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SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD

****************************************************************

Vážení p~Qtelé !
Usedám s Meniími rozpuk~ k počítači, ab~ch do něho wnaklepal M
pár úvodních slov do dl'ultého čísI!., SORD
Zpravodaje 1988. A
proč t~ rozpak~ ? Je
totiž polovina~větna, tl p~estože JSMe
čistopis prvního čísla
odevzdali 15. února, dodnes nev~~lo.
Vě~te, že toto zpožděni mrzí nejvíce n6s,
~te~í
tento časopis
p~ipravuJe.e. Douf6M, že až budet~
čist
t~to
fádk~
bude Již
v~ech~o v ~eJlep~ťM pofádku.
A n~nť Již k obsahu dne~ntho čísla. NeJd~ťve zve~eJntMe
pÓJčovni !"-lld knihovn,!:> progl'!:Mů, kterlÍ ;:e k dispozici spoli?čně
s
tiskovinami v znovuotev~ené knihovně SO~D klubu p~i každ~
schůzce v klubovně ·Pod Juliskou
H

•

=====

PŮJčovní řád

pro klubovou sbírku

1. 602. ZD SvazarMU v ?ruze

6,

SORD-klub

člen~ ~lu~oYou s~ťrkti )rQgr~~O,
tech~ick.

Qb~

ti.

=====:

~rogrtlmů

prc

založil
podp~~il

sv~

.?eJic~

vzd~14v6n{.

sMět'~

a

které

v~dal

U~c~'z{ p~i tom Z2 sMfrnlce
~lavnl
l'ozvoJE> 21e'd.1"oledl:1ik!;j SvtlZtlJ'MU·,
WV Svaza~Mu pod č.~. 13240/1984.

úl<o:~

2. PrograM!;! ;sou
5ezna.~
JSou
i)~ikládán~ ke

dť1.l~ť'1o

rozt~íd~n~

podle druhó do
k dispozici v klubové
každé Kazetě.

~2d~otliv9Ch

knihovně

Q

blokG
JSou

3. Jde o nev~děleinou ~innost, kd!;j poplQtk~ za p6Jěovn' kr~Ji
náklad!;! na nákup a amortizací MagnetofonOv9ch kazet (EMGETON 60).

4.

fl~nové

SVAZARMU,

ktR~{

plni svt

členské

povinnosti si MC-

v~p6Jčovat neJvice dvě kazet!;! na dva t~dn~ za poplatek
5.~ Kěs za Jednu kazetu. Za kQžd~ dalit zpožděn9 t~den
Je
v~půJiovatel povin"en zaplatit dvoJ1ásobnou sazbu. Ur6cenť

hou

Je možno provést poltou ~a adresu :
Ó02. za SVQZa!'Mu y Prahu 6, Wintrova 8, 160 41, SORD - klub
(S~ěrnice pro zapOJtov6ni ~.J.:3ó16/75)
5.

V~poJtovatelé JSou povinni se zapůJčen9~í kazetaMi zach6 zet tak, ab~ nedošlo JeJi-::h po~kozen:í. V p~ťpadě poškoze;l1' kazet'::! Je v~půJčovatel povinneo uhradit 692. ZD
SVAZARMU plnou po~izDvaci hodnotu kazet'::!.

Ó. V~pOJčovatel Si? zavazuJe, že v~půJtené

progra.ov~

bude pOUžl'vat Jen pro svou !,ot.f"ebu y nestllÍ Ji?
vat, pronaJíMat ani rozMnožo~at.

dá.le

SORD - klub

kazet~
pů;:čo-

602 ZD.

-3Na Jedné z ned6vn9ch schOzek M~l velmi zaJ~_avou pfedn6~ku
z Prah~ 6, kter9 nás inforMoval o Možnostech
zaveden~ operačn~ho s~sté.u MSX na poč~tač SORD MS. Op~t
Jednou
·zv~tězili- aMatéfi nad
profesionál~.
Slovo -aMatér· pí~i s
velikou óctou a chápu Jej Jako v~Jádfení toho, že člov~k práci
dělá pro své potě~ení nikoliv na ~patné úrovni. Co
Je
JaponcOM
platná v~echna technika, kd~ž v AR 5/88 se dozv~te, že neJlep~í
J~stik se dá v~robit z krabičk~ na
~roubk~
a z kladívka na
v~ndavání hfeb~kó. Ale zpět k operačn~Mu
s~stéMu
HSX. Protože
Ing. Grečner náM pfedal p~seMn~ Materiál otiskneMe dnes první
část \iÍ~novanou technick9111
úpravlÍM a s~sté.OV9M prograftlOM. V
pfí~t~. č~sle se pak
budeMe věnovat prograMové slučitelnosti
prograMó.
Ing.J.GreČner

K úpravě operačního s~stéftlu HSX pro provoz v poč~tači SORD M5
inspiruje totožnost základní technické koncepce počítače SORD MS
a standardu HSX. Oba t~p~ MaJi steJn9 procesor ZaeA, taktovac~
kMitočet, videoprocesor a podobn9 t~p generátoru zvuku. Operačn~
s~stéM HSX b~lo tudíž nutno upravit hlavn~ v
softwarové části,
která se skládá ze dvou prograMov9ch blokO. Prvn~ označen9
BIOS-HSX, Je funkční obdobou prograMu MONITOR pro SORD. Druh9M
s~stémov9M prograMeM Je BASIC-HSX. Rezidentní prograM~ MSX _ JSou
uftlístěn~ v ROM od ADR
~e0eeH
do &7FFFH. Do uvedené oblasti
zavádíMe vhodně upraven9 operační s~stém HSX i v pOč~tači ~ORD
MS, ve které. Je nutné tec~nick~ zabezpečit:
prograMové
prograMové
DRAl'!

odepnut~
odepnut~

pOčítače

Technické úprava
Je Mini.ální.

