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Förord
Denna bruksanvisning vänder sig till användare av datorer med
UFO-DOS.Avsikten är att ge läsaren erforderlig information om
användningen av systemprogrammenför UFO-DOS.Datorns och
flexskivenhetens funktion behandlas inte i denna bruksanvis
ning. Separata bruksanvisningar m~dföljer resp enhet.

I en övergångsperiod kommerdelar av kapitel 1 och kapitel 3 
6 att finnas med i både den tryckta bruksanvisningen för flex
skivenheten och UFO-beskrivningen. Kapitelindelningen i denna
beskrivningen överensstämmer med den för flexskivenheten.

o Omdin dator är utrustad med UFD-DOSläser du UFO-beskriv
ningen. Övriga kapitel, som inte denna beskrivning tar upp,
läser du i bruksanvisningen för flexskivenheten.

o Omdin ABC800 inte har UFO-DOSläser du bruksanvisningen
för flexskivenheten. Där finns också beskrivningen på de
systemprogram och det DOSsom är aktuellt för den datorn.

För att köra systemprogrammentill UFO-DOSkrävs att datorn
har ett UFO-OOS-PROMsamt att rätt CMDINT.SYSanvänds.

För att gammalprogramvara ska fungera i en dator med UFO-DOS
krävs ibland särskilda åtgärder. Läs omdetta i kapitel 3.18
ORINI.

Observera att den area i minneskartan som benämns "Ledig för
POKE"i tidiga utgåvor av bruksanvisningar för Dator ABC800
används av UFO-DOSsom systemvariabelarea. Program som använder
denna area måste ändras, för att undvika fel funktion hos DOS.
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Allmäntom UFO
UFOär förkortni ngen för "User Fil e Directory II som betyder
"Användarens bibliotek".

UFO- Underbibliotek i flera nivåer

Medsärski l d programvara är det möjli gt att medUFO-DOSskapa
och använda underbibliotek i flera nivåer. Dennaprogramvara
finns på systemskivan.

Ett UFO-bibliotek kan beskrivas som en fil, som i sin tur är
indelad i flera filer, med ett eget separat bibliotek.

Minsta utrymmesom fordras för ett UFO-bibliotek är 18 sektorer,
eller ett cluster omclusterstorleken är större än 18. Varje
UFO-bibliotek kan i sin tur ha underordnade UFO-bibliotek.

Ett UFO-bibliotek behandlas som en extra enhet, UFO:, med ett
eget bibliotek. Endast ett UFO-bibliotek kan vara aktivt. Man
kan inte samtidigt nå filer i olika UFO-bibliotek. Enhetsnamnet
på ett UFD-bibliotek är alltid UFO:oberoende av namnet på just
detta UFO-bibliotek.

ProgrammetUFO, som finns både som UFO.SACoch UFO.ASSför att
kunna köras under både SASICoch DOS,används för att skapa ett
UFO-bibliotek, radera eller byta namnpå ett UFO-bibliotek samt
vid förflyttning mellan två UFO-nivåer.

MFO= En normal flexskivenhet, t ex SFO:.

UFO,första nivån

Filer

UFO,andra nivRn

Filer

UFO,andra nivån

Filer

UFO,tredje nivån

Filer

UFO,första nivån

Filer

UFO,andra nivån

Fil er

• oUFD,tredje nlvan

Fil er
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Antalet UFO-nivåer begränsas endast av utrymmet på skivan.

~

UFO

~
UFO UFO UFO

I I I
Filer Filer File

För att nå en fil som finns i ett UFO-bibliotek måste programmet
UFOanvändas för att göra just det UFO-biblioteket·aktivt. UFO
biblioteken ligger i en trädstruktur där man steg för steg kan
förflyta sig neråt mot allt dju?are liggande UFO-bibliotek. Den
högsta nivån heter lIMFOllsom är förkortning för lIMaster File
Directoryll. Till MFOhör -samtliga normala flexskivenheter
(t ex HOO:,MFO:.•. ). Mankan från varje UFO-nivågå direkt till
MFOsamt till de UFO-bibliotek som ligger på första nivån under MF~.

Filer kan skapas, uppdateras respektive raderas i det aktiva
UFO-biblioteket utan konflikt med filer i andra UFO-bibliotek
eller i MFOpå andra enheter, även omfilerna har sammanamn.

Omen fil anropas utan angivande av enhet sker sökning i första
hand på UFO:och sedan i den ordning som finns beskriven i
kapitel 4.1. Omsökning endast ska ske i UFO-biblioteket används
enhetsnamnet UFO:. T ex RUNUFO:PROG.

Filer kopieras, i båda riktningarna MFO--> UFOresp UFO--> MFO,
med programmenCOPYLIBeller COPY.

Listning av biblioteket med programmet LIB, under tiden som ett
UFO-bibliotek är aktivt. Medför att UFO-bibliotekets filer visas
först. Därefter visas de bibliotek som finns på övriga enheter
(MFO). I bibliotekslistan kan man, förutom namnenpå de filer
som ligger i biblioteket, även se namnenpå de UFO-bibliotek
som ligger på nivån närmast under det aktiva biblioteket samt
namnenpå de UFObibliotek som ligger på nivån närmast under MFO.
UFO-namnenskiljer sig från vanliga filnamn genomatt filtypen
skrivs med små bokstäver. Filtypen på ett UFD-namnär alltid .Ufd.
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1.6 Hämtningoch lagringav information
Informationen lagras på skivan genommagnetisering av järn
oxiden på skivans yta. När informationen ska överföras till
eller från skivan används en del av arbetsminnet i datorn som
buffertminne, dvs informationen mellanlagras innan den över
förs. Det finns åtta buffertminnen vilka vardera rymmer256
byte (256 tecken).

När informationen ska skrivas på flexskivan, lagras data först
i buffertminnet. När buffertminnet är fullt överförs hela
innehållet. Läsning från skivan sker på motsvarande sätt.
Begäran om läsning aven viss informationsmängd medför att all
information i den aktuella sektorn överförs till buffert
minnet. Datorn kan därefter hämta informationen från buffert
minnet. Omytterligare information ska hämtas från skivan och
denna återfinns i sammasektor, sker ingen överföring eftersom
informationen i detta fall redan finns i datorn. Informationen
kan då hämtas direkt från buffertminnet.

1.7 Postoch fil
Begreppen post och fil är nödvändiga att känna till:

Definitioner:

o Post - Mängdav samhörande data eller dataord som
behandlas som en enhet.

o Fil Mängdav samhörande poster som behandlas som en
enhet.

En post innehåller data omen individ. Individen kan t ex
utgöras aven vara, person etc. En fil innehåller data omett
stort antal individer. Filen eller registret innehåller flera
poster.

Exempel

Individer: Vara i snabbköp.

Post: Data omvaran (artikelnamn, antal i lager, pris
osv) •

Fil: Data om samtliga varor i snabbköpet (smör, ost,
sill osv).

Det finns två typer av filer, datafil och programfil.

o Datafi l Fil som innehåller data (siffror, bokstä
ver, specialtecken osv).
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o Programfil Fil som innehåller instruktioner
(program) •

Det finns två sätt att lagra posterna på flexskivan, fil med
direktåtkomst och fil med sekvensiell åtkomst.

