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Rýchly štart 
Modul pripájajte iba pri vypnutom počítači!  

 
Postupujte nasledovne: 

1. Zasuňte Modul do ľavej hornej časti počítača pri vybratej krytke 112x19 mm nad doskou 
ROM SM2251. Prepojovací konektor sa nachádza na spodnej časti Modulu 

2. Pripojte jednu stranu kábla V.24 na pinovú lištu v pravej časti modulu a druhú stranu s 
DIN5 do konektora s označením V24 (medzi TVP a RGB) na PP01 

3. Do otvoru na ľavej strane modulu zasuňte SD/SDHC kartu s formátom FAT/FA32 a 
nahratým súborom ppsdrom.rmm v koreňovom adresári 

4. Prekontrolujte kabeláž a zapnite počítač sieťovým vypínačom na pravej strane pri 
prívodnej šnúre 

5. Pri správnej inicializácii LED na module bliknú v poradí KARTA, BANKA, ZÁPIS a 
zhasnú 

6. Ak bliká LED KARTA znamená to, že modul nebol schopný detegovať, inicializovať 
alebo načítať SD kartu. Skúste ju vymeniť za inú a inicializujte Modul tlačidlom RESET 

7. Zadajte príkaz ROM, rozsvieti sa zelená LED BANKA a prihlási SD-ROM Manager. 
Teraz môžete začať využívať rozšírené príkazy - viď kapitola “Príkazy Modulu”, alebo 
spustiť súborový manažér príkazom MNG. Jeho popis je v prílohe č.1. 
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Popis 
PP 01 SD ROM Modul (ďalej iba Modul) je moderná periféria, ktorá slúži ako             

plnohodnotná náhrada pôvodných ROM modulov a pridáva nové možnosti záznamu a čítania            
súborov z SD karty štandardnej veľkosti. Na PP 01 sa dochovalo značne obmedzené množstvo             
programov, ale práve tento Modul môže spôsobiť, že sa zatiaľ nezdigitalizované záznamy            
podarí dostať do uchovateľného formátu, ktorý bude bezproblémovo šíriteľný medzi populáciou           
disponujúcou PP 01. 

Maximálna kapacita pôvodného ROM modulu bola 16 kB ROM/EPROM. Nový Modul           
rozširuje kapacitu na 32 kB pričom pamäť je typu RAM takže umožňuje zaviesť zvolený obsah               
podľa požiadavky používateľa. Prvá 16 kB RAM banka zastáva funkciu pôvodných EPROM, do             
druhej 16 kB RAM banky sa nahráva z pamäťovej karty SD po zapnutí počítača ovládací               
program. 

Obojstrannú komunikáciu s nadradeným počítačom zabezpečuje pripojenie cez        
rozhranie V.24, prostredníctvom ktorého je možné súbory aj ukladať a nie iba čítať. Označiť              
Modul prívlastkom ROM teda nie je technicky správne, pretože obsahuje pamäť s náhodným             
prístupom a tiež umožňuje zápis na záznamové médium, ale zohľadňuje pôvodné pomenovanie            
a spôsob pripojenia. 

Postup osadenia DPS (pre variant stavebnice) 
Prv než začneme s osadzovaním DPS je potrebné upraviť konektor WK 180 24 (alebo              

ekvivalent) tak, aby jeho vývody boli predĺžené o 20mm a na pozícii 9 (piny 17,18) bol osadený                 
kľúč. Na predĺženie je možné použiť izolovaný zvončekový drôt Ø0,5 prípadne hrubšie vývody             
zo súčiastok (napr. z diód 1N4007) a izoláciu a odsadenie riešiť 3D tlačeným medzikusom. Kľúč               
je vhodné riešiť zatavením klinca bez hlavičky na miesto odstránených kontaktov konektora. 
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Keďže sú všetky súčiastky v navrhnutom zapojení a na doske plošných spojov vo             
vyhotovení THT (okrem SD pätice) osadzovanie začneme pasívnymi súčiastkami - konektor WK            
180 24 s predĺženými vývodmi (pozor osádza sa zo strany spojov kontaktami nadol), odpory,              
kondenzátory, kryštál, pätica pre MCU a SD, pinová lišta V.24, mikrospínač, nasledujú diódy,             
tranzistory, LED a ako posledné integrované obvody. Dosku očistíme od tavidla a premeriame             
na skraty. 

Postup oživenia (pre variant stavebnice) 
Aktuálna verzia firmvéru zatiaľ nemá vstavaný bootloader, takže ovládací         

mikrokontrolér ATmega328P je potrebné naprogramovať v externom programátore. MCU preto          
tiež musí byť osadený v Module v pätici, aby bolo možné vykonať prípadnú aktualizáciu              
firmvéru. Samotné naprogramovanie sa dá vykonať napríklad dvojdolárovým programátorom         
USBasp, ku ktorému sa MCU pripojí nasledovne: 
 

 
Následne je potrebné spustiť príkaz na naprogramovanie súboru ̀PP01-SD-ROM.hex` do flash           
pamäte MCU: 
 
# avrdude -c usbasp -p m328p -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xd7:m -U 

efuse:w:0xFF:m -U flash:w:PP01-SD-ROM.hex  

 
(balík avrdude je bežne dostupný napr. na Linuxových distribúciách založených na Debiane -             
*buntu atď.) 
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Nastavenie programátora od fy Elnec je nasledovné: 

 

Pripojenie k počítaču a inicializácia 
Pripojenie ROM modulu sa realizuje prostredníctvom konektora v ľavej hornej časti           

počítača. Pokiaľ je osadený kryt, treba ho odstrániť a na priamy konektor vnútornej dosky ROM               
SM2251 pripojiť konektor WK 180 24 z Modulu. Na vedenie správneho umiestnenia slúži kľúč              
na konektore. Pri pripájaní Modulu musí byť počítač vypnutý! 

Po pripojení do počítača pripojíme konektor V.24 - pinová lišta na strane Modulu a DIN5               
na strane počítača na pravej strane v strede medzi anténnym a RGB výstupom. 

Na čistú a naformátovanú SD kartu (so systémom FAT/FAT32) je potrebné nahrať súbor             
̀ppsdrom.rmm ̀, ktorý zabezpečuje základné obslužné programové vybavenie Modulu. 

Po inštalácii a naštartovaní počítačovej zostavy sa zobrazí štandardné hlásenie: 
 

GBASIC 5.8 

 

READY 

 
Modul sa aktivuje zadaním príkazu ̀ROM ̀.  
Objaví sa hlásenie s verziou obslužného programu a firmvéru: 
 

 SD-ROM Manager v0.B  (FW v 0.9) 

 

READY 
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Pri inicializácii sa v GBASICu modifikujú príslušné vektory pre obsluhu nových príkazov,            
funkcií, testu klávesnice, znakovej sady a atď. Detailný popis obsadenia pamäte je uvedený v              
ďalších kapitolách. 

Po “veľkom” resete počítača Shift+Reset+Medzera (robí sa test pamäte RAM), je nutné            
Modul aktivovať samozrejme znovu - Modul musí byť v stave, kedy nesvieti žiadna LED. Ak to                
tak nie je, je treba stlačiť tlačidlo RESET na Module vedľa LED. 

Nemilou skutočnosťou je, že po “malom” resete počítača Shift+Reset (nerobí sa test            
pamäte RAM), systém deaktivuje vektor pre “odchytávanie” stlačených klávesov a tak nefunguje            
prepínanie režimu písania malých písmen (viď ďalej) a ani rýchly prechod do súborového             
manažéra. Opätovné aktivovanie tohto vektora, ak už bol pred tým Modul inicializovaný, je             
zadaním príkazu ̀MNG ̀. 

