr_ PREDVAD,
kt:erý si nahraje vlast:ní prograa ve st:r~jov" kÓdu HVBl-put:
a řekne nám základní inforaace o HY.
OVLÁDÁNÍ HY:

HY je nadefinován jako vlast:ní zařízení s názvem MV,.
Prozat:í. umí zpracovávat: pouze fonet:icky zadané t:ext:y.
Háčkované hlásky pí . . . . malými písmeny, ost:at:ni
hlásky
pí5meny velkými. Dlouhé saMOhlásky píšeme zdvojeně. ~1
jednot:livými slovy není t:řeba dělat: _ZlH""y, protole se i
v
normální řeči vyslovují dohrOMady. Chc~-li ~lH""u přest:o
udělat:, pouŽij_ znak '"
<50\) nebo':' OCh} (pouŽívá _
např.
před
slovy začínajicími s~láskou
nebo
pro
zdůraznění). Používá. . pouze jedno
I a chc...-11 .ikčit:,
použi j _ háčkovaného písewne (např. dEt:Isl.lDOIASTRONr:»fICKEE
IOPSERVATOrE). Míst:o CH pi . . . . X, míst:o X pi . . . . KS a míst:o
g KV (např. KSAVEROFSKAAI<urATAJSOUXITRAA}. Nezná" znaky
(t:J. vše kromě exist:ujících píBeen a znakÍi ,
a
I) MV
ignoruje.
Příklad

CLEM ,&E7FF

ovládání

(pro BASIC-F):

.1

Ol.D "HV81-put:"
OPEN "HY:" AS
T..... YIISTUP ..
PUT.l "HLASOVI I .. , T", "Pr IPRAYEN"
Cl..OSE

III

Příkaz

pra.luvu

PRINT

je

včet:ně číslovek

rezlH""vován pro pravopisně
ps~DU
a někt:erých speciálnich zn.kÍi.

-8Příklad

ovládání (pro BASIC-G):

CLEM .1rE7FF
OLD "HV81-put..
(je nutno odstranit autostart)
Ts="AHÓ.JJAKSEt1AAs ..
CALL 1rE81D •• XCHB(LEN(T$».,VARPTR(T$)+2
Struktura progra.u:
podprogra. pro nadefinování vlastního zařízeni
definice zařízení HY:
progra. pro nastaveni CTC, registrG a spuštěni
podprogra.u pro generování proaluvy
E876-E9CF - volné .ísto
E9D1!-E9DF
tabulka časovacích konstant pro CTC
E9E8-E9FF
tabulka adres pro dekódování hláskových dvojic
EAIItIIt-ECFF
tabulka 12 periodických vln
tabulka šumové vlny
EDIItIIt-EFFF
popisy hláskových části
FIItIItIIt-F7FF
podprogra. pro generování proaluvy
F8IItIIt-F9E5
F9E6-FCE7
proměnné a pracovní oblasti
FCE8-FFFF - volné .isto (r~ervováno pro obsluhu PRINT)

E88It-E886
E8B7-E81C
E81D-E87:5

HY využívá pro svoji funkci kanál 8

CTC. PÚlsní.kové
od VDP přes kanál::; CTC pracuje, .ale jenOlB ve
zjednodušené for" - obsluha systé.ových hodin a test na
SHIFT+RESET.

př2l'"ušení

PROGRAM 1:
=z===:z:z:z:z:=

18
28
38
48

OUT 1c58, 1
FOR N=IIJ TO 25:5
OUT &48,N
REPEATIUNTIL INKEV$< >....
58 NEXT N

PROGRAM 2:

c:=====__ ==
18
2IIt
38
48
58
68
70
88

FOR N=8 TO zrJ5 STEP 16
OUT &.58, lIJ
OUT &r4I1J, N
OUT &.58,1
REPEAT
OUT &'48,l27:OUT &r48,128
UNTIL INKEV$< >....
NEXT N

Literatura:
[11 JELÍtEK Jan: Hlasový výstup HY 01 pro SORD 115, zpravodaj
SORD+SCHNEIDER Č. 1/87
121 DVOŘŇ< P.avel: Hlasový výstup .pro ASDŘ, zpdlva WsT ě.
1710 IItIIt 742/1, 16.3.1984
- Jan Jelínek .1.
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-10KDtFRESE

OBRAZtM<y.