Definitioner:

o Direktåtkomst - Metod att läsa eller skriva data i
ett minne på sånt sätt att processen
är uteslutande beroende av place
ringen av dessa data och inte av
någon referens till tidigare åter
vunna eller lagrade data.

o Sekvensiell åtkomst - Metod att läsa eller skriva data i
ett minne på sånt sätt att processen
är beroende av placeringen av dessa
data samt aven referens till tidi
gare återvunna eller lagrade data.

f filen med direktåtkomst lagras varje post på en bestämd
plats oberoende av övriga poster. Varje post tilldelas ett
nummer(postnummer). Ompostnumret är känt kan man direkt läsa
eller skriva i posten utan att övriga poster berörs.

I filen med sekvensiell åtkomst lagras posterna efter varandra
i en lång rad med endast ett skiljetecken (RETURN)mellan pos
terna. För att kunna läsa en speciell post, måste man läsa
samtliga poster framför den aktuella posten. Omman ska ändra
en post måste man skriva omhela filen.

För att hantera filer med direktåtkomst används instruktioner
na POSIT#, GET#och PUT#. För att skapa och hantera sekven
siella filer används bl a instruktionerna PRINT#, INPUT#och
INPUTLINE#.

Innan man kan läsa/skriva i en datafil, måste man öppna filen
med OPENeller PREPARE,varvid filen tilldelas ett filnummer
och en fil pekare skapas. Filpekaren indikerar var i filen man
befinner sig, dvs i vilken position (byte) nästa tecken kommer
att läsas/skrivas. Vid OPENeller PREPAREsätts filpekaren i
första positionen (position O). Filpekaren flyttas med inst
ruktionen POSIT#eller efter en läsning/skrivning.

POSIT#kan också användas för avläsning av filpekarens läge.
Efter avslutad läsning/skrivning måste filen stängas med
CLOSE.
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1.8 Filnamnochfiltyp
För att hålla reda på de olika filerna, måste man tilldela
varje fil ett filnamn. Filnamnet har följande format:

Filnamn.typ

Filnamnet får bestå av högst åtta 'tecken, varav det första
måste vara en bokstav. I övrigt kan valfria bokstäver och
siffror användas. Det är lämpligt att välja filnamnet så att
det indikerar innehållet i filen.

Filtypen, som får bestå av högst tre bokstäver och/eller siff
ror, bör användas för indikering av vilken sorts fil det är
frågan om, t ex .TXTför textfiler, .DATför datafiler, .TMP
för temporära filer etc. När det gäller datafiler får valfri
typ användas. Nedanstående typer, som används för program
filer, bör dock inte användas.

OBS!
Filnamnet och filtypen skiljs åt med en punkt.

För programfiler används följande filtyper:

.BAC Programmet lagras i internkodformat. Omman inte anger
fil typ och SAVE-kommandotanvänds för lagring av prog
rammet, sätts automatiskt fil typen .BAC.Filer med
typen .BACgår snabbare att läsa in eftersom översätt
ningen till internkod inte behöver utföras.

I
I

I
,I--

.BAS

.SYS

Programmet lagras i textform. Omman inte anger filtyp
och LIST-kommandotanvänds för lagring av programmet,
sätts automatiskt filtypen .BAS. Program med fil typ
.BAStar lite längre tid att läsa in jämfört med prog
ram av· .BAC-typ. Detta beror på att .BAS-programmen
måste översättas till internkod.

Programmet är ett systemprogram. Vissa av programmen
på systemskivan har filtyp .SYS. Filtypen .SYSbör
inte användas för applikationsprogram •

.ABS Programmet ska köras under skivoperativsystemet DOS.
Dessa program är s k absolutadresserade filer. Biblio
teksprogrammet LIB.ABSär ett sådant program•

. REL Programmet som laddas och körs med programmet
ADDOPT.ABS.Programmet är relokerbart och består av
maskinkod, liksom .ASS-program, men är·till skillnad
från dessa inte absolutadresserade, utan kan placeras
på olika ställen i datorns minne.

I övrigt kan fil typen väljas godtyckligt.
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1.9 Adresseringav enhet
Följande kringutrustning kan adresseras:

o Drivenhet O, som adresseras med ORO:, HOO:,MFO:,MOO:
eller SFO:

o Drivenhet 1, som adresseras med DRl:, HOI:, MFl:, MOl:
eller SFl:, beroende på typ av massminne samt vad som
definierats med programmet SYS.BAC

o Kassettbandspelaren, som adresseras med CAS:

o Skrivaren, som vanligtvis adresseras med PR: (se bruksan
visning Options~PROM)

o Bildskärm och tangentbord, som adresseras med CON:

I kommandobeskrivningen anges endast Ilenhet". En förteckning
över de enheter som ingår i systemet fås genomatt köra prog
rammet SYS.SAC.

OmlI enhet ll utelämnas sker sökning på samtliga flexskivenheter,
tills kommandotgår att utföra. Vill man adressera kassett
bandspelaren samtidigt som flexskivenheten är inkopplad, måste
alltid CAS: anges. I annat fall kan CAS: utelämnas.

1.10 Beskrivning av styrkort (cont typ)
Styrkortets typ bestäms i första hand av vilket EPROMsom sit
ter på kortet. A6 och ABbetraktas av DOSsom identiska.

Enhetsnamnet DR :, som används av många program, kan sättas
att motsvara vilKen som helst av de andra drivenhetsnamnen.

Styrkort :

AB B" Styrkort för B" fl exski venhet , ABCB38.
Enkel eller dubbel packningstäthet, mjukvaru
styrd.
Enkel eller dubbelsidig lagring, styrs av flex-
skivan.
Standard enhetsnamn är SF :.
Kortadress är 56Q (46 decimalt).
Clusterstorlek är 4.
DOSanvänder sektor 14 som bitmap.

A6 5 1/4" Styrkort för 80 cyl i nders fl exski venhet ,
ABC832.
Endast dubbel packningstäthet.
Enkel eller dubbelsidig lagring, styrs av
omkopplare eller strappningar på kortet.
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i
I
I

A5

Kan läsa 40 cylinders flexskivor i 80 cylinders
drivenhet, styrs med omkopplare·på kortet.
Standard enhetsnamn är MF:.
Kortadress är 54Q (44 decTmalt).
Clusterstorlek är 4.
DOSanvänder sektor 14 som bitmap.

5 1/4" Styrkort för 40 cylinders flexskivenhet.
Enkel eller dubbel packningstäthet, styrs av
omkopplare på kortet.
Enkel eller dubbelsidig lagring, styrs av
omkopplare eller strappningar på kortet.
Standard enhetsnamn är MO:.
Kortadress är 55Q (45 decimalt).
Clusterstorlek är 1.
DOSanvänder sektor 6 som bitmap.

l

l!

De ursprungliga parametrarna sätts vid spänningstillslag eller .
RESET.
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Funktionsbeskrivning för DIL-omkopplare (S6) på styrkort

Styrkorten 55 20828-01 och 55 20900-01 har plats för fyra
stycken DIL-omkopplare för speciella funktioner. Två av
omkopplarna är knutna till drivenhet O (ORO:)och två till
drivenhet 1 (DRI:), men i övrigt är funktionerna helt beroende
av den programvara som ingår i styrkortet.

