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A J. t.u ••• 
-~--------

Vá~.n~ p~át..l. ! 

Ano, J. t.u t.~.t.:t ročn:t1c zpravodaje SORD. Bohu~el se ná. 
nepoda~i1o pro .. adit·sa.ost.at.n~ zpravodaJ v.novan!!! pouze SORDu 
i kd~~ JSIIfI se dOIlll:tvol i, ~. b~ t.ak oba kl ub~ SORD i 
SCHNEIDER z:tskali vic. prost.oru pro info1'MOVáni sv~ch U.nb. 

'Al. Yěf:t.e ~e i Y let.04n~. roce bud •• e společně -Y~cházet.- k, 
pln. spokojenosti člen~,obou klub~. 

A n!:fn~co Js.e pro Vás pfip1'QYi1i. člsla v let.olnlM ro!n-:tku 
b!:f Měla pfiná4et prQYidelné infor.ac·. z klubové činnos~i, 
inforMace z oblasti hardweru i softw.ru, pf:tpadn. dal.~ 
zaJ:tMOvosti ze světa v~početni t.echnik!:t. NeMUSi. Jis'ě 
zd~raz~ovat, ~e obsah zpravodaje Je do značné .~r!:t závlsl!!! na 
Vás v~ech. Na VaAieh pf-:tspěvc~ch .• Proto pUt.e aC Ji~ na MOJi 
adresu, nebo na adresu klubu. To snad pro začátek stač:t, 
p~eJi VáM hodně hezk9Ch zá~itku u poč~tQče SORD a n!:tn~ Ji~ k 
obsahu dne~n~ho č:tsla. . 

Ing.Pet.r čihula 

První pf-~sp.vek Je z oblasti softwaru. 

PCsi.u14 

Pf-i dlouhodobé práci s počitače. Jse. n.b!:fl spokOjen se 
stále svit:tci ob1'azoYkou, zvlá4tě ve chy~l:tch,kd!:t J" •. S« 
věnoval Jiné činnost.i. ZeJ.'na u televizor6 Je nepf'tJ&Mn. 
blikán~ obrá.zQvk~ na kraji zorného pole oka. PrQgra. PCsi"';14 
pro počitač BORD.5 tento nedosta.tek ěást.ečně odst.raAuJ •• 
Ulo~en!!! Je ode adres!:t 715Fh, ted~ v bůfferu pro ZYukQV9 
genltrátor. V9hodou Je, ~e nepf'eká~:t 'f'eba TASWORDu nebo 
EDTASHu, se kter~.i spolupraCUJe. nev!!!hodou Je o.ezltn:t 
pou~i t:t zvukového gener,át.ou.' Pfel·o~i t Je J vtak M62 •• e· na 
~terékolivM:tsto v paMěti. Pf:ttoMnost prograMu v pa.ěti 
poznáMw podle pozice kurzoru po stisku kláves!:t <RETURN). 
Kurzor Je posunut o Jedno M(StO doprava. Pokud Jednu Minutu 
nepracuJe.e s kláv.snic:t,' prograM pf-epne obrazovk!:t, , a 
viditelou SMaže. T:t. Má .. obrazovku t.avou. Stiskne.e-li n~ni 
kteroukoliv klávesu, uschovaná obrazovka se zobraz:t a J. 
Mo~né pokračovat Y práci. Stisknutá .klávesa Je uznána 
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Jako platn6. K16y.sou RESET obrazovku pouze aktiyuJ •••• Pokud 
chc ••• činnost progra.u blokoyat,zad6.e POKEW &7.53,& •• 2E. 
Znovu aktivovat lze p~tkaz •• CALL &715F. P~i p~.kladu EDtas •• 
MU st •• zak6zat kontrolu uMtst'nt p~.kladu. . 

I.U 
715F 
715F 3Et. 
7161 3243,. 
7164 21FC1. 
7167 22D372 
716A 217171 
716D 22537. 
7171 C9 

7171 3A2B7. 
7174 .6 •• 
7176 AS 
7177 2S.6 
7179 3E •• 
7178 32437. 
717E C9 

717F JA43,. . 
71S2 86JC 
71S4 AS 
71S5 C. 
71S6 CD7611 
71S9 CD2EIE 
71SC CD9313· 
71SF CD31.E ' 
7192 219971 
719522537. 
719S C9 

7199 JA2B7. 
719C .6 •• 
719E AS 
719F 2 .. 7 
71Al DB5. 
71AJ C87F 
71A5 2 .. 1 
71A7 C9 

•• 1 •• p ••••••••• _========== •• = •••• ===.=.= 
•• 11. l (c) "ulSolt 19S6 
.112. p PC"iMu14 
•• 1J. ,=.==.=.~.===========.========~=== • 
•• 17. .RADIX 16T . 
•• 1S. DRB 715F 
•• 19. LD A,. 
..2.. LD (7.43),A 
•• 21. LD HL,l'FC 
•• 22. LD (72D3),HL 
•• 23. LD HL,RESTR 
•• 24. LD <7.53),HL 
•• 25. RET 

,nastav čas 
,na nulu 
;urči rutinu 
,kurzoru 
;nastay vstup 
,prograMu 

•• 26. ,---------~---------------
•• 27. RESTR LD A, <7.2B) ;b~la 
..2S. LD B,. pstiknuta 
..29. XOR 8 pklayesa ? 
•• 3 •• · JR Z,CASTES ;neb~la! 
..31. LD A,.. ,ěas nastav 
..32. LD <7.43),A pna nulu 
•• 33. RET ,a y~skoě 
•• 34. ,-----------------________ _ 
.8JS8 CASTESLD A, <70439 pěti ěas 
0.J6. LD B,60T ;čas p~ed tMOU 
0137. XOR 8 ;u! bude tMa? 
..JS0 REt NZ 'J.ttě ne,y~skoč 
•• 39. CALL 1176 ;zazyoň 
•• 4.. CALL .E2E ,y~Mě~ displ.J 
•• 41. tALL 1393 pSMa! displeJ 
•• 42. CALL 8EJl ,p~epni kurzor 
•• 438 LD HL, TMA ,nastav adresu 
..44. LD (7eS3),HL ,p~i TMA 
•• 4S. RET ,y~skoč 8.46. ,---------________________ _ ..4,. TMA 
"4S. 
•• 498 
•• S •• 
..510 
•• 52. 
•• 53. 
8.8548 

