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pfátelé I

V~crnl"

Dne. dostáváte do rukou tfetl" čtslo naAeho ZPRAVODAJE a doufáM,
tentokrát bez zb~tečn~ch prótahó. To Máte konečně Možnost
posoudit saMi. Toto čť'slo JSMe dávali do tisku 15~,B. 1988.

~e

póvodnť'hó

I

I.

PROGRAMOVA SLUčlTENOST
systéMu MICROSOFT MSXl a upraveného MSX_1B/IL

Dpravy, které b~lo nutno provést v originálntM s~stéMu
MICROSOFT MSX v.l, ".Ať' technické, koncepčnť' Q prograMové
rozdtl~s~stéMu "SX vóči s~stéMU SORD-MS. Je zfeJMé že, právě
z
d6vodu koncepčnl"ch rozdť'IÓ nelze dosáhnout Oplnou kOMpatibilitu
s~st'MU, Má-li SORD-MS zOstat ttM čl"M
Je. Popsaná situace Je
Jednou z pftčin, proč některé at~aktivnt prograM~MSX zatť'M na
počttači SORD-MS neuvidt.e. Dosa~en~ stupeň ko.patibilit~Je
i
tak relativn. v~sok~; ze souboru u nás znáMgch progra.O,
dostupn~h a profesionálně ~odnotn~ch progra.O MSX (ve stroJové_
kódu>, Je asi 6." provozovateln~ch i bez Oprava Je pfedpoklad,
~e Oprava_i se poda,.t zť'skat Jeltě asi
2." progra_O. S touto
perspektivou se podtváMe na prograaovbu slučitelnost blť'~e.
U .alého počtu progra.u MSX, které v s~sté.u MSX_1B/IL Jinak
bezvadnl funguJt, se proJěvl" odliAn~ zvukov~ doprovod. Pftčinou
Je skutečnost, ~e zvukv~ generátor v počttači SORD-HS nent
toto~n~ • t~ . . p~edepsan~ pro standart M8X, Má určitá
OMezenI"
(nap~. negeneruje tón~ pod 1. .
Hz a dallt). Až na v~Jt_ky,
nejedná se nedo.tatk~ rulivého charakteru •
. Z aplikačntch progra.ó HSX. ve stroJové.
adVedent a spu.t.nt v počť'tači SORD-MS, nelze
ne~ aplikacI" RESET do BI.

kódu,

po

v~stoupit

Jejich
Jinak,

•

, /

-3Pakov~e. nutno znovu ZQv.st,opera~nť s~stctM MSX, Jak Již b~lo 'v

Minul"_ ětsle ZPRAVODAJE v~vét1lnCl,. V~fJtMkou v úvedItRéM~p6sobú,

,prov~zu JSOU
upravené prográM~ HSX, které s.' Mohou zru~it'
,.ou~a.n,!M stisk.M
obou tlač,ttek SHIFT,
poté se auto.at.iek~
obnovt operačnt .~St.M MSX_1B/IL a lze zavést dalit', 'prograM.

Post~ně bUdou takto 'upravován~ neJhqdnotněJ~t prograM~ HSX.,
Up,ráyené prograM~ HSXJ50U z označován~ pref'ixeM -8,- pfed, názve"
~rógr••u~ Nát6s't velikosti progr.Mu vlive. "prav neni podsto't.n,!,
Opra~Q navte, zaruEuJe tzv.
zpětnouko.potibilitu,
upr,avené
progra.~ JSou, provozavatelnC. i
na počttačťeh MSX. Po' startu
upraven.ého prograMu se nejprve zJistť, zCla Je hostiteleM počťtač'
t~u MSX, nebo SaRD-H5 ~ podle adres~ datového portu, ulo~ené na
adr••á,c;h .""H a •••7H v RAM. (Pro "SX Má datoY~ port ADR: 9BH,
pro -SORD -HS: ~.H).V" p,.ipadl \provozu' 'SORD-M5seModifikůJt
pot"ebn~ rutin~,~ v
p,.tpadl MSX se '-p"eJ-'e p,.tMO na začáte,k
prograMU. Tento zp6sob zaJi~~uJ.,'p"enositelnost
upraYeA,!ch
progra.6 MeX z počttače SORD-M5 zpět na originál MSX. Doporučuje
.e tuto konvenci respektovat od počátku/proY~.nt Oprav, ab~ tre
ťak p"ede~lo MaZn,!!M kOMpl ikactM pozděJi"
"
'-