Indikačné LED a tlačidlo na Module 
Na SD ROM Module je 5 LED, ktoré indikujú 5 rôznych stavov. Z ľava do prava sú to: 

 
RB ROM Bank - Svieti, ak je aktívna 1. banka SRAM, ktorá zastáva funkciu             

ROM pôvodného ROM Modulu. Ak nesvieti (čo je aj stav po resete SD ROM              
Modulu), tak je aktívna 2. banka SRAM, kde je umiestnený ovládací           
program.. 

WR Write SRAM - Svieti, ak sa zapisuje do SRAM. 
RD Read SRAM - Svieti, ak sa číta zo SRAM. 
SD SD Card - Svieti, ak sa pristupuje na SD kartu. 
RT Receive/Transmit - Svieti, ak sa komunikuje po V.24 linke. 

 
Tlačidlo na Module slúži pre Reset samotného ATmega328P, čím sa reštartuje firmvér a             

z koreňového adresára SD karty sa nanovo načíta do 2. banky SRAM ovládací program              
ppsdrom.rmm. 
Ak sa nepodarí ovládací program nahrať, blíká LED RB. 
Ak nie je zasunutá SD karta alebo sa ju nedarí nainicializovat, bliká LED SD. 

Ovládanie základného programového vybavenia 
Obslužný program Modulu rozširuje GBASIC PP 01 o niekoľko príkazov a funkcií pre            

prácu so súbormi na SD karte, rozširuje znakovú sadu PP 01 o malé písmená a tiež obsahuje                
celoobrazovkový manažér súborov. 

Zadávanie malých písmen 
Štandardne GBASIC PP 01 pri vkladaní znakov z klávesnice vypisuje iba veľké           

písmená. To je dané tým, že v ROM PP 01 znakový font obsahuje iba znaky po kód 5Fh (znak                  
podčiarknutie) a malé písmená chýbajú. Modul rozširuje znakovú sadu na úplnú ASCII, teda až              
po znak s kódom 7Eh (znak vlnovka), čím sú dostupné aj malé písmená. 
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Pre zapnutie režimu písania malých písmen slúži kláves ADR. Po zapnutí počítača a             
inicializácii Modulu je možné písať iba veľkými písmenami. Po stlačení klávesu ADR sa zapne              
režim zadávania malých písmen, takže pri stlačení ľubovoľného písmenového klávesu          
samostatne sa vypíše malé písmeno. Pri stlačení ľubovoľného písmenového klávesu spolu s            
klávesom Shift sa vypíše veľké písmeno. Opätovné stlačenie klávesu ADR režim zadávania            
malých písmen vypne. 

Príkazy GBASICu sa musia naďalej zapisovať veľkými písmenami. 

Mená súborov a adresárov 
Firmvér Modulu podporuje dlhé názvy súborov, avšak sú tu určité obmedzenia a            

pravidlá, ktoré je potrebné dodržať: 
 

● Dĺžka mena súboru alebo adresára môže byť maximálne 31 znakov. 
● Celková dĺžka cesty k súboru vrátane mena súboru môže byť maximálne 127 znakov. 
● V menách súborov alebo adresárov sa nerozlišujú veľkosti písmen. 
● Mená súborov a adresárov by mali obsahovať iba znaky zo základnej tabuľky ASCII.             

Nemali by teda obsahovať “národne” znaky, inak može byť ich vypisovanie a chovanie             
príkazov chybné! 

● Mená súborov nesmú obsahovať znaky `/`, `\`, `:`, `”`, `<`, `>`, `|`. 
● Pri práci so súborom sa zohľadňujú atribúty súboru, takže napr. nie je možné zmazať              

súbor určený iba na čítanie. 

Príkazy Modulu 

Prechod do súborového manažéra 
 

MNG Spustenie súborového manažéra. 

Do manažéra je možné prejsť aj stlačením Lock + LockRight   
 
Popis súborového manažéra je uvedený v Prílohe č.1. 

  

8 



Nahratie súboru z SD karty do pamäte 
 

LOAD $num  Nahratie programu BASIC z aktuálne vybraného PTA súboru 
na SD karte. 

LOAD $num AT 

od[,len] 

LOAD $num CODE 

od[,len] 

Nahratie záznamu typu MONIT do pamäte z aktuálne 
vybraného PTA súboru na SD karte. 

LOAD $num DATA A( Nahratie záznamu typu DATA do premennej A() z aktuálne 
vybraného PTA súboru na SD karte. 

LOAD $num DATA A$(  Nahratie záznamu typu DATA do premennej A$() z aktuálne 
vybraného PTA súboru na SD karte. 

 

LOAD N$ Nahratie programu BASIC z SD karty. Ak bol program uložený 
s auto štartom, bude ihneď spustený. 

LOAD N$ RUN [cr] Nahratie programu BASIC z SD karty so spustením od 
zvoleného riadku. Ak číslo riadku nie je uvedené, program sa 
po nahratí spustí od začiatku. 

LOAD N$ RUN NO Nahratie programu BASIC z SD karty s potlačením auto štartu. 

LOAD N$ AT od[,len] 

LOAD N$ CODE 

od[,len]  

Nahratie súboru CODE do pamäte z SD karty. 

LOAD N$ VRAM Nahratie súboru do Video RAM z SD karty. Zo súboru sa 
načítava maximálne 24576 bytov. Roll register sa automaticky 
vynuluje. 

LOAD N$ DATA A(  Nahratie súboru DATA do premennej A() z SD karty. 

LOAD N$ DATA A$( Nahratie súboru DATA do premennej A$() z SD karty. 

LOAD N$ ROM slot Nahratie súboru do ROM banky z SD karty. 

 
̀num` Číselný výraz určujúci číslo záznamu v PTA súbore. 
̀N$` Reťazcový výraz určujúci meno súboru v aktuálnom adresári SD karty. 

Ak meno súboru nemá príponu, bude pridaná podľa verzie príkazu: 
"PPB" pre BASIC, "DAT" pre DATA, "RMM" pre ROM. 
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Pre binárne súbory (AT, CODE, VRAM) nie je povinná a ani predvolená 
prípona súboru. 

`cr` Číselný výraz určujúci číslo riadku v rozsahu 0 až 32767. 
̀od` Číselný výraz určujúci cieľovú adresu ukladania. 
̀len` Číselný výraz určujúci počet bajtov, ktoré sa zo súboru načítajú. 
̀slot` Číselný výraz určujúci číslo 1 kB ROM slotu <0,15>, do ktorého sa uloží 

obsah súboru. Do ROM (SRAM 1. banky) sa uloží iba časť súboru, ktorá sa 
od daného slotu do konca vyhradenej oblasti vojde. To znamená, že ak je 
súbor dlhší, nebude v pamäti celý a nebude hlásená chyba. Ak je súbor 
kratší, bude časť pamäti modulo 1024 vyplnená hodnotou 0FFh. 

 
Pozn. 1: Verzie príkazov s číselným argumentom (pre PTA) zatiaľ nie sú implementované. 
Pozn. 2: Verzie príkazov s DATA zatiaľ nie sú implementované. 

Uloženie súboru z pamäte na SD kartu  
 

SAVE $num  Uloženie programu BASIC na koniec aktuálne vybraného PTA 
súboru na SD karte. 

SAVE $num AT od,len 

SAVE $num CODE 

od,len 

Uloženie  obsahu pamäte do záznamu typu MONIT na koniec 
aktuálne vybraného PTA súboru na SD karte. 

SAVE $num DATA A( Uloženie premennej A() do záznamu typu DATA na koniec 
aktuálne vybraného PTA súboru na SD karte. 

SAVE $num DATA A$(  Uloženie premennej A$() do záznamu typu DATA na koniec 
aktuálne vybraného PTA súboru na SD karte. 

 

SAVE N$ Uloženie programu BASIC do súboru na SD karte. 

SAVE N$ RUN [cr] Uloženie programu BASIC do súboru na SD karte. Program 
bude uložený s auto štartom. Ak číslo riadku nie je uvedené, 
program sa bude spúšťať od začiatku. 