PfizpOsobení s~StéMu MSX
Manipulační náv~k~ obsluh~
měnit. Ke kOMproMisu do§lo

V .éM

"ONITOR

!<b~tó

64

klávesnice SORD

Modulu BI
ROH obsQhuJ~cí

n~stačila

pfíspěvku

SORD M5

zaJi~ťuJ~cí prvn~ dvě podMLnk~

SORD b~lo provedeno tak, ab~
pOčítače SORD neb~lo nutné
podstatně
v n~kQlikQ v~J~~ečn~ch pftpadech, kd~

pro

požadavkóM MSX.

Je uveden zpOsob zavedení a provozu MSX v
SORD MS hlavně z hlediska uži.vatele pOčítače. Popis
úprav prograMó a ka.entá~,k s~StéMOV~~ i aplikačním prograMůM
HSX zvefeJní autor úprav pfi Jiné pf~:ežitosti.
poč~tači

-4Technické

úpraY~ pOčítače

SORD M5

a) Oprava Modulu M64 tJ. DRAH 64 kb~tó. Na desce M44 nutno
Mezi dva definované bod~ obvod,kter~ tYo~í seriově
zapoJené SOučmstk~1
p~ipoJit

Sl - JednopOplovg spínač, ktergM volíMe provoz počítače s
odepnutíM pouze BI, nebo s odepínáníM BI a MONITORu.
Dl - spínací dioda
Oprava Je detailně zobrazena v elektrickéM scheMatu, které Je k
dispozici s origináleM tohoto textu v knihovně klubu. ROzMístění
součástek a bodO na desce pl. spoJe, kter~ch se Oprava M64
tgkm
není uvedeno, nebo~ existUJe několik konstrukčn~ch provedení
paMě~ového Modulu. Provoz RAM 64 Je nutnou podMínkou pro
provoz
s~sté.u HSX v počítači SORD .5.
b) Dprava elektrického zapOJení počítače SORD M5, kterou Je
nutno provést pro zaJittění prograMOvého odepínání ROH, b~la v
provozu prově~ena a Je relativně Jednoduchá v porovnání s
obdobnSMi OpraVaMi odepínání ROH pro s~sté. CP/Ho Některé
složitěJií Oprav~ v~vinuté pro
CP/H Již b~l~ rovněž Ospětně
v~kou.en~ pro
s~sté.
HSX. Na detailní. náčrtu Je uvedeno
elektrické sché.a zapoJent i rozložení součmstek na desce pl.
spoJe.
Jedná se o následUJící Oprav~:
p~rutení dvou spoJO na desce SORD .5
p~e.ostění p~eruteného spoJe odpore. 1,8 kOHM
p~ipáJení vodiče .ezl dva definované bod~ na desce

pl.

spoJe SORD .5
c) Elektrické v~nulování s~té.u SORD .5 tlačítkeM
RESET J8
nutné pro .anipulaci s progra.~ ulo~en9.i v M64-RAM. V provozu
progra.ó HSX sa.oz~eJ.ě není nutng elektrickg RESET, Jeho
pot~eba, ale v~vstane, bude.e-li chtít pro zmpis progra.O na CMT
zMOnit forMátování ze standardu MSX na standard SORD .5, nebo
opačně. Zápis ve forMótu HSX tot1~
neprovódí kontrolní součt~
potvrzuJící správnost p~enosu dat Mezi počítačeM a CHT, takže
pro archivní záznaM~ Je vghodněJtí for.át SORD. Pro RESET se
osvědčilo zapOJení, ve kteréM se zkratúJe vstup 8 iflvertoru
I03
( a rovněž kladng pól elektrol~tickéh'o kondenzátoru Cl,22 MF),
.žikoV9M spinače. p~es odpor 32 OHM na ze.ní ·vodič. Spinač Je
UMístěn na desce vpravo ad s~stéMového konektoru. Jaka
tlačítko
lze pou~ít hliníkovg ngt. Obsah RA" zOstane zachován, trvá-li
nulovací zkrat Méně ne~ asi 5 vte~in.

-5Po provedení úprav podle u).
b)
pfípQdn~
C)
bude vhodné
prograMové odepínání Modul~ BI a MONITORu. Zkou~ku lze
provést zavedeníM a provozeM prograMU označeného -SF_I-. což Je
uprovená verse JQz~ka BASIC F. která se zavádí v režiMU BI z CMT
v9lučn~ instrukcí -rAPE- Q která po startu odpOJí ROH obsahující
BI i HONITOR. takže v provozu zos~ává pouze H64. Aplikací RESET
se opět dostaneMe do BI. Na dokaz. že obsah RAH neb~l
po~kozen.
v~volQMe -SF_l- zpět instrukcí CALL &6FEE.
Uveden~
test není
prověfít

bezpodMínečně

nutn~.

SYSTtMOVt PROGRAMY
úprava.
v

S::lst~!Ilov9ch

li S X

progruM~

několika

etQP~c~. V .ou!as"d
verse operačního s~stěM~

HSX Ino
době

poěl.'tač

probíhala

SORD M5

~~:a
~rDylfena
a uvolněna
pod Dz~ačen{m -~SX_1B(prD

M5X
s pružngM diskeM) a -~SX_1F/IL(pro CMT),
plně
kOMpatibilní s první verst -HSX_1A-. UgznaMngM pfínose~ druhé
verse Je, že Je progra~oyě v~bDvena pro provoz tis~6r~~ a
zkraCUJe ~as pro zav~děn~ s~st.Mov.ho i QPlikatn~ho prograMU z
Cl'IT Co po'::ťtače.
druhá