PrograM'!I YJaz'!Iee 'BASIC ....HSX by teoretick'!l
Měl~
b'!!t
próvozovatelné Ý syllltéMU MSX_1B/IL v~echn'!l. V praxi Je nutno -SGi
, op.t. sMtfit s ur~it9M oMezeniM ve ~vukoYéM d0p.rovodu, pftpadnl i
v9vládacich prycich podle t,oho,_J~ké ,.~tenť<_vQlil, Qu~r
prograMu,. Drobné "prav~ JSou proto občas nutr..t
a
.'Jť
individuálnt charakter.
PrograM'!I
provozovat 'y

HSX,
s~lIIt.hIU

které se - dosud
MSX_1B/1L, MaJt

nepoda"Uo

zavést

a

některé společné, znak~.

pak
<,

VelkoU skupinů tvcH't prograMy' p"eváině starttho dat.a, '1110',
kter'!Jch neJsou dl.sledn41 vyufiván~ slulb~ Bl05
MSX a autof> i
,.eliU "adu pr~r'lI.l., ind~viduálně.
Vznik s'!lstéMově vytttho
.t.andardu ItSX2 a kOMepčně Mot.ivovan,!! :po~adaYek kOMpatibility
pl'OgraM6 MSX1/H5X2, z"eJMI, vedl v'!!voJové pracovntky k MaKi.álnt
s~t_ati'čnosti ,ye tvorbě
prograI!l6", co1 I,IsnadňuJe práci ,pfi
na'ich Opravác~
.

\

-

.

Pro pOčťtač' SORD-4H5' JSou zatl'. nepftstupné prograMy' 'MSX,'
letei-é nap". za svého chodu stránkuJl' pa"':, 'Jsouro~$óhleJtt n~
3. t(b'!ltu, rlf15p. skládaJt/se z ,vl'c.e blokl. YIi strOjOVéM kÓdu,'!
které se postupně do počttače zavádt POltoc:{ kr&tkého zaváděctho'<
progra.u v Jaz!:fku BASlC. ale po svéM zavedeni .'~ ,rel'pk.u,):{ .a
zpravidla potkodl' operačn;ť' prograM v RAM. Shodou Okolnosti právě
t~to pr~ra.y.Jsou, neJdokonale'Jtt
(I, v!:fsqce
at.raktiy~ ~
.a,3:(
charakter spite si.ulátOi'la _":{zn.t ,ne~pro1itod~h9Ch .hel:''' , _
/

\

•

.
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Ppo eventu61nt provoz y .~t••u HSX~lB/IL
upraYOY4n~Jedno\1iY.,t.ento prograM nelze

yer.t .istboYMlq, prograMU ttsX.

'

,

budou' tuto 'progra~
felit, "ecn. novcHÍ

O Op",,"'ch pperdntho .~t.1IU MaX pro provoz na poit~U'
_D-Im
z ppogru6'orsk.ho hlediska' .e' poku.t..
zi'ůat
pHsplvek ad autora óp.. a~ Ing,oPaYla Janka 'z Brna'o 'Ing.Payel
,.Janko zasluhuJe' dtk~ za zkvai i tn••t llP,ograeov.ho ' ~aYent
polt~. SORD-MS.

Je

n~t

na, osta'.tch

Uenech

klub6

SORD'-

ak\lvn. potIOCt pfil
rozltf.nt a pOpularizaci
(,

'

aplikačntch

MlX_t8/IL,
'

,rOfl."",
,

-

,ofi_YAnt .. OpraY6ch

-

y,,",oJi dolit,

-

~Ji technicksch prostfedk6 pro ~tt.

. ,,:,
,"

~tt.u

_2ft. wn.

MX,

.

8ORD-H5

'

ttsX_t8/IL

KLAVESNICr

SORD-HS

------~-~------~-------------~-------~----

OYNd4n~ s~t..,

"SX,J~ co" n.JYtce

ob!lluh~ počttač6;8ORD-MSI

pfizp6.obeno

ZY!:Iklost••

tCTRLl + Ul Id t5l .' ••••••••• o tunkčnt \1,ačttlcci Fl a2 FS
"

tmL] + tSHIFTl + tU al t51 • tUnlcč~t ,'tr1očt'kaF6 ol Fl.
Pult se t.ldttlc•• ·

I:CTRLl+ 1:6l ••• na.'aVuJe GRAF.1IOd

~RE8lTk16vesnice

•
tCTRt.l + t7l .... na."awJ.CODE.1IOd
tFUHCl •••• ~ ~ .,. •. odpOYtd4 k14Y~~C

n.,o pfKhad. .
, na Jin~ HOD
.'' "