LD A, (7.2B) 
LD B,. 
XDR B 
JR NZ,UKAl 
IN A, (58) . 
BIT 7,A 
JR NZ,UKAZ 
RET 

,ěti ke~ . . 

pb~la k16yesa? 
pb~la' 
;čti ke~ RESET 
,b~l RESET ? 
,b~l. , 
,neb~l RESET 
aniKEY 
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71AS CD2EtE 
11A8 CD31.E 
71AE 3E •• 
7180 32437. 
7183 217171 
7186 22537. 
7189 C9 

•••• 
CASTES 717F 

\ RESTR 7171 
UKAZ 71A8 

,-.ji' 

"551 J --------------------,------
1.561 UKAZ CALL .E2E ;ptepni displeJ 
•• 57. CALL 0E31 ,i kurzor 
•• 5S. LD A,0 ,nastav čas 
..59. LD (7_43),A ,na nulu 
..6.. LD HL,RESTR ,nastav adr 
•• 61. LD (7.53),HL ,pro svitlo 
.062. KONEC RET 
.0630 EHD 

KONEC 7189 
TMA 7199 

Petr Musil 

A n~ní zase něco z oblasti hardweru. Násled~Jící článek náM 
zaslal Ing. Josef Soukup. 

SORD M5 - doplnlk k paMlti 

Mnozí z ufivatelO tohoto funkčně v9borného počítače si 
aMatérsk~ potídili doplňkovou paMě~ 32k8, Jako náhradu· za· 
fireMní Modul EM-5. Není saMozteJMI dOvodu proč b~' t~to 
paMlti n.Měl~ plnit' svoJi funkci. Leč p~ece JenOM se ObJRVil· 
drobn9 zádrhel. V ntkter9ch ptípadech t~to aMatérsk~ 
zhotovené paMěti zdánlivě zlobí. Naptíklad ve hte ~8UDIč· 
(pOvodně -PYJAMARA),kd~ některé poh~buJícť ~e obJekt!;l za sebou 
zanechávaJí ·stoP!;l-, Je2 postupně 'zcela znehodnotí obraz. 

Co Je ptťčinou ? V9robce, z~eJMě z ~sporn9ch dO~odO, 
poufil do Modulu EM-5 Jen 4ks DRAM 64kb, které zapoJil tak,!e 
Je v!;lu2ívá postupně pOl a pOl, tJ. neJprve se zapisuJí (nebo 
čtou) první čt~~i bit~ dat. a poté druhé čt~~i bit!;l. Vznikne 
ted~ nutná časová prodleva v činnosti CPU. V, .Modulu Je 
zákaznick9 obvod, kter9 takovou činnost uMo2ňuJe. Ten kdo 
iMpleMentoval hru PYJARAMA pro SORD M5, Mll zteJMě k dispozic 
originální paMěťov9 Modul a neMohl tulit,co se MOte stát (ale 
steJně to b!;ll likulka I). Jak z toho ven? 

Je dVOJí ~etení I buM Jednorázové, tJ. upravit hru 
Jednodch9M poukováníM, co! není zrovna. neJeplí ~etení z 
dOyodO p~enosnosti hr!;l (her) Mezi u!iva~li, nebo provést 
Jednoduchou hardwarovou ~pravičku. Toto druhé ~elení o.dtitraní 
podobné nedostatk~ trvale. 
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Z principu póvodnť EH-5 v~pl~v& než&doucť nutnost čekánť 
CPU, než bude proveden postupn~ zápis nebo čtenť. Tato 
prodleva nenť nutn& u aMatérsk~ch v~robkó, a( s DRAH nebo 
BRAH a t~to JSou proto r~chleJ~ť. Tato prodleva p~iná~ť pro 
Jedno čtenť,nebo Jeden zápis cca 400 ns a stačť Ji tedy JenoM 
dodatečně pHdat. F'oužiJete Jednoho obvodu SN4121, kter~ 
vhodně nača_uJete. Viz obr&zek. (Pozn. doporučuJi polsk~ 
UCY74121, kter~ Je lep~ť než TI). 

Pou!iJete Malou destičk~ s pfťM~M konktoreM, sběrnice, na 
ni! naMont~Jete uvedené tfi sOučástky. Tento MiniModul' 
v pf.ťpadcl potfeby zasunete do roz~ťl'enť sběrnice Va~eho H-S. 
Bude taM tedy zasun'uto současně = Modul BASIC, Modul Va~ť 
32kb paMěti a Modul zpožděnť. Nenť-li nutné, neMusťt~ tento 
zpožBovacť doplněk použťvat trvale. Bez něJ Je totiž Va~e 
hOMeMade paMě( rychleJ~ť, než fireMnť, o čeMŽ se Móžete velMi 
snadno pfesvědčit testeM ve SMyčce. -
AutoreM tohoto veleJednoduchého doplňku Je Ing.Josef Soukup. 

r: , 
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101 11 

B 

MREQ ~ Cl . ~T E: 
E::I Al Q ":"828 I 

R15 r:: 
Q 1 ď - -- B -

-819 " B--A B 28 

UCy 74121 

,;:,,-'. 

tÚ ""t' 



-6-

ELA 
aneb 

Novoročnť deliriuM •••• 

Na Nov'.!l rok se stávaJl' často velice zaJ1'Itavé vlci. ICeditel se 
potká pod stoleM s topičeM a začnou si t~kat, věf-itel' odpustl' 
dlu~nl'kovi procenta, sličná sekretáf-ka dá d~chodci •••••• facku. 
A~ budete i V~ letos očekávat rok 1989 a Vát kaze(ák,ELTA bude 
zase zlobit~ co~ nebude poprvé (vzpOMenu z letolka alespo~ pár 
p~l'pad6, kd~ JseM dťk~ něMu letěl z k6~e - uMazávánť [ll, ulo
Mená sl'(ová 1~6ra, zlOMená klávesa START, vakl na zdl'f-ce HIC, 
zoxidovan'.!l •••• ), bude asi neJleplť po vzoru star'.!lch pirát6 
trestat za zradu setnutou hlavou. Setnutá hlava Je zde pOJeM 
p~eJat'.!l, proto!e M~ ,nebudeMe sekat hlavu Mazacl', ani 
reprodukčnězáznaMovou, ale tu část, kde se nacházl' srdce, čili 
trafo+repro. Takže 15 chutť do toho a polovičnť kazeťák Je hotov. 

o A pro t~, co MaJl' c.hladnou hlavu, ,zcela reáln!!! návod, Jak 
zhotovit ELU, neboli Mikrokazeťák z ELTY. 