s~stéM

PrograM -HSX_lb/ll- ~'? !'Hl CMT pásce zapsán ve formát'..) SORD.
S!:16dá se ze dVDu částí, které MUSť ležet ze. sebou.
Pr"nť
(512
b~tů) má zQv6děcr f1..I01:ci BOQT, druh9 ,je vl(lstn~ I4SX. Z
hlediska
funkt::tt tvoh' oba prograM:! nedě:it2In'.!l cele1(. Obll program,:! v~ak
lze :lezcivisle pi"episovat pOfllOO' !:..ADY COPY. Do ;Jotitače SORD MS
zavádíme -MSX_1B/lL- II' BI v~hrQdnl
tnstrukcí -rAPE-o
PrDgram
Dček'vá nastavení o~~azovk~ na str&~~u 0 II režim ·S·
tJ., Jako
po zapnut! počítače, nebo po a;likaci RESE~. J •• t:iže Ja
zobrazování o'Q.stoveno na Jing režiM,
naru~ena,

se

proJli!vť

to

pouze

!",_!~:{ce

no~')rá'Vónl

z CMT

!1Ctn!'"

J~~9M
efekteM
na
pr6vl
oknlnostť v prÓ!Jěhu ilahr-ávÓl1l"

zobrazovanéM pan':?lu. Za :1ormálnl'ch
HI"ISX_1B/IL do počítače se ob,:)!?,,::: uprostl"ed obT"Q;ao\l'\(~
nápis M S X a v horní é~sti obr~zovk~ se v~píše úrčit~ počet
ěervefl9ch t·:r ou:H:ó. Po zt'ljl;1Utí poč:t'ta.ČQ, tJ. pl"i fH'vn:t'M
ZQv6děr:ť
s~stéMu MSX, Jich bude vžd~ 128. Pfi opakovaném
nohr6v6nt
Jic~
~rogrQMU

lIII~že

N

Méně.

b.."t

krouž~~

v

Každg kpo:Jžel: znaMená 0,25 ""':jtw

MSX,

~e "SX postupně nahT"6y~ do
počítače,
zel~~~ kc:~!~u.
Po n~hr~nt ~at~ebn~ ~6sti

MYS! na~r~t.