I:CTRLl + tRESUl ,.:. o • oj . . . . . . . . ; odpovtd'IcUvne

8REM/

,~,\:~~~,,:

tRESETl + CItII"l

odpOYtd6 kl-ve. . STOP, k\.r' . . .~Yť "JC:" hO"~
do dolttho .Uůu ' t _ kOllbtno~.
' ' . ',' ,

INIERT ,IIEI..,CUfttpJR

kon~rolnt k6d~ JSOU na pozictclt loRD

...

/

DlL k~'roint k6d pracuJ. Jinalč, n.. Ý SDRDu.Nedok4l1i ....,
....k~ Yl.vo od kurzoru, nutno pouti,
CCTRLl + CHl '
,
,

-S-

V uživatelskgch prograMech ve stroJové_ kó'du spodnJ." i'ada
SORD plnJ." funkci klávesnicového ovladače. S~StéMově
MSX_IB/IL pi'ipoJen ki'J."fovg ovladač -1-

kláves
Je
v

odpoJuJe.e ROM BI a MONITOR instrukcJ." :
Id A~ xxxxxxxl Bin
out (6C H),A

PrograMově

PrograMové pi'ipoJenJ." BI a MONITOR zaJistJ.".e instrukcJ.":
Id A, xxxxxxx0 Bin
out (6C H),A
Ing.Ján
Posledni grafickou část popisuJJ."ci
64k uvei'eJnJ."Me v pi'J."~tJ."M čJ."sle.
Pi'ipoJeni

tiskárn~

óprav~

Grečner

v

počítači

a

pa.ěti

Epson k Sordu 1115

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

NásleduJJ."cJ." zapoJenJ." kabelu b~lo ověi'eno na tiskárně
Epson LX-S0 a FX-l ••••
ParalelnJ." pi'ipoJení podle standardu Centronics Je u
tiskáren Epson realizováno pOMocí konektoru AMPHENOL
57-.360. Konektor, kterg Je součástí kabelu Je -saMeček- s
36 kolík~ (prufinovg.i kontat~). Jestliže tento konektor
držíMe kolJ."k~ proti sobě ~ir~J." částí nahoru~ JSou kolJ."k~
(kontakt~) v hornJ." i'adě čJ."slován~ zleva doprava od 1 do 18
a kolJ."k~ (kontakt~) v dolnJ." i'adě od 19 do 36 rovněž zleva
doprava.
fJ."sloyání kolík~ konektoru na zadní straně Sordu y
dalAí. textu odpovídá označenJ." y -Náyodu k použití pro
základní 5estavu s prograMOyacJ."M Jaz~keM BASIC-I-. Kolík~
(kontakt~) na straně Epsonu
JSOU značen~ E~ na straně
Sordu Je použito k značenJ." píSMeno S.
Sl (DSTB)
S2(GND)
S3(Data')
S4(Datal)
SS (Data2)
S6(Data3)
S7(Dat.a4)
S8(DataS)
69 (Data6)
Sl. (Dat.a7)

El(STROBE)
- E2e(GND)
- E2 (Dat.al)
E3(Dat.a2)
- E4(Data3)
- ES(Dat.a4)
E6<DataS)
E7(Data6)
- ES (Dat.a7)
- E9(Dat.aS)

-6-

SII(KKKK)-El.<ACKNLG)
SI2(Bus~)-Ell(Bus~)

Sll(GND) -E2S<ACKNLG/GND)
SI4(GND) -E29(Bus~/GND}
S15 netzapoJen S16 nezapojen
Takto pfipoJená tiskárna reaguje na v~echn~ p~~kaz~ včetně
GCOPY, LIST-PRT:- a LIST-PRI:-.
Vlastni tisk se
provádi
p~ikazeM PRINT. po otev~enl' p~l'slulného kanálu.
JedingM probléMeM Je s~ntaKe někter~ch ~l'd~cl'ch
kódó
chr$(0)
tiskárn~ obsahuJicl' v p~~kazovéM ~etězci NULL. Sekvence
doporučovaná .anuál~ Epson totiž neni použitelná.
trleni se podafilo nalézt v~užit~M standartní
Monitoru POTCH, která v~volá pfíkazeM CALL &1799 vžd~,
tfeba na tiskárnu poslat NULL.
L. Svoboda
PASCAL - návod na

zavedetn~

do

počitače.