! Programvara för ABC830 ! Prograrnvara för ABC832 I Programvara för ABC838 !
! ! !

! ! i)PPEN SLUTEN ! ÖPPEN ! SLUTEN ÖPPEN ! SLUTEN !!___ I ______________
--------------!-------- ______I ______ -------- --------------!--------------!

! 1 ... enkel dubbel ! enkel ... dubbel ingen ! ingen !
! ~idig ORO: sidig ORO:! sidig ORO: sidig ORO: funktion ! funktion !
! ! !
! ! !
! 2 * enkel dubbel enkel * dubbel ingen ! ingen !
! si di g ORl: I si di g ORl: si di g ORl: sidig ORl: funktion ! funktion !

! !
! !

3 enkel ... dubbel * nornal ORO: 830-kompa- ingen ! ingen !
packnings- packnings- tibel utan funktion funktion !
täthet ORO: täthet ORO: ver. ORO: !

!
4 enkel * dubbel * nonnal ORl:. 830-kompa- ingen ingen !

packnings- packninqs- ! tibel utan funktion funktion !
täthet ORl: täthet ORl: ! ver. DR!: !

I I

* OMKOPPLARENSLÄGEVIDLEVERMlS
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Funktionsbeskrivning för bygel Si och S20 på styrkort

Styrkort 55 20828-01 och 55 20900-01 har två kontakter (Si och
S20) med kortslutningsbyglar som; vissa lägen ska finnas mon
terade och i andra avlägsnade. Omkortet kopplas till en dator
med UFO-DOS(t ex ABC802 och ABCB06) gäller följande:

Si 520 Adress

ABC830 Avlägsnas Monteras 55Q (45 dec)

ABC832 Monteras Monteras 54Q (44 dec)

ABC838 ~1onteras Avlägsnas 56Q (46 dec)

Anv ej Avlägsnas Avlägsnas 57Q (47 dec)

51 520

R30
-e u-c=J- eJ u

tD LO or
o s-o ,
o
C")

~ ~<:)
N uuL!'1 u
L!'1

o:::

iJJ~9
::z::
I--
o:::
<: n tn tn

<::> a: u~& u

~o'"
CI2~& o::

RIOn
M
u
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3 Systemprogram

3.1 Allmänt

Systemskivan innehåller program och rutiner för bl a forma
tering, kopiering och testning av flexskivorna. Programmenär
huvudsakligen av .ASS-typ, dvs de,ska köras under skivopera
tivsystemet DOS(Disk Operating System). Efter övergång till
DOS(beskrivs nedan) kan respektive program väljas på två oli
ka sätt. Antingen genomatt köra programmet SYSTEM,som pre
senterar en menyöver tillgängliga ASS-program, och därefter
trycka in den siffra som motsvarar önskat program (menyval)
eller direkt genomatt skriva syntaxen för det aktuella prog
rammet. omdu väljer att gå via menynmåste du svara på en del
frågor (drivenhet etc) som du slipper omdu skriver syntaxen
direkt. I det senare fallet anges parametrarna i syntaxen.

Systemskivan innehåller ett antal systemprogram samt två övri
ga systemfiler, SYSDIR.SYSoch SASICINI.SYS.Program med fil
typ .BACär vanliga BASIC-programsom startas med kommandot
RUNprogramnamn.

Systemskivan innehåller också ISAM-programmenoch beskrivning
arna till dem finns i Anvisning ISAM800. Notera att demopro
grammet för ISAMstartas med RUNISAMOEMO.

Du bör kopiera systemskivan så att du har en reservkopia om
n?got skulle hända med originalet.

Systemskivan innehåller följande filer:

o SYSDIR.SYS som skapas vid initiering av skiva med program
met DOSGEN.

o BASICINI.SYSsom aer felmeddelanden i klartext. Filen
~ o

används dessutom för att lagra namnet pa
maskinkodsprogrammet ADDOPT.ABSoch BASIC
strängen "RUNDRINI"som ska läsas in och star
tas vid autostart.

o ADDOPT.ABSsom startar det relokerbara programmet
DEVDES.REL.

o DEVDES.RELsom lägger in parametrar för drivenheterna i
skivoperativsystemets variabeltabell.

o OPTROSH.REL/som innehåller drivrutiner för hantering av
OPTROSL.SYSextra minneskort.

o CMDINT.SYSsom tolkar DOS-kommandonaför att .ABS-program
men ska kunna köras.

o SYSTEM.ASSsom presenterar de viktigaste .ASS-programmen
och möjliggör menyval av dessa.
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o COPY.ABS somkopierar en fil.

o COPYLIB.ABSsomkopierar flera filer medstöd av biblio
teket.

o DELETE.ABSsom raderar filer med stöd av biblioteket.

o DISKCHEK.ABSsomtestar skivan.

o DOSGEN.ABSsomformaterar skivan samt initierar biblio-
teket.

o ERRCOPY.ABSsomkopierar felaktiga filer.

o LIB.ABS som presenterar innehållet på skivorna.

o REPROT.ABSsom rader- och skrivskyddar filer eller tar
bort skydd.

o UFD.ABS somskapar eller raderar UFD-bibliotek.

o DRINI.BAC somtalar omvilket DOSsom sitter i maskinen
samt sätter DR: att motsvara den enhet som
programmet startas från. DRINIavslutas med
i nstrukti onen CHAIN"START".

o START.BAC somavslutar autostartsekvensen på system
skivan.

o DISKCHEK.BACsom laddar och startar DISKCHEK.ABS.

o LIB.BAC sompresenterar innehållet på skivorna.

o LIB.BAS som innehåller källkoden till LIB.BAC.

o REPROT.BACsom laddar och startar REPROT.ABS.

o SYS.BAC som ändrar parametrarna för skivoperativsyste
met och sparar dessa i filen DEVDES.REL.

o PREABS.BACsommöjliggör ändring av autostartparametrarna
i BASICINI.

o NAMEOISK.BACsom namnger skivan.

o UFO.BAC somladdar och startar UFD.ABS.

Systemskivan innehåller dessutom tre program sombara används
tillsammans medABC806:

o TERMOPT.RELsom innehåller terminal- och teledata-rutin.

o SOFTOPT.RELsom innehåller drivrutin för "Soft-scroll".

o SETCAL.BACsom sätter den batteridrivna CMOS-kalendern.
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.SYS, .ABS, .RELoch .BACanger fil typ. Filtyperna beskrivs
utförligt i avsnitt 1.8. Filtyp .ABSanger att programmet ska
köras under skivoperativsystemet DOS.Skivoperativsystemet
handhar och övervakar dataöverföringen mellan flexskivenheten
och datorn. Skivoperativsystemet ligger i en PROM-kapseli
datorn.

För att köra program som ligger under DOS,dvs program med
fil typen .ABS, måste systemprogrammet CMDINT.SYSstartas.
CMDINTinnehåller interpretatorn (tolken) för .ABS-programmen
(se nedan)~ CMDINT.SYSladdas in med kommandotBYE.