Jak

ktl:'l'';'t

se

~~~ť

se
MSX

se

odstort.lJe.
Zav4děct

progra~

BC~T

v~piSUJR dvě c~~bov6
z~QMen4r že ~B:dg

RAM lS not at odr.ss 90- a

~16~e~{. Prvnť JE! ?'!'ogroMDyě
odpOjit

~1Up~
v
dt!.sledl< LI
ch~;)f1é
:10:. ~;<~ ~
Sf,) in(1.ěc~
S: '"
::r .J~é
ch':jbo'Vé :-.: á~e"ť Je : HBDC, E'ROR:-. z'~'.\';'JC'~~.}ť::i cho::;"'; \~C\~l~óvá:~:'
CERR 18). Po v~p.ánt ch~bov~ho hlálenť S~ DZY~ akustick~ si9~4:
a ~oěítaě zQ.ta~{ čir~Dst. Pa~ ne2b~v6 ,ež se vr6tit na zaě'tek
nahr6vk~ u opakovat instrukci -rAPE-o
PrograM BOOT operuJe v

MCN!TDR,

oblasti

II

~FB.0

až

~~FF~.

-6w
P~i druhé. a dalštM nahrávánt wMSX_1B/IL ,
se nahrávQ pouze
Jeho nezb~tně nutná část, která b~la p~i p~edchoztM provozu
prograMu ve strOjovéM kódu (BIN) poškozena. Do té oblasti RAM ve
které Je uMtstěn p~ekladaé BABIC-MSX, se totiž rel okUJe p~ev6!ná
část profesionálních prograMó MSX psan~ch ve
strOjOVéM kódu a
ttM docházt k p~episůM v uvedenéM prograMovéM Modulu. Za provozu
prograMů
v Jaz~ce BABIC saMoz~eJMě k naru~ent S~stéMového
prograMu MSX nedochází.

KrOMě
zkrácenÍ dob~ nahrávánt p~i obnovovánt s~stéMového
prograMu MSX v p~tpadech, kd~ b~l tento narušen relokact
uživatelského prograMu nebo aplikact RESET, prograM MHSX_1B/IL
uMOž~uJe
pro zápis ribovolngch prograMů
na
CHT
ZMěnu
zapisovacťho
forMátu SORD na forMát MSX a naopak. V9hod~
v~plgvaJtct z této Možnosti v~niknou na p~tkladě, ze kterého
Je
patrná i technika p~evodu.
W

ChceMe nap~tklad pOMOCt prograMovgch prost~edků SORD upravit,
nebo prohltžet prograM, kterg Je na pásce CMT zaznaMenán ve
forMátu MSX. Okole. Je p~evod záznaMového forMátu MSX na SORD Dó
M a po něM
pOčťtače zavedeMe nejprve s~sté.oV9 prograM MMSX_1B/rL
instrukcť BLOAD prograM ve stroJovéM kódu, určeng k Opravě.
Pak
provedeMe elektrické v~nulovánt s~stéMU - RESET - a tt. návrat
do BI. Nahrang prograM zůstává stále na svéM Místě (pokud b~l
rel okován vgte ne! ~B•••H). V této fázi MůžeMe
prograM
anal~oYQt a libovolně Modifikovat.
ChceMe-li, MůžeMe prograM
zaznaMenat na CMT ve forMátu SORD p~~kazeM SAVE, což Je
perfektní způsob archivace prograMó MSX, v MnohéM p~edčící
originál. Bez probléMŮ Je i p~epi~ prograMU pOMocí LADY COPY.
Popsanou Manipulací, tj. pesete. do BI, se nQru~t pouze 1 kb~te
operačního s~sté.u MSX a Jeho obnovení nahrQn~. počáteční
č6s~i
-MSX_1B/IL w Je r~chlé.
Inversnť. postupeM .ěnt.e fOI'Mát záznaMU SORD na MSX. P~{kaze.
OLD v režiMU BI zavede.e do počítače nap~. aplikačnt prograM MaX
archivovan~ ve forMátu SORD. Pak p~íkaze. TAPE zavedeMe
prograM
-MSX_1B/IL- a s~stéM MSX nastartuJe autoMatick~. Aplikační
prograM Móžeee zaznaMenat na CMT ve forMátu . MSX, nebo ho
startovat způsobeM běžn~M pro s~stéM MSX.-

Ing.Ján GREtNER
v p~~~ttM č{sle)

(pokračování

Poslednt. p~íspěvkeM do dne~n{ho čísla Je návod na prograM
KOFIG, kterg začli distribuovat na~i ko+egové z Kladna. Protože
v poslednť době se poda~ilo uvést do provozu tiskárn~ které
dokáží udělat kopii grafické obrazovk~, Je velk9 zájeM o práci s
obrázk~. A protože tento p~ogra. sloužt ke ko.p~iMaci
obrázkó
a k Mnoha dal~tMu, otiskUjeMe "'vod.

'-7-

C':-úgr"ult \!JF::.r:: J(?
čemž

J:?ho

k

'..01:,'::2"

,1: c.vni'm

s

o~ráz"!:j

t~to

Q:H"6.zk~

;:lT':5.Cl.

ú::oleM Je

( v rež.iMu Grr), pf-iwpruvit a kompriMovat.

Po na~r6n~ se KOFrG s,~ pusti, dmkomprimuJR uživateli Ovodní obrázek a očekává stis!: litlovo!né klélles~_ PrograM nabízí ,_"žívat.I i 11ENU Ll očekcivtÍ od :.ěho povel,::!. c'ovel lze zadat číslem (1 až
6) iH?t.O Zól(ľ,:elll ( II MENU
zn:izCl'fl~r.
inverz:"lě
) nebo odeslc1oíl'll
pfikuzu (k16vesuu ~~7URN nebo SPACE"
u kterého Je ukazatel (»,
pfičBmž ukaza~eleM se pDh~buJa pomocí lipek ( nahoru a dolu ,.

Lood:STA!'iDART -

se };

pouŽ'ťVtl

nl,hr&;ll~

obrá.zku do

ptH"ě-ti

VRAM tak,

Jak Jej

v~žaduJg režia GI1. PrograM kotroluJe t~p a poslední
sQ~boru, :~ter~ M6 nQ~r~t. PO~uť úd~Je nesouhlas~ (t~~

ad-

resw

.VM

zat6tek HJekoliv a poslednť udre~a Mentt n.t &3800 ,
v~pťA.
hlášku Fil. - •••••••• - !s ski~ed a soubor nenahraJI? SouhlQs~-li
"hl údaje, pi'-ep'HI: pobl~d na druhou obrazovku a nahraJI? cel~
SDUJDI'. Po s:~onč;e'il,' l>':Hldv se opět ph~pne pohled tl uživatel Je dotázán, Jest: i Je 'iJb1""6:ZI?K cel::. ""0 Pl".Jto, ab'::j ke tvaró. tI';:!l ~
