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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD SORD 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SHARP HZ-1P16 . 
(COlOR PLOTTER PRINTER) 

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

Právě čtete první ~ádk~ článku, kter~ se alespoň částečně pokusí 
nahradit USER'S GUIDE (uživatelskou p~íručku) barevného plotru
-tiskárn~ MZ-1P16. 

Celá 'p~íručka' Je rozdělena do několika saMostatngch blokó: 

Pro p~ipoJení postačí pouze propoJovací kabel (12 žil),kterg .á 
na JednoM konci SORD printer konektor (pop~. FRB podle Cl]) a na 
duhéM pl. spoJ s kontakt~ o rozteči 2.54MM. Vlastní zapoJení 
provedeMe podle Cl] a tab.l. 

IJ-sott.wa .. e 
==c-======:z== 

Protože Má tiskárna negovang signál STB (viz. tab. 1) a 'rozcu
chanou' ASCII Musel vzniknout i novg tiskog prograM. PrograM dO
definUJe MZ Jako nové uživatelské za~ízení, které pracuJe obdo
bně Jako znaková tiskárna. 



; 

PoznáMk~ k prograMu <tab.2): 

i.nová s~sproM &7285 <SHCDE) 
o - ctrl k6d~ tiskne Jako velká ptsMena 
1 až 255 - ctrl k6d~ v~koná 

2.oflen N HZP: N 

3.close-HZP: N 

4.list -HZP:-
5.funkci TAB v~koná pouze Jako tisk a.i .ezer 
6.restart zattzent : call &fa00 

III-ovládánt' ---.... -.... 
tab.3 =ttdtct k6d~= 
tab.4 =grafické pttkaz~= 

IY-\echnick. 'in~ 
au ... __ ...... __ __ 

i.paptr 
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Jako náhradu použiJeMe běžng kancelátsk~ paptr <pt.se~it PK460), 
kterg usttihneMe na Itti 11.5eM. 

2.tužk';:f 
náhradní náplň stOJí 3Kčs - razítková barva bez oleJe. Tužku pl
níMe podle tab.5, ptípadně podle [2]. 

3.Motorek 
očas se stane, že pti častéM RESET'u tisk~rn~ se utrhne rotor 
Motorku pro posun hlav~. Opravu provedeMe takto: Motorek v~JMe

Me z tiskárn~ - opatrně upiluJeMe bodové svar';:f a obě pólk~ oddě

ltMe od sebe - v~ndáMe rotor s osičkou - osičku s ložeM a Magnet 
uM~JeMe v benzínu a ptileptMe Magnet vle opět sesadíMe 
dohroMad~ - a pó1k~ Motoru zaJistíMe izo1epou • 

. PoznáMkal 
-pozor na polkození nebo polepení osičk~ 
-Motorek sestavte tak, ab~ Ilo osičkou lehce otáčet a teprve pak 
JeJ MontUJte do tiskárn~ 
-Jako prevenci proti této závadě lze doporučit pted každgM 
RESET'eM, nebo zapnutíM nastavit hlavičku do pravé kraJní 
polo,,~. 
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TABULKY. --._-_ .. 
TAB. 1 

pohled na konektor SHARP 
ze pf'edu 

11131~: 17 ••• 251 
======= =====B=== 
1214161\18 ••• 261 ------- \ -------

\klič 

TAB.2 

;<C) 8904el 
;BABAsoft 
;ovladac pro HZ-1P16 
J 

; 
INIT 

; 
START 

; 
PRINT 
NWLN 
CODE 

.RADIX 16 
ORG 0FA .. 

LD HL,START 
LD <73CF),HL 
RET 

DB e8 
DW .... 
DB 'HZP' 
DW "2E,e02E 
DW PRINT 
DW 6137,6137,6137,6137 
DW 614e 

JR DUHP 
LD A,eD 
OUT (40),A 
LD A,l 
OUT (Se),A 

sudé v~vod~ zapoJen~ na GND 

1 
3-17 
19 
21 
23 
25 

DUHP 

HZAS 

GETZ 

STROBE 
de-d7 
<I RT) 

8USY 
(STA) 