Under DOSanges felmeddelande enligt följande:

Abort X

Felmeddelanden under DOSöverensstämmer till alla delar med de
under BASIC,dvs Abort 41 har sammabetydelse som Error 41
(Skivan full). Samtliga felmeddelanden finns beskrivna på
datorns referenskort och i avsnitt 5.. ABS-programmeninne
håller dessutom flera unika felmeddelanden, dvs de gäller för
ett speciellt program. Dessa beskrivs i avsnitt 3.30.

3.2 SYSDIR.SYS
ProgrammetSYSDIR.SYSskapas vid initiering av skiva med OOS
GEN.Den finns med för att skapa kompatibilitet med tidigare
versioner av DOSför ABC832 och ABC838. SYSDIRkan raderas
om inte denna kompatibilitet behövs. SYSDIRkan i vissa fall
innehålla ett volymnamnpå skivan (se DOSGEN.ABS).

3.3 BASICINI.SYS
Programmet BASICINIöversätter felkoderna till klartext. Prog
rammet läses in vid påslag och då återställningsknappen RESET
trycks in. BASICINIkan kopieras till andra flexskivor med
programmet COPYLIB.ABS.Filtypen .SYSanger att det är en sys
temfil. Du kan kontrollera att BASICINIär inlagd genomatt
först skriva en bokstav och därefter trycka ner RETURN,varvid
datorn ska svara:

:.ilil:[l:·i:l~:ii;tiitlm::lil:··i!!:::::,::·::·:~i;::::l:ilil·::::U::!:nllllli;l·J:':':::::::·;::;::!:l.:·:":1~::::::!:l·:;;·'.::::;'l·:l·;·:':';:::.::,:::.···::m:.:.!':;:!:!:;
Omdatorn istället svarar Error 220 - tryck in RESEToch prova
igen.

I filen BASICINIlagras den sträng och namnet på den maskin
kodsfil som läses in vid autostart (spänningstillslag eller
RESET).Dessa läggs in med programmet PREABS.BAC.(se avsnitt
3.24) .
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3.4 ADDOPT.ABS
Programmet laddar och startar det relokerbara (omplacerbara)
programmet DEVDES.REL.Omflera .REL-filer ska startas med
ADDOPTså kan de nya fil namnen läggas in från BASICpå följan
de sätt:

OPEN~ADDOPT.ABS~ AS FILE 1
PUT#1,CHRa(255)
PUT#1,CHRa(255)+#DEVDESREL~
PUT#1,CHRa(255)+~FIL2 REL~

på detta sätt kan upp till 20 fil namnmatas in i ADDOPT.

Observera, att fil namnet måste ha ett speciellt format! Läng
den på fil namnet måste alltid vara 11 tecken. Inga gemener
(små bokstäver) och ingen punkt får ingå. Filnamnet måste bör
ja i position 1 och filtypen måste börja i position 9. Över
blivet utrymmemåste fyllas med mellanslag.

Efter sista fil namnet måste följande skrivas:

PUT#1,CHRa(254)
CLOSE1

VARNING!Felaktig inmatning medför att programmet ADDOPT.ABS
förstörs.

3.5 DEVDES.REL
Programmet innehåller parametrar för skivoperativsystemets
systemvariabelarea. BASICINIanropar ADDOPT.ABSsom i sin tur
startar programmet DEVDES.REL.Medhjälp av programmet SYS.BAC
kan DEVDES.RELändras för att få egna parametrar aktiverade
vid autostart.

3.6 OPTROSH.REL/OPTROSL.REL
Programmet innehåller drivrutiner för hantering av extra
minneskort. BASICINI.SYSanropar ADDOPT.ABSsom i sin tur
startar proqrammet OPTROSH.REL.För att OPTROSH.RELska laddas
m~ste ADDOPT.ABSändras. Sett från BASICfungerar denna
drlvrutin som en "vanl i q" flexskivenhet (RA~l-floppy) med
enhetsrreteckningen RAM:.Fördelen med RAMfloppyjämfört med
flexskivenheten är att läsning och skrivning sker mycket
snabbt.

Eftersom det inte är någon utökning av primärminnet kan inte
större program än tidigare skrivas. Programmenmåste rymmas
och exekveras i primärminnet (ca 32 kbyte). Detta innebär att
stora program även i fortsättningen, måste delas upp i del
program och instruktionen CHAINanvänds som logisk avslutning
på ett del program för att hämta in nästa.
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Följande extra minnen kan hanteras av denna drivrutin:

Storleken på ett program kan reduceras genomatt t ex texter
och konstanter lagras i filer istället för i programmet. Prog
ramdelar och datafiler lagras därefter i RAM-floppynvid start
av programmet. Huvudprogrammetlagras som vanligt i primärmin
net. Det är möjligt att lagra flera program/datafiler i RAM
floppyn samtidigt. Vid CHAINladdas programdelen/data från
RAM-floppyntill primärminnet. V~d spänningstillslag läggs
bibliotekssektorer och bitmap upp. Vid nollställning av pri
märminnet (CALL(O))påverkas inte innehållet i extra minnet.

Omdu vill radera (formatera), skriver du POKE-6,0, varvid en
ny bitmap och nya bibliotekssektioner läggs upp vid nollställ
ning av primärminnet. Detta ger dig möjlighet att gå mellan
DOSoch BASIC,utan att innehållet i extra minnet förstörs.

Minneskort 64 kbyte RAM
Minneskort 128 kbyte RAM
Dator 128 kbyte

AngåendeRAM:

GENERELLKOPIERINGSRUTIN

Art nr 190 9626-11
Art nr 190 9627-11
Art nr 190 8089-15

r

Detta är en generell kopieringsrutin utförd som en flerradig
funktion. Den kan användas tillsammans med program som du
gjort själv. Inparametrar är ursprungsenhet (Sourcea) t ex
#DRO:~, ny enhet (Desta) och fil att kopiera (Filea) t ex
~LIB.BAC~.

1100pen som börjar på rad 360 kopieras filen tills den är
slut eller ett fel inträffar. på rad 410 kontrolleras att fel
koden är 37 eller j8, då har kopieringen gått bra och slutet
av filen skrivs ut. Omkopieringen gick bra returneras värdet
noll, annars returneras felkoden.

320 DEFFNCopy(Sourcea,Desta,File a)
330 ONERRORGOTO400
340 OPENSourcea+Filea AS FILE 1
350 PREPAREDesta+Filea AS FILE 2
360 WHILE-l
370 GET#1,Bufa COUNT253
380 PUT#2,Bufa
390 WEND
400 ONERRORGOTO430
410 IF ERRCODE=38ORERRCODE=37THEN440
420 CLOSE1,2
430 RETURNERRCODE
440 ONERRORGOTO460
450 PUT#2,Bufa
460 CLOSE1,2
470 RETURNO
480 FNEND
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AUTOSTARTKOPIERING

Den ovan beskrivna kopieringsrutinen kan också användas för
att kopiera filer vid autostart. Hur detta program ska startas
finns beskrivet i kapitel 3.24 PREABS.BAC.