správné ~arv!:j u naopak. Po zactán~ Y se provede OPRAVA obrázku
(viz dá.lí?).

Lcad:KCMPRESE
slou2~ k nahráni kompriMovaného obrázku. PrograM
kontrolUJe po!6tek ( M~že za!ťnat kdekoli adresDvě :za KOFIGEM ),
t~p souboru a Je-li poslední znak ve JMénu ·X-. Chová se
steJně
Jako LOAD STAND('\RT, s tím rozdíleM, že po nahr6ní provede
dekoM~riMaci a ěek6 na stisk něJaké ~l'ves~.
ot>l'ó.z!,u na 1II(1~Fl!~tofon. Zadá
Odpoví-:: i
se pouze
RE:~RN,
PoúŽ1JG se nQ~osled~ uvedené JMéno.
Dbr6zek
se
zozno.en~vó. Jako Juko dvu
sO~~Dr~
t~pu
.VM, s
rozlilenťM
v
po~lectni~ znaku J~~na
P - ~Gth , C - colol' ).

Sa"e:STANI.lA;;':T
Yun!! .)/.. énu 'M6že

Sove:XO"?RESE
:;0

lIIa~netofun.

slouží:~
ml~t

2!l.z"!GlIIe;,áll.l:

fAlGxiMó.lné

7

zl1aku.

použťv& se k zaznGMenó.ní kOMprimovaného
,);Jl'áze~ 'Oie .!ClznaMen"v':' Jaku
spustí te-ln",

obrázku

prograM

~6du, kter9 po z~ltnéM nahrá.nt do poiťtaie
provede
d2koMprlGci. N.v~žaduJe pc~hopitelnlt ab~ b~l v pai~taii prograM
XCF:S. Jm~~o ~~ zad6v6 ~t~~~ě Jako u Save STANDART, Jako
poslední Lnak ve JMé~u S00~D"J Je' dop:~ěnQ K.

ve strojovém

ili;)')lé'd na. druho'.! obrazovku II oiekávó.

SWI"7"CH SCREEN

P)"QfHle

sti5~

k14ves~.

li~ovolné

-8EXlT - sloužr k regulérnrMu odchodu z programu. Je znovu natažen
s~tém ( obdoba CALL • ), s trm, že na druhé obrazovce zostáv&
zachovón obrózek~

P~o

komprimované obrázk~ lze naJrt spoustu v~užitt. PočtnaJe
prohltženrm pfetažengch obrQzkO ze SINCLAIRa, konče
konk~étnt aplikact obrázk6 v prograMech
( nap~ťklad ve hrách
JET-PAC, PYJAHARAHA, STARWAR,
,
>. DekOMprimační prograM
počrtá,se vAemi
těMito
MožnostMi v~užitr a snažr se v~Jtt
uživateli MQ~imálně vst~íc a Minimálně Jej omezovat. Platr
následUjící pravidla: po nahráni se program sáM spustt a provede
dekOMprimaci obrázku. Pokud uživatel nežádá autostart, MUSl' si
ZMěnit v hlavičce prograMU at.ribut na
nebo •• { !'laj)f::ť'kla.d v
kopťrovactM prograMU LADY COpy).
PrograM lze pOtOM kd~koli
spustit p~ťkazeM: CALL &XXXX, kde&XXXX Je startovacť adresa
dekoMpriMačnl'ho prograMU. StartoYac~ adresa Je závislá
na dvou
faktorech:
,na verzi KOrIGu, kterou Má uživatel k dispozici ;
na zp6sobu vzniku kOMpriMovaného ebr'zku ;
Adresu lze napf"rl{lad zJistit ktergMkol i dobrgM hlavičkéfe.. Pro
vlastnr dekOMPriMaci plat.f několik zlÍsad:
po dekOMpriMaci se kurzor UMťstť vžd~ na opačnou obrazovku, než
na které vznikl obrázek;
obrázek vzniká vžd~ na té obrazovce, na které Je režim GII nebo
pokud nenr GII na žádné obrazovce, tak na té, na které Je uMispouh~m

.1

těn

kurzor~

pOhled se pf"epne na obrázek, pokud Je pfed dekoMpriMac~
nastaven na některé z obrazovek režiM GIl. Pohledem se nehgbe,
pokud pf"ed dekoMpriMacť nenť na žárlné z obrazovek ~ežiM GI!;
Pro uživatele Je ted:! d61ežité Jen to, Má-li. na některé ob~azov
ab~ ?O dekOMpriMaci z6stal po
hled zachován, zaJistr si, ab~ neb~l na žádné z obrazovek režiM
611. Pokud si uživatel chce komprimované obrázk~ Jen prohll'žet,
stač~ MU na to progra. sestávaJťcr z Jednoho ~ádku: 1 OLD:GOTO 1
Jeitl ke zpOsobu, Jak Móže kompri_ovang obrázek vzniknout
-Jinak- než Jako produkt ~OFIGu. Sa.oz~eJ.ě Jako
produkt
některého z kopťrovac~ch p~ograMó.
Kd~ž
totiž uživatel změní
ÓdaJe ve hlavičce, :,aph"klad zMěn~ pOčátečnl' a startovQ.ct adresu
na &8••• , už tukov9to prograM do KOrIBu nenahraje, i kd~! takto
zMěněn9 prog~aM ta~6 fungUJe ( provád~ se
~právná
dekOMpriMace
správn9ch dat >, což Je dal~t Zjednodušení pro uživatele.
U~žaduJe-li totiž, ab~ b~l dekompriMační p~09rQM C pf"i konkretn'
aplikaci) uMrstln v paMěti .Jinde~ než Je teH, a ab~ pfi novéM
umístěnt také fungoval, stačl' JeJ na dané
.1'sto ·pf"esunoutnemusi se ted~ re:okovat.
ce režiM GII. Pokud uživatel chce,

-9Co Je to OPRAVA
PrograM KOFIG neponecll6vá obrózk~ v takově. stavu, v JakéM
ale snažr se Je optiMalizovat. Je-li nap~rklQd někde v
obrázku nadefinovaná steJná barv~ pop~edt i pozadí, neMá v~znaM,
ab~ v téMže Místě .ěl znak Jin9 tvar než
tvar .ezer~. PrograM
takováto Místa v~hledává tl uvádí Je na pravou Míru, ptiče_ž
zpracovává v~echn~ Možné stav~ tohoto Jevu ( napt. neMaJí v9znaM
dv~ rozdtlné barv~ na znaku o tvaru Mezer~ nebo plného čtverce tl
podobně ). Nalezne-li KOF!G pti ůpravě nedefinou borvu (
kód •
). Je uživatel dotázán na explicitní .barvu Jakou Má . t t správně