Každ~

z nás má na disketě nebo na pÁsce nějakou tu hrú.
z nich za~!ná mal~m progrÁmkem v Basicu, kter~
zadefinuje pÁr symbolO, někdy tfeba ne, nastav! horní mez
paměti na novou hodnotu, i to
někdy
tfeba ne, a pak se
vykonÁ fadek s instrukcí LOAD "OBRAZEK.SCN" ,42152, tohle,
naopak, vždycky. A nasleduje lb kilobajtO na obrazovku.
MÁme-li pásku, po~kame, až poporoste trava, mÁme-li disketu,
netrvÁ to sice tak dlouho, ale zas nám je líto těch 17 kB,
které užtrajt drah~ diskov~ prostor jenom proto, aby bylo
chvilku na co koukat.
Je tu samozfejmě možnost obrÁzky jednodu.e umazat. Ale
pf tli. to pfipomíná zvyk chodit do kina až po titulcích.
Napsal jsem si tedy program, který obrazovku zkrátí. Jeho
výpi s je dole. Až' si natukáte těch ~estnáct fádkO, ztskáte
program KOMPRESE. BAS, který pracuje jednodu.e a spolehlivě
takto. Nejdfíve se optá na jméno obrázku, který si pfejete
zhustit, pak ho natáhne do obrazovky, a vytvofí kód, kde
každou skupinu typu byt,byt, ••• ,byt (n krát) zaptle do dvou
by to v podobě n,byt. Kdyby hrozilo, že misto komprese dojde
k dekompresi, že by totiž místo bytl,byt2,byt3,byt4, ••• ,
zapisoval 1,bytl,1,byt2, 1,byt3,1,byt4, ••• , změní taktiku a
zaptěe raději O,n,bytl,byt2, ••• ,bytn. Takto vytvofena data po valem souhlasu - uschová. názvem pOvodní obrazovky a na
za~átek tohoto dat~ého souboru pfilepí dekóder. D~kóder je
plně relokovateln~. Na vas zbyde UŽ jen mali~kost.
Pfepílete ve hfe tu fádku,
kde pOvodně
bylo
LOAD
"SCREEN.PIC", na: MEMORY m-l:LOAD "SCREEN.PIC",IIIICALL m.
Hodnotu m pochopitelně zvolíte s ohledem na to, aby se
.tla~en~ soubor do paměti velel a aby s
ni~ím
nekolidoval,
napfíklad aby nepfepisoval nově definované symboly, pokud
jsou. Hodnota m=16000 vyhovuje téměf vždycky.
Je zfajme, 2e hodně ~lenit~ obrazek s mnoha detaily se
komprimuje hOfe, než obrázek s velk~mi
jednobarevnými
plochami. Rekord v nestla~itelno.ti jsem zaznamenal u Ghosts
and sOblins, kde v~sledek má pln~ch 16 kB. Naopak to krásné
auto formule Fl z 3D Grand Prix se vejde do 6 kB a
SABOTER.PIC má po kompresi vleho vludy 7 kB. Takže posuďte
sami.
Vět.ina

RnDr. Petr Silllon
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PROGRAM KOMPRESE. BAS
10
20
30
40

MEMORY &lFFDlk~mm&2000IIF PEEK(k~m)s221 THEN 70
FOR d~to=O TO 1
READ cod$,souc&t:kontrol~cO
FOR j-O TO 93:co-VAL.("Ic"+MID$(cod$,2*j+1 ,2» IPOKE kaRi,co:
k~m=kam+1:kontrol~-kontrol~+co:NEXT

50 IF

THEN PRINT "CHYBA V RADKU ";
d~to-O THEN
EDIT 150 ELSE EDIT 160
60 NEXT
70 MODE l:INPUT"Jmeno obr~zovky ke kompresi ";jmeno$
BO jm$=jmeno$
90 LOAD jmeno$,&COOOICALL &2000
100 MODE 1:delk~-PEEK(&lFFE)+256*PEEK(&lFFF)-&20BF:
PRINT UPPER$(jm$);" m;a nyni delku";delk~;"bytu."
110 PRINT"Z~p!ll~t n;a disk?(A/N)";
120 a$=INKEY$:IF ~$-"" THEN 120
130 IF UPPER$(a$)< ) "A" THEN END
140 SAVE jm$,b,&2090,delka
150 DATA DD21BB20210OCOE5FDE1FD7EOOFDBE0120210b004E7BFEFF2B0
A04237CB52B597EB92BF1DD7000DD7101DD23DD23E5FDE11BD7
FD7E01FDBE022BD70600DDE5Dl131304EDA003FD237BFEFF2BO
C7CB52B14FD7EOOFDBE0120E9DD360000DD,11352
160 DATA 7001D5DDE11BA5DD360000DD7001DD360200DD360300ED53FE1
FC9DD7000DD7101DD360200DD360300DD23DD23DD22FE1FC9F3
3EC932FFBECDFFBE3B3BE1FBl12200191100C07E2347B72BOB7
E23121310FC1BF27EB7CB234FEDB01BE900,10425
kontrol~ < )!IIoucet