K HoperaciH potf-ebuJeMe l pilku na kDv, lepidlo na uMělou hMOtU, 
Metr, ~áJku, olověné srdce, ocelové .val~ ~~eleznou ruku. 

Celou ELTU rozebereMe, z hornl' cásti odlroubuJeMe Mechaniku, 
počl'tadlo a reproduktor, z dolnl' transfoMátor a konektor pro 
sťťovou 1~6ru. Pilkou na železo si Vyrobl'Me tf-i dťl~: ' 

l/od kláv.es k páté dl.'rce za počitadleM 
2/od ~ dťrk~ a! 15MM pf-ed'konec kazeťáku 
3/poslednťch 15 •• délky , 
( SteJné dťl~ zhotovl'flle i z části spodnl'>. Dl'l 2 v~hodl'Me, 1 a 3\:;1.,~.~: 
zarovnáMe a slepťMe k sobě, reproduktor nahradťMe _algM 
sluchátkeM, ,sť(ovou I~Oru pf-ipáJťflle pf-ťMO k transforMátoru, 
nainstalUJeMe počťtadlo, MeChaniku, trafo a uzavf-eMe spodnl'M 
dťleM. A MáMe-li kliku, ELA (vzniklo VyJMUtl'M T steJně Jako kusu 
kazeťáku) opravdu hraJe a Je podstatně Menll'. 

P.S. 
Hlava Mne u! nebolť, a proto vytVOf-ťM tec"hnickou dokuMentaci, 
která bude od 1.1.1989 k disozici v knihovně. 

(c)1988 BABAsoft Petr BLAHA 

Literatura: 
[1) technick'.!l zpravodaJ Sord+AMstrad 602.Z0 ,1/1987 
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A n~nť inforMace z činosti klub~ a to činnosti klubové knihovn~ 
která Vás, Jak ptedpokládáMe, zaJťMá neJvťce. článek napsali 
autoti knihovn~. 

Knihovna prograM~ SaRD M.S 
****************************** 

Vá~enť ptátelé, chtěl b~eh VáM v tOMto ptťsplvku sdělit několik 
inforMacť ke stále diskutovanéMu teMatu,kter~M bezesporu Je 
-Knihovna prograM~n klubu saRD M.S pti 602. za SvazarMu v Praze. 
NeMáM úM~slu se tťtit o p~JčovnťM tádu, k tOMu nejSeM dostatečně 
koapetentnť,chtěl b~ch rozebrat vznik knihovn~ a pravidla Jak~Mi 
JseM se tťdil, pti tazenť prograM~ do Jednotlivgch celk~. 

a klubové knihovně se psalo a Mluvilo Ji1.hodně dávno.JeóenČas 
dokonce cosi Jako knihovna existovalo, ale s ode,hodeM Daniela 
Dočekala zanikla i tato Hknihov~ičkaH čťtbJťcť asi lS0 prograM~. 
Z této pion~rské dob~ se dochovalo Jen několik Hpapťrov~chH 
dOkuMenu, ze kter~ch v~cházel i ing Petr čihula pti psanť článku 
pro zpravodaj 1/88 ( strQn~ 3 ). V době vzniku tohoto čláku vtak 
nic co b~ se dald knihovnou prograMu nazvat neexistovalo.V ZeMan 
kter~ Měl funkci knihovnťka klubu, Mll v té době slabé technické 
v~bavenť ( TESLA K10 >, několik klubov~ch kazet ( EMGETON C4S >, 
několik desťtek prograMu, kter~M vtak Jako neprograMátor dobte 
nerozuMěl , ale na druhou stranu Měl velké Radtenť a v~nakládal 
neMalé úsilť na ~o, ab~ klubovou knihovnu opravdu v~tvotil. 

V době, kd~ b~lo na světě Ji1 druhé čťslQ zpravodaje '88 vtak 
exi~tovala pouze Hpapťrová H knihovna. TJ. knihovna • r~znorodou 
dokuMentacť. O progaMové knihovně stále ani vidu ani slechu. 

Těsně pted práz~ninaMi J~eM se shodl s vedOUCťM klub~ PetreM 
MusileM ~a tOM, 1e klubová knihovna Je v nedohlednu • Jelikož 
nál teaM Měl v té dobl Již svou vlastnť knihovnu prograMu a b~l 
saMozteJMI i ZájeM o JeJť dallť rozlťtenť, nabťdli JSMe klubu 
spolupráci. Petr Mě ted~ povltil funkcť, která b~ se dala nazvat 
PROGRAM ING MANAGER, v čettině pak správce prograM~. 'M~M úkoleM 
b~lo zkopťrovat nalť knihovnu na klub.ové kazet~ a t~ pak pf-.dat 
Václavovi, ab~ Je rozMnožil a staral se o agendu. Tento prost~ 

. úkol se Mi vtak nepodatilo včas splnit pro nedostatek ~klubov~ch 
'kazet. Ptesto JseM,vlak v zátť Mohl V.ZeManovi pf'edat prvnťch 
.10 kazet, na kter~ch Mohl začťt klubovou knihovnu prov.Qzovat. 
Poté putovalo k- Václavovi Jettě několik dalti'ch nahran~ch káz.t~ 

1 ~-
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Autofllatick';:! Jsefll pf'edpokládal,lI:e Mi Jako správci knihovn';:!, ted';:! 
Jako JedinéMu p"isluli rozhodovat o pf'ipadn~ch zMěnách v f'ádu 
knihovn';:! ( Máfll na M';:!sli f'ád rozděleni prograM6 do Jednotliv~ch 
.kategorii ) a nebo o nich b~t alespo~ inForfllován. Dála JseM Měl 
takovou p"edstavu, lI:e nové prograM';:!, které se budóu do knihovn';:! 
zaf'azovat, p6Jdou neJprve ke fIIě a teprve po JeJich otestován~ Je 
za"adiM taM, kafll skutečně patf-ť. Ch6pal JseM, lI:e knihovnu bude 
potf-eba čas od času občestvit a této p"iležitosti J~eM chtěl 
v';:!u.tit k tOMU, ab';:! se do kn.ihovn';:! za"adil,;:! nové titul';:! a zárove~ 
se b nich napsalo ve zpravodaJi. 