Följande program kopierar de filer som anges; DATA-satserna
från fl exski va ti 11 enheten RAM:'.

100 !
110 ! Program för kopiering av filer vid autostart
120! .
130 Sourcea=~MFO:~

140 Desta=~RAM:'"

150 READFilea
160 WHILEFilea <>"'slut'"
170 PRINTFilea,
180 Felkod= FNCopy(Sourcea,Desta,Filea)
190 IF Felkod<>OTHENPRINT...Fel "';Felkod ELSEPRINT

... Kopiering klar ...
200 READFilea
210 WEND
220 END
230 !
240 ! Data-satser med fil namn
250 ! Avbryt med raden slut
260 !
270 DATALIB.BAC
280 DATAREPROT.BAC
300 DATAslut

3.7 CMDINT.SYS
ProgrammetCMDINT.SYSinnehåller kommandointerpretatorn för
ABS-programmen.En interpretator är ett program som används
för tolkning (översättning). CMDINTtolkar DOS-kommandona.
CMDINTmåste finnas på någon av skivorna i flexskivenheten för
att man ska kunna anropa DOS.

Övergång till DOS
Skrlv BYEoch tryck därefter ner RETURN,varvid CMDINTläses
in i arbetsminnet och följande visas på skärmen:

När CMDINT"'sprompt (-) visas på skärmen är systemet redo att
ta emot ett DOS-kommando.
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Ätergång till BASIC
Skrlv aBASoch tryck därefter ner RETURNeller tryck bara in
datorns RESET-knappvarvid datorns systemmeddelande, t ex
IIABC80011

, och markören visas på skärmen.

3.8 SYSTEM.ASS
Programmet används för presentation och menyval av .ABS-prog
rammen.

Syntax:

I$.t$.ilijjl
1. Sätt systemskivan i någon av drivenheterna.

2. Gå in i DOS(se programmet CMDINT.SYS).

3. Skriv SYSTEMoch tryck därefter ner RETURN,varvid följan
de visas på skärmen:

4. Välj önskad funktion genomatt trycka ner motsvarande
siffra följd av RETURN.~R~ medför återgång till DOS.När
RETURN-tangententrycks ner laddas aktuellt program in.

Det är också möjligt att gå direkt från DOStill ett spe
ciellt program genomatt efter BYE-kommandotskriva syn
taxen för programmet. Varje ABS-programkan startas med
antingen en fullständig eller en förkortad syntax. Omdu
väljer ABS-programi menynovan, dvs går via SYSTEM,eller
väljer att skriva den kortare syntaxen, måste du svara på
en del frågor (ange vissa parametrar) som du inte behöver
ange omdu skriver den fullständiga syntaxen. I det senare
fallet ingår parametrarna i syntaxen.
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3.9 COPY. ASS
ProgrammetCOpyanvänds för kopiering aven fil från en flex
skivenhet till en annan. Kopiering aven fil från en enhet
till sammaenhet med nytt filnamn är också möjlig. Originalets
fil namnoch typ måste anges. Omoriginalets enhetsnamn uteläm
nas sker sökning på alla enheter. Omkopians filnamn utelämnas
får kopian sammafil namnoch filtyp som originalet. COPYska
köras under DOS.

Syntax:

l~jjil!jjj~jt~.~;lf1j~1~!!I~~jipjili!j1Ii~19Pj!~!llj~f!1l1'.~1f~1t~)l1jl
eller

Omdu väljer COpyi systemmenynstartar programmet på samma
ställe som när du skriver enbart COpy.

Ommånga filer ska kopieras är det enklare att använda COPYLIB
(se avsnitt 3.10)

1. Sätt i systemskivan i drivenhet O (ORO:,MFO:.. ) och en
formaterad skiva i drivenhet 1 (ORl:,MFl: .. ).

2. Gå in i DOS(se programmet CMOINT.SYS).

3. Kopiera programmet LIB.BACenligt följande:

o Alternativ 1
Skriv COPYDRO:LIB.BAC,ORl:och tryck därefter ner
RETURN.Omdu vill att kopian ska få ett nytt namn
och/eller fil typ, skriver du det nya namnet följt av
filtypen, direkt efter ORl: i exemplet ovan. Fortsätt
med punkt 9 nedan.

o Alternativ 2
Skriv COpyoch tryck därefter ner RETURN.

4. Följande visas på skärmen:

5. Ange den enhet, t ex MFO:,där originalfilen finns. Om
enheten är ORO:eller ORl: räcker det att svara O eller 1.
Avsluta med RETURN.

Iliililllilf~ii~lljilil:!lllfl'IIII:111111'i:i[;I:::,::i~::~f.i::~llllil!11:i!II:,I!:I·I~I':~i:::III:ii·I·:::1:1·1:1·1:1:~·::,:il:il:·:::I[:::[~]:I:':·::::::::'!li!:::II
6. Ange den enhet som filen ska kopieras till, på sammasätt

som i punkt 5. Avsluta med att trycka ner RETURN,varvid
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följnde visas på skärmen:

Fil som ska kopieras?

7. Skriv filnamn.typ och tryck därefter ner RETURN.på skär
men visas:

:1~:~l~;Jjt~lfil~li.[:fiiiillilm!:fl!:!ti:I:::il:I:;llil111111:1Itl:l:::!lIN1\11::ilifi!!!!!::I:::i!:II:-'::!::!!1!1!;!It.'~l1Jl:
8. Skriv fil namn.typ och tryck därefter ner RETURNom kopian

ska, få ett nytt namn. Omdu utel ämnar fil typen erhåll er
kopian sammafil typ som originalet. Enbart RETURNgör att
kopian får sammafil namnoch typ somoriginalet. Omen fil
med kopians namnredan finns på kopieenheten så gäller
punkt 9. Omfilen inte finns tidigare så visas följande
på skärmen:

1111:f.t.lllf!.ltJllllflllllll!II!~'IIIIII:I:!;IIIJ1:I;i:i!1!:tt'li!!-!!II_I,il~lttl!!:!i:-:I:!'i[i!!:I![;i~'::-::\:I::I-!-:I-:II!:I
9. När kopieringen är klar kommerCMOINT~s prompt {-} eller

systernmenynpå skärmen.

3.10 COPYLIB.ABS
ProgrammetCOPYLIBanvänds för kopiering av flera filer.
Kopian får sammafil namnoch filtyp somoriginalet. Omorigi
nalfilen är rader- och/eller skrivskyddad, tilldelas även
kopian detta skydd. COPYLIBska köras under OOS.

Syntax:

eller

Omdu väljer kopieringsprogrammet i systemmenyn, startar prog
rammet på sammaställe som när du skriver enbart COPYLIB.

V står för verifiering. Under verifieringen kontrolleras att
kopian överensstämmer med originalet. Hakparentesen anger att
uppgiften får utelämnas, kopieringen sker då utan verifiering.
Kopieringen utförs från DRX:till ORV:

Omfilnamn.typ utelämnas räknas samtliga filer upp. Omen
eller flera tecken anges kommerde fil namnsom börjar på dessa
tecken att räknas upp vid kopieringen från systemskivan. Om
tecknen II. Bli ges kommerall a fil er som har fil typ med första
bokstaven B att räknas upp. Ofullständiga fil namnoch filtyper
kan också kombineras. Omtecknen "D.AII ges kommerfilerna
OELETE.ABS,DISKCHEK.ABSsamt OOSGEN.ABSatt räknas upp.
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1. Sätt i systemskivan i drivenhet O och en formaterad skiva
i drivenhet 1.