GND 

LD A, <Hl) 
INC HL 
OR A 
RET Z 
CP 0D 
JR Z,NWLN 
PUSH HL 
PUSH DE 
LD HL,7285 
INC (HU 
DEC <Hl) 
JR NZ,HZAS 
CP 2e 
JR NC,HZAS 
OR .. 0 
CP 60 
JR C,GETZ 
LD D,0 
SUB 60 
LD E,A 
LD HL,TABL 
ADD HL,DE 
LD A, (HU 
CALL CO DE 

pakrtčMRt n. ddtt st.rWt \/I •• dlllfCi 



WAIT 

TAB.3 

HALT 
XOR A 
OUT (50),A 
HAlT 
INC A 
OUT <50>,A 
IN A, <50) 
BIT 1,A 
JR Z ,WAIT 
XOR A 
OUT (40),A 
RET 

TEXT CO DE <&01> 
nastavuJe režiM text 1 

GRAPHIC CODE (&02> 
grafickg režiM 

LINE UP <U3> 

POP DE 
POP HL 
DJNZ DUHP 
RET 
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TABl DB 93,0Al,9A,9F,9C,92, 
0AA,97,98,0A6,0AF,0A9,0B8 

DB 0B3,0B0,0B7,9E,0A0, 
9D,0A4,96,0A5,0AB,0A3,9B,0BD 

DB 0A2,0BE,20,80,94,20, 
20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20 

DB 20,20,20,20,20,20,20 
20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20 

DB 20,20,20,20,20,20,20 
20,20,089,20,0A8,20,0B2,20,20,20 

DB 20,20,20,20,0FB,20, 
20,20,20,20,20,0AE,20,0D7,7B,20 

DB 20,20,20,20,20,20,20 
0BB,20,0BA,20,0A8,20,20,20,20,20 

DB 20,20,20,20,20,20,20 
20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20 

DB 20,20,20,20,20,20,20 
20,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20 

DB 20,20,20,20,20,20,20 
20,20,20,20,20 

END 

posun papťru o fádek nahoru, čťtač f. Je zMen!en o 1 

PEN TEST <&04) 
test tiskárn~ a per 

REDUCTION SCALE (&09 + &09 + &(9) 
ZMěna režiMU z 1 na 0 (80 zn/~) 

REDUCTION CANCEl (&09 + &09 + &0B) 
ZMěna režiMU z 0 na 1 <40 znlf) 

lINE COUNTER SET (&09 + &09 + ASClIl + ASCII2 +ASCII3 +0D) 
nastavuJe čťtač ~. na hodnotu danou ASCII<1-3> [0-255] 

LINE FEED (&0M 
posun papťru o fádek dolu, čťtač f. Je zvět!en o 1 
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HAGNIFY SCALE (&08) 
zMěna re~i~u z 1 na 2 (26 zn/~) 

HAGNIFY SCALE (&0C) 
zMěna re~iMu Z 2 na 1 (4~ zn/t) 

CARRIAGE RETURN (&0D) 
CR+LF 

8ACK SPACE (UE) 
krok o znak vlevo 

FORH FEED (UF) 
posun papíru na následuJící stránku 

NEXT COLOUR (&1D) 
zMěna bar v'::! 

TA8.4 

P~íkaz 
LINE TYPE 

ALL INIT 
HOHE 
DRAW 

RELATIVE DRAW 
HOVE 
RELATIVE HOVE 
COLOR CHANGE 
SCALE SET 
ALPHA ROTATE 
PRINT 
AXIS 

TAB.5 

ForMát 
Lp 

Funkce 
druh čár,::! 
p=0lJednolitá 
p=1-15 čárkovaná 

A návrat do text. re~iMu 
~ návrat hlavičk,::! na sout. 0,0 
Dx,~ .•• xn.,::!n čára z bodu x,,::! do xl,xl potOM 
(x, '::!< =999) do x2,,::!2 a dál a~ xn,,::!n 
Jdx,d,::! •• dxn,d'::jn čára v ralutivních sou~. 
Hx,,::! p~esun hlav,::! do bodu x,,::! 
Rdx,d'::j -//- v relat.sout. 
Cn (n='-3) zMěna bary,::! 
Sn (n=0-63) velikost písMa 
On (n=0-3) natočení písMa (o 90stup.) 
Pclc2c3 ••• cn tisk znakO 
Xp,q,r kresleni os 
p=./1 •••••••••••• 1=x, .=~ 
q=-999-+999 •••••• krok čárkovaní 
r=1-255 •••••••••• počet krokO 

1.-kle~těMa v'::!táhnout Mosaz. hrot 
2.-inJ. st~ťkačkou naplnit 
3.-vrátit hrot 

Literatura: 
[1] - BASIC-I (návod k pou~iti) 
[2] - ELEKTRNIKA 1/89 
PETR BLAHA BABA.oft 
Krohova 2214 
Praha 6 
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" O DUL 6" K B F 
•••••••• **.***.** •••••• 

Modul pi'ídavné paMěti 64K8, ktel'g po zapnutí počítače' 
potf'ebuJe ke své činnosti Basic-I, Je v povědoMí v~ech 
sOl'distó Jako 64K8I. PaMěť označená Jako 64KBF běžně 
spolupracuje s originálníM BasiceM-F. To vle se vejde do 
kl'abičk~ od fireMních Moduló. Zásluhu na tOM Mají pi'edevtíM 
paMěťové obvod~ označované Jako 4464, ted~ 64K krát 4 bit~. 

