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Manapsiig az egyik legndpszertibbszdmit6g6pes adathordoz6 a m6gneslemez.
Megbizhat(rbb,gyorsabb,nagyobbtrirol6kapacit6sri,mint a m6gnesszalag.
Az itthon haszn6latosg6pekhezis rendelkez6sre
6llnak a hajl6konylemezes (floppy) t6rol6k. Sajnoscsak maguk a lemezekszabv6nyosak. A lemezform6tumok 6s a k6dol6si
eljrir6sok ter6n sokszinris6guralkodik. Egy
vagy k6toldalas,40 vagy 80 s6vos,8...17
szektor s6vonk6nt. A szektorok m€rete
128 b6jtt6l I K-ig terjedhet.Az egyeslemezegys6gektdro16kapacit6sasz6lessk6l6n mozog 6s az egyes g6peken haszn6lt
lemezeketegyszeni m6don nem lehet m6s
g6peken haszn6lni, pedig erre esetlegesen
sziiks6g lehet. Pl. adat 6s programcsere.
Nagy mennyis6griadatot 6tvenni m5s m6don el6g firaszt6. Egy 3G40 K-s programot pedig majdnem lehetetlen. Ahhoz,
hogy egy ilyen feladattal sikerrel birk6zzunk meg, sziiks6gesa floppy-lemezekkel kozelebbrol megismerkedni.Az 6ltaliinoss6gokon tfl
megpr6b6lom €gy
konkr6t alkalmazdson bemutatni a 16nyegesdolgokat.
Minden floppyJemezt haszn6latbav€tel
elcitt formatt6lni kell. Maga a form6z6s a
lemezelcik6szites6nek
legels6l6p6se.Ilyenkor keriilnek felirilsra a s6vok (track) 6s
szektorok. A s6vok a lemezen koncentrikus kcirokk6nt helyezkednekel (1. dbra).
A s6vok szdma viitoz6. K6t igen elterjedt
6rt6k a 40 ill. 80 s6v.Egy s6von belil 8-17
szektor lehet. Egyes rendszerek a lemez
kiils6 s6vjaibastirtibben irnak. A lemeznek
haszn6lhat6egyik vagy mindk€t oldala.
A gy6rt6 6ltal egyoldalasnakcimkdzett lemezeketaj6nlatosegyoldalask6nthaszn6l-