2. Skriv BYEoch tryck därefter ner RETURN,varvid systemet
övergår till DOS.

3. Skriv den fullständiga syntaxen och ange aktuella paramet
rar eller den korta varianten och tryck därefter ner
RETURN.Omdu skriver en fullständig syntax - fortsätt med
pkt 6 nedan.

4. Omdu enbart skriver COPYLIB(RETURN),visas följande på
skärmen:

5. Ange originalets respektive kopians drivenhet. Svara J
(Ja) eller N (Nej) på frågan omverifiering. Ange
filnamn.typ eller del av fil namn (se ovan). Enbart RETURN
medför att samtliga filer på originalskivan räknas upp.
Glöminte att trycka ner RETURNefter varje avslutad
inmatning.

6. Följande visas på skärmen:

Beroende på om du angav filnamn.typ, endast fil namnosv,
räknas samtliga eller endast vissa av filerna upp på skär
men. Efter varje fil måste du svara med något av ovan
stående kommandoneller enbart RETURN.Glöminte att tryc
ka RETURNefter angiven åtgärd.

A - Samtliga återstående filer kopieras.
Exempel:
Skriv COPYLIBORO:, DR1:och tryck ner RETURN.När
första filen visas på skärmen - skriv A och tryck ner
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RETURN,varvid samtliga filer kopieras. på detta sätt
slipper man ange för varje fil att den ska kopieras.

X - Uthopp. Inga filer kopieras och "_II visas på skärmen.
Systemet är klart att ta emot ett nytt DOS-kommando.

I - Äterstående filer kopieras inte. De filer som önskas
kopierade, dvs markerade med J, kopieras.

J - Filen kopieras.

J = Filnamn.typ - filen kopieras och tilldelas namnet
IIfilnamn.t yp ll .

RETURN- filen kopieras inte och nästa fil visas på skär
men.

7. För varje fil ange A, X, I, J, eller J = filnamn.typ och
tryck därefter ner RETURN.Enbart RETURNmedför att den
aktuella filen inte kopieras och att nästa fil visas på
skärmen.

När J för den sista filen, A eller I har angivits, visas
följande på skärmen:

9. Kontrollera att filerna har kopierats till skivan i DRY:
genom att köra biblioteksprogrammet LIS.ASS.
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3.11 DELETE.ABS
Programmet DELETEanvänds för radering av filer.

Syntax:

eller

Omdu väljer raderingsprogrammet i systemmenyn, startar prog
rammet på sammaställe som när du skriver enbart DELETE.

Omfilnamn.typ utelämnas räknas samtliga filer på skivan i
DRX:(O eller 1) upp. För varje fil måste du ange åtgärd, dvs
radera, radera ej etc. Omsåväl fil namn som fil typ anges,
åtgärdas endast den angivna filen. Anges endast fil namnet,
räknas samtliga filer med det angivna filnamnet (oberoende av
filtyp) upp. Anges endast filtyp, räknas samtliga filer med
den aktuella fil typen upp. Omendast det första tecknet i fil
namnet anges, räknas samtliqa filer med det angivna tecknet i
början av fil namnet upp. (Jfr COPYLIB).

1. Sätt i systemskivan i drivenhet O och skivan med program
som ska raderas i drivenhet 1.

2. Gå in i DOS(se programmet CMDINT.SYS).

3. Skriv den fullständiga syntaxen och ange aktuella paramet
rar eller den korta varianten (DELETE)och tryck därefter
ner RETURN.Omdu skriver en fullständig syntax - fortsätt
med pkt 6 nedan.

4. Omdu enbart skriver DELETE(RETURN),visas följande på
skätmen:

5. Ange i vilken drivenhet skivan är placerad. Ange
filnamn.typ eller del av fil namn (jfr COPYLIB).Enbart
RETURNmedför att samtliga filer på skivan i den angivna
drivenheten räknas upp. Glöminte att trycka ner RETURN
efter varje avslutad inmatning.
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7. Ange för varje fil något av ovanstående kommandon(enbart
RETURNmedför att filen inte raderas). Glöm inte att
trycka ner RETURNefter varJe kommando.

9. Kontrollera att de angivna filerna har raderats genomatt
köra biblioteksprogrammet LIS.ASS.

filen på bild-8.

3.12 DISKCHEK.ABS
Programmet kontrollerar hela skivan i angiven enhet och repa
rerar fel om så är möjligt. Alla fel skrivs ut på skärmen.

Kontroller sker av lock-out tabellen, bitmap, biblioteks
sektorerna samt fil huvudet för varje fil på skivan. Alla sek
torer som tillhör en fil kontrolleras, men oanvänt utrymme på
skivan kontrolleras inte.

Felaktigheter visas på skärmen, när de hittas, och du kan väl
ja att låta DISKCHEKreparera sektorn eller ej. Vissa perma
nenta fel kan inte repareras inom filen. Använd i så fall
ERRCOPYför att kopiera filen och ersätta sektorer som har
permanenta fel.
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Reparerbara fel är följande:

1. Fel i lock-out tabellen. Repareras.

2. Fel i bitmap. Repareras.

3. Fi l er som inte är korrekt stängda efter skrivning. Stängs.
4. Felaktiga UFD-huvud-sektorer. Repareras.

5. Sektorer med permanenta checksummafel (går ej att läsa
trots upprepade försök) repareras genomatt de data som
går att läsa från sektorn skrivs tillbaka tillsammans med
en korrekt checksumma. Det kan vara felaktiga data, men
det är det bästa som går att göra.

6. Formatfel i filhuvudsektorn. Detta kan inte repareras, men
operatören kan välja att radera hela filen som har en
dålig filhuvudsektor.

7. Felaktigt filnamn i en bibliotekssektor. Kan inte repare
ras, men operatören kan välja att radera filen.

Ej reparerbara fel är följande:

1. Alla permanenta fel, förutom checksummafel.

2. Felaktiga data. Data kan vara korrekta ur systemets syn
punkt, men kanske inte accepteras av ett applikationsprog
ram.

3. Felaktigt recordformat. Denna typ av fel gör att DISKCHEK
skriver ut en varning. Det behöver inte betyda att filen
är felaktig ur applikationsprogrammets synpunkt. Repareras
inte. Felet kan bero på att ett försök att skriva på filen
har misslyckats, och att skrivningen i stället har gjorts
på ett annat ställe på skivan. Det kan också vara reserve
rade men oanvända sektorer som tillhör en fil som inte är
korrekt stängd. DISKCHEKstänger öppna filer, men oanvänt
utrymme inom det sist reserverade clustret kan trots det
ge upphov till meddelandet ~Felaktigt recordformat~. (Läs
o~ cluster i avsnitt 3.23).