Modul 64KBF v sobě zahrnuje Basic-F a 64k RAM. Modul 
UMožňUje zkonfigurovat paMěť podle I'ózngch variant (Módu). 
Volba Módu se děje pOMocí instrukce OUT&30. Napi'íklad 
instrukcí OUT&30,3 zvolíMe Mod č. 3. Pi'i zapnutí počítače Je 
auto .. atick~ nastaven Mod 0, tJ. standal'tní s~StéM SORD-,M5 s 
BasiceM-F a 36K RAM. 

MODE 

• 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

TABULKA MODU (konfigurace paMěti) 

READ 

BKB Honitol'+20K BasicF+36KB RAM 
64KB RAM 

BKB Monitol'+36KB RAM 
64K8 RAM 
64KB RAM 

16KB disable+4BKB RAM 
32KB RAM+32KB disable 

disable 

WRITE 

64KB RAM 
64KB RAM 
64KB RAM 

2BKB disable+36KB RAM 
16KB disable+4BKB RAM 
16KB disable+4BKB RAM 
32KB RAM+32KB disable 

disable 

Jak Je vidět z tabulk~, funkce čtení a zápis JSou 
oddělen~. Hapi' v Módu 0 čteMe na adrese &3000 z paMěti ROM. 
Pokud v~ak budeMe psát na adresu &3000, nebudeMe psát do 
ROM, ale do RAM. U něktel'~ch Módó Je v ul'čitgch oblastech 
paMěti zápis do RAM zakázán (disable). V~tvoi'í se tíM jakási 
pseudo-ROM, která se pi'i pi'ípadnéM zhroucení s~stéMu 
nepi'epíte. Pokud Je zakázán Jak zápis, tak čtení, vzniká tíM 
Ndíl'a- v adresovéM prostoru, do které si uživatel Móže 
pf'ipoJit vlastní s~stéM (napi'. EPROM apod.>. Bas·ic-F 
napi'íklad po I'esetu provádí test na ROM, takže pokud Jej 
chceMe pl'uvozovat V RAM, MusíMe použít Mod č. 3. 
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1. Dekoder 

Je tyo~en obvodeM ID 8, ID 5/4, S/S, 5/6 a ID 6. 
V9stupní signál~ z dekoderu: 

RAHRO 

ROH0 

ROHl 

EXH 

y~bayuJe paMě~ RAH tyo~enou obyod~ 4464 

Y~baYuJe paMě~ EPROH-8K8 (Honitor) uYnit~ 
počítače 

nahrazuJe signal ROHl & ROH2 z počítače, 
Y~baYuJe ID 10 - EPROH 27128 (Basic-F) 

signal shodn~ se signáleM EXH Z počítače, 
Y~baYuJe ID 9 - EPROH 2732 (Basic-F) 

Dekoder (paMě~ PROH 748287) pracuJe podle p~iložené 
funkční tabulk~. V~pis paMěti Je Y p~íloze. 

Vstup~ Al2, A13, Al4, AlS určuJí oblast paMěti Y rastru 
4KB. Vstup~ D0, Dl, D2, určuJí Jeden Z os.i pevně 
naprogra.oYan~ch Mod6 paMěti, ted~ konkrétní konfigurace 
celé 64K paMěti. Vstup RD určuJe Jde-li o zápis nebo čtení. 
Tyarovač 5/4 tvaruJe signál HRD pOčítače. Dekodér ID 8 
(748287) s~ v~bavuJe p~í.~M signáleM HRO a tíMtéž signáleM 
zpožděn~. p~es 5/5 a 5/6. Zpo!děn9 signál Je tu proto, ab~ 
nedocházelo k hazardníM stav6M a p~íM~ signál proto, ab~ se 
dekoder na konci c~klu r~chle uzav~el. 