VíMe, že fada z Vás Má ve své sbírce prograM .SHP4Tl.S,
pfeloženo do če~tin~ versi PASCALu pro počl'tač SORD. UvádťMe
krátkg návod na zavedenl' Pascalu verze 64Kb do počl'tače. Verze
pro l2Kb se nahraje pfíkazeM TAPE p~i zasunutéM Modulu Basic-I.
1. Nahrát funkcl' TAPE zaváděcl' prograM eMon2.CH, spustí se SáM
a na obrazovce se objevl' ~ipka a znak kurzoru
2. Zadat E(e) na obrazovce se v~pl'~e EDIT fro.:
3. Zadat S ••• (H) <RETURN)
na obrazovce se v~pí~e S ••• a postupně zadáváMe:
<RETURN)
3E
<RETURN)
01
(RETURN)
Dl
<RETURN)
6C
<RETURN)
63
<RETURN >
<RETURN)
.1
,CTRL Q
opět se v~píle ~ipka a značka
kurzoru •
4. Zadat G v~p~le se GOSUB TO
5. Zadat 8 ••• <RETURN)
6. Začne se nahrávat prograM MSHP4Tl.S.CM
7. po nahránl' se v~pl'.e dotaz TOP OF RAM
zadat 55... (dec) <RETURN)
8. Dotaz se Y~pl'~e Je.tě 2x •••• 2K <RETURN)
9~ PrograM se spustl' sáM.
Dále postupUjeMe podle Manuálu k Jaz~ku PASCAL.

'D

,
-

,
/

\

..

I
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P- editor návod

-==-======-====

P-Editor Je'Jednoduch9 prograM ve strOJovéM kódu uMo!řluJ1"c1"
re!iMu GII obrazovk~. POMOC( P-Editoru l~
co se veJde_ do obrazovk~. P-Editor nen1"
v'9konn'.!fM prograMeM, vle závis1" na Valt likovnosti a tTpělivosti.
;VťMe,. :1:. se nejedná o nov9 prograM. Ale
s Mo:l:nost1" kop1"rovánť
pbrazkÓ p1'es tiskárnu a s Mo!nosti' Jejich úprav pOMOC1" KOFlGu, o
n"! J'Saie psal i Minul e '0 Jistě vzn ikne pot1'eba, něco
sáM
~~na.olovat·. Proto si M~sl1" •• , že nebude' tkodit
budete-li M1"t
návod k P-Ed i toru pěkně po ruce,'
~r~lit obrázk~ v
nakreslit Y~echno

P-Editor Je napsán ve strOJov~M kódu, J~ ~ctc nutné jeJ_
nahrát p1'es funkci TÁPE. P-Editor se načte a spustí, zároveřl se
provede lnicializace obrazovk~ do režiMU GII. Na obrazovce se
obJevl' na spodnl' t1'.t;ině panel TYP-l
123456
)C)()()()(M

78QWER
MMMMMM

TYUI
MXXX

[ZOOMl
[FAST1Y

C
Ca

C
Cb

C
Cc

[
[
[
[
[

[

[
[

C

C

C

[

(

[
[
[

[
[

V Ml'stech naznačen'.!fch HMM JSou znázorněn~ Jednotlivé barv~. V
Y Je zn6zorn'na právě aktuálnt barva lCurzo'ru •. T1'i sloupce'
Pd 8H8 anocl'ch znázorňuJI' okoll' kurzoru ve zvětlenéM tvaru pro
'.noi~1" kreslenI'. Kurzor Je reprezentován
čtverečkeM,
kter'.!f J.
,uMl'stěn v p1'ťslu~n.M Mtstě ve v'.!f1'ezu i na obrazovce.
,
Prvotnt tvar kurzoru Je abc - tento tvar reprezentuJe t1'i
znak~ vedle sebe,
Jak Je znázorněno i v panelu 1. POMQct
tlačttka ·C· lze p1'eJtt na panel TYP 2:
M:istoě

GX.....
GY"'•••

ex... ••

ey- ..

Y ostatnl'M dtto panel TYP 1

,

/

Tento panel uMoiřluJe pou!t~Qt ~ťselné zobrazenť pozice
kurzoru.Sou1'adnice 6X a GY JSou gTafick9Mi soufadniceMia ex Q
ey JSou znakoY'.!fMi sou1'adniceMi.