SAVE N$ AT od,len 

SAVE N$ CODE od,len  

Uloženie obsahu pamäte (CODE) do súboru na SD karte. 

SAVE N$ VRAM Uloženie Video RAM do súboru na SD karte. Pri zápise sa 
zámerne nezobrazuje otáčajúca sa “palička” v kurzore, 
ukazujúca inak priebeh zápisu. Uložený súbor má 24576 bytov. 
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Nezáleží na hodnote Roll registra, Video RAM je uložená do 
súboru tak, akoby bol Roll register vynulovaný. 

SAVE N$ DATA A(  Uloženie premennej A() do súboru na SD karte. 

SAVE N$ DATA A$( Uloženie premennej A$() do súboru na SD karte. 

 
̀num` Číselný výraz určujúci číslo záznamu v PTA súbore. 
̀N$` Reťazcový výraz určujúci meno súboru v aktuálnom adresári SD karty. 

Ak meno súboru nemá príponu, bude pridaná podľa verzie príkazu: 
"PPB" pre BASIC, "DAT" pre DATA. 
Pre binárne súbory (AT, CODE, VRAM) nie je povinná a ani predvolená 
prípona súboru. 
Ak zadaný súbor existuje, bude pred zápisom vymazaný. 
Ak má existujúci súbor nastavený atribút `R` alebo `S`, ohlási sa chyba. 

`cr` Číselný výraz určujúci číslo riadku v rozsahu 0 až 32767. 
̀od` Číselný výraz určujúci zdrojovú adresu v pamäti. 
̀len` Číselný výraz určujúci počet bajtov, ktoré sa do súboru zapíšu. 

Pozn. 1: Verzie príkazov s číselným argumentom (pre PTA) zatiaľ nie sú implementované. 
Pozn. 2 Verzie príkazov s DATA zatiaľ nie sú implementované. 

Výpis obsahu aktuálneho adresára 
 

DIR [M$][,A]  Výpis súborov podľa masky zadanej v M$ a podľa zvolených 
atribútov v A. 

 
̀M$` Reťazcový výraz určujúci masku vypisovaných súborov. 

Môže obsahovať zástupné znaky (wildcards) `?` a `*`. 
Ak parameter chýba, vypíšu sa všetky súbory, ako by bola zadaná maska *.*. 

̀A` Číselný výraz určujúci, aké atribúty musí mať súbor, ktorý sa dostane do            
výpisu. Ak parameter chýba alebo má hodnotu 0, vypíšu sa súbory s            
atribútmi `A`, `D` alebo `R`. V súčte majú zmysel tieto hodnoty: 
1 Read only 
2 Hidden 
4 System 
16 Directory 
32 Archive 
128 vyvolá detailný výpis, kedy sa vypíšu aj atribúty súboru a jeho dĺžka 

 
Pozn. 1: Názvy adresárov sa vypisujú v hranatých zátvorkách a vypisujú sa, aj keď ich meno              

nezodpovedá maske. Parameter A však musí v súčte obsahovať hodnotu 16. 
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Pozn. 2: Výpis je možné pozastaviť pomocou Ctrl+S a potom pokračovať vo výpise stlačením            
nejakého klávesu. Stlačením Ctrl+C sa výpis ukončí. 

Vypísanie a zmena aktuálnej cesty na SD karte 
 

CD Vypíše aktuálnu cestu na SD karte na obrazovku. 

CD N$ Zmení cestu na SD karte. 

 
̀N$` Reťazcový výraz určujúci meno adresára, do ktorého sa má vojsť. 

Môže byť ".." pre prechod o úroveň vyššie. 
 
Pozn.: Naposledy zvolená cesta na SD karte sa zaznamenáva do EEPROM ATmega328P. 
 
 

Vytvorenie adresára 
 

MKDIR N$ Vytvorenie (pod)adresára v aktuálnom adresári. 

 
̀N$` Reťazcový výraz určujúci meno nového adresára. 

Zmazanie adresára 
 

RMDIR N$ Odstránenie prázdneho adresára z aktualneho adresári. 

 
̀N$` Reťazcový výraz určujúci meno nového adresára. 

 
Pozn.: Nie je možné vymazať adresár, ktorý má nastavený atribút `R`, `S` alebo `H`. 

Zmazanie súborov 
 

ERASE M$ Vymazanie súborov v aktuálnom adresári podľa masky. 

 
̀M$` Reťazcový výraz určujúci masku vymazávaných súborov. 

Môže obsahovať zástupné znaky (wildcards) ? a *. 
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Pozn. 1: Ak je M$ jednoznačné meno jediného súboru, tento súbor nesmie mať nastavený            
atribút `R`, `S` alebo `H`, inak je hlásená chyba. 

Pozn. 2: Ak M$ obsahuje zástupné znaky, súbory s nastaveným atribútom `R`, `S` alebo `H`             
sa vynechajú. 

Premenovanie súborov 
 

RENAME OLD$,NEW$ Premenovanie súboru alebo adresára. 

 
̀OLD$` Reťazcový výraz určujúci meno existujúceho súboru alebo adresára. 
̀NEW$` Reťazcový výraz určujúci nové meno pre súbor alebo adresár. 

 
Pozn. 1: Staré aj nové meno musia byť jednoznačné, teda nesmú obsahovať zástupné znaky. 
Pozn. 2: Nemožno premenovať súbor ani adresár, ktorý má nastavený atribút `H`. 

Zobrazenie a zmena atribútov súboru 
 

ATTRIB N$ Zobrazí atribúty súboru a jeho dĺžku. 

ATTRIB N$,A$ Zmení atribúty súboru. 

 
̀N$` Reťazcový výraz určujúci meno súboru alebo adresára. 
̀A$` Reťazcový výraz určujúci nové atribúty. Môže obsahovať 1 až 4 znaky a to:             

R, S, H alebo A. 

Vypísanie obsahu pamäte alebo súboru ako textu 
 

VIEW N$ Vypíše obsah súboru na obrazovku vo forme textu. 

VIEW adr Vypíše obsah pamäte na obrazovku vo forme textu. 

 
̀N$` Reťazcový výraz určujúci meno súboru. 
̀adr` Číselný výraz určujúci začiatočnú adresu v pamäti. 

 
Pozn. 1: Z riadiacich kódov <=1Fh sa akceptujú iba CR (0Dh), LF (0Ah) a TAB (09h). TAB sa                

nahradzuje jednou medzerou. Ostatné riadiace kódy a byty s kódmi >=7Fh sa            
ignorujú. 

Pozn. 2: Výpis je možné pozastaviť pomocou Ctrl+S a potom pokračovať vo výpise stlačením            
nejakého klávesu. Stlačením Ctrl+C sa výpis ukončí. 
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Vypísanie obsahu pamäte alebo súboru ako HEX-Dump 
 

DUMP N$[,C] Vypíše obsah súboru na obrazovku vo forme HEX-Dump. 

DUMP adr[,C] Vypíše obsah pamäte na obrazovku vo forme HEX-Dump. 

 
̀N$` Reťazcový výraz určujúci meno súboru. 
̀adr` Číselný výraz určujúci začiatočnú adresu v pamäti. 
̀C` Číselný výraz určujúci počet bytov, ktoré sa vypíšu na jeden riadok v intervale             

<4,8>. Ak je hodnota mimo interval, zvolí sa najbližšia vyššia alebo nižšia z             
povoleného intervalu. Ak parameter chýba, použije sa hodnota 6. 
Tento parameter môže byť navýšený o hodnotu 128, čím sa potlačí ASCII            
výpis. 

Podľa počtu vypisovaných bytov na riadok môže výpis jedného riadku vyzerať nasledovne: 
 
0000  00 00 00 00  .... 

0000  00 00 00 00 00  ..... 

0000  00 00 00 00 00 00  ...... 