Vodič, označen~ .ROHD8, v~Yeden~ za 5/5 Mo!ňuJe 
hardwarově zablokovat Modul. UzeMění. tohoto vodiče v~~adí_e 
z činnosti ve!kerou paMě~ počítače krOMě 4KB RAH od &7000 do 
&7fff, které JSou uYnit~ pOčítače a které nelze zablokovat. 
T~to 4KB RA~ neJsou pro činnost Modulu nezb~tné. 
ZablokováníM paMěti se niJak nenaru!í refresh. 

Vstup~ D0, Dl,'D2 pro dekoder posk~tuJe latch ID 6, 
zapOJen9 na datovou sběrnici. Latch Je zapoJen Jako v9stupní 
port &30 (y s~sté.u M5 Je adresa &30-&37 použita Jako vstup 
pro klávesnici a Jo~stick, Jako Y9stuP y!ak použita neni). 
8tay na Y9stuPU latche (ted~ nastaYen~ Mod) Je indikován 
t~eMi LED. 

Kondenzátor Cl nulUJe latch p~i zapnutí pOčítače a 
nastavuJe tak Mod 0. Tla~ítko HODE 0 rovněž nulUJe latch. 
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2. PaMěť 64KB RAM 

J. tvo~.na obvod~ 10 3, 10 4, Multiplexor~ adres 10 1, 
10 2 a ~ťdcíMi obvod~ 10 7 a 10 5/1, 5/2, 5/3, ~ťdící obvod 
10 7 Je PRO" 748287. 
Funkce 10 7 - generuje signál~ RAS a CAS pro paMěti RA" 

- generuje signál SEL pro p~epnutí Multiplexoru 
- obstarává refresh paMěti 
- v~bavuJe latch p~i instrukci OUT&30 ••• &3f 

Otev~enť v~.tupu 10 7 nastane p~i p~ťchodu signálu HRa 
(pfe. diodu D2), nebo p~es diodu Dl (p~íchod signálu IOWR). 
Vstup~ A4-A7 a IOWR na 10 7 J.ou t~eba k v~dekodování 
OUT&30. Vstup RAMRQ zaJilťuJe p~ťstup do paMěti, vstup RFSH 
zaJistť autoMatick~ refresh paMěti (generUje se RAS, CAS v 
opačn'M po~adť - tento c~klus obvod~ 4464 znají). Zpoždovací 
linka 5/1, 5/2, 5/3 zajistí signálóM RAS, CAS a SEL správné 
časování. 

3. Dprava počítače SORD M5 pro Modul 64KBF 

Protože dekodér v Modulu si signál ROH0 v~tváfí SáM, Je 
t~.ba tento signál tvo~en~ logick~_ pole. GA015 uvnit~ 

počítače potlačit. Ab~ b~l počítač schopen funkce i s Jin~.i 
(fire.nťMi) _odu1~, Je t~eba signál zeslabit vloženíM odporu 
asi 330-390 OhMU (viz p~íloha). 

III' P O Z O R "" 

PfipoJen~ .adu1u 64KIF k n.upravenfau poě~~aii ~~. 
P~iyodi~ zk4zu logick.ho pol. ~15 '1'1' 

4. Postup stavb~ 

Nejprve uskutečníMe ópravu počítače. Je nutn' rozletovat 
stíníc i p1ech~, p~e'krábnout spoje a v1etovat odpor podle 
schéMatu. Poté počítač v~zkouiíMe, zda nor.álně pracuJe. 

Na desku nejprve osadíMe v§echn~ odpor~, tranzistor Tl, 
obvod~ 10 1, 10 2, 10 3, 10 4. ZasuneMe Modul a zapneMe 
počítač. Pokud cvakne relé, Je vie v po~ádku. Dále osadíMe 
Dl D2, 10 7 a ID B a zapneMe počítač. Pokud JSMe se 
nedopustili žádné ch~b~ a relé cvaklo, MáMe n~ní k dipozici 
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8KB Monitor a 36KB RAM. Spr~vnou funkci ově~ťMe 
strojového prograMu nezévislého na Basicu (nap~. 
SOS COPY, KOFIG-LZR, P-EDITOR atd.). 

Z Modulu Basic-F opatrně VYP~JťMe obvod~ 2732 a 
osadťMe Je do Modulu 64KBF. P~i zapnutť počítače 

objevit standartnť hlé§enť: 

Basic-F 

Read~ 

nahr~níM 
RELM.80, 

27128 a 
se MUSť 

N~nť zb~v~ Jen osadit diody LED, vyrobit tlačťtka a VyZ
kou§et v§echny Módy. 