150+d~to*10;"!"IPOKE'&2000,0IIF

Pozn.
~~dky

40, 50, 150 ;a 160 jsou
pod sebe.

p~e!llunuty

kvdli

formátu

textu

Z"ZNMt ..... MIMO A DAT NA DZ.u

For~továnt

Cel, disk
p~edst~vit

je

j~ko

rozdAlen
soust~.dné

n~
40 stop, které si md!e~e
kru!nice. Stopy jsou oetslovÁny,

-12stopp pf1slutU t!. O, vnitfn1 ,t!. 39.
Pfi formátován1
operat!n1 systém ka!dou stopu na 9 sektorO.
Ka!dý
sektor obsahuje 512 bajtO informac1
(t.j.
0.5 kB).
To
znamená, !e na disk se vejde 40*9*0.5
180 kB údajO.
vněj41

rozděl1

=

Pot!1tat!e Amstrad CPC pf1mo umo!~uj1
dva typy formátO:
Formát DATA je z kapacitn1ch dOvodO výhodný,
proto!e pro
potfeby operat!n1ho systému reservuje minimáln1 prostor na
disku a umo!~uje ulo!it maximum u!ivatelových údajO.
V
prvých 4 sektorech je ulo!en adresáf, který zab1rá 4*0.5 s 2
kB prostoru, ve zbylých 178 kB mohou být ulo!eny u!ivatelovy
programy t!i data. Aby operat!n1 systém poznal, o který formát
se jedná, jsou pfi formátován1 jednotlivé sektory na disku
oznat!eny. Pro formát DATA jsou sektory oznat!eny t!1s1y C1H a!
C9H (pf1ponou H oznat!4ji hexadecimáln1 tvar t!1sla).
Pokud pot!1táme v·operat!n1m systému CP/M 2.2 nebo chceme
spustit operat!n1 systém CP/M plus, mus1me u!1t disk,
který
je formátován jako SYSTEM. Pri tomto formátu jsou celé prvé
dvě stopy reservovány pro potfebu operat!n1ho
systému CP/M,
prvé 4 sektory ve tfet1 stopě jsou reservovány pro adresáf.
Tud1! 2*9*0.5+4*0.5 = 11 kB je reservováno, zbývaj1c1ch 169
kB je pro potfeby u!ivatele. Ve formátu SYSTEM jsou sektory
oznat!eny 41H a! 49H. MO!eme se setkat i s názvem VENDOR.
V
tomto formátu jsou stopy a sektory rozděleny a oznat!eny
stopy jsou
stejně, jako ve formátu SYSTEM, pouze prvé
dvě
volné a pfed pou!it1m je tfeba do nich dodatet!ně zaznamenat
systémové údaje.
Operat!n1 systémy Amsdos a CP/M 2.2 mohou pracovat i
s
disky, formátovanými jako IBM.
Nedoporut!uji v&ak pou!1vat
tento formát, proto!. děl1 stopy pouze na 8 sektorO, 1 stopu
vyhrazuje pro systémové út!ely, 4 sektory vyhrazuje pro
adresáf. Lze tedy s t1mto systémem zaznamenat pouze 154 kB
u!itet!ných údajO. Sektory jsou t!1s1ovány 1 a! 8.
Adresáf
Adresáf umo!~uje cperat!n1mu systému orientaci na disku.
Ka!dému souboru je vyhrazena "adresa", která zab1rá prostor
32 bajtO. Jednotlivé ~ajty maj1 následovný význam:
O. Ukazuje t!1slo u!ivatele (USER), který zapsal soubor.
MO!e nabývat hodnot O a! 15, pfi obvyklém u!1ván1
je nula.