ta wpróhledná- ~Qrva ( vlastně se ptá uživ~te!e, Jok9 b~l ~COL
pti vzniku obrázku) a Musí Ji odsouhlasit. Chce-li se uživatel
Jen podívat na obrázek { neví Jaká barva bude vhodná >. stQč~
ab~ stiskl RETURN. TtM se ptepne pohled na
druhou obrazovku a
uživo- tel _úže dUMat l1atf vhodnou barvou ( zpravidla Je 'to 1 ).
Je-li pro uživat.ale provedenr DPRAV!;I nežádoucí, sta':í t\b~
odpověděl po nahrán:f cel'l!ho obr6.z'<u na dotaz, Jestl i Jil
obrázek
ce19 N a ihned poté stiskl <RESE'). TrM se úprava neprovede.
Provádění úprav!;l Je oznáMeno hlá.~kou wAdJusting
vz~ikl~,

PrograM Je ve strOjovéM kódu u nelze Jej p~eru~it. Po za'<on':ení
práce Je znovu natažen s~sté •• A to v~e Je proto,že prograM nič:f
zásobntk a JUk9kol1 Jin~ způsob zako.n':enr ~eho práce ~~ vedl
bezpečně k ~plné_u restartu počrtače. PrograM Má dvě
startovacr
adres~. Prvnr adresa ( tzv. studeng start ) Je zárQve~ i
adresa
autostartu. Je-li progra_ o.dstart.ován od této. adres!;l, Je zničen
záso.bník a JSou inicializováo~ obě obrazovk~. Druhá adresa
(
tzv. hork~ start) provede z éelé inicializace pouze CTRL/U Q
CTRL/T s tíM, ~e zásobník zůstává zachován. Uživatel si .usr sá_
zajistit na druhé obrazovce režiM GI! včetn~ GINITu ( tento
stQ~t slouží p~edevl~M' k zachování obrázku na
druhé obrazo.vce,
Jinak nemá vět~:( v~zna.M Jej použrvot ). ?rog~a. pou!:(vá vlastní
znakov9 generátor, kter9 Je -~itgW n~ režiM TEXT. Pokud b~
něl(terého uživatele rozčilo.val pohled no -NA~E- kr6.sn6 pÍSMenka,
Je :l:{že pops6.1'l způsob Jak Jl! nahradit Jin')ftli. V žádnéM pf-l."padě
se však uživatel nezbt1ví nov~"o tvaru pro CHR Ce). ~usr se
SMíf-it s tl."M, že bude pwntíkatg. To ~roto? že pf-i loadu a sove
se tiskne J1II6no na pln~ počet z:1Qků tl CHR (0) JI!! potOIt reprezent.ován ve Jtllénu N~:h:'T'OWN. PrograM KCFIG JI?! v~lep§afl o nové F'UNC
KEY. Pf-i zadá.vání JMéna souboru lze stisknout <FUNC) -4- (Idcívesa)
a zobrazl.' se l111pi"ťkla.d { é }. ;':!to znak,:! JSou br6n~ s ohledeM no
standartnl." znakovg generátor o proto Je _o!né Je bez obav
pou!tt. Kterg znak JI!! na Jaké klávese si MUSl." u!ivotel ZJistit
sáM. ROZMístění zna~~ Je voleno ta~? ab~ napt-íklad -A- s
čárkaMi, teékaMi a tí. dal~l."M b'j::'::f pobll."! klávés!;I < A ).

-aKOFIG Má i tzv. SET-UP HODE. Vstupuje se do něho z první
stiskeM < SHIFT > + < RESET > nebo < CTRL ) + < RESET
). První ,tfi dotaz~ se tgkoJí povelové obrozovk~. Zadá se barva
pozadí a barva znokó ( Jednou hexadeci.ální ěíslict ) Q
následUJe o~ť~ek prograMU. Klodnou odpovědí na dotaz -LAST STCHR
7- si u~ivatel určuJe, ~e chce .tt zachovang ( až do dol~í z.ěn~
) ten znakov9 generátor, kterg b~l oa obrazovce pted vstupeM do
SET-·UPu. Zna.ená to zároveň, ~e chce Ilit tento generátor pokaždé
auto.atick~ inicializován. dOJde-li k Jeho pojkozen:ť ( napfť~lad
pf'ehrání pfi Load ). To ted~ plat:ť, kd~~ se odpovt < Y >.
Odpoví-Ii se < N ) , zna.ená to, že u~ivatel nev~žaduJe
perManRntnt pfíto.nost -posledního- znakového generátoru. Co
bude Mít v tOM p~ťpadě na obrazovce7Ten znakov9 generátor,kter~
ta• •ěl ve chvíli, kd~ odpovídal no otázku. Pti Loadu se potOM
tento generátor neobnOVUJe. Proč Je toto ofilek 7 Uvedu ptiklad:
DeJMež tOMU, ~e se Jse. po nahrání KOFIGu vstoupil do SET-UPu a
zadal na dotaz -LAST STCHR 7- < N >. A teB Jse. zadal Load a
nahrála se . i VRA" - generátor~ barev, generátor~ tvarO a tak~
generátor spraJtó, co~ Je zároveň i generátor znako pro opačnou
obrazovku. To znaMená, ~e se .i poikodil generátor znak6 a to
zrovna tak ne~ikovně, ~e nevidíM na obrazovce nic než blud~.
VstOUpíM ted~ do SET-UP, čiM~ se Mi obnoví -NAjE- krásná
píSMenka a na dotaz -LAST STCHR ?- Mohu teB odpovědět Y kd~ž
chci, ab~ch ta. t~ blud~ ( nebo pf:ťpadng Ji09 generátor s Jeltě
krásněJiíMi znak~ ) .ěl napofád,
nebo N kd~ž chci rad!i t~
p~s.enka. která teB vid:ť •• OdpOV~M ted~ N. Jenže Já vi., že
tea
budou na pásce následovat saMé vra.k~, které Mi budou tato
píSMenka likvidovat. A o to Já nestoJ~M. Proto, kd~ž ze SET-UPu
v~adnu, hned si ho voláM znovu a zadává., že chci tato píSMenka
per.anentně. Tt.to p~:ťklade. chci ted~ deMonstrovat
hol~
fakt,
že Jední. dotazeM lze odpovědět na dvě věci, což se děJe právě v
to.to p~:ťpadě a kd~ž t~ dvě věci JSou náhodou v rozporu, MusíM
tento dotaz volat dvak~át. V tOM Je ten náj -o~tlek--uživatel