Pozn~Mky redakce: 
- podrobn~ popis blokov~nť signálu ROMe od obvodu GA015 

byl uve~eJněn ve zpravodaji BORD č. 2 - 4/88. 
návrh oboustranného plo§ného spoje s prokoven~Mi otvor~ 
v pOMěru 1:1 a 2:1 Je k dispozici v redakci. 
paMětové obvody 4464 (64K/4 bit) Je Mo!n~ zakoupit nap~. 
v Budape§ti na adrese: 

MIKROPROCESSZOR ELEKTRONIKA 
Kertész utca 23 
Budapest 

Kertész u. Je soubě~ná a Leninovou t~ťdou v obchodnťM 
centru Města. 
Prodejní doba: 9.30 - 17.30 
Podle inforMace z července 89' st~l Jeden obvod 1260 
forint~. 

- Modul 64KBF Je téMě~ zcela kOMpatibilnť s ModuleM 64KBI 
(p~vodní klasickou 64kB DRAM), zcela spolehlivě v něM 
fungUje i s~stéM MSX. P~ípadná óprava prograM~ p~i 

p~enosu z 64KBI na 64KBF spočívá ve ZMěně instrukce 
pro odepnutí Basicu a p~ípadně i Monitoru. 

- zavaděč prograM~ pro paMěti 64KB BOOT64,6 od LZR-softu 
rozezn~ zda se nachází v 64KBI nebo 64KBF. 

V§echn~ tabulk~, schéMata a n~vrh plo§ného spoje otiskneMe 
v p~ť§tť. čísle. 

redakce 
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FORTHv3U 
========= 

PrograMovací Jaz~k FORTHv31t pro počítač SORD M5 odpovídá 
Hig-Forthu firM~ Abersoft. V ópravě pro tento počítač v~užívá 
vlech Možností s~stéMu MS. P~i běžné práci Je čas od času 
pot~.ba něco v~tisknout. Forth ale žádné standartní slovo pro 
V!!lstup na tiskárn'u neMá (nebo JseM ho nenatel), proto JseM 
sestavil několik slov pro obsluhu tiskárn~ podle standatu 
CENTRONICS [1]. 

Pro p~enos dat v~užíváMe kroMě oSMi datov!!lch Jettě dva ~ídící 
signál~. Signál STROBE určuJe platnost dat pro tiskárnu, 
signáleM BUSY potvrzuJe tiskárna p~ipravenost p~evzít data. V 
Monitoru počťtače JSou rutin~ pro st~k s tiskárnou, ale definice 
p~ťMO ve Forthu JSou Jednoduttť než defince odkaz~ na Monitor. 

P~ed vlastní_ prograMováníM si MusíMe uJasnit podMťnk~ 
běžného tisku. Na tiskárnu se p~i tisku nesMí dostat žádn~ 
~ťdťcť kód (kód Jeho! hodnota Je nižtí než 32). Rovněž nelze 
tisknout znak~, které tiskárna nezná. Platí ted~, že M~žeMe 
tisknou znak~ z určitého intervalu. Dále Je nutné vzít v óvahu 
stav uživatelského zásobníku. Po v~tisknutí Jednoho znaku MUSť 
b!!lt na zásobnťku stejné po10žk~ Jako p~ed začátkeM tisku. Pokud 
tuto podMťnku nedodrtíMe, s~stéM se téMě~ určitě zbortí. 
ShrneMe-li obě podMínk~, pak znak v~tiskneMe pokud Je v danéM 
intervalu nebo v intervalu není a MusťMe Jej ze zásobníku 
SMazat. 

První_ sloveM, které nadefinuJeMe Je BUSY. Toto slovo testuje 
signál BUSY od tiskárn~. Pokud Má hodnotu 10g.0, Je tiskárna 
p~ipravena P~iJMoUt data. U počítače Sord Je tento signál 
p~iveden na port 80d (vlechna čísla JSou v desítkové soustavě) 

spolu se signál~ od CHT a tlačťtka RESET. 

I BUSY BEGIN 80 INP 123 = UNTIL ; 

N~nť Je vhodné nové slovo ihned odladit. P~ipoJíMe tiskárnu k 
počítači a spustíMe slovo BUSY. Pokud Je tiskárna ve stavu off 
line (nebo v~pnuta), slovo se neukončí. NastaveníM stavu on line 
(nebo zapnutíM tiskárn~) se tiskárna ohlásí, na obrazoVce se 
obJevť hlátení OK a blikající kurzor. Dal~íM sloveM Je STROBE, 
které oznáMí tiskárně platnost dat. 