-13Pokud Je soubor vymaz~n instrukc1
ERA,
je v prvém bajtu
hodnota E~H.
Jento údaj f1k~ operaen1mu systému, I. v
pf1padě potfeby mOle pfemazat adresu nov~mi hodnotami.
1-8. Jméno souboru, pf1padn. dopln.n_ na konci mezerami.
9-11. Pf1pona Jména souboru (na pf. BAS, COM ap.).
12. Pokud Je soubor del_1 nel 16 kB, je mu vyhraleno v1ce
adres. Bajt 12 je pafadov_ e1~lo adresy.
13-14. Amsdos nevyuI1v ••
1~. Ud.v. délku
té e.sti
souboru, na kterou ukazuje
pf1slu_n. adresa. Jako jednotka délky Je ul1v.n tzv. logick~
sektor, kter~ je tvofen 128 bajty informace. Tato jednotka
poch.z1 z doby poe1taeového stfedov.ku,
kdy z technick~ch
dOvodO bylo molno na Jeden sektor disku ulolit pouze 128
baJ tO.
16-31. Obsahuje pofadov. e1sla blokd velikosti lkB
(t.J.
1024 baJtO).
Pokud Je soubor kratA1 nel
16 kB,
Jsou
neobsazené bloky vyznaeeny nulami.
Pfi v1pisu adres.fe
instrukc1 CAT se poe1ta délka souboru jako poeet obsazen~ch
blokO, nikoliv pomoc1 údaje v bajtu 15. Pokud Je ~oubor
del.1 nel 16 kB, nevejdou se pofadov. e1sia blokO do Jedné
adr.~y a
je pfid.na adresa dalA1, ktera .e od pfedchoz1 li_1
v beJtu 12 a pfirozen. v e1slech na bajtech 16-31. Pf1padné
dal&1 adr.sy Jsou pfid.v.ny podle potfeby. Bloky jsou
poe1t.ny tak, le bloky e. O a lodpov1daJ1 adres.fi, blok 2
a dalA1 patf1 prostoru na disku za adresafem.
Vztah mezi
pofadov~m e1slem bloku BL, stopou ST a ~ektorem SEK
j.
d.n
n.sleduJ1c1mi vzorci=
a)

form~t

SYSTEM

b) form.t DATA

MaO znae1
Ba.ic-u.

zbytek

ST SEK
ST SEK
po

INT«BL*2+18)/9)
(BL*2) MaO 9 + 41H
INT«BL*2)/9)
(BL*2) MaO 9 + C1H

=

=

celoe1.elném

dOlen1

stejně

jako

v

V adrese J.ou zekódov.ny je_tě dva údaje do m1sta pf1pony
Jména souboru. Je pfitom vyulito toho, le ASCII kód pf1pony
zab1r. pouze 7 spodn1ch bitO v kald_m bajtu (bity O al 6)
a
posledn1 bit Je voln~. Pokud bit 7 v bajtu 9 je roven 1,
Jedn • • e o tzv. Reed Boly soubor (znamen. pouze eti, ea.to
ozneeov.n RIO), kter~ ne.a!e b~t pfep.~ ei smaz~n.
Pokud
bit 7 v bajtu 10 Je roven 1, Jedn. se o SYS .oubor

-14(systémový), který se nevyp1še po instrukc1ch CAT a DIR, ale
který m~~e pou~1vat kterýkol~v znalý u~ivatel pro výpo~ty,
opravy ~i jiné manipulace.
le pfi pou~it1 opera~n1ho systému CP/M plus
být struktura adresáfe zna~n. komplikovanějt1, nel zde
bylo uvedeno. K tomu docház1 tehdy,
kdyl ul1v~me molnost
systému CP/M plus chr.nit soubory h.sly nebo ozna~it soubory
Upozor~uji,

m~~e

~asovými

zna~kami.

Z~hlav1

Soubory, kter.é obsahuj1 programy pS:'ln~ v BASIC-u ~i
ve
strojovém k6du (pf1pony BAS ~i BIN) ob.ahuj1 jett. záhlav1,
které je obdobné z.hlav1
soubor~
na
~agn.tofonových
kaset~ch. Z.hlav1 je zna~ně neekonomické, zab1r. prvn1ch 128
bajt~ souboru a obsahuje pouze tyto údaj.
(obdobn. Jako u
adr.s.fe uvád1m pofadová ~1sla bajtd):
O. ~1slo souboru.
1-8. ·Jméno souboru.
9-11. Pf1pona jména souboru.
lB. Typ souboru.
21-22. Adresa za~átku progr&aU.
24-25. Délka souboru.
26-27. Adresa, od které program startuje výpo~et
(m~le
btt odlitn. od za~átku programu).
64-6~. Delka souboru (totoln. s 24-25.).
67-6B. Kontroln1 sou~et bajt~ O al 66. Pomoc 1 této
hodnoty odlituje oplira~n1 systém soubory se záhlav1m a bez
z.hlav1. Pokud sou~et bajt~ O al 66 je roven hodnotě ulolene
na 67-6B, jde o soubor s hlavi~kou, pokud ne, jde o soubor
bez hlavi~ky (a kdyl u souboru bez hlavi~ky je ~istou
n~hodou suma bajt~ rOvna hodnotO na 67-68, máte prostě .m~lu
a budou se d1t věci veliké).
Typ souboru je molno rozli~it podle obsahu jednotliv1ch
v bajtu lB.,
jak je demonstrov.no v n.sleduj1c1
tabulce.