,/

I

/

°T~o sou~adnice

se

Měnl'

zároveň

s

poh~be.

kurzoru.

~StiskneMe-li tlačl'tko ·Z· provedeMe z&.ě~u kUrzoru za

Tento kurzor Má tvar pouhého
M~.to - bod, kter9 Je aktuálnl'.
t~~

k~íiku,

kter9

p~íMO

Jin9
ukazuje na

StiskneMe-li tlačítko <SPACE > Je zobrazen Cel9 pracóÝní
prostor P-Editoru. Takto z6stane zobrazen ai do dwlfiího po ... elu.
,

StiskneMe-1 i tlačítko <RETURN> Je zvolen reiiM HOLD (ZOOH .se,
na HOLD, nebo b~l-li HOLD zMěnl' se zpět na norMál ZOOH) a
kurzor'Je reprezentován pouze JedniM čtverečkeM. V části panelu.
se! zachová právě kreslen~ ót"(ar. Tento ótvar velik9 BxB bod6 Je
Motno st~Jně, Jako d~l've bod po bodu zakreslit do pracovnl'ho
prostoru.
zMinť

o

o

StiskneMe-l i tlačítko ·S· Je zvolen reliM SlOW . (FAST se
ZHnl' na SLOW, nebo b~lo-li zvoleno SlOW Je zpět FASl>. Tl'Mto
reiiMeM se Měnl' st~l poh~bu.kurzoru. Bliifil' viz. seznaM.
Poh~b kurzoru Je
realizován pOMocí tlačl'te~ se fiipkaMi.
Pouhg posun vosách Je realizovcn stiskeM saMotného ~lačítka.
Pokud toto tlačítko stiskneMe společně s <CTRL> Je poh~b podle
SlOW/FAST r~chleJfil'. Stiskne-li se <SHIFT> a fiipka Je nakreslen
!lod V barvě nastavené na panelu a proveden pO!iUV o Jeden bod.
o

Nastavování barev se děje poMoCl' 'tlačl'tek v~JMenovan9ch v'
panelu nad XX)()(X)(. Stisk tohoto tlačítka zapífie bod a z.ění
barvu v panelu na zvolenou barvu. P-okud stiskneMe <SHIFT> a
'tlačl'tko zapl'.e se B steJ09ch bod6 najednou. P~i stisku <CTRl> a
tlačítka zMěníMe barvu pozadí (BCOl).
Tabulka t~p6 poh~bu pfi ZOOH
,=============================
SlOW
tipk~

,

(CTRl)+f;ipk~

pl~nule

o bod

o B bod6 v X
o 1 bod v Y

pl~nule

o 8 bod6

o bod

I

>',c. \

-9~,

T:abulka t~pó poh!:tbu pi'i HOLD
=_===a======================
SLOW
Aipk!:t

.,

(CTRL)+.ipk!:t

FAST

o e bodli v X
o 1 bod v Y

o 8 bodli

o 8 bodO v X
o 1 bod v Y

o

e bodO

:>'

:,'i:',;,,"_ledni Mo'!nost nabizená P-EditoreM Je záznaM nebo
~7_)ta;naMU._ Do tohoto re'!iMu lze vstoupit <SHIFT>+<RESET)
ť~\;'\"P'Q'sti.ku SHIFT + RESET
",~;~'~razéno nÁsleduJúi "ENU:

Je

provedena

v'!!l_ěna

pf'ečteni

obrazovk!:t

a '

1. Read pieture
(pf'ečteni obrázku)
2. Save pieture (nahránt obrázku)
3. Save pietur. for Basie - G (nahráni pro BG)
4. Verif~
(ověf'eni nahrávk!:t)
S. Erase pieture (s_azáni obrázku)
činnos,t

voliM.

čísleM

+ (RETURN)

1. READ PICTURE

==_========1====

I

P;Éditor se zeptá na J_éno záznaMu; toto JMéno Je Mo'!né zadaot';
nevl'..-li stiskneMe pouze <RETURN) a pf'ečte se prvni zázna'M,.
, kter'!!l Je na p&see. Po načtent se vráti do "ENU.
, 2. SAVE PICTURE

===-==-========
Po zadáni JMéna se
zóznaM~:

nahraJe

J M é n o .GC.V"
J - é n o .GP.V"
J _ é n o.GN.V"

obrázek

na

Magnetofon,

Jako

tfi

barv~

pfedloha
bsazent obrazovk!:t

T!:tto Je ted!:t nutno čist v prograMU OLD:OLD:OLD a obrazovka
b9t v re!i_u GII (CTRL+R).