I STROBE 0 80 OUTP 1 80 OUTP ; 

Opět slovo hned odladíMe v~sláníM 
Postupovat budeMe takto: sloveM 

Jednoho znaku 
BUSY testUjeMe 

na tiskárnu. 
p~ipravenost 
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tiskárn~, na zásobník uložíMe ascii kod znaku a 
tiskárny, ode~leMe sloveM OUTP a potvrdíMe sloveM 
postup Je: 

BUSY 33 64 OUTP STROBE 

adresu portu 
STROBE. Cel~ 

a tiskárna b~ Měla v~tisknout v~k~ičník. Tento postup MÓžeMe 
rovnou nadefinovat Jako dal~í slovo 

: PRTCHR BUSY 64 OUTP STROBE ; 

které oček~vá na vrcholu zásobníku ascii kod znaku pro tisk. 
Tí. JSMe v~tvo~ili základ pro obsluhu tiskárn~. Zb~vá náM 

určit interval platngch znakó a SMazat ze zásobníku znak~ 
neplatné. Jední sloveM si určíMe horní Mez intevalu: 

: HORHEZ DUP 123 < IF PRTCHR ELSE DROP ENDIF ; 

Slovo pracuJe následovně. duplikuJe TOS, uloží horní Mez, 
provede test a na základě Jeho v~sledku volá slovo PRTCHR, nebo 
znak ze zásobníku SMaže. Dolní Mez určíMe obdobně. 

IFCHR DUP 31 ) IF HORMEZ ELSE DROP ENDIF , 

Slovo IFCHR očekává na TOS ascii kod znaku. Je-li kod vět~i než 
spodi Mez, volů se slovo HORHEZ. Je-li kod Men~í než spadni Mez 
intervalu, rovnou se SMaže a slovo se ukončí. Zb~vá už JenoM 
zaJistit tisk souvislého textu zadaného pOčáteční a koncovou 
adresou nebo počáteční adresou a délkou textu. 

PRTTXT DO I CO IFCHR LOOP 

LENTXT SWAP OVER + SWAP PRTTXT 

Slovo PRTTXT očekává na TOS první a na NOS posledni adresu 
textu. Slovo LENTXT očekává na TOS první adresu a na NOS délku 
textu. 

Pro ~izenť tiskárn~ (fadkovánť, stránkování, p~epinánť druhu 
písMa atd.> nadefinUJeMe saMostatná slova. Zde naopak MusíMe 
posl'lat aSCll kod~ Men~ť než 32. K tOMU v~užiJeMe dl"l've 
naprograMované slovo PRTCHR. Jako p~íklad si ukážeMe definici 
slova pro odfádkování na tiskárně D-180. 

: ODRADKUJ 10 PRTCHR ; 
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SteJn~M zp6sobeM nadefinujeMe vlechna pottebná tťdťcí slova. 
Podobá situace Je pti grafickéM tisku. Konkrétnť definice závisť 
na t~pu ti.kárn~. 

Ab~cho. pti dallť práci oM~leM nesMazali Již nadefinovaná 
slova, Je vhodné si Je něJakg. zp6sobe. ochránit. NeJJednodutlť 
zp6sob Je zahrnout nová slova do chráněné části slovnťku, která 
nejde s.azat prostg. použitť. slova FORGET. Ve Forthu v31 (ale i 
ve Forthu 602 a daltťch) existuJť s~stéMové proMěnné FENCE a DP. 
V pro.ěnné FENCE Je uložena adresa konce chrún'né~sti slovnťku, 
v proMěnné DP adresa prvnťho volného bajtu za slovníkeM. Po. 
nahrání Forthu JSou t~to hodnot~ stejné. M6žeMe se o tOM 
ptesvldčit postupeM I 

FENCE O U. DP O U. 

Pro ochránění celého slovnťku stačí ptesunout hodnotu z DP do 
FENCE I 

I PROTECT DP O FENCE ! ; 

nebo 

: PROTECT HERE FENCE ! , 

Kd~ž n~ní pOUŽijeMe slovo PROTECT, zahrne do chráněné části 
slovníku vlec hna dosud znúMá slova. 