Musí M~slet a to hned na dvě věci najednou. Sa_ozfeJMě Je
paMatováno i na t~, kdož občas neM~slř. Stiskne-li se totiž v
SET-UP "ODu < CTRL ) + < RESET >, natáhnou se do ge~er6toru
obrazovk~ zcela standartn:ť
znak~
( až na CHR$(i) ). Takže
budete-l i zMaten:ť z .ého V91d adu a stane-l i se vá., ~e i SET-UPu
budete Mít .ísto pís.enek blvd~, nezoufejte a stiskněte ( CTRL >
+ < RESET ). Urat.e se ale do vlastního SET-UFu. Po tOMto dotazu
následUjí dal~í tfi dotaz~, t~~aJící se grafické obrazovk~. Opět
lze zadat barvu pozad:ť, dále se zadává záznaMová r~chlost (
STDLY ) a to dvě.! hexadeciMálníMi čísliceMi, pfičeMž se
kontrolUJe. nezadala-li se nesM~slná r~chlost. NásleduJíc:ťM
dotaze. lze provést úpravu ( stejnou Jako po Loadu cel~ho
obrázku ). Proto~e se ne.ů~e začít provádět ihned po zadání ( Y
). začne se provádět až po v~padnutí ze SET-UP a to po návratu
ze SWITCH SCREEN ( Musí se ted~ zadat napf. ~5~ a stisknout
něJaká klávesa ).
obrazovk~

-11Odpov~di lze saMoz~eJMě i odb~vat. stiskne-li se ( RETURN ) Je
t.o steJné. Jak kd!:1b~ t.en kter9 dotaz neexistoval a ignoruje se.
Pti dot.azu -LAST STCHR 7- se KOFIG chová obdobně Jako pti
poslední odpovědi, protože si Ji paMatUje - z toho také v~p19vá,
že to není t.ot.éž co zadání < H ). Daltt. kladeM Je, že
kOMpriMovan9 obrázek si s sebou nese i 1nforMaci o barvě pozadí
( BCOL ). Tu si v!:1žádá uua dotazeM p~i úpravě (Jen kd~ž Je v
obrázku -díra- } •• n~bo Jí lze z~dat v SET-UP HODu. Uživatel b~
t.ento fakt ne.ěl opoMínat, a!>!:! se MU l'Iestalo, že si nahraJe
kOMpriMovan9 obrá.zek s deJ'IIe tOMU bíl'!!)M pozadíM, kd!:!ž Mělo b'!lt
pozadť ~ernt { napfťklad u D~r6zkO s teMati~au vesMtpu b~
tento
fakt půsD~i2 dost ru~ivě ~.

Základní údaJe o prograMU KOFIG - LZR (S) 03.31
Startovací adresa {adresa autostartu
Adresa horkého startu
Ko~ec prograMU -Machine codeKonec prograMU v~etně dat ( f~zick9 konec ,
Poslední adresa kterou prora~ Je~tě v~užťv& ;

Z6klu~nť

ddaJe a
u

Počáte~ni

( lze Jí

produkt~

z6roveň

libuvolně

~iniM&l,í

.CM (

dekompriMo~nť

sturtovuc~

prograM

Q

data)

a.C45D
M~525

12 kB )

původních
MQxi.~lní délka prograMU

( 95X z pOvodních 12

Do X Je zahrnuta

~F1FF

Měnit)

délka prograMU

( 10X z

aBee0
A.B003
A.C4FF
a.D2Ff"

~B

dél~a

&2DA2'

J
včetně

ADR - adresa na které Je nIJQ~& iMplicitní hodnota
DLD - cna i.p:icitnf hod~Dta
NEW - nov6. 'lodnota

IF ?EEK{ADR)=OLD

~HEN

ADR : &BDF5 DLD :

~00

&Bcn:

&14

Toli~:

t.ed~

!{

?GKE ADR.NEW
NEW

~

~C9

" EXH Jen RET

&21

nuhl'lÍvtlcľ

r::!chlost.

prograMU KOFIG-LZR. ?f'l"'Jelltnou práci v6.

v~eM

přeje

kolektiv 'LZR 50ft-. 5 vetker9Mi dotaz'd k prograMU KOF!G-LZR
obraceJte na LuBka Zi"'Merlllanna a ROMana ~t.ece.

se

NHNNN*N~MNMNNHNN*HHNNNNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNMNNNN

LZR Sort : Litevská. 2584 : Kladno -

Kročehlav!:1

: 272 06

****************************************************************
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DROBNOST I

I(

DRUtÉI1U DRl YU U cpe

Tento pfl.p.vek ~ nebude z.býv.t pfipoJanlm
ty, z V,.,
ktefl je.tA v'h.JI .ahu ubezpe~it, fe Jde pfipojit &irok' p.l.t.
drivd (3.5"" nebo 5.25"") od lx40 stop af po 2x80 stop. Z'je.ce
odkazuJin. ~.sopis c"t r~. 1987 ~lsla 5, 6 • 8 kde Je ve tfech
~l~clch podrobn. rozebrAn. probl..atika pfipojanl.
J.k zn~ pod 8ASlCea nejde pouflt druh' hl.v. - n. to nanl
~DOS zaflzan. ' ",. . dv• .afnostil bua otAčet diskety nebo ru~n.
pfeplnat pfipoJenl hlavi~ek, pokud ov~ nechca.e upr.vovat
p~lta~. Z.poJenl Jak Je vid.t na obrázku je vel.i banálnl • snad
aninepotfebuje kOMentáf. Snad Jen Jednu v6c
neMUslte
s.MOZfeJ.A pferu&ov.t plo&ný spoj u disketové Jednotky, ale
.dfete vlofit pfapln.~ do cesty od kabelu z p~ltače do diskové
Jednotky. ".jit.lé Scheider6 pozor
u konektoru Amphanol Je
SIDE 1 SELECT na pozici 35 !!
Pro majitele BOti stopých mechAnik mám typ na čl.inek v
cpe Schneider Int.rnational r~.1987, ' Č.S, Double step kde je
popsáno z.pojani,
které
UMOfňuJe
pfepinánl
40/80
stop.
~teriálov4 n4r~nost je
2x74LS121,
lx74LS02 • p.v- p.s1vnich
souč4stek. Vtip Je v tom, fe namisto Jednoho STEP impulsu dost"vá
dva a tim se posouv4 hlava ob stopu.
R1ch.rd K.ucký

BMEVNt .... ITOR - ORAYAN 43331\ - R6B VSTUP