0000  00 00 00 00 00 00 00 

      .  .  .  .  .  .  . 

0000  00 00 00 00 00 00 00 00 

      .  .  .  .  .  .  .  . 

 
Pozn. 1: Netlačiteľné kódy sa vypisujú ako bodky. 
Pozn. 2: Výpis je možné pozastaviť pomocou Ctrl+S a potom pokračovať vo výpise stlačením            

nejakého klávesu. Stlačením Ctrl+C sa výpis ukončí. 

Funkcie Modulu 

Získanie aktuálnej cesty na SD karte  
 

P$=PATH$ Funkcia vráti aktuálnu cestu na SD karte. 
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Získanie položky adresára 
 

FN$=DIR$(M$[,A]) Získanie prvej položky adresára podľa masky v M$ a podľa 
zvolených atribútov v A. 

FN$=DIR$("."[,A]) Získanie ďalšej položky adresára. 

 
̀M$` Reťazcová premenná alebo konštantný reťazec určujúci masku       

požadovaných súborov. 
Môže obsahovať zástupné znaky (wildcards) `?` a `*`. 
Ak parameter chýba, použije sa maska *.* pre všetky súbory. 

̀A` Číselný výraz určujúci, atribúty požadovaných súborov. 
Viď príkaz DIR. Hodnota 128 nemá v tomto prípade význam. 

 
Pozn. 1: Pri získavaní ďalšej položky by mala byť hodnota parametra A rovnaká, ako pri             

získavaní prvej položky. 
Pozn. 2: Ak už nie je ďalšia položka, vráti sa prázdny reťazec. 
Pozn. 3: Názvy adresárov sú uzavreté v hranatých zátvorkách a sú vrátené, aj keď ich meno              

nezodpovedá maske. Parameter A však musí v súčte obsahovať hodnotu 16.  
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Chybové hlásenia príkazov a funkcií 
Rovnako, ako ostatné príkazy BASICu, aj nové príkazy a funkcie ohlasujú chybový kód,             

ak je zadaný nesprávny parameter alebo pri vykonávaní príkazu, či funkcie dôjde ku chybe. 
 

Kód chyby Význam 

100 Neimplementovaný príkaz. 

101 Kritická alebo neznáma chyba pri vykonávaní príkazu. 

102 Meno zadaného súboru alebo adresára je prázdne alebo je dlhšie ako 31 
znakov. 

103 Súbor alebo adresár sa nenašiel. 

104 Chyba pri prístupe k súboru. 

105 Chyba pri čítaní zo súboru. 

106 Chyba pri zápise do súboru. 

107 Chyba pri mazaní súboru. 

108 Súbor, z ktorého sa má čítať nie je otvorený. 

109 Pri čítaní zo súboru sa dosiahol jeho koniec. 

110 Súbor je príliš dlhý. Maximálne povolená dĺžka súboru je 64 kB. 

111 Na SD karte nie je dostatok miesta pre uloženie súboru. 

112 Mazaný adresár nie je prázdny. 

113 Súbor alebo adresár už existuje. 

114 Zadané meno súboru alebo adresára obsahuje nepovolené znaky. 

254 Komunikačná chyba - očakávaný byte neprišiel v povolenom čase 5 ms. 

255 Komunikačná chyba - odpoveď na povel neprišla v povolenom čase asi 5 s. 
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Príloha č.1 - Popis súborového manažéra (MNG) 
Do manažéra je možné vstúpiť zadaním nového rozšíreného príkazu MNG alebo           

stlačením klávesov Lock + LockRight (viď tiež kapitola Príkazy Modulu na str. 6) 
 
Súborový manažér je celoobrazovkový. Prechod medzi jednotlivými položkami,        

stránkami výpisu a do nadradeného adresára sa ovláda pomocou klávesov na pohyb kurzoru: 
 

 

 Posun o položku 
vyššie (^) 

 

Predchádzajúca 
strana výpisu (<) 

Prechod do 
nadradeného 
adresára (\) 

Nasledujúca strana 
výpisu (>) 

 Posun o položku 
nižšie (v) 

 

 
Kláves <CR> potvrdzuje výber položky 
Kláves <Q> opustí danú úroveň menu a vráti sa o úroveň vyššie. 
Kláves <M> otvorí menu nastavenia masky zobrazovaných položiek 
 
Základná obrazovka manažéra je rozdelená na 3 časti: 

● V hornej je uvedená na prvom riadku verzia firmvéru a SD ROM manažéra (zelenou              
farbou), v nasledujúcich dvoch je aktuálna cesta a maska zobrazovaných položiek           
(tyrkysovou farbou) 

● V strednej je zoznam súborov a adresárov z aktuálne vloženého média (bielou farbou,             
názvy adresárov sú uzavreté hranatými zátvorkami [ a ]) 

● V spodnej je popis ovládacích klávesov. Fialovou farbou je zvýraznený symbol klávesu            
a tyrkysovou vykonávaná akcia. Tento riadok je dynamický a mení sa podľa kontextu             
nasledovne: 

1. Pre výber súboru 

 
Význam klávesov popísaný vyššie 
 

2. Pre definíciu filtra 

 
A - všetky položky, R - položky typu ROM (RMM), T - obrazy pásky (PTA), B -                 
programy v BASICu (PPB), C - vlastná definícia 

17 



3. Voľba vlastnej masky súborov 

 
Klávesami DEL a ← možno vymazať znak pred kurzorom, CR potvrdzuje zadanú            
masku, Ctrl+C ukončuje vstup bez zmeny masky súborov. 

 
4. Pre nahratie súboru v BASICu (prípona .PPB) 

 
L - nahranie súboru a návrat do GBASICu, R - nahranie súboru a spustenie              
programu od štartovného riadku zadaného pri ukladaní súboru, alebo od prvého           
riadku programu, ak autoštart nebol zadaný. 

 
5. Pre nahratie obsahu modulu ROM (prípona .RMM) 

 
Klávesy 0 až F určia pozíciu nahrania zvoleného ROM modulu. Kláves Q ukončí 
túto funkciu bez zmeny obsahu ROM Modulu. 

6. Pre nahratie všeobecného súboru do pamäti 

 
Pre editáciu platia tie isté klávesy, ako pri zadávaní masky súborov, avšak            
možno zadávať iba hexadecimálne znaky 0-9A-F. Manažér nekontroluje kam sa          
súbor nahráva, iba nedovolí nahrať súbor dlhší ako 65535 bytov. 

 
  

18 



Kompletná obrazovka manažéra môže vyzerať nasledovne. 
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Príloha č.2 - Obsadenie pamäte SRAM v Module a RAM v PP 01 
Ako už bolo spomenuté vyššie, pamäť SRAM v Module má 32 kB. Keďže ale ROM               

Modul môže adresovať maximálne 16 kB, je táto pamäť rozdelená na dve 16 kB banky. Aktívna                
môže byť teda vždy iba jedna z nich a ktorá to je, je indikované prvou LED zľava - RB. 
Ak LED svieti, je aktívna 1. banka, ktorá zastáva funkciu pôvodných ROM v ROM Module. Ak                
LED nesvieti, je aktívna 2. banka, v ktorej je umiestnený ovládací program (max. 12 kB) a 4 kB                  
buffer pre rýchly prenos dát (súborov) do pamäte PP 01. 
Prepínanie baniek sa robí odoslaním príslušného povelu do Modulu. 
 