bit~·

Typ.
Bit 1.

Basic

Bit 2:

O

Binary

ASCI I
1

O
O

1

-15Kdy! bit O je roven 1, jedn~.e o chr~nOný (protectedl
soubor, v opaen_m pf1padě jde o nechr~n.ný soubor. Soubor
ASCII ma zahlav1 Jan tehdy, kdy!
je chr~n.ný. Programy s
pf1ponou COM, kter_ spolupracuj1 s operafn1m syst_me. CP/M,
nemaj1 zahlav1 nikdy.
RnDr.

Svatopluk Kf1!

pou!1vaj1
CPC
hlavn1
zpOsOby
dva
disket,datový a sy.tétnový format.
Systémový
for.at .a dv. rezervovan_ stopy a proto je jeho kapacita
vyu!itelna u!ivatelem o 9 kbyte men.1. U syst"ového disku
CP/M Plus j. v rezervovaných stopach ulo!en pouze v prvn1.
sektoru kratký zavad.c1 progra., jinak jsou rezervovan_
stopy zcel. nevyu!it_. Vlastn1 syst_m CP/M Plus je ulo!en na
disku jako soubor Cl0CPH3.EMS. Prozkoum6Me-li podrobněji
zavad.c1 >progra. pro CP/M Plus, zjist1.e!e vlastn. ned.l~
nic jin*ho ne! !e vyhleda na disku soubor s typ.. .EMS a
nal6duje ho od adresy OCOOh a spust1 ho od t_to adresy. To
zna.ena, !e soubor C1OCPH3.EMS bychom mohli spou.tět jako
ka!dý jiný bin6rn1 soubor. K tomu ho ale mus1me vybavit
headere. ze kter*ho AMSDOS pozna kam ma soubor naladovat a
od kter_ adresy spustit. Tuto jinak komplikovanou praci za
nas t~ auto.aticky vykona monitor z PVRADEVu. Postup je
nasleduj1c11 Naladujeme monitor a rel okuje. . ho tak aby jeho
startovac1 adresa byla 7100h nebo vy•• 1, pfifem! zvo11me
standartn1 verzi. Pak zvo11me funkci L
eten1 z disku,
vlo!1.e syst_.ovou
disketu
a
zad"e
jm*no
souboru
Cl0CPM3.EMS. Proto!e tento soubor ne..a header, monitor na..
nab1dne ladovac1 adresu COOOh.
for.atov~n1

LOADI COOO
EXECI 0000
LENl 0000
Mus1 ..e tedy pfepsat .,:tresu COOO uvedenou za LOAD na OCOO ..
soubor se nafte do pa. .ti. Pak vlo!1.e pracovn1 disk
zfor.atovan1 jako datový, zvo11 . . funkci M - zapi. na disk a

zad.im. n.i.leduHct:
From Add,. ••• (HEX) I
To Add,. •••
(HEX)I
LOAD Addre•• (HEX) I
EXEC Addres. (HEX) I
Filenam • • CPM.BIN

OCOO

6BFF
OCOO
OCOO

Na di.k se zapt.e soubor CPH.BIN a bude tedy mo!n. z
di.ku po pouUtt pl'tkazu RUN"CPM .pustit CP/H Plus.
jsou zl'ejm*:

tohoto
Vthody

1. Zt.k.ime na disku 9 kbyte navtc.
2. Nemu.t . . ji! ,.ozli&ovat mezi datovtmi a .Y5t"ovt_i di.ky
a ~!eme pou!1vat jen datov ••
3. Pouhtm pl'ene••n1m .ouboru CPH.BIN na jaktkoliv di.k
mo!no.t spou&t.t CP/M Plus z tohoto disku.
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