(Folytatds az 563. oldalrdl)
vezdrlcijeleta sorv6gfoknak, igy sem az,
sem a sorimpulzusok16ltrlpl6lt liiggcileges,
6s raszterkorrektor-6ramkor nem mtiktidik, teh6t nem is fogyaszt.
K€szenl6tr<!liizemi 6llapotba kapcsol6skor a vez6rlciegys6gbtil6rkez6 H-szint
L-szintre vrilt, T50l lezir, T502 vezet, 6s
meglelenik a 12 V-os t6pfesziilts6g.
,,Fesziilts6gmentes"6llapotba kikapcsol6s ut6n C508 pufferelk6n m6g jelent<is
fesziilts6g maradhat, amely 6vatlan beavatkoz6s eset€na f6lvezetcikettonkreteheti. A t6pegys€genvdgzett forraszt6sok
el6tt c6lszertiC508-at 5-10 kO-on 6t kisiitni.
Ha a k6sziil6ket k6szenl6tr<ilnem lehet
bekapcsolni, de a t6pegys6grendben van,
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ni. Tal6lkozhatunk a cilinder fogalm6val
zen valamilyen rendszerszerint kell az adais. A cilinder egy adott fejrill6s mellett e16r- tokat tiirolni. A lemezen t6rolt adatcsojelenti. Tehrit egyolhetcis6vok osszess6g6t
portokat (f6jlokat) az oper6ci6s rendszerdalas lemezekn6l(b6r itt a cilinder fogalma
nek meghat6rozott m6don kezelnie kell.
el6g elm€leti) egy cilinderben a s6vok sz6- Ehhez tudnia kell, hogy az egyes adatok
ma egy, k6toldalasn6l kett<i.A merevleme- hol helyezkednekel. Ezeket az inform6ci6zekn6l (Winchester) enn6l j6val tobb is lekat egy fenntartott terilleten a k<inyvt6rhet egy cilinderben. Az egy szektoron beltiban (directory) tdrolia. A k6nyvt6rban
li adatbdjtok sziima 128, 256, 512, 1024 megtal6lhat6k az egyes frijlok nevei, helehet. Min6l tobb s6v van egy lemezen,egy lyiik a lemezen,keletkez6siid6pont 6s d6s6von beliil, minel tobb szektor 6s egy tum valamint egy6b inform6ci6k a rendszektoron beltil min6l t<ibb adatbrijt, ann6l
szer szirmdra. Ha a lemezre irunk az ir6s
nagyobb a lemez t6rol6kapacit6sa.Teh6t b6jtonk6nt t<irt6nik (legaldbbis l6tsz6lag).
egy k6toldalas 80 s6v/oldal, 9 szektor/ Val6j6ban nem cElszeriib6jtonk6nt helyet
s6voslemezenahol egy szektor512 brijtos, foglalni mivel ennek nyilv6ntartisa 6ri6si
a tdrol6kapacitirsT2OK(lK : 1024b6jt). munk6t jelentene. A gyakorlatban lehet6Ilyen lemezt haszn6l a TVC. Az eddig leirleg eg6sz szektor(oka)t foglalnak le egytak csak a lemezenlev<!adatt6rolis fizikai
szerre.A TVC-n6l p6ld6ul n6gyet. Ezazzal
fel6pit6s6revonatkoztak. Ugyanis a lerne- j6r, hogy ha csak egy .a" betiit t6rolunk a
lemezena rendszerakkor is 2 K-t foglal le.
Ezeket a funkci6kat tobb rendszeris megval6sitja.
Nrilunk a mikrog6peken k6t rendszer
terjedt el. Az egyik a Digital Research
CP/M a m6sik a Microsoft MS-DOS
rendszere.Ezeket a rendszereketsok m6s
c6g 6tvette,illetve 6tdolgoztz. igy p6ldriul
a TVC-hez is kaphat6 UPM operrici6s
rendszera CPiM 2.2 verzi6jhval kompatibilis. A kompatibilit6s ellen6re nem lehets6gesp6ld6ul egy m6sik CP/M-es g6p lemez6nekhaszn6lata.Az ok'l P61d6ula fentebb emlitett teriiletfoglal6s, a szektorok
sz6ma, 6s m6g szdmos mfs t|nyez6. Ezt a
rendszert a felhaszn6l6 bizonyos hat6ro1. dbra. l. poziciondl6hornyok; 2. kiudgds kon beliil m6dosithatja. Egyes g6pekre a
az ir6-oluasdfej szdmdra; 3. inde:clltuka 0.
felhasznril6 keszenis megkaphatja azokat
szektorhoz; 4. lyuk a befogdshoz; 5. irdsae- a programokat, amelyek lehetriv6 teszik
dii kiudgds
szitmhra, hogy m6s g6pek lemezeit haszn6lhassa. A Videoton is szrlllit a TVC-re
olyan rendszert VT-DOS n6ven, amellyel
MS-DOS lemezek haszn6lhat6k a gdpen.
a vez6rl6 modul l8-as (ON-OFF) l6b6t
Perszecsak adatszinten. Ez azonban azzal
foldrez|rva a k6sziil6k iizemi 6llapotba j:ir, hogy az esetlegmeglev6 UPM oper6cikapcsolhat6. (A hiba a t6wez6rl6 rend6s kiirtya 6s ahozz|valo lemezvez6rkiheszerbenvan).
lyett egy m:isikat kell venni, de ezzel csak
A tdpegys6gmrikod6s6tellen<irizheti,ha
egy adott formdtumri lemezt tudunk
- fesziilts6gmentes6llapotban - kihtzza a
haszn6lni. Lehet6s6g van arra, hogy
,,G" vizszinteseltdritr!csatlakoz6t,6sa 145 magunk irjunk olyan programokat,
(illetve 155)V-os t6pfesziilts6g-pontra
kb.
amely ezeket a feladatokat elv6gzi. Eh300 O-os, legal6bb30 W-os ellen6lliistforhez azonban sziiks€gesaz adott rendszer
raszt. Visszakapcsol6sutin az iizemi tripalapos ismerete. Az al:ibbiakban ismerfesziilts6gekm6rhet6k (a + 12 V kiv6tel6- tetem a CP/M oper6ci6s rendszer lemezvel, mivel a k6szenl6ti6llapotnak megfele- kezel6s6vel kapcsolatos tudnival6kat,
l<ienT502 z6rvavan,6s IC500 stabiliziltor mindig megemlitve az aktu6lis TVC-re
nem kap fesziilts6get).
vonatkoz6 adatokat.
A sorvdgfokozat,a fiigg6legeselt6rit6 foMint m6r emlitettem a TVC k6toldalas,
kozat, valamint a raszterkorrektor elvi kapoldalank6nt 80 s6v 6s 9 szektor/s6v fizikai
csolisi rajza az 564.,565. oldalon tal6lhat6.
formitumot haszn:il. A logikai sdvok sz6-
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I. tdbldzat
Logikai s6vok