     SRAM 32 kB 

 ++++++++++++++++++ -- 

 +     Slot 0     +    \ 

 +----------------+     | 

 +     Slot 1     +     |    1. 16 kB banka 

 +----------------+      \   "ROM Modul" 

 +      ...       +      /   Slot = 1 kB 

 +----------------+     |    LED RB svieti 

 +     Slot 14    +     | 

 +----------------+    / 

 +     Slot 15    +   / 

 ++++++++++++++++++ -- 

 +     12 kB      +    \ 

 + Obsluha nových +     | 

 +    príkazov    +     | 

 +    Súborový    +      \   2. 16 kB banka 

 +    manažér     +      /   "Ovládač a buffer" 

 +----------------+     |    LED RB nesvieti 

 +                +     | 

 +  4 kB buffer   +    / 

 +                +   / 

 ++++++++++++++++++ -- 

 
Po zapnutí počítača alebo po stlačení tlačidla Reset na Module sa reštartuje firmvér             

a z SD karty sa do 2. banky SRAM nahraje ovládací program. Táto banka zároveň zostane              
aktívna, aby bolo možné príkazom ROM inicializovať ovládací program a "prepojiť" ho s             
GBASICom.   
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Po inicializácii a návrate do GBASICu je už aktívna 1. banka SRAM, čo následne             
umožní príkazom ROM "spúšťať" rôzne programové rozšírenia, rovnako, ako by boli v            
pôvodnom ROM module. 
 

Inicializácia Modulu spôsobí obsadenie určitých častí pamäte v PP 01, čo je potrebné             
zohľadniť jednak pri používaní vlastných programov v strojovom kóde, ale aj pri spúšťaní             
pôvodných programových rozšírení z ROM modulov. Niektoré nemusia byť zlučiteľné          
s rozšíreniami SD ROM Modulu alebo aj navzájom. 
 

Aby bolo možné pridať obsluhu nových príkazov a funkcií, rozšíriť znakovú sadu a pridať              
možnosť zadávať aj znaky z druhej polovice ASCII tabuľky, Modul si presmeruje nasledujúce             
systémové vektory: 
 
V_HookStmt 0040h nové príkazy 

V_HookNumFnc 0043h nové číselné funkcie (zatiaľ nevyužité) 

V_HookChars 0046h výpis znakov z druhej polovice ASCII sady 

V_HookStrFnc 0049h nové reťazcové funkcie 

V_HookInKey 004Ch test klávesnice 

 
V nevyužitej oblasti systémových premenných GBASICu má Modul uložené svoje          

premenné. Aktuálne sa využívajú adresy 051Dh až 0532h. 
 

Pre obsluhu nových príkazov a funkcií potrebuje mať ovládací program v pamäti RAM             
PP 01 stránkovacie rutiny, rutiny pre obsluhu presmerovaných systémových vektorov, rutiny pre            
komunikáciu s Modulom po V.24 linke a tabuľky nových príkazov. 

V snahe zachovať kapacitu oblasti pamäte určenej pre program v BASICu a premenné,             
sú všetky tieto rutiny umiestnené do štandardnej užívateľskej oblasti od adresy 9800h. Aktuálne             
zaberajú spomenuté rutiny a dáta 389 bytov, ale v budúcnosti sa to môže zmeniť, ak sa pridajú                 
ďalšie príkazy alebo funkcie. 

Za týmito rutinami je oblasť buffrov, ktoré využívajú niektoré príkazy, primárne však            
súborový manažér, ktorý si tam ukladá zoznam súborov na jednej stránke výpisu adresára. 
Celkom je teda využitá oblasť pamäte od adresy 9800h až 9D81h. 
 

Pre umiestnenie rozšíreného fontu pre znaky s kódmi 60h až 7Eh je použitá časť              
pamäte za poslednou systémovou premennou (0555h) a pred zásobníkom (0780h). Rozšírený           
font teda začína na adrese 0556h a končí na adrese 064Dh. Pre zásobník teda zostáva 306                
bytov. Táto kapacita by mala byť dostatočná. 
 

Aby mali nové programy možnosť využívať prístup k súborového systému, od adresy            
00B0h sa pri inicializácii uložia skokové “vektory” na niektoré dôležité rutiny ovládacieho            
programu. Detailný popis je v Prílohe č. 5. 
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Príloha č.3 - Popis, schéma zapojenia, DPS a zoznam súčiastok 

Popis zapojenia 
SD-ROM Modul je pripojený na zbernicu cez budiče 74245. Vzhľadom na to, že             

táto zbernica umožňuje prenos dát iba smerom do PP 01, úrovne na pinoch DIR              
budičov pevne určujú ich smer - IC7 (dátová zbernica) smer do PP 01, IC8 a IC9                
(adresová zbernica) smer z PP 01. Keďže na zbernici chýbajú adresové signály A11 a              
A12, tie sú "reštaurované" pomocou prioritného dekodéra 74148 (IC6) z výberových           
signálov /CS0 až /CS7, ktoré pôvodne vyberajú jednu z ôsmich 1 kB alebo 2 kB               
EPROM v ROM Module. 74148 zároveň vytvára signál /OEM, ktorý jednak otvára            
budiče 74245 a zároveň uvoľňuje dáta zo SRAM na dátovú zbernicu. Čítanie zo SRAM              
je teda počítačom aktivované, ak je aktívny niektorý zo signálov /CSx. 

ATMEL nemá možnosť čítať zo SRAM, ale, samozrejme, zápis je možný. Pred            
zahájením zápisu aktivuje ATMEL signál /CSW, čím sa zablokuje 74148, deaktivuje sa            
tým signál /OEM a tak sa zabráni kolízii na vnútornej zbernici. Pre zápis jedného bytu               
do SRAM musí ATMEL najprv pripraviť adresu pamäťovej bunky do dvoch zreťazených            
posuvných registrov 74595 (IC3, IC4). To sa udeje prostredníctvom SPI (MOSI - dáta a              
SCK - hodiny pre zápis). Impulzom na ALE sa zapíše vyslaná adresa do výstupného              
registra. Následne sa na dátovú zbernicu pripraví zapisovaný byte a impulzom na            
/WEM sa zapíše do SRAM. Samotná SRAM je pripojená na vnútornú adresovú a             
dátovú zbernicu. Adresovým vodičom A14 určuje ATMEL, s ktorou 16 kB bankou SRAM             
sa bude pracovať. Signál /CSM sa aktivuje, ak je aktívny aspoň jeden zo signálov /CSW               
alebo /OEM (IC5C, IC5D). 

SD karta je k ATMELu (IC1) pripojená štandardne cez SPI (MOSI, MISO, SCK,             
/SS). Signály MOSI, SCK a /SS majú upravené napäťové úrovne odporovými deličmi            
(R2 až R7). Napájacie napätie pre SD kartu je znížené z 5 V na cca. 3,6 V za pomoci                   
dvoch diód D1 a D2 a filtrované kondenzátormi C5 a C6. 

Sériová linka je tvorená jednoduchým prevodníkom TTL úrovní (na strane          
ATMELu) na RS232, resp. V.24 na strane PP 01. T1, R13, R14 a R15 upravujú               
výstupné dáta TxD. T2, D1, R16 a R17 zasa vstupné dáta RxD. 

ATMEL je taktovaný frekvenciou 16 MHz za pomoci kryštálu Q1 a pomocných            
kondenzátorov C1 a C2. Resetovací obvod je tvorený iba pomocou C1 a C8 a tlačidla               
S1. Pomerne vysoké hodnoty R1 aj C8 sú nutné z dôvodu pomalého nábehu napájania              
samotného PP 01, čo pri nižších hodnotách spôsobovalo nemožnosť inicializácie alebo           
"zablokovanie" SD karty. 