T';:!to filé pf-edpoklad';:! sho"el,;:! Jak cár papirupoté,co JseM ZJistil 
několik skutečnosti t~kaJicich se provozováni klubové. knihovn';:!. 
V. ZeMan totiž iniciativně p"iJal knihovnu z~ vlastni se" vleMi 
JeJiMi starostMi, práv';:! a povinnost~i. 

Nál teaM se proto rozhodl p"evzit na sebe velkerou práci okolo 
knihovn~ Cl na VáclaVovi ponechat JenoM agendu. 

V současné době si ted~ lze v klubu v~p~Jčit kazet~ s prograM';:! 
u V. ZeMana steJně Jako d"ive, ale s tou Jistotou, že na kazetě 
s danou teMatikou naleznete prograM~, které k teMatu opravdu 
pat"i. Velkeré reklaMace potOM adreSUJte naleMu teaMu, kter~ 
podle nich bude korigovat svou činnost. P"i této p"ilGlžitosti JGI 
pot"Glba oMlit už. tisickrát OMleté tGlMa o úrovni korGlspondGlnce, 
o čitGllnosti a hlavně o adresnosti. Má-li dopis nGlbo korGlponaák 
sp~nit sv6J ÚČGlI, MusiM s~ na něM V~Jád~it srozuMitGllně k pf-Glsně 
speciFikovanéMu probléfllu. 

Tolik tGld~ kGl vzniku ·klubové knihovno;:,. N!;Ini k vnit"iMu "ádu 
knihovn!;l • 

.Jako snad Í<ažd~ novopGlčen~ MaJitel počitače, začal JseM po prv
nich ne$Mě19Ch pokusech v Basiku~I shánět něJaké dalli prografll!;l, 
které b~ fIIi uMožnil!;l to co někter9M fII~M koleg6M uMožňuJi r6zné 
uživatelské prografll!;l na pOčitačich ZX Spectrufll.JehŽe náslGldovalo 
prvni zklaMáni. O .Helll pětceH svět soFtwarov!9ch společoosti nGlvi 
a nevi o něM ani nikdo Jin!9, krOM té hrstk!;l asi JGldnoho tisice 
Hsordistó,H. No nic, utěloval Jsefll se, J1!ifllGl ná."od zla.t~ch rukou, 
a. Mezi lidem se Jistě něco llaJde. Tent.o pÍ'edpoklad se'mi splnil. 
a ke konci roku 1987 Jsefll ",ěl na r~zn!9ch kazeté.ch asi 4 •• prog
raMlI. Teto počet se od chvťle, kd~ zač.al Gtxistovaťnál tea.asi 
zdVOJnásobil 'IQ v současné době se bltžiMe k tisť"covce. 

Neúnosná si tuace s neset"iděn!9Mi progra.~ nás. dcmu.til a ~~t·· 
si knihovnu prografll6.S JeJi koncepci JSMe si hlavu MOC rie14~ 
Jednoznačné b':Jlo rozděleni podle ."odu16 tl Jaz~k~ BASIC, paM't·,". 
32kB RAM nehralcl roli, protože Ji Měl i vtichni a o 64 kBR.AK: 
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v té dob~ Jelt~ nev~d~li. Jednotlivé Modul~ JSMe Jelt~ roz
l i podle Jaz~ka kter~ v nich sťdl ť. Praktick~ s'e to t~kal o 

Modulu Ba.ic-F, ve kt~réM Mohl b~t Jaz~k BasicTD ( a poz
ak Jeltě Basic-M ). TíM JSMe M~li rozdělené -beJzik~·. 
aM~ ~e strOjOVéM kódu JSMe rozdělili na t~, které se , 

D1II~~~lllJť jen na MONITOR ROM a na t~ které, se odkazuJť na .... ROM 
.. "'It+., ..... ithOillodulu. PfoičeMž .t':1 závi sl é JSMe Jeltě pi'erozdě.l il i 

~·Modul~. Protože některé závislé v~tvái'eJť z Modulu Jin~ 
'JGZ':lk, b~l '::t také v'::tčl eněMn~. 

Takto vzniklé celk~ b~lo Jeltě poti'eba rozdělit podle t~p6 nb 
hr~ a na dallt prograM'::t, pi'iěeMž t~ dallť prograM~ JSMe Jeltě 
rozdělili na hudebnť, v~ukové, MateMatické, uživatelské 
(~~StéMOyé ) d·t~ ostatní. 

Protože b~lo zapoti'ebt udržovat v knihovně poi'ádek a Mťt o vteM 
pi'ehled vznikl'::t pi'ťručk~ ·PrograMing Librar'::t I. H a HPrograMing 
Librar'::t }I. H

• V I. JSou hlavičk'::t Jednotliv~ch proraM6 sei'azené 
podle nťže uvedeného seznaMU. Ve II. JSou u každého prograMu,dva 

.ti'i i'ádk~ S v'::tsvětluJtCťM texteM a pi'ťpadně's 'odkazeM nb návod. 

Jelikciž kapito'l rozděluJtcl'ch prograM'::t Je Mnoho, neb'::tlo Možné 
v'::tčlenit Jedné kapitole Jednu I<azetu. Proto se M6žetsa Jedné nalí 
kazetě nalézat kapitol několik •. Knihovnu MáMe na 10ti kazetách 
SONY HF-C90. Dallťch 10 kazet MáMe v'::thrazeno na obrázk~, návod'::t, 
zdrOjové soubor'::t pro asseMbler, hr'::t a prograM'::t MSX, roipracované 
prograM~ ( dlouhodobě ) a pracovnť soubor'::t ( na nichž se práv~ 
pracuje ). Dál MáMe saMd'zi'eJMě kazetu S neJPoužťvaněJlťMi prog
raM'::t a několik kazet pro nově získané prograM'::t. Vět~inu kazet JI! 
nahrávaná "'::tchiostť &14 ntl Magetofonu SP210T' nebo na věži SK3000 
RFT. Takže tea Máte,asi tak pi'ibližnou pi'edstavu o organizaci 
na'ť teuMové knihovn'::t. Klubová kuzeta Je nahrána na kazetách C60 
EMGETON r~chlostť ~21. Organizace kapitol Je podobná Jako v na~ť 
knihovně. 