Syntax:

1!!I~ftll:!~pi~~i~:~~j:!Bll
eller

1\1H~I~iij~~[
Optionerna V,D,N,J och S beskrivs nedan. DRX:är den enhet som
ska kontrolleras.

24



Omdu väljer DISKCHEKi systemmenyn startar programmet på sam
ma ställe som när du skriver enbart DISKCHEK.

1. Sätt i systemskivan i drivenhet O.

2. Gå in i DOS(se programmet CMDINT.SYS)

3. Skriv den fullständiga syntaxen och ange aktuella para
metrar, eller enbart DISKCHEKoch tryck därefter ner
RETURN.Omdu skriver en fullständig syntax, fortsätt med
punkt 7 nedan.

4. Omdu enbart skriver DISKCHEK(RETURN),visas följande på
skärmen:

5. Ange den enhet som ska testas. Omenheten är ORO:eller
DR1: räcker det att skriva O eller 1. Tryck därefter ner
RETURN,varvid följande visas på skärmen:

6. Ange de optioner som önskas.

7. Omingen option ges gäller följande:

- Alla sektorer som tillhör filer kontrolleras.
- Varningar skrivs inte ut.
- Filnamn på korrekta filer skrivs inte ut.
- Felaktigheter skrivs ut och du får välja om reparation

ska utföras.

Utskriften från DISKCHEKkan temporärt stoppas genomatt
en tangent hålls nedtryckt.

En fullständig kontroll av skivan tar några minuter.

Programmet kan avbrytas genomatt CTRLhålls nedtryckt
medan C trycks ner. Tangentbordet känns av varje gång
något skrivs ut på skärmen. Ätergång sker då till DOS
eller systemmenyn.

8. Cr1DINT"spromt (-) skrivs ut och DOSär klart för ett nytt
kommando.
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3.13 DOSGEN.ASS
Programmet används för att initiera skivor, med eller utan en
föregående formatering.

Formatering innebär att alla eventuella tidigare filer på ski
van raderas och att skivan indelas i sektorer. 5 1/4" skivor
måste alltid formateras vid första användningen. Winchester
enheter och 8" skivor är alltid formaterade vid leveransen.
8" skivor ska vara någon av följande typer:

o Enkelsidig med 26 sektorer/spår och 256 byte/sektor.
(BASFmärkning: 10, 26x256 byte/sector)

o Dubbelsidig med 26 sektorer/spår och 256 byte/sektor.
(BASFmärkning: 20, 26x256 byte/sector)

i'ven andra typer av enkelsidiga eller dubbelsidiga 8" skivor
kan användas efter omformatering.

Initiering innebär att alla sektorer på skivan testas med
avseende på läsbarhet. När hela skivan är testad skapas ett
bibliotek bestående aven sektor bitmap, en sektor lock-out
tabell samt 16 sektorer reserverade för fil namn.

I lock-out tabellen markeras de sektorer som används för bib
lioteket samt de sektorer som vid testningen befinns felak
tiga. Sammainnehåll skrivs också i bitmap. Detta innebär att
felaktiga sektorer är utlåsta från användning. När man skapar
nya eller utökar filer på skivan markeras i bitmap vilka sek
torer som används. Avslutningsvis skapas filen SYSOIR.SYSpå
skivan.

Syntax:

l~lqil~~~f~j~1~)~~~~11~~~lffi]].~mjf:j~~[11
eller

~F~ anger att skivan ska formateras. DRX:är den enhet som
innehåller skivan. VOLYM.EXTär ett valfritt volymnamn.Volym
namnet har sammaformat som ett fil namndvs högst 8 tecken för
namn och högst 3 tecken för fil typ, åtskilda aven punkt.
Volymnamnetsyns när programmet LIB.BACkörs.

Omdu väljer DOSGENi systemmenynstartar programmet på samma
ställe som om du skriver enbart DOSGEN.

1. Sätt systemskivan i drivenhet O.

2. Sätt skivan som ska formateras i drivenhet 1.

3. Gå in i DOS(se programmet CMDINT.SYS).
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4. Skriv den fullständiga syntaxen eller enbart DOSGENoch
tryck därefter ner RETURN.Omdu skriver en fullständig
syntax, fortsätt med punkt 7 nedan.

5. Skriv namnet på den enhet som innehåller skivan som ska
formateras. Omenheten är ORO:eller DR1: räcker det att
skriva O eller 1. Avsluta med att trycka ner RETURN.

ii!I:~I!!:I!!II~!~~I.:·II1,~.:;:!~lilli~II:;:I~lill..:1;·1,....!1:'1:·...1!1!·!,~1::'..·:,..·':.'.·..,':1':...'..;,,':!I··':·.':·:II!1:1"··'1:
6. Skriv ett ~F#, om skivan ska formateras, och tryck ner

RETURN.Ett annat tecken eller enbart RETURNgör att ski
van enbart testas och initieras.

7. Följande text visas på skärmen:

!!III!!!ll!!!lltlll!IIIII~IIIII!III~I!III~~II)~!~I!!!l!!~!I!III~II!II!II:I!I!~!I~I!!II:II!!:I!I!I~!~I!:!!!II
8. Nu finns en möjlighet att avbryta programmet om t ex vald

enhet skulle vara fel. Kontrollera att rätt skiva sitter;
DRX:. Skriv J och tryck ner RETURNför att fortsätta,
därefter visas följande på skärmen:

9. Ännuen möjlighet ges att avbryta programmet för att för
hindra oavsiktlig radering aven värdefull skiva. Svara J
och RETURNför att fortsätta. Omformatering inte är vald
i syntaxen eller i menynovan gäller punkt 10. Följande
visas på skärmen:

Formateringen tar några minuter.

10. När formateringen är klar, visas följande på skärmen:

Där xxxxx är sektornumret som hela tiden räknas upp på
skärmen. Sektorer som befinns felaktiga skrivs ut.

11. När initieringen är klar, visas följande på skärmen:

·::.·:::!I~iii))·liB!i~~~ri):~j~~il~t;':::;::"I,::·'l.'·:l:~::,·':i:l):l~!~i:'):::::l::::::::::::)l):~l:l)::)1):1:':1
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12. Programmet avslutas och återgång sker till DOSeller sys
temmeny.

3.14 ERRCOPY.ABS
Programmet används för kopiering av filer med adressmärknings
fel (AM)eller checksummafel (CRC).

Syntax:

lijigli[Rj;ij:gtl~liij~I~:~.1j'~il~~I~1
el l er

1~\~Ii.qR!lJ
Omdu väljer kopieringsprogrammet i systemmenyn, startar prog
rammet på sammaställe som när du skriver enbart ERRCOPY.

1. Sätt i systemskivan i drivenhet O och den felaktiga skivan
i drivenhet l.

2. Tryck in RESET.

3. Gå in i DOS(se programmet CMDINT.SYS).

4. Skriv den fullständiga syntaxen och ange aktuella paramet
rar eller den korta varianten (ERRCOPY)och tryck därefter
ner RETURN.Omdu skriver en fullständig syntax - fortsätt
med pkt 7 nedan.