LED diódy indikujú 5 rôznych stavov: aktivitu SD karty, aktívnu banku SRAM,            
čítanie zo SRAM, zápis do SRAM a komunikáciu po sériovej linke. 
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Schéma zapojenia 
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Osadzovací plán DPS 
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Zoznam súčiastok 

Značka Hodnota Súčiastka Púzdro 

C1 22pF C2,5-3 C2.5-3 

C2 22pF C2,5-3 C2.5-3 

C3 100nF C2,5-3 C2.5-3 

C4 100nF C2,5-3 C2.5-3 

C5 100nF C2,5-3 C2.5-3 

C6 10uF CPOL-EUTT2D7L TT2D7L 

C7 100uF CPOL-EUTT5D11L TT5D11L 

C8 22uF CPOL-EUE2,5-6E E2,5-6E 

C9 100nF C2,5-3 C2.5-3 

D1 1N4148 DIODE-DO34-7 DO34-7 

D2 1N4148 DIODE-DO34-7 DO34-7 

D3 RED/2mA/3mm LED3MM LED3MM 

D4 1N4148 DIODE-DO34-7 DO34-7 

D5 RED/2mA/3mm LED3MM LED3MM 

D6 YELLOW/2mA/3mm LED3MM LED3MM 

D7 GREEN/2mA/3mm LED3MM LED3MM 

D8 RED/2mA/3mm LED3MM LED3MM 

IC1 ATMEGA328P-PU ATMEGA88-20P DIL28-3 

IC2 SRAM 62256 62256P DIL28-6 

IC3 74HC595N 74HC595N DIL16 

IC4 74HC595N 74HC595N DIL16 

IC5 74LS00N 74LS00N DIL14 

IC6 74148N 74148N DIL16 

IC7 74LS245N 74LS245N DIL20 

IC8 74LS245N 74LS245N DIL20 
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IC9 74LS245N 74LS245N DIL20 

JP1 V.24 PINHD-1X3 1X03 

JP2 IC2-300 PINHD-1X14 1X14 

Q1 16MHz XTAL/S QS 

R1 100k R-EU_0204/5 0204/5 

R2 1k8 R-EU_0204/5 0204/5 

R3 1k8 R-EU_0204/5 0204/5 

R4 1k8 R-EU_0204/5 0204/5 

R5 3k3 R-EU_0204/5 0204/5 

R6 3k3 R-EU_0204/5 0204/5 

R7 3k3 R-EU_0204/5 0204/5 

R8 1k5 R-EU_0204/5 0204/5 

R9 1k5 R-EU_0204/5 0204/5 

R10 1k5 R-EU_0204/5 0204/5 

R11 1k5 R-EU_0204/5 0204/5 

R12 1k5 R-EU_0204/5 0204/5 

R13 10k R-EU_0204/5 0204/5 

R14 4k7 R-EU_0204/5 0204/5 

R15 1k R-EU_0204/5 0204/5 

R16 1k R-EU_0204/5 0204/5 

R17 10k R-EU_0204/5 0204/5 

S1 RESET 10-XX B3F-10XX 

T1 BC558B BC558B TO92-EBC 

T2 BC547B BC547B TO92 

X1 PP01_ROM_WKWK_EDGE PP01_ROM_WKWK_EDGE WK18024 

X3 SDCMF-10915W0T0 SDCARDVAR1 SDCMF-10915W010 
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Príloha č.4 - Popis komunikačného protokolu 
Verzia FW 0.9 / 02. December 2018 
 
Komunikácia medzi PP 01 a Modulom je pomocou asynchrónnej sériovej linky. Parametre            
prenosu sú nastavené na 9600 Bd, 8 dátových bitov a 1 stop bit. 
 
PP 01 je v úlohe Mastera, PP01-SD-ROM je v úlohe Slave. To znamená, že PP 01 posiela                 
povely, na ktoré Modul odpovedá. 
 
Každý povel je reprezentovaný jedným znakom, pred ktorým je vždy "synchro" byte 0AAh a je               
ukončený CRC. CRC je XOR všetkých bytov povelu. Iniciačná hodnota pre vypocet CRC je              
0AAh, čo je v prípade odosielaného povelu prakticky "synchro" byte. 
 
Odpoveď od PP01-SD-ROM začína ACK (33h) alebo NAK (99h). NAK sa posiela v prípade, že               
očakávaný byte nebol prijatý do 5 ms, alebo ak je chybné CRC. V prípade NAK už                
PP01-SD-ROM neposiela ďalšie dáta a očakáva ďalší povel. V prípade ACK nasleduje ERR             
(kód chyby) a ďalej môže nasledovať odpoveď (dáta, CRC), ktorá závisí od konkrétneho povelu.              
Po prijatí platného povelu (známy povel, správne CRC), Modul okamžite odosiela ACK a prejde              
do výkonnej fázy, ktorá môže trvať rôzne dlho, v závislosti od povelu. Preto musí PP 01 pri                 
čakaní na odpoveď zvoliť zodpovedajúcu dĺžku timeoutu. ERR je kód chyby, CRC je XOR              
všetkých bytov odpovede za ERR, teda mimo ACK, NAK a ERR. Počiatočná hodnota pre              
výpočet CRC je opäť 0AAh. 
 
Aktuálne vykonávané povely: 
  @, 0, 1, K, L, M, R, r, O, o, P, C, c, B, D, d, F, N, A, a 
Povely, ktoré zatiaľ nie sú realizované: 
  T, t 
 
Chybové kódy (ERR): 
  - 0       OK 

  - 1       fatal error 

  - 2       file/dir name too long 

  - 3       file/dir not found 

  - 4       file access/seek error 

  - 5       file read error 

  - 6       file write error 

  - 7       file delete error 

  - 8       file not opened 

  - 9       end of file reached 

  - 10      file too long 

  - 11      disk full 
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  - 12      directory not empty 

  - 13      file or directory already exist 

  - 14      invalid name for file or directory 

 
Povel `@` - zistenie verzie FW 
 

PP 01  smer Modul 

 "@"  =>  

CRC  =>  

 <= ACK/NAK  

 <= ERR 

 <= VER  

 <= CRC 

 
VER je verzia FW Modulu. V horných 4 bitoch je Major verzia, v dolných 4 bitoch je Minor                  
verzia. 
ERR je vždy 00h. 
 
Povel `0` a `1` - výber SRAM banky 0 resp. 1 
 

PP 01  smer Modul 

 "0/1"  =>  

CRC  =>  

 <= ACK/NAK  

 <= ERR 

 
ERR je vždy 00h. 
Pozor! Zmena banky sa okamžite prejaví na primapovaných pamäťových blokoch 0F8h až            
0FBh. Takže ak je napr. vybraná banka 1 s Managerom a je primapovaný blok 0FBh do                
pamäťového priestoru a v ňom beží kód, tak po výbere banky 0 tento kód "zmizne". Prepínanie                
baniek musí byť teda v RAM, mimo blokov ROM Modulu.  
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Povel `K` - získanie aktuálnej cesty na SD karte 
 

PP 01  smer Modul 

 "K"  =>  

CRC  =>  

 <= ACK/NAK  

 <= ERR 

 <= LEN  

 <= 'LEN' znakov cesty  

 <= CRC 

 
Dĺžka aktuálnej cesty na SD karte môže mať maximálne 127 znakov. Treba však počítať s 
rezervou pre meno súboru, pretože maximum 127 znakov  platí aj pre celú cestu k súboru. 
 
Povel `L` - získanie položky aktuálneho adresára na SD karte (katalóg) 
 

PP 01  smer Modul 

 "L"  =>  

MASK_LEN_NEXT  =>  

'MASK_LEN' znakov masky mena  =>  

CRC  =>  

 <= ACK/NAK  

 <= ERR 

 <= LEN 

 <= 'LEN' znakov mena položky 

 <= ATTR  

 <= dĺžka súboru (DWORD) 

 <= CRC  
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Parameter `MASK_LEN_NEXT` určuje, či sa vráti prvá alebo ďalšia položka adresára. Ak je             
hodnota parametra v intervale <0, 31>, tak sa vráti prvá položka, ktorá zodpovedá za ním               
nasledujúcej maske mena súboru. Hodnota >31 znamená vrátenie ďalšej položky v adresári,            
ktorá zodpovedá predtým zadanej maske a teda v tomto prípade už nasleduje iba CRC.              
Hodnota 0 znamená vrátenie všetkých súborov, teda akoby bola zadaná maska '*.*'. 
Maska mena súboru môže obsahovať Wildcards - zástupné znaky - '*' a '?' s obvyklým               
významom. 
`LEN` je dĺžka mena položky (mena súboru/adresára) a môže byť maximálne 31 znakov.             
`ATTR` sú atribúty súboru, kde 4. bit označuje položku adresára. V prípade adresára je dĺžka               
súboru 0. Ak sa nenájde žiadna/ďalšia položka, LEN = 00h a ATTR = 00h a dĺžka súboru je 0. 
 