Každá kažeta Má své čťslo. Toto čťslo sestávázé ti'ť čťslic, 
které určuJť: 
a) prvnť čťslicl! - 1 Basic-I 

2 Basic-G 
3 Basic-F 
4 Basic-D 
:5 StroJov~ kód 
6 Návod'::t 
7 Video RAM 
8 Nové prograM'::t 
9 MSX 
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b) druhá číslice - 1 hr~ 
2 ostatní prograM~ bez pevného roz1ilení, 

c) tfett ěís1ice - n Je-li od b) více kazet, určuje pofad~vé 
čl'slo; 

K a) 8 I za nov~ prograM~ JSOU považován~ vlechn~ prQgraM~, 
kter' dostaneMe po v~tvofení nebo oběerstvení některé z kazet. 
Tato kazeta existuje proto, ab~ se nové prograM~ dosta1~ do 
oběhu co neJdfíve, nikoli až po p61 roce, až se bude knihovna 
Hinovovat H• 

K prograM6M ve stroJovéM ,kódu: 
Mezi prograM~ ve strOjOVéM kódu JSou pouze nezávislé prograM~ 
(t~ závislé JSou pod pfl's1u~n~M ModuleM na kteréM JSou závislé) 
a pokud JSou Mezi niMi prograM~ závislé tak JSou to t~ prograM~, 
které v~tváfeJť z Modulu Jin~ Jaz.~k. , 
PrograM~ do paMěti 64 kB RAM JSou tvofen~ pouze prograM~ ve 

strOjOVéM kódu a protože ne každ~ tuto RAM v1astnl' a protože 
t~p6 H~edesát čt~fekH Je vl'c, JSou t~to prograM~ na kazetách 
pohroMadě' a kv61i kOMpatibilitě vznikl speciá1nl' BOOT, kter~ UMl' 
zavést vět~inu prograM6 do dvou níže popsan~chModu16 64 kB RAM. 

NeJperspektivněJ~l' se Jevl' Modul obecně označovan~ Jako 64KBF, 
nejvíc Je zatl'M prograMů do Hstaré H 

~edesátčt~fk~ označované 
64KBI. ~ak označení napovl'dá, KBI Má v základníM režiMU ROM 
BASIC-I, zatl'M co KBF ROM BASIC-F. Obecně lze ale fl'ci, že 
všechn~ prograM~ pro KBI lze pfedělat a provozvat v Modulu KBF, 
opačně to nenl' vžd~ Možné. ExistuJl' i prograM~, které lze • 
provozovat v obou Modulech bez Jak~chkoli probléM6 ( napf'l'klad 
v~le uveden~ prograM - BOOT.64 - nastavl' ve kte~éMkoli Modulu 
režiM ,56kB RAM a otestuJe, zda-li Je RAM·od adresi ~2000, 
na~raJe 1ibovoln~ prograM ve strOjOVéM kódu kter~ Má autostart a 
po nahránl' Jej spustl' od Jeho startovací adres~. Pokud Je Modul 
v~baven i odpl'nánl'M vestavěného MONITORu ROM, tak Jej pf'esune do 
RAM a uravl' Jej, ab~b~l provozovateln~ i v RAM a oznáMl' . 
uživateli, Je-li MONITOR v RAM nebo v ROM. Narozdl'1 od prograMu 
BOOT.BL, kter~ nedělá test RAM, neupravuje MONITOR, nahrává 
cokoli a prograM~ startuje skokeM na ~00E4. ). 

Ale ab~ch se vrátil k prograM6M. PrograM~ Je potfeba rozdělit 
na s~steM SORD M.5 a na nové - s~steMMSX. . 
PrograM~ pro s~steM .5 Jsou v~echn~ pěkně pohrOMadě a neJsou 

I Mezi niMi dělán~ rozdl'1~. Pokud Je někter~ z nich Jen do KBI 
nebo KBF, Má ve JMénu Hkbi H nebo HkbfH. Pfed velkou větlinou 
ostatních prograM6 Je BOOT.64, kter~ odstraňuje probléM 
nekoMpatibilit~. Pokud někdo z vás Jin~ t~p ~edesátčt~fk~, MUSl' 
si upravit bua BOOT.64 nebo ten prograM, o kter~ Má záJeM. 

PrograM6 pro s~steM MSX nenl' zase tolik ( asi 50 ), 'ab~ Je b~10 
potfeba nějak speciálně dělit. Pfesto JSou vlak rozdě1en~ ales~ 

,\-

---~'.,,< 
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poň nCl, hr';:! Cl t';t ostatn1'. U MSXu ,nastá,:,á probléM s forMáteM Jeho, 
záznaMu, kter~ nen1' kOMpatibilnl se z~zaMeM SORD M.5 a ~~ké nenl 
tak spolehliy~. Proto JSou prograM';t MSX.děle~';:! na kazet~ch podle 
forMátu záznClMu" nikoli obecně padle zaMěfenl. 

DoufáM !e JseM tíMto pfi_pivkeM dostatečně y';:!syětlil probleMQ
tick~ v~nik klubové ~nihoyn';:!. S pf1'padn~Mi dotoz';:! se obrClceJte 
pfíMO na nál teaM. 