Definice slov pro obsluhu tiskárn~1 

I BUSY BEGIN 8f INP 123 = UNTIl ; 
I STROBE 0 80 OUTP 1 8. OUTP ; 
I PRTCHR BUSY 64 OUTP STROBE , 
I HORMEZ DUP 123 < IF PRTCHR ElSE DROP [NDIr 

IFCHR DUP 31 ) IF HORHEZ ElSE DROP ENDIF ; 
I PRTTXT DO I CO IFCHR lOOP ; 

lENTXT SWAP OVER + SWAP PRTTXT ; 
: PROTECT DP O FENCE ; 

MufS. 

[lJ - AR A 10/84 
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sos COpy - recenze prograMU 
*************************.* 

Kopírovací prograM~ tvo~í zcela osobitou skupinu 
prograMového v~bavení vlech počítač~. Pro znáM' počítače 
(ZX, COMModore, Atari atd.) existUJí prograM~ schopné 
provádět kroMě základní funkce (kopírování) i dallí operace 
se soubor~, 'Jako nap~íklad spultění kopírovaného prograMu, 
utaJení nebo naopak zrulení ochran~, p~eJMenování, poukování 
do souboru a dallt činnosti. Na kvalitě kopírovacího 
prograMu závisí kvalita kopií, resp. neporulenost nově 
v~tvo~ené souboru. 

Právě neschopnost kopírovat vtechn~ druh~ soubor~ b~la 
dlouho (vlastně od počátku historie sordist~ v čechách) 

káMene. Orazu. Jak to vlastně s kopírovací.i prograM~ b~lo? 
COPY-2: první kopírovací prograM pro Sord, kopíroval Jeden 

soubor, Měl vlastnost kopírovat soubor, kter9 p~i nahrávání 
do počítače v~kázal ch~bu ERR1B, 

COPY-3: část napsaná v Basicu-F, část ve strOJové. kódu, 
kopíroval deset soubor~, neu.ěl kopírovat prograM~ napsané v 
Basicu-F, 

F.DUMPv7: první inteligentní kopírovací prograM s 
editace. Zde se Již proJevila schopnost větlin~ 
upravovat téMě~ každ9 progra.. Tak se rozlí~ilo 
r~zn9ch verzí. 

Možností 
sordist~ 
Množství 

LADY COPY: napsan9 pouze ve stroJvéM kódu • Možností 
editace v hlavičce souboru. Tak také tento prograM .á ~adu 
variant, ale i v nich z~stal~ podstatné ch~b~. 

Vtechn~ t~to progra.~ MaJí několik zásadních nedostatk~1 
neUMí kopírovat soubor~ t~pu DT a SC, t~ které UMožňUJí 
editaci v hlavičce souboru, nekontroluJí prováděné zMěn~. 

Zásadní zvrat v této situaci p~ipadá prograMU SOS COPY. Je 
určen pro v§echn~ standartní konfigurace pOčítače. Do 
počítače JeJ nahraJeMe p~íkazeM TAPE nebo zapnutí. pOčítače 
p~i zasunutéM Modulu EM-S. Zrulit ho lze pouze hardwerov9M 
reserteM nebo V~pUtíM počítace. Posk~tuJe základní operace -
nahrání, kopírování, editace, SMazání souboru a ZMěnu 
r~chlosti. P~i editaci v hlavičce souboru dovolí pouze 
z.ěn~, které MaJí sM~sl. Nelze nap~íklad ZMěnit délku 
souboru. SOS COpy Je schopen kopírovat vlechn~ t~p~ soubor~ 
včetně t~pu DT a SC. P~i nahrávání na pásek dovolí v~nechat 
Mezi soubor~ Mezeru, nebo nahrát akustickou značku podle 
uvážení obsluh~. Po t~ech Měsících používání se neobJevila 
Jediná ch~ba Jak v činnosti SOS COPY, tak v prograMech JiM 
zkopírovan9ch. 
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Ab~ se ne~í~il~ dal~í verze r~zné upravené, Je prograM 
zabezpečen proti kopírování. Je sice Možné JeJ zkopí~ovat 
pOMOCI' druhého Magnetofonu, ale takto v~tvo~eá kopie Je 
nespolehlivá a nevztahuJe se na ni záruka posk~tovaná autor~ 
prograMu ani klubeM. Na kazetě Je SOS COPY nahrán po obou 
stranách r~znou r~chlostí. V Manuálu k prograMu Je popsána 
neJen obsluha proraMu, ale i v'echn~ kopírovatelné soubor~ a 
Manipulace s niMi. Cena prograMU Je 47 Kčs + kazeta za 
Maloobchodní cenu. Získat se dá ve st~edisku VTl, Martinská 
S, Praha 1, nebo Ji lze obJednat korespondenčníM lístkeM na 
adrese 602. ZO SvazarMu. 