Fizikai s6vok (oldal,
sdv)

0

0,0
1,0

2

0,t

J

I.l

159

r,79

moz6sa0...159-igtart. A 0-6s logikai sdv
a 0. oldal 0. srivja. Az l-es logikai s6v az
l. oldal l. s6vja 6s igy tov6bb. Teh:it igy
nlzki a s6vok sz6moz6sa( 1. tdbldzat). (A
sdvokat 0-t6l sz|mozz6k, a szektorokat
l-t61. Egyeskontrollerek viszont a s6vokat
l-t6l 6s a szektorokat 0-t61. Ez v6giil is
nem l6nyegeselt6r6s de programoz6skor
figyelembe kell venni.)
A lemezek elejtn az adott rendszert6l
fiigg6en 6ltal6ban n6hriny s6v foglalt a
rendszer szimilra. Ez az'lgynevezett track
offset (s6veltol6s).Ennek 6rt6ke a TVC-n6l
n6gy. A lefoglalt s6vok ut6n talilhat6 a
katal6gus. Minden egyeskatal6gusbejegyz6s 32 bijtb6l 6ll. A kdnyvt6rban maxim6lni szokt6k a bejegyz6sek szim|t
(TVC:128). A k6nyvt6r utdn miir a felhaszn6lhat6teriilet kdvetkezik. A teriiletet
blokkokra osztjrik (TVC:2K : 4 szektor).
A CP/M mindig 128btijtos logikai szektort haszn6l. Olyan rendszerekn6l, amelyekn6l a fizikai szektorm€retnem ekkora,
hanem ennek tobbszor6se, ott egy rigynevezett blokkol6-deblokkol6 algoritmust
alkalmaznak. Ez az algoritmus lehet6v6
teszi a fizikai szektorok felbont6srit logikai
szektorokra. Teh6t a TVC egy fizikai szektora n6gy CP/M logikai szektorra bomlik.
A k6nyvtrirban a ter0letfoglal6s blokkonk6nt t6rt6nik. Egy blokk az emlitett m6don n6gy fizikai szektorb6l 6ll. A TVC-n6l
128x32: 4K :
a katal6gusbejegyz6sek
8 szektor helyet foglalnak el. A track offset = 4 az els6 katal6gusszektora 4. track
0. szektorSntal6lhat6. Az elsciadatszektor
a 4. track 8. szektora. Teh6t a lemezfelosztis a kdvetkez6 (2. tdbldzat).
A katal6gusbejegyz6sekfel6pit6se:
0. b6jt ET (Entry Type) Bejegyz€stipusa
A...gF}f USER szim
E5H ttirolt bejegyz6s
1...8 FN (File Name) f6jl n6v
Ha kevesebb mint 8 karakter,
akkor a fennmarad6 helyek
sz6kiiz- (20H) karakterrel lesznek felt<iltve.
9...0B FD (File Definition) fdjl tipus
Ha az els6 karakter 7. bitje : l, akkor a fdjl csak olvashat6 (R/O Read Only). Ha m6sodik karakter 7. bitie : l. akR 5 d i 6 t e c h n i k1
a 9 9 1/ 1 2

kor a f6jl rendszerf6jl(SYStem)
a CP/M 2.0-t6l felfel6.
0c EX (EXtent number) Az adott frijl
h6nyadik bejegyzEse
nem haszndlt
OD
OE
52 CP/M 2.2-ben a teriiletsz6ml5l6shoz sziks6ges
OF RC (Rekord Count) Egy teriileten
maximum 128 rekord helyezkedhet el. Ez abhjtjelzi, hogy
az adott bejegyz6sbenh6ny rekord tal6lhat6. Ha kett<indl
tobb bejegyz€svan az itt t6rolt
sz6m 128 lesz.
l0...lF
DM (Disc Map) lemezt6rk6p.
Ez b6jtos vagy szavasform6tumban a fdjlhoz rendelt logikai blok kokat tartalmazza.
Teh6t mint l6that6 egy frijlhoz tobb bejegyzEs is tartozhat. Ennek egyszeni magyardzatavan. Mivel egy bejegyz6shez
maximum 128rekord tartozhat,6segyrekord
128 b6jtos, igy egy bejegyz6smaximum
16 K teriiletet foglalhat le. Ha a f6jl enn6l
nagyobb, feloszt6dik 16 K-s egys6gekre.
2. tdblazat
Teri.ilet

Mett<il

Meddig

0,0

3,8

Track off'set

4,0

4,7

Directory

4,8

\)