Pro ty co si pofid11i osobni p~lt.č s. zelený• .anitorem nebo
dokonce pouze s nap"J.e . . a .adulátore. TV signAlu pfedkl'd".
ufitečný návod Jak zl.kat perfektni barevný obraz
srovnatelný s
barevným monitore. za pfedpokl.du, fe vlastni barevný TV Oravan
nebo obdobný z této typové fady (s mofnými drobnými odchylk.mi v
zapojeni, které Jsem v&ak dále nezkoumal).
tlénA podnikavým v&akpfedem oznamuJť, fe je nutno pfekonat
někol i k
ůskall ~
Jsou
.t o
zejllléna
nedostatkové
koll ky
konektoru, který napojuje modul 6 na základnl desku plo&ných
spoJd (v pdvodnlm z.poJenl: nejsou obs.zeny • proto vypu&těny).
Dále Jsou to nedostatkové
&estikol I kové
videokonektory
a
pětikolikové kflfové konektory, které
v&.k lze poměrně snadno
vyrobit (dAle popisuji).
Jinak by cel4 aprava neměl. nikoau kdo umi .spoň trochu
pracovat s p"ječkou a ~ist ve shematach činit potife. Zapojeni TV
• plo&né spoje jsou totif na tzv. RGB vstup pfipr.veny .v&.k
deska ploloných spoJd .adulu 6 neni os.zena potfebný.i prvky a
nanl dof"eno propojeni ~ vstupnim konektorem
a
vlastni
konektor.
Celé zapojeni se chovA tak, fe jednoduh propoji_ spoJ ovac i
&ňdrou výstup
p~itače
s TV RGB vstupem a TV pfijim.č Je

-l.3-

automaticky

p~epnut

na režim monitor.

Postup praci:
1
2
3 4
5

6 -

7 8
9

10 -

z4kladni desku tiAtěných spojd pod modulem G doplnit o
chybějici koliky (koliky konektoru ~. 7 10 chybl)
desku modulu G osadit t~emi odpory 75 ohmd a po jednom
odporu 12k a lk a t~emi kondenzátory 22k do (Teslou)
p~ipravených otvord tiAtěných spojd dle schema
odpojit
a vyjmout z televizoru z4suvku sluchátek,
propojit reproduktor p~imo bez vypina~d a zaizolovat
volný konec odporu Rl03
osadit televizor novou z4suvkou "k~ižový pětikolik s
p~epina~i"
(za cca 13,- K~s)
propojit ko}iky 1,2,3 nové zásuvky stiněnými kabliky se
základni deskou v mi stech styku s
vývody ~.8,9,10
konektoru desky ~ulu G
propojit vývod ~.7 konektoru modulu G s
vypina~em
nové
zásuvky. Druhý konec vypina~e p~ipojit na kolik ~.5
konektoru videa (+12 V) tak, aby p~i zasunuti zástr~ky
do nové z4suvky bylo +12 V sepnuto na kolik ~.7 modulu G
druhý pfepina~
nové zásuvky zapojit tak, aby p~i
zasunuti konektoru se propojily koliky
~.1
a
5
videozÁsuvky
napevno propojit novou z4suvku kolik ~.4 s videozásuvkou
kolik ~.2
zhotovit propojovaci kabel stiněný ~tyfžilový a propojit
konektory tak, aby R,G,B,S signál byt" pfiveden na koliky
nové zásuvky ~.1,2,3,4 dle schema a na koliky zÁsuvky
pofita~e ~.1,2,3,4 respektive a zem
byla pfipojena na
koliky ~.5
oživit RGB vstup

Šestikolikový konektor neni k sehnáni ale lze si jej
z evropského pětikolikul

zhotovit

1 - vyAtipáni. kolikd a jejich opětovným zalitim v rozt.~ich
dle z4suvky pofita~e. Doporu~uji odléváni dentacryl . .
mimo ZÁsuvku po~ita~e
2
rozt~ kolikd odpichnout propichnutim papiru pfilofeného
na zásuvku
3
zhotovi t si cca 4 kotou~e z tuhého pap i ru s ' di r kalili, do
nich zastr~it koliky
4
obvod kotou~d oblepit lepici papirovou páskou,
kterÁ
pfesahuje kotou~e s.ěre. k pájeným koncdm kolikd
5
srovnat kolmost kolikd a zalit dentacrylea
6
vytvrzený. dentacryl vybrousit do potfRbného tvaru, aby
bylo možno pfilofit stinici plechy konektoru
7
pfipájet kabliky a složit konektor
Tentýž postup
kol1 ku.

doporu~uji

i pfi opatfováni

zÁstr~ky

pěti

Jifi Kroutil

kfifového
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Přepínání

CPC

hlav

TEAC

u

TEAC
side

I

select

....~--------..~~~*---------------..
přerušit

J.

&

I.lava
J.

hlava
0/J.

••

J./2

74LS00

e

TUUÝ PAPtR
o
o,-O

.

O~"

DENTACRYL
._,

~

' ~3l
V

STíN CíHO PLECHU
KONEKTORU

\

\

VYPLNIT
B:tLOU ,
LEPICl:
PASTOU

_/

/'

\ ..
LEPJ;:cí .
PAPÍROVÁ
PIi\'SKA

VÝROBA NEDOSTATKOVÉHO KONEKTORU
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R

101

R

102

ZAPOJENi HONEHTORŮ ORAUAN
( STAU~J:i'C:t>

B

Z~SUUHA

CPC 464
(ZUENHU>

W

G~

NOU~

Z~SUUHA

ORAUAN
(ZUENHU>
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K MO»
8
ZAPOJENi KONEKTORU ORAUAN
(NOUr!::)

9
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(SORD), Ing. Richard ~auckg (AHSTRAD). Adresa redakce: 682.
Za SvazarMu, Wintrova 8, 168 41, Praha 6, tel. 34-14-89
Povoleno DVTEI pod evidenčn~. č~sleM 87 886. Cena. 7.58 Kčs
dle čCD č. 1838/282/a6.
Náklad 558 vgtiskó
Praho, červen 1988