Must

.:5. SMIl; PICTURE FOR BASIC-G
1

...=-=-=-=======~==========
P-c,zCldánť JMéna

nahraJe obrázek v podobě v9tvoru BASICu - G.

4.;VERIFY

_.=;=_=r====-:

. ',.. P·... ovádl." poi:Jhé VERIF.Y zúznaMU nn Magnetofonu 's obrázkeM
'v

paMěti.

5. ERASE PICTURE
.~.===-=========

Provede SMazání pracovní oblasti.
Návrat do režiMU kreslení z "ENU Je

TABULKA BAREV
BARVA

opět

ptes <SHIFT)+(RESET)

TLAčfTEK

trSLO

TLAčrTKO

-------------------------------------------------------------; žádná barva
, ~.rná
.elená
svitle zel.ená
tllClvi Modrá
světle Modrá
t_v' červená
fialová
~ervená

svitle červená
tllClvi žlutá
svitle ;!1 utá
tllClvl!'zelená
'r6!ová
AHá
bilá

...

•

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4

R
T
Y

5
6
7
B
9
1e
11
12
13

U,
I

15

Q

W
E

I

,.
.: ' ,í

1,4

======~======.=.==================.===._======

__•••c ===••••••

I

I

.~

...;"
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Vf ZVA v ý ~ V A V1 Z VA
Do retlnk t:.1? se ncíM dostt,l Cl už i \,Iotel skcí

k COS DUHA (kazetol,/9

a nadmíru

užitečn~

operační

soubor

s~stéM).

prograMů

pro

p1'l'rUčkt\

Soudě

počítač

SORD MS. V teKtu v!ak není zMínka o autoru
(nebo autorech) tohoto

operačnťho s~stéMU.

_'cídólle ted!;! tv6rce COS DUHA, ab!;! se s náMi
píseMně

spOjili

p~es

redakci zpravodaje.

KR Sord 6.2.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

-

..

,

-12-

CENTRONICS - 8 BITO NA CPC
Jak známo na~e počitače maji pouze 7-bitový Centronics port.
,Firma AMSTRAD sice u~etfila na každém počítači asi
1 GPB,
ale
nepotě~ila uživatele, ktefi nejsou odkázáni na množinu ASCII, což
je bohužel náš pfipad. (Ach mistfe Jene ••• ).
Na~těsti
se fešeni
vždy najde a u' nás jde vcelku
o
jednoduchou úpravu. Musi se pferu~it jeden spoj a napájet jeden
vodič. J~ tfeba postupovat opatrně, aby nedo~lo
k úrazu obvodd
uvnitf počitače.
V žádném pfipadě nepouživejte pro
pájeni
transformátorovou páječku!! I
Nejvhodnějši
je
mikropájka
s
regulovatelnou teplotou.
Postup úpravy:
1/ Po odšroubování všech šroubd zespoda počí tať:e jemně
obraťte
horni stranu nalevo
pozor na spojovací membránu
spojujici klávesnici s počitačem. Doporučuji pracovat na prázdném
většim stole.
2/ Nyni mt1žete pferušit uzemněni datového vodiče 07 u vý<;ot.-.pu
Centronics. Je to pl"i pohledu zezadu de''/átý vývod zpraval. Ne_Jlépe
pl"eru~it uzemněni jemným šroubovákem co n~jbliže
konektoru,
ale
tak, aby zbylo misto pro napájeni náhradniho vodiče. Poté co jste
pfesvědčeni, že je uzemněni
pferu~eno
zkontrolujte zkratmetrem
zda tomu tak skutečně je - pfedejdete tak infarktovým stavdm pl"i
pózděj~1 kontrole.
3/Pakliže je v~echno v pol"ádku,
mdžete pájet.
NejdI" i ve
ocinujte m1stečko,
ktéré zbylo po pl"eru~ení.
Potom napájte
vodič
(nejlépe slabá licna,
ani dlouhá,
ani
krátká,
tak 'aby
dosáhla na vývod 12 obvodu 8255 shora)
a zkontrolujte zda pl"i
pájeni nedo~lo ke spojeni se zemi. Potom napájejte' (pájejte co
nejkratši dobu) licnu shor'a na vývod 12 obvodu 8255 (viz obr.)
což je PC5, který je použit pro výstup dat na magnetofon nelze
tedy současně tisknout a nahrávat na magnetofon.
4/ Za~roubujte zpět klávesnici a je hotovo.
tuto úpravu je
5/ Je hotovo pouze z hardwarové stránky
výpis
BASICovského
tl"eba podpofit programově
pfedkládám
prográmku,
který je tl"eba spustit vždy pokud budeme chtit
využivat výhod 8-bitového Centronics portu.
6/ Pl"i této pl"iležitosti bych chtěl varovat majitele tiskáren
NLQ-401 a Seikosha SPIOOO-CPC, které nemaji 8-bitový Centronics
port implementován, takže celá úprava je pro ně zbytečná. U
majiteld NLQ~401 je situace je~tě hor~1 tim,
že nemaj1 možnost
definice vlastn1ch znakd (download) což tisk če~tiny když pl"1mo
nevylučuje (v~echno nakonec jde), tak alespo~ maximálně ztěžuje a
zpomaluje.