KAREL+ 

****** 

Jistě si vzpOMínáte na v~ukvg prograMovg s~stéM KAREL. 
Jeho iMpleMentace JSMe Mohli vidět i na počítači Sord. 
Jednalo se větlinou o nedokončené produkt~, které se pro 
vguku nehodil~ p~edev'íM pro stále se opakUJící ch~b~ 
s~stéMU. N~ní se obJeVil prOgraM KAREL+, kter~ p~estavuJe 
dallí kvalitativní stupeň tohoto vgukového s~stéMU. ZatíM Je 
dokončena verze pro počítač Sharp. P~edpokládáMe, že b~choM 
JeJ p~eveli i na počítač Sord. Pot~ebuJe.e vsak znát alespoň 
p~ibližng počet p~ípadngch záJeMc~. 

Co KAREL+ UMí: 
Rozložení na obrazovce v~chází z p~vodního prograMu. 

P~idán~ JSou prograMové konstrukce odpovídaJící p~íkaz~M 
REPEAT-UNTIL, WHILE, atd. Novinkou .Je zp~sob definování 
nov~ch slov. Lze Je definovat Jako procedur~, tJ. slovo, 
které něco dělá, nebo Jako funkce, tJ. slovo, které vrací 
hodnotu. Takto nadefinovanou funkci lze použít i v podMínce. 
Nadefinovana slova lze opravovat pOMocí p~íkaz~ insert, 
delete a replace. Opravovat M~žeMe neJen poslední 
nadefinované slovo, ale kterékoliv p~ed p~edchozí. Totéž 
platí o p~eJMenování slov. PrograM napsang v s~stéMU KAREL+ 
lze saMoz~eJMě zaznaMenat na Magnetofon, trasovat, krokovat, 
za chodu zobrazovat stav zásobníku a proraMového čítače, 
v~pisovat Jak právě provaděné slovo, tak i konkrétní 
instrukci slova. To vle zaJi~ťuJe dokonalg p~ehled o běhu 
prograMu. Dallí novinkou Je vgstup na tiskárnu. Uživatel 
(žák) si M~že v~psat vlastní v~tvo~eng prOgraM, Jednotlivá 
slo'/a nebo kopenograM k urč i té MU slovu. KopenograM~ y~tváh' 
S~StéM SáM na základě definic slov. Na Magnetofon Je Možné 
zaznaMenat také aktuální stav Města. 
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P~i p~evodu na počítač Sord počítáMe s p~ipoJeníM 
kOMunikačních rutin pro tiskárn~ dle stadartu centronics, 
SHARP MZ-1P16, 8T-lee a p~ípadně plotru ALFI. Vshledově 
uva!uJeMe o p~ipoJení M~li. Dodávky pro u!ivatele budou 
z~eJMě obsahovat s~stéM KAREL+, rutin~ pro r~zné tiskárn~, 
M~I a dallí Mo!ná p~ídavná za~ízení a pot~ebn~ instalační 
prograM, kter~ v~tvot~í iMpleMentaci podle valeho pfání. 
Pokud vás tento 'proJekt' zaJíMá, inforMUjte nás 
korespondenčníM lístkeM s heleM 'KAREL+' na adresu: Klub 
saRD, 602. za SvazarMu, Wintrova S, 160 41, Praha 6. 

. Redakce 

............................................................ 
p~ipravuJ... pfipravuJ'" pfipravuJ." pfiprovuJ'" ............................................................ 

- podziMní pracovní setkání MaJitel~ počítač~ SDRD 
na 14.1e.1989 

- podziMní pracovní setkání MaJitel~ pOčítač~ HSX 
na 25.11.1989 

V p~íltíM čísle: p~ipoJení tiskárn~ BT-lee 

Sord+AMstrad 6e2. technick~ zpravodaj pro Mikroelektroniku 
a v~početní techniku. V~dává 602. za SvazarMU pro pot~eb~ 
vlastního aktivu, zodpovědn~ redaktor ing. Petr čihula 
(Sord), Martin Novotn9 (AMstrad). Adresa redakce: 602. ZD 
SvazarMu, Wintrova 8, 160 41, Praha 6, tel. 34-14-09. 
Povoleno DVTI pod evidenční. čísle. 87 0e6. Cena 7.50 Kčs 
dle čCD č. 1030/202/86. 
Náklad Se0 v~tisk~ Praha, srpen 1989 
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