Za LZR Soft 
ROMan ~tec, Litevs~á 2584, 
Kladno-Kročehlay,;:!, 272 06 

DATAB - členská databáze 
==-===================== 

VáženI' pfátl!llé, ,. , d t b' , 
Jisté si vzpoMínáte na "ali akci pod názveM clensk~ a a oze,' 

kterou SMe zahájili y lednu Minulého roku. Za cel~ rok se n~M 
seno p~es dyě stOyte';:! l1'stk6, kter~Mi Jste se do této akce 
pfi~láliili. Nát p6YOdní záMěr b';:!l posk';:!tnout yteM zúčastněn~M 
pfehled O sordistech ochotngch ke spolupráci. Bohu!el pfi 
hlubl1'M ietfení J."zJistili, že Vát podpis na lístku není 
z práyn1'ho hlediska dostatečnou zárukou Vateho souhlasu 5 pos
k';:!tnut1'M Vatiadres';:! yleM z6častněn~M. Proto MusíMe odstoupit 
od p6Yodn1' koncepce 'ylechno YleM'. Jak~ Je t~d';:! nái nOY9 záMěr? 
flenská databáze bude sloužit yieM pfihláien~M. SeznaM člen6 
bude obnovován osi Jednou za test Měsíc6. Pokud bude někter9 
z člen6 potfeboyat adresu. někoho ze svého okolí, Je Možné Ji 
posk';:!tnout. OyteM ye velice oMezené M1'fe, právě pro shora 
uvedené d6yod';:!. Hlayní náplň činnosti ~atabáze Je y aktuálníM 
inforMoyánť člen6 oděnI' y klubu. V reálnéM pohledu Je Možné 
rozeslat inforMace touto cestou asi běheM dvou až tfť t9dn6, 
což Je pOdstatně r';:!chleJiť~ež u 'klubového zpravodaje, kde Je 
Y9robnť doba asi tfi Měsťce. Prynť zásilka b';:!la rozesťlána 
konceM ledna 89'. 

Z vaiich 1ť_tk6 vťMe, že Je Mezi VáMi Mnoho prograMátor6, 
technikó, konstruktér6 a daliťch 'tikoyně' zaMěfen9ch praktik6. 
Je proto Možné, !e některé z Vás, požádáMe o spolupráci pfi 
fete.nť konkrétnťch probléMÓ. 'To proto, že nikdo neM6že znát vte, 
a Je zb';:!tečné dělat něco dvakrát. 

Pokud se VáM bude zdát, že 'někde něco' vázne a nejde 
potfebn~M teMpeM, neMějte náM ta za zlé. NeJspíle to bude tíM, 
!e r';:!chleJi to nestačťMe. Vetkerou činnost zaJil(uJeMe aktivis

~. tick';:! bez nárok6 na ~eb~Mentí honoráf. A někd';:! náM práce zkrátka 
pferost~ ~fe. hlavu. -Na závěr se VáM chci JMéneM klubové r'Gd';:! 
i, r~dakcnlho ko1ektiyu OMluvit za neptkné dodánI' 'z~rayodaJ6 

.y MInuléM roce. Nale Možnosti korigovat Y9robu zpravodaje končI' 
phdáníM rukopis6 čfo tisku, a distribuce Již nenl' y naUch 
rukou. 

Petr Musil 
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Digitální záznam zvuku 

Program je p~íkladem netypickáho pou~ití mikropočítače, 
který zde plní funkci magnetofonu. 

Počí ta?' m'He zaznamenávat signál, p~icháze jící na kone k
tor pro magnetofon (TAPE PORT), pracující jako I-bitový A/D 
p~evodník, a tento signál zp€tn~ p~ehrát p~es vestavěný 
repronuktor. ProgrBm vytvoří pro tento účel ~~i RSX p~íkazy: 
IRECORD, adresa, délka - čte vstupující signál a jeho digi
tální podobu zapisuje do pam~ti oddané adresy o dané délce 
I PLAY , s'drese, délka - p~evádí obsah paměti od dané adresy 
a o dané délce na zvukový signál, který reprodukuje pI-es ve
stAvěný reproduktor 
ISPEED, rychlost - nastavuje rychlost záznamu 

Do bufferu 30 kB se vejde asi 15 sekund zvuku. To stačí 
k vytvoření zásoby n~kolika slov, která pak lze jednotliv~ 
p~ehrávat. Takto mMeme své programy naučit mluvit. 

podle polského ~asopisu BAJTEK 

4000 DATA 01,1OOO9,21,1OO24,c3,dl,bc,1OO14,c3.1OO2B,c3,IOO54,c3,1OO83,50,=064b 
4010 DATA 4c,41,d9,52,45,43,4f,52,c4,53,50,45,45,c4,00,00,00,00,00,fl,02,a0696 
4020 DATA cO,21,1OOf0,22,IOOdB,dd,66,03,dd,6e,02,dd,56,01,dd,5t,00,f3,d9,a0999 
4030 DATA c5,d5,15, II,BO,cO,21,00,fll,cd,1OO92,ll,dl,c1,d9,fb,cd,17 ,bc,c9,=Od811 
4040 DATA fl,02,cO,21,1OOt5,22,IOOdB,dd,66,03,dd,6e,02,dd,56,01;dd,5t,00,=08c2 
4050 DATA f3,d9,c5,d5,15, 11, 90,dO,21, 10,fll,cd, 1OO92,II,dl,cl,d9,fb,cd, 17,zOdfd 
40110 DATA bc, cd, 71,bc,c9, fl,OI,cO,dd, 71,00, b7 ,cB, fl,40,dO,32,10111,c9,0e,=Oc40 
4070 DATA 07,79,011, f4,ld, 79,011, fll,ld,51 ,ld,II9,lf ,06, H,ld, 79,06,f6,.d,59,·Obcl 
4080 DATA H, 69, Od, 20,17, 3e,07 ,06, H,Id, 79, 06, fit, Id, 51,ld, 69, 3e, 3f ,06, f4,=Oil6 
4090 DATA Id, 79,06,f6,ld,59,ld,lI9, 31,09,06,f4,ld, 79,06,f6,ld,51 ,ed,'69,16,·Ob4b 
4100 DATA f4,d9 ,06, OB,c5,ed,IOOfe,cl, 10, f9, Ib,23, 71,b3,20,f I, d9, c9, 06, f5, -Ob41 
4110 DATA Id, 78,17 ,cb, III,eb,Oe, IB,01,ld,4b,00,00,td,4b,Oo-,00,td,4b,00,00,z0704 
4120 DATA 00,00,cb,06,31,Of,38,02,3t,00,d9, 42,td, 79,44,1d,59,ld,69,d9,06,=07d6 
4130 DATA 01,10,fl,c9,<0Id8 
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1000 ' IElYlY IIIIIIC a'C 464/664/6121 1530 _ hllETlN 
1010 ' 1680 aJl_ 1,100,8ILllCAtE 12,lhPRIII 
1020 ~ ............. IIIt"'jICI T ',Iacz .,..uf.!' 
1030 ' ,ízkay RIII 1610 LllCAtE 7,241P11.r ·lOt_?" n.lny 
1040 ' III'fEI,P,"DK klnilzl' 
1.050 - 11IECIII,*H,dlllflllC 1620 IF 111m .... lilii 1620 