/

I,
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};.~-:---- PrOQr""ve osetreni CENTRONICS 8-BITu - - - - - - - - -

i, :~,.).

'·40

f2-PEEJ(CleBDF2hf3=PEEJ(C.BDF3)

,

50 I1EÍ'IORY HIl'IEI'I-24adrpacrH1Í'lEt1+1 - ' .

'" .

60 ,alo..,.-RIGHT$UHN$(adrpac,14) ,B) : ..~i9~,..LEFT$ (BIN$'.drPac,16) ,8)
',70 alo..,-VALC".X""'.low$) 1.~i9~=YAL~1J.X""'""ig~$)
90 POKE leSB04,0:POKE .SDF2,.lo.... POKE leBDF3,'.t1igh
90'"
' :
'
100 FOR adr.s ....adrpac TO,.drpot...22 ,.

READ hodnot ..
I F ~odnota...BDF2 THEN F'OKE t1.dr"a,f2 ELSE
IF hodnotaa .BDF3 tHEN POKE adreH,f3 El-SE
PQKE'adresa,hodnot.a

110

, 120

.

130 NEXT
",140
150
160
.170

•
,MODE l:LOCATE 11,8: PRINT "CENTRONICI;> ~BlT"INEW
•
DATA 203 , 127 , 40 , 8 , 6 , P , 245 , 62 ~ 32 , .237 • 121 ,
241 , 205

180 DATA .BDF2 • leBDF3
190 DATA 245 , 6 , 246 ,

200

175 , 237

- 121241., 201

210 ~ND

A Umto prográmkem si vyzkouA.Jte 8-bit.ll:

16"

PRINT .8, ~'TEST ";
.
20 PRINT .a,CHR$(27); "K"JCHR$(6) ; CHR$ <O) ;
30 FOR i ... 120 TO 135:PRINT .8,CHR$(i);INElCT
40 PRINT .8," 8 BITU !"
50 END

"-

Richard K.aucký
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SraUka v Turbo Pascalu nOl CPC 6128

Fir. . Borland nedodlvl s TurbOPascOlle. pr~ systém CPI" !ldné grafické
procedury. Pfnto .III6! . . . i v piSCOllAlktch ,progr.-ch J'1tdnodule vyu21t vtechny
grOlHcké a zvulcove lICI!nosti nalaho CPC 6128, podobně/ jako ve vestavlne.
BASICu. Jak ' na to si uk.U_ na nlsleduHc1.pftkladu. .
,'. '.
.
Chc ... vyt. vofit proceduru PLOT pro zn'zornln~ bodu o soufadnic1ch x a ~. V
p_ti RAM je ulo!en tOlk zvant fir_MOV" blok 'kokO. Tyto s!coky .. vedou ' ,na
pfi.lutoé rutiny ve !!Podntm ROMu. Vnde. pftptldu je skok ntl HrCllwarovou
rutinu aRA PLOT AJSOLUTE ulo!,en nOl adrese IBBEA •.. D.tme-:-U do registrO DE'
hodnotu II a do registrO HL hodnotu 'y a provede.e ''instrukci CALL IBBEA, ni
obr.az.ovce se objevt bod u' soufadnic:,elli , x .. y.'
, V CP/" plus je vlak fir.",arov., -blok skokO a.1st'n v -banku O a nant proto
jednadule pf1stupnt z naleho progriUllU, proto!. TPA je v banku 1. BIOS' v CP/tf
plus ale obsahuje funkci t!. 30 -USERF 1tter.i ...a uJi_U pfepnut-t bankO.
Ztlvola-/ tedy tuto funkci a jOlko inline' .pOlrOl...try zadl... _dr.sav. fir_erovéal
bloku skokd. V/CPC 6128 . . USERF adresu IFCSA. Progra.. pro plat 200,300 bude
tedy vypadat t a k t o : '
.
,
LD
LD
CALL