Els<iadatblokk

5 1

5,6

M6sodik adatblokk

159,5

159,8

351 (utols6) adatblokk

Az ilyen tertiletek sz6ml6l6srin6lvan sziiks6g az EX-re. Ha a f6jl kisebb, mint 16 K
az EX: 0. Mris esetbenpedig null6t6l
kiikinboz6 6rt6k. A rekordsz6ml6l6 mindig az aktu6lis bejegyz6sbental6lhat6 rekordok szl;m|t tartalmazza. Tehht, ha
t6bb bejegyz6svan, akkor a l6jl 6ltal elfoglalt teriilet nagys6ga a kovetkez6 m6don
sz6mithat6: (bejegyz6sek sz|ma *l)
x l6K+legutols6 RCx 128. A t6nyleges
frijlm6ret enn6l perszekisebb lehet. A nem
haszn6lt b6jtokat a rendszerEOF, Z, IAH
karakterrel tolti fel.
P6ldak6ppenegy bejegyz6s:
00000 4D 38 30 52 2020 20: . . .M80R
00820 C3 4F4D00 0000 80:. .OM. . +
0104A00 4800 4C004D 00;J.K.L.M.
ol84E00 4F00 50 0051 ooN.o.P.Q.
A f6jl neve: M80R COM
USER0 alatt talilhat6
st6tusza:csak olvashat6
128 rekordb6l 6ll
4AH-5lH logikai blokkokat foglalja el.
A TVC katal6gusiiban egy katal6gusbejegyz,6s
igy t6rol6dik. M6s g6pn6la foglalts6gi t6rk6p ett6l elt6r6 m6don n6zhet ki.
Ezutiin tehiit ha a lemezenszeretn6nkmegkeresni az M80R. COM-ot, csak annyi teend6nk van, hogy 6t kell sz6molni a logikai
blokkokat s6v- 6s szektor6rt6kekre.Ha ez
megvan, akkor a kapott 6rt6kt6l kezdve
annyi szektort kell leolvasni a lemezr<il,
ah6nyb6l egy logikai blokk 6ll. Ebben az
esetben 4-et. E^ az eljilrfist addig kell ism6telni, amig a frljl v6g6renem 6rtink. A mostani esetbenp6ld6ul elegendcia legelsciszektor cim6t kiszrlmitani 6s att6l kezdve folyamatosan leolvasni 32 szektort. Ene az ad
lehet6seget,hogy a f6jl a lemezenfolyamatosan helyezkedikel. Ez az esetektobbs6g6(Folytatjuk)
ben nem igy van.

A viltigon talin a legolcsdbb nyomtatott dramkiir tervezf
programot vtisdrolhatja meg a Rddifitechnika szerkesztdsegdben.
Az IBM PC-n fut6 PCBCGAnyiktervez6programfontosabbjellemzcii:
CGA grafikusiizemm6d(CGA, EGA, VGA grafikrin)
Emul6torralHerculesiizemm6d
Ny6k-nyomtat6s60, 80 dot/inch-esEpsonprinteren
Meniivez6reltopci6v6lt6s,eg6rrelvagy billentyrizetr6l
lehettis6g
20 x 20 cm-estobbr6tegiinyrlktervez6si
A r6szterveket kiikin-kiilon lapokon v6gezheti (256 lap). A tobb mint 60
v6laszthat6 meniipont segitsdg6vela legkedvez<ibbelrendez6sii 6s formStumir
ny6k-rajzolatot k6sziti el Onnek.
N6h6ny funkcio'. az iramkor m6ret6nekm6dosit6sa,minimalizdldsa, elforgatrlsa. Alkatr6szek mozgat6sa, tcirl6se, sorsz6moz6sa,helyzet6nek optimaliz6l6sa.
vilt6sa, torlEse,6thelyez6se,optimaliz6l6sa, kot6sA kot6sek huzalsz6less6g6nek
lista. Autoroute iizemm6d. A k6sz ny6k-rajzolat k6zi szerkeszt6se:r6zfeliilet
t<irl6se,felvitele, tiikroz6se,nyomtat6sa. Zoomol6si lehet6s6g.A gyakran haszndlt
alkatr6szeket tartalmaz6, egy6ni ig6nyek szerint m6dosithat6 alkatr6szkonyvtiir.
A programhoz r6szleteskezel6sileir6st, I 6v garanci6t 6s sz6moskedvezn6nyt
ad a szerzo.

A programfogyaszt6i6ra: 4500Ft.
Munkanapokon8-14 6r6ig 6llunk az 6rdeklcid6krendelkez6s6re.
telefonon6rdekl6djon! (l 17-0262)
K6rjiik el6zetesen
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