' ,1060 ' 'IPLAY,_H,d'''' 1630RETIII • 
. 1"" • 1700 IIIIIIE llPRINT SPCUOI,·ZAPIS .NA DYSI( 

~:J" ~ " przyU. IIYtarZyshllil1 ll." ' 
' I", " 1705 &oBiJI 1900 

, ~ ll .. _hLDTlI2,2'''I.r·UCZYlYIII ' 1710 ,.IITII"'" ',..., lIaH z~i .. u·,n' 
IIlCCfC'I_ HlOl" 2GOt 1720 IIAVE ~.,~,.tart,dI .. 
lil. , .. iIT,"11T 1PC151,illl1ayt -.y z I 1730 CLSi&OTO U10 

" ........ - I' , I. _ hPlllII I'CUOI,'OICZYT Z DY. 
1115 .. m 1PC15),'1IIIia Ull.' ' 

- 2' ll1t5 &OBUl 1900 
U20 .. 11111 .. 1111 1'C15' , 'UIUIi_il prlll lil ... 1.rtllfllT .poů, lIaH I.i ... ·'n. 
'liti' 1120 I.OAI nt 
'U25 .. 1111 RI5I,·.zytll 1830 Q.I,IOTU lilO 

- 3' 1900 IIfIIT '1Iy" Ul czy ta ... '21",p 
, 1130 PlI.rBPtI5I,·1IIIIY 1'10 IF pH DR p>2T1E1119OO 

, - 4', ' 1920 IF ,·1 llQ IIISC ElIE ITAPE , 
IISS "III1,PlIIT RI5,,"Z.,i. pIU. lily 1930 RETIIIII 
.lIt .... ' - 5' ' 2OOG' rU".j' ".lilCi ll. zapil 
1140 "lIl, SPCI5I,'Odczyt ' "m. IlIyů/tl 2t10 dl.,-307201RE11 •• f. lOKl 
... 1- ,. 2020 IEIIII' HI1IEIHI .. 
U50 Plm,PRIIT 1'C15',III'IIT 'CD .il :mG st.,totllllEll+1 
rHZ'" ' 2Mt 11fEEI,5dlEl" 
UIO If ,,<I ta ,>6 TID 1150 ... 1 .... '1 ". ... 
1170 a.I,., lOIII 13M,1., 1.,1"', _ ....... 'IIIUJIIIIYI 
1700,1100. ' 301 ..... 11III-.U5'lffllt·....,' li" 
1110 Q.B, &ilO Ul. O, ... 
1. - nt. u~k_' IIIklyt. 3020 If "'<MOOO lID PRI.r ._, fl 
1210 LlEA1E 15,221"1.r 'acI I do 10' ll',. 
1220 LllCAtE 5,24,"1111 '1"1~'D s-nor.. 30381E1111Y I"-:h REST. 4000 
Inil 10-.01111' 3040 IIEAI .tl.·ABCI .. , 
1230 LllCAtE 7, 12111f11T 'pacI'j uy.'oic o _ If .• ·35 ta ... 1 DR .·60 TID 3090 

' *lyt.,·,UM 3060 ~.,AL,·.· ••• hPIIE Udr,. 
1240 IF uDd<1 ta UM>JO TID 1230 307 ........... II .... ~ 
1250 IIETIIIII 3011 &ITl 3Mt 
lsto .. IdcJyt 3090 ,PVM.I·.·tIIMI",211 
ml lOIII 168Ot_ OILDH ',12l .. 1.r 31to If .035 TIIII JI50 
'U le 'Z , l' 31.1 .... ~' ...... fllt 

,1320 1"',IIIIIIII"".tart,~I.. 3t2t PIlE 1dW,'-2S6IIITI./256hPIIKE IH 
1330 IIIE 1I1EM1 \ r.l,MI"2561 ' 
1400·- nt. u~toKl IIIIY 31H .......... 2 
1410 I.ICAtE 15,22,"1111 ... I Ilo 63' JI. 1811 JMe 

, 1420 WH S,241"11T '1 ... _', hlrll SI50 IF P60 TlElI Slto 
liti' 101 •• 110" JI61 If ~)a TID .. INT '~1" • U.U·, 
1430 WTl 6, 12,11fIIT .• ,..., U,"IIC I U ... 
IIIYI',U" 3170 lt.·U •• "I.". 
1 .. I' 11-<1 ta ... >63 TID 1430 SIlO lOta ... v 

1. m. SI,. IF ~(). TID .. 1111 '.1 ... HIU'I I. ' _ ' UIIEIII 
IS" _ ,.LDTl7il4t .. m '11111' " J2Ot laL Ifflll 
.. IIPEEI,u.IIPUY,start,~l.. m • .n. 

: ,:,;a.". ' ,~'.' • 
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Změna tlou!H.ky písma na obrazovce 

Kdo někdy pracoval s tiskárnou, jistě ocenil.molnost 
podtrhávání, r 11zné tlou~n.ky písme epod. ke zvlrezněni čásU 
textu. Pf-i tisku na obrazovku v1\ak tyto mo~nosti nemáme. 
Mo.feme si sice nedefinovet pf-íkazem Sn:BOL své vlastni znaky, 
popf-. celou abecedu, ale tento postup by byl ne~ěrně pracnt. 
Následujíci progrem vám umofni pouHvat .... tenké či tučné p:(emo 
a podtrhávání. Po spu~tění p~gramu ho m!lhte Vymazat pfoí
kazem NEW a vloHt $vo.j vlastni program. V,.něm pak pro oVlá-, 
dání výpisumllete pouHt následující pHkazy: 
PRINT CHR-$ (27) fCHR$(l); - nastaví psaní tučntm písmem 
PRINT CHR$(27} ;CBRS(2); - nastaví psaní tenkým písmem 
PRINT CHR$(27) ;CHR$(3); - nastaví pOdtrháváni 
PRINT CHR$ (27) ;C>-iRtHI} ; - vrátí zpět normální písmo 

. Podtrhávání lze pouUt pro normálni pismo, H ho kom-o 
binovat s 'tenkým nebo tučntm pismem. Takh mdhme psát celkem 
tf-emi druhy pisma s podtrháváqím nebo bez. 