DW

DE, 200

HL 1 300

IFc5A
'tBBEA "

-

,Pr_aCeduru v TurboPOlssalu cad!eme potom deklaroval nasledujtctm zpdsobem:
Procedure Plot (x,y:integerl;
begin
LD HL, (yl
inline ($2A/y/
[ LD DE, (x.)
$ED/$SB/x/
$CD/$FCSA/
[ CALL IFCSA
[ DW' ItSBEA "
$BBEA I
I
end;
NOldeklaruj&ftle si ttmto zpdsobem'da14t ' Vi grafické procedury:
Procedure Dr,,,, (x,y:inlegerl;
begin
inlin. ($2A/y/$ED/$SB/x/$CD/$FC5A/
$BBF61
end;
Procedure Mov.XY (x,y:integerl; I
begin
inline ($2A/y/$ED/$SB/x/$CD/$FC5A/
$BBCOI
end~
Procedure Fill (in~:bytel;
begin
inline ($3A/ink/$21/$FA6A/$11/$BO/
$CD/$FC5A/$BDS21
and;

~ -'

I

-15A nyn1 •• mOfeme pfesvldeit 2e procedury funguj1 nasleduj1c1m programkem:
Begin
ClrScr;
Plot(40,SO); Draw(590,SO); Draw(320,3SO);
Draw(40,SO); MoveXY (320,100);
Fi II (1)
End.
Takto poměrně jednodule jsem si nadeklaroval dal11 procedury a funkce pro
ovladan1 textových oken, změny módO, ovladan1 barev, zvuku a vlechny grafické
procedury a funkce. Programy v TurboPascalu pak mohou plně vyu21t v4echny
mo2nosti poeitaee.
Frantilek Langmaier
Pozna.ka: ·Softservis sice ji~ ma k dispozici Graphics TQOlkit i Toolbox,
tohoto druhu nikdy neztrac1 na pfitaflivosti.

nicméně pf1spěvky

pAENOB

TEXTOV~CH

BOUBORO BEZ RB 232c

Pfedem je nutno zd~razni t. že se jedná o pfenos pouze ASC.'. I
(text, zdrojový text, programy pod CP/Ml.
Firma Maxim uvedla na trh dva obvody MAX 232 a MAX 233, které
jsou pfitažlivé pfedev~lm tlm, že potfebujl pouze jedno napájeci
napěti SV na rozdilod známých 1488 a 1489. Oba
obvody se li~i
cenou (MAX 232 je o deset DEM levněj~i, ale potfebuje 4 externi
kondenzátory 22 uF - MAX 233 se bez nich obejde), jinak Je Jejich
funkce stejná - 4 TTL/RS232c vstupy/výstupy DTR, TxD, RxD, CTS.
1987, str.
V článku Seitenwechsel (časopis c't č. 8, roč.
168-174) najdete podrobnosti o pfenosu mezi CPC a PC 1512, Atari
fady ST - prostě počitačO, které maJi standartni seriové rozhrani
'RS 232c a k němu komunikačni program. Soufásti flánkuJe nejenom
pfipojeni k CPC (to Je banálni pfipoJeni Centronics port CPC MAX 23X - RB 232c druhý počitaf). ale hlavně komunikačni program,
který umož~uJe tento transfer. Je v dokumentované zdrojové verzi
(assembler Z80) pod operačnlm' systémem CP/M+ nebo CP/M 2.2.
Program umož~uJe nastavit pfenosovou rychlost a~ do. 19200 Baud a
Je možné Jej upravit i pro Jiné pofitafe pracujic! pod CP/Mo
soubor~

,

Richard Kaucký
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1.0 . . . . . ~NC
1.1. . . • . . . BUSY
1.2-1.3 . . . NC
1.4 . . . . . . CND

\

I

11· Cllla. ·

\
40

f

I

8255
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1.

1.2

~
PRINTER POR2j
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shora.
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