Povel `M` - zmena aktuálneho adresára na SD karte 

PP 01  smer Modul 

 "M"  =>  

LEN =>  

'LEN' znakov mena adresára  =>  

adresa v ROM Module (WORD)  =>  

CRC  =>  

 <= ACK/NAK  

 <= ERR 

 
Maximálna dĺžka mena adresára LEN je 31 znakov.  
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Povel `R` - vloženie súboru do ROM Modulu 
 

PP 01  smer Modul 

 "R"  =>  

LEN =>  

'LEN' znakov mena súboru =>  

adresa v ROM Module (WORD) =>  

CRC  =>  

 <= ACK/NAK  

 <= ERR 

 
Načítanie súboru do ROM Modulu - do Banky 0 SRAM. 
Zadáva sa iba meno súboru, ktorý musí byť v aktuálnom adresári SD karty. 
V adrese v ROM Module sa neberú do úvahy horné 2 bity. Do pamäte sa uloží iba časť súboru,                   
ktorá sa tam vojde. To znamená, že ak je súbor väčší, nebude v pamäti celý. Ak je kratší, bude                   
časť pamäte modulo 1 kB vyplnená hodnotou 0FFh. 
Meno súboru LEN môže mať maximálne 31 znakov. 
 
Povel `r` - vloženie súboru do ROM Modulu 
 

PP 01  smer Modul 

 "r"  =>  

LEN =>  

'LEN' znakov cesty k súboru =>  

adresa v ROM Module (WORD) =>  

CRC  =>  

 <= ACK/NAK  

 <= ERR 
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Načítanie súboru do ROM Modulu - do Banky 0 SRAM. 
Zadáva sa úplná cesta k súboru. 
V adrese v ROM Module sa neberú do úvahy horné 2 bity. Do pamäte sa uloží iba časť súboru,                   
ktorá sa tam vojde. To znamená, že ak je súbor väčší, nebude v pamäte celý. Ak je kratší, bude                   
časť pamäte modulo 1 kB vyplnená hodnotou 0FFh. 
Dĺžka cesty k súboru LEN môže mať maximálne 127 znakov. 
 
Povel `O` - otvorenie súboru pre čítanie 
 

PP 01  smer Modul 

 "O"  =>  

LEN =>  

'LEN' znakov mena súboru =>  

CRC  =>  

 <= ACK/NAK  

 <= ERR 

 <= dĺžka súboru (DWORD)  

 <= CRC 

 
Otvorenie súboru pre čítanie. Zadáva sa iba meno súboru, ktorý musí byť v aktuálnom adresári               
SD karty.  
4 kB bloku zo súboru možno pripraviť do súborového buffra povelom `P`. 
Meno súboru LEN môže mať maximálne 31 znakov. 
 
 
Povel `o` - otvorenie súboru pre čítanie 
 

PP 01  smer Modul 

 "o"  =>  

LEN =>  

'LEN' znakov cesty k súboru =>  

CRC  =>  
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 <= ACK/NAK  

 <= ERR 

 <= dĺžka súboru (DWORD)  

 <= CRC 

 
Otvorenie súboru pre čítanie. Zadáva sa úplná cesta k súboru. 
4 kB bloku zo súboru možno pripraviť do súborového buffra povelom `P`. 
Dĺžka cesty k súboru LEN môže mať maximálne 127 znakov. 
 
Povel `P` - prečítanie 4 kB bloku z otvoreného súboru 
 

PP 01  smer Modul 

 "P"  =>  

CRC  =>  

 <= ACK/NAK  

 <= ERR 

 <= COUNT (DWORD)  

 <= CRC 

 
Zo súboru otvoreného povelmi `O` alebo `o` sa prečíta 4 kB blok a pripraví sa do Banky 1                  
SRAM od adresy 12288 (3000h), čo je v PP-01 4 kB Blok s číslom 0FBh.  
COUNT určuje počet bytov, ktore sa zapísali do buffra. 
 
 
Povel `T` - výber PTA súboru 
 

PP 01  smer Modul 

 "T"  =>  

LEN =>  

'LEN' znakov mena súboru =>  

CRC  =>  
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 <= ACK/NAK  

 <= ERR 

 
Výber PTA súboru, z ktorého sa bude čítať alebo sa bude zapisovať. 
Zadáva sa iba meno súboru, ktorý musí byť v aktuálnom adresári SD karty. 
Meno súboru LEN môže mať maximálne 31 znakov. 
 
Povel `t` - výber PTA súboru 
 

PP 01  smer Modul 

 "t"  =>  

LEN =>  

'LEN' znakov cesty k súboru =>  

CRC  =>  

 <= ACK/NAK  

 <= ERR 

 
Výber PTA súboru, z ktorého sa bude čítať alebo sa bude zapisovať. 
Zadáva sa úplná cesta k súboru. 
Dĺžka cesty k súboru LEN môže mať maximálne 127 znakov. 
 
Povel `C` - vytvorenie súboru pre zápis 
 

PP 01  smer Modul 

 "C"  =>  

LEN =>  

'LEN' znakov mena súboru =>  

CRC  =>  

 <= ACK/NAK  

 <= ERR 
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Vytvorenie súboru, do ktorého sa bude zapisovať. 
Zadáva sa iba meno súboru, ktorý sa vytvorí v aktuálnom adresári SD karty. 
Meno súboru LEN môže mať maximálne 31 znakov. 
 
Povel `c` - vytvorenie súboru pre zápis 
 

PP 01  smer Modul 

 "c"  =>  

LEN =>  

'LEN' znakov cesty k súboru  =>  

CRC  =>  

 <= ACK/NAK  

 <= ERR 

 
Vytvorenie súboru, do ktorého sa bude zapisovať. 
Zadáva sa úplná cesta k súboru. 
Dĺžka cesty k súboru LEN môže mať maximálne 127 znakov. 
 
Povel `B` - zápis bloku dát do súboru 

PP 01  smer Modul 

 "B"  =>  

LAST =>  

COUNT =>  

'COUNT' bytov dát =>  

CRC  =>  

 <= ACK/NAK  

 <= ERR 

 
Zápis do súboru otvoreného povelmi `C` alebo `c`. 
Počet bytov zapisovaného bloku dát COUNT môže byť v intervale <1, 256>, kde pre 256               
prenášaných bytov musí byť COUNT=0. 
LAST >0 označuje posledný blok, čo znamená, že sa súbor korektne uzavrie. 
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Povel `D` - zmazanie súborov podľa zadanej masky 
 

PP 01  smer Modul 

 "D"  =>  

MASK_LEN  =>  

'MASK_LEN' znakov masky mena  =>  

CRC  =>  

 <= ACK/NAK  

 <= ERR 

 
Parameter `MASK_LEN` je dĺžka masky mazaných súborov a môže byť v intervale <1, 31>              
znakov. Mazanie súborov sa robí v aktuálnom adresári SD karty. 
Tento povel neumožňuje mazať adresáre. Ak aj mená adresárov zodpovedajú zadanej maske,            
budú pri prechádzaní aktuálneho adresára vynechané. 
 