10 DATA cdblbbOllb00090909tbOIlIl0009tb!0 
0123732372e947edt,bbdOfe20t07Bto03f,0328 
2.010003,5e5110039tbeAOt lel f~Old8280e7t 
cb3f ao77230b 79b020f5c971eb3fbll77230b mo 
20f5c92bIl080000001930ff IOfbe9 
20 SYII80l AFTER 250:RERDRY HIIlER-91 
30 s=O:READ d 
40 FOR k=1 TO 9I:b=VAl("'+RID$(d:m-1 
.2)IIPOKE ktHIRE".bI5=5+bINElT 
50 IF s09773 THEM PRINT 'Bhd .. DATA !' 
:END 
00 CAlL lIIIIER+I:SYRBDL AFTER 32 

NOVÁ PRODEJNA LITERATURY byla 
Jedná se o PrOdejnu odborntch 
v Praze 1, ~itná 23. Je zde k 

Pozn.: Pouliti pfoikazu 
SYMBOL APTER s· jintm para
metrem nel 32 tyto procedury 
z,!,blokuje. ' 

z polskáho čas?pisu BAJTEK 

pf-ed nedávnem otevfoena v Praze. 
publikací Kanceláfoských strojl 
do'stáni mnoho, zajimavé li tera-

tury z ,oblasti organiz8~ní a výpočetní tec'hniky.Bohuhl, 
tato li tereture je poměrně drehá. Napf-. aktuáln1 Výběr in_o 
formací, který ,vychází 6x ročn~ stojí 15 Kčs. 
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Pols!t časopis Komputer 

V Pol sk' lidové republice vychází specializovaný~aso
pie Komputer, určený pfedev§ím pro amatérské u~ivatele osob
ních poěítaM. 

Komputer p~ináší zprávy o seminá~ích a výstavách zamě
~ených zejména na. problematilru minipočítaM, mikropočítač:l 
a speciálně osobních počítačl. PaBí zprávy a dvahy týkajíc-~ 
se hardware obsahují velmi pestrou paletu článkd od popistl 
technick1ch paremetrll af po testy jednotlivých typl osobních 
počítaČll. Zde jde i o velmi e~otické osobní počítače, jako 
nep~. v čísle 7/1986 test osobního počítače Laser 700 firmy 
Video Technology Ltd. z Hongkongu. I kdy~ k testu nelze 
zaujmout jednoznačné stanovisko, je nutno kle1ně hodnotit 
snahu časopisu nep~iná~et informace o nových počíta?Cích bez· 
vlastního hodnocení. Některé články tohoto typu jsou konci
povány bez jakéhokoliv ohledu k jinak v časopisech bě~nému 
respektu k výrobk1lm světových firem v oboru elektroniky. 

Do hardw~rové části časopišu je mo~no zahrnout té~ rady 
na dpravu počítač'la rozhraní a daBí články týkající se ,fr.:: 

technic~ch problémd spojených-s provozem počítačtl. Zde zfe)
mě časopis počítá se zájmem elektronikl - amatér'l a v poměr
ně značném rozsahu jim vycházť·vst~íc. 

Z doaud sledovaných se1H ttl Komputeru je mo~no dojít 
k závěru, ~e relativně největ~í část časopisu je věnována 
problematice software. Jsou uve~ejňovány Články zcela zá:" 
kladní povahy zamě~ené na začátečníky, avšak jsou zde i člán

kyznačně náročné a co do obsahu velmi cti~ádostivé. Jsou 
uve~e.iňovány i programy nebo jejich nejdtUeHtější části. 

Souhrnně lze konste~ovat, ~e časopis v ~noha směrech 
odrá~í zfejmě velmi čilý ruch v oboru osobních počítačl 
v PLR. Obsah časopisu je pest~ý, co~· je dáno té~ nutností 
vyhovět zájmu r~zných "klan"-" uUvatell. Ceskému čtená~i 
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zpočát~ pOsobí potí~e určitá nep~ehlednost, která je zvy
§ována je§tč jazykovými problémy. Av§ak fl tro§kou trpěli
vosti je mo~no tyto problémy p~ekonats p~isp~ním jazykové 
p~íbuznosti a "počítačového esperarita". 

Oasopis Komputer vychází měsíčně a je v Preze dostupný 
v omezeném množství v Polském kulturním st~edisku, Václavské 
nám~stí 19 za 18 Kčs. 

P~VZ8tO z Výb~ru inrormecí Č. 1/8P 

SORD+A"STRAD 612, technick'3 zpravodaj pro .ikroelektroniku 
o v'3Početn~ techniku. V~davQ 6.2. ZD Svozor.u pro potfeb~ 
Y1Qstn~ho aktivu, zodpovědn'3 redaktor ing. Petr fihulo, 
Hortin Novotng U'.strod). Adreso redakce: 612. ZD Svozor.u, 
Wintrovo 8, Praha 6, 16. 41. Telefon: 32-85-63. Povoleno 
aUTEI pod evidenčn~. č~sle. 87 •• 6. 
Náklad 81. vgtiskO. · Praho, prosinec 1988 


	Sord_1989_01_0001
	Sord_1989_01_0002
	Sord_1989_01_0003
	Sord_1989_01_0004
	Sord_1989_01_0005
	Sord_1989_01_0006
	Sord_1989_01_0007
	Sord_1989_01_0008
	Sord_1989_01_0009
	Sord_1989_01_0010
	Sord_1989_01_0011
	Sord_1989_01_0012
	Sord_1989_01_0013
	Sord_1989_01_0014
	Sord_1989_01_0015
	Sord_1989_01_0016