Povel `d` - zmazanie prázdneho adresára 
 

PP 01  smer Modul 

 "d"  =>  

LEN =>  

'LEN' znakov mena adresára =>  

CRC  =>  

 <= ACK/NAK  

 <= ERR 

 
Meno adresára LEN môže mať maximálne 31 znakov. 
Mazaný adresár musí byť prázdny.  
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Povel `F` - vytvorenie adresára 
 

PP 01  smer Modul 

 "F"  =>  

LEN =>  

'LEN' znakov mena adresára =>  

CRC  =>  

 <= ACK/NAK  

 <= ERR 

 
Vytvorenie adresára v aktuálnom adresári SD karty. 
Meno adresára LEN môže mať maximálne 31 znakov. 
 
Povel `N` - premenovanie súboru alebo adresára 
 

PP 01  smer Modul 

 "N"  =>  

LEN1 =>  

'LEN1' znakov starého mena =>  

LEN2 =>  

'LEN2' znakov nového mena =>  

CRC  =>  

 <= ACK/NAK  

 <= ERR 

 
Premenovanie súboru alebo adresára v aktuálnom adresári SD karty. 
Mená LEN1 a LEN2 môžu mať maximálne 31 znakov.  
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Povel `A` - získanie/nastavenie atribútov súboru 
 

PP 01  smer Modul 

 "A"  =>  

LEN =>  

'LEN' znakov mena súboru  =>  

REQ_ATTR =>  

CRC  =>  

 <= ACK/NAK  

 <= ERR 

 <= ATTR 

 <= dĺžka súboru (DWORD) 

 <= CRC 

 
Získanie a nastavenie atribútov súboru. 
Zadáva sa iba meno súboru, ktorý musí byť v aktuálnom adresári SD karty. 
Meno súboru LEN môže mať maximálne 31 znakov. 
REQ_ATTR je maska požadovaných atribútov. Do úvahy sa berú iba atribúty 
R, H, S a A. Bit označujúci adresár sa zachováva. 
Ak má REQ_ATTR hodnotu 255, povel iba vráti aktuálne atribúty a dĺžku súboru. 
 
Povel `a` - získanie/nastavenie atribútov súboru 
 

PP 01  smer Modul 

 "a"  =>  

LEN =>  

'LEN' znakov cesty k súboru  =>  

REQ_ATTR =>  

CRC  =>  
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 <= ACK/NAK  

 <= ERR 

 <= ATTR 

 <= dĺžka súboru (DWORD) 

 <= CRC 

 
Získanie a nastavenie atribútov súboru.  
Zadáva sa úplná cesta k súboru. 
Dĺžka cesty k súboru LEN môže mať maximálne 127 znakov. 
REQ_ATTR je maska požadovaných atribútov. Do úvahy sa berú iba atribúty R, H, S a A. Bit                 
označujúci adresár sa zachováva. 
Ak má REQ_ATTR hodnotu 255, povel iba vráti aktuálne atribúty a dĺžku súboru. 
 
  

39 



Príloha č. 5 - Popis verejných rutín ovládacieho programu 
Ak program strojovom kóde zachová v pamäti celý ovládací program Modulu, môže            

využívať niektoré užitočné rutiny pre prístup k rutinám pre komunikáciu s Modulom a tým aj k                
súborovému systému na SD karte. 
 
00B0h : InitSerial 
Inicializácia časovača CT2 a USARTu. 
I: - 

O: - 

M: A 

 
00B3h : ReceiveByte 
Prečítanie bytu z USARTu. Na prijatie bytu sa čaká asi 5 ms. 
I: B=priebežné CRC 

O: CY=1 - timeout, A=9Ah 

   CY=0 - A=C=prijatý byte, B=modifikované CRC 

M: AF, BC 

 
00B6h : SendCommand 
Odoslanie povelu. Pred kódom povelu sa odosiela SyncByte 0AAh. 
I: A=kód (písmeno) povelu 

O: B=priebežné CRC 

M: AF, BC 

 
00B9h : SendByte 
Odoslanie bytu na USART. 
I: C=posielaný byte, B=priebežné CRC 

O: B=A=modifikované CRC 

M: AF, B 

 
00BCh : SndCrcRdAckErr 
Pošle CRC na výstup a počká na ACK a výsledok povelu ERR. 
I: B=aktuálne CRC 

O: CY=1 - chyba, A=9Ah alebo 9Bh 

   CY=0 - OK, A=výsledok povelu 

M: AF, BC 

 
00BFh : ReadAckErr 
Počká na ACK a výsledok povelu ERR. 
I: - 

O: CY=1 - chyba, A=9Ah alebo 9Bh 
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   CY=0 - OK, A=výsledok povelu 

M: AF, BC 

 
00C2h : WaitErrT5 
Počká asi 5 sekúnd na výsledok povelu. 
I: - 

O: CY=1 - chyba, A=9Ah alebo 9Bh 

   CY=0 - OK, A=výsledok povelu 

M: AF, BC 

 
00C5h : SndCrcRdAck 
Odošle CRC a čaká na potvrdenie. Otestuje chybový kód na 0. 
I: B=posielané CRC 

O: CY=1 - chyba 

   CY=0 - OK 

M: AF, BC 

 
00C8h : ReadCheckCrc 
Prečíta byte zo vstupu, predstavujúci CRC 
I: - 

O: CY=1 - chyba CRC alebo timeout 

   CY=0 - CRC OK 

M: AF, BC 

 
00CBh : SetSramBank 
Prepnutie SRAM banky v Module. 
I: A=0 - Banka 0 - ROM Module 

   A=1 - Banka 1 - Manager / Buffer 4 kB 

O: CY=0 - OK 

   CY=1 - chyba 

M: AF, BC 

 
00CEh : SwitchBasRom 
Pristránkuje PP01 ROM od 0C000h. 
I: - 

O: - 

M: - 

 
00D1h : SwitchExtRom 
Pristránkuje ROM Modul banky od 0C000h. 
I: - 

O: - 

M: - 
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00D4h : LoadFile 
Nahratie súboru, ktorý je v aktuálnom adresári SD karty do pamäte. 
Pred volaním tejto rutiny musí byť od adresy 0C000h nastránkovaná SD-ROM volaním rutiny             
SwitchExtRom a zároveň musí byť prepnutá SRAM banka s Managerom volaním rutiny            
SetSramBank  s A=1 . 
I: HL=adresa mena súboru; prvý byte obsahuje dĺžku mena súboru 

   DE=cieľová adresa, BC=počet bytov, ktoré sa majú prečítať zo 

súboru 

O: CY=0 - OK 

   CY=1, Z=0 - "operačná" chyba 

   CY=1, Z=1 - bolo stlačené Ctrl+C - Break 

M: všetky 

 
00D7h : SaveFile 
Uloženie dát do súboru. Existujúci súbor sa prepíše. 
Keďže ukladanie súboru môže trvať pomerne dlho, je možné pripraviť vlastnú “progress” rutinu,             
ktorá bude volaná po každom zapísanom bloku dát (128 bytov). Ak je táto adresa rovná 0,                
“progress” rutina nebude volaná vôbec. 
Progress rutina môže zmeniť všetky registre a pri jej zavolaní je v registri DE zostávajúci počet                
bytov, ktoré sa ešte majú zapísať. 
Pred volaním tejto rutiny musí byť od adresy 0C000h nastránkovaná SD-ROM volaním rutiny             
SwitchExtRom a zároveň musí byť prepnutá SRAM banka s Managerom volaním rutiny            
SetSramBank  s A=1 . 
I: HL=adresa mena súboru; prvý byte obsahuje dĺžku mena súboru 

   DE=zdrojová adresa, BC=dĺžka zapisovaných dát 

   CY=0 - progress: štandardná rotujúca "palička" v kurzore 

   CY=1 - na adrese [0522h] musí byť adresa "progress" rutiny alebo 0 

O: CY=0 - OK 

   CY=1, Z=0 - chyba 

   CY=1, Z=1 - bolo stlačené Ctrl+C - Break 

M: všetky 
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