5. Omdu enbart skriver ERRCOPY(RETURN),visas följande på
skärmen:

6. Ange i vilken drivenhet skivan med den felaktiga filen
finns. Skriv filens namnoch typ. Ange i vilken drivenhet
skivan där filen ska lagras finns. Skriv nytt fil namnoch
ny typ. Enbart RETURNmedför att filen lagras med samma
namnoch sammatyp som originalet. Glöminte att trycka
ner RETURNefter varje avslutad inmatning.
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7. Följande visas på skärmen:

8. Beroende pe om du vill hoppa över sektorn eller inte skriv
- J eller N och tryck därefter ner RETURN.Omdu svarar J
stryks den aktuella sektorn och därefter visas II_II på
skärmen eller nästa felaktiga sektor. Omdu svarar N och
felet är ett checksummafel (CRC)- fortsätt med nästa
punkt. I annat fall - fortsätt med pkt 11.

9. F0ljande visas på skärmen:

:!!v,'::ill:.l~llt~fj!!I~·:~:I;!:;.äl!l·~I:!r:E.ilrl;':!~ii,lllil.li.II~IJHI~~.~I;..!..IO:....·ill::I::lill::.:·II-,fiillll]
10. Beroende på om du vill behålla den felaktiga sektorn eller

inte - skriv J eller N och tryck därefter ner RETURN.Om
du svarar J ligger sektorn kvar och därefter visas "_II på
skärmen eller nästa felaktiga sektor. Omdu svarar N 
fortsätt med nästa punkt.

11. Följande visas på skärmen:

;;~;;;;i;;ljli;;i;l;1;I;p~$1:11J;t!;1;l;{~i!;Jl~!~1~~~~Jl!~!111!11~l9i?~iJ!~!1!;!i)jl;!i!;1111!;11!;1~li!111!il]l111!1!11]11!11])1!1l;!]!1;11;!1l1!;!11;\;!i\]!;!]1;li\;\1)]!i!1!]l;l;l;!])]!;l]);];1;!;);;;J;ji)];;j11i;;
12. Skriv ett tal mellan O och 255 och tryck därefter ner

RETURN,varvid den felaktiga sektorn fylls med det angivna
talet. När samtliga felaktiga sektorer har åtgärdats,
kopieras filen. När kopieringen är klar Vlsas II_" på skär
men.

3.15 L IS.ASS
BiblioteksprograMmet LIS.ABS, som körs under DOS,presenterar
innehållet på skivorna.

Syntax:

l~ijj~j§jlI*§i~i~~~~fi~rJijt[iPB,ji~ji~[f~j~i~~li~i;i;p]~
1. Sätt i systemskivan i drivenhet O.

2. Gå in i DOS(se programmet CMOINT.SYS).
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3. Skriv LIB eventuellt följt av parametrar och/eller enhet
och/eller delar av fil namn.

Omingen parameter ges visas enbart fil namnpå skivorna.
En eller flera av följande parametrar kan ges:

S - Filernas storlekar i antal sektorer skrivs ut.
N - Filernas fysiska fil nummerskrivs ut.
F - Filstatus skrivs ut. Skrivskyddade filer markeras med

S och raderskyddade filer markeras med R.
p - Utskrift på skrivare.

Omendast biblioteket på en skiva eller enhet ska presen
teras anges den enheten som DRX:. Ett ofullständigt fil
namn kan ges. Omt ex tecknen LI anges, visas alla filer
som börjar på LI. Jämför COPYLIB.ABS.Följande text visas
på skärmen:

Omutrymmet på skärmen inte räcker till för att visa alla
fil namn kommermarkören att stanna i nedre höora hörnet.
Varje tryck på mellanslagstangenten visar ytterligare en
rad, samtidigt som den översta raden försvinner. Ett tryck
på RETURNtangenten avbryter programmet.

4. När presentationen är klar eller omprogrammet avbryts
sker återgång till DOSeller systemmeny.

3.16 REPROT.ABS
Programmet skriv- och raderskyddar filer. MedREPROTkan man
också ta bort dessa skydd. REPROTfinns inte med i systemme
nyn.
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Syntax:

eller:

Parametrarna X, S och R beskrivs nedan. DRX:är den enhet där
filen som ska få ändrad skyddsstatus finns. OmDRX:utelämnas
söks filen på samtliga enheter.

1. Sätt en skiva innehållande CMDINT.SYSoch REPROT.ABSi
någon av drivenheterna.

2. Gå in i DOS(se programmet CMDINT.SYS).

3. Skriv den fullständiga syntaxen eller enbart REPROToch
tryck ner RETURN.Omdu skriver en fullständig syntax,
fortsätt med punkt 6 nedan. Följande visas på skärmen:

4. Ange namnet på den fil som ska få ändrad skyddsstatus,
eventuellt anges ett enhetsnamn. Avsluta medRETURN.
Därefter visas följande på skärmen:

5. Endast en option kan ges. ~X~ medför att både skrivning på
och radering av filen blir möjligt. ~S~ gör filen skriv
skyddad. Detta medför också att filen blir raderingsskyd
dad. ~R~ innebär enbart raderingsskydd. Det går fortfaran
de att uppdatera filen, men inte att radera den.

6. Atergång sker till DOS.

3.17 UFO.ASS
Proqrammet skapar eller raderar UFD-bibliotek. Byter namnpå
aktivt bibliotek. Används vid förflyttning mellan två UFD
nivåer. (Läs mer omdetta i kapitlet ALLMANTOMUFO).
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Syntax:

eller

i\\QfP\\1
Optionerna L, M, F, R, C och D beskrivs nedan. Enhet är den
flexskivenhet som innehåller det UFO-bibliotek som refereras.
UFOnamnär namnet på ett UFO-bibliotek. Filtyp får ej anges.

1. Sätt en skiva innehållande programmenCMOINT.SYSoch
UFO.ABSi valfri drivenhet.

2. Gå in i DOS(se programmet CHOINT.SYS).

3. Skriv den fullständiga syntaxen och ange aktuella paramet
rar, eller den kortare varianten, och tryck därefter ner
RETURN.Omdu skriver en fullständig syntax, fortsätt med
punkt 7 nedan.

4. Omdu enbart skriver UFO(RETURN),visas följande på skär
men:

5. Ge någon av följande parametrar följt av RETURN:

L - Lista namnet på aktivt UFO-bibliotek samt i tur
och ordning namnenpå överordnade UFO-bibliotek
upp till och med_MFO.

M- Aktivera masterbiblioteket samt deaktivera UFO
biblioteket. Enheten UFO:kan därmed inte använ-
das.

F _ Aktivera närmaste överordnade bibliotek. Omdetta
skulle vara MFOgäller sammaförhållande som för
M.

R - Byt namnpå aktivt bibliotek. Programmet frågar
efter nytt namn. Filtyp får ej anges. Programmet
sätter all ti d fil typen till ·Ufd.
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c - Skapa ett nytt UFO-bibliotek. Programmet frågar
efter namnet på det UFOsom ska skapas. Filtyp får
ej anges. Minst 18 sektorer i följd måste finnas
lediga på den skiva där ett UFOska skapas. Det
nya UFOkommeratt ligga på nivån närmast under
det UFOsom är aktivt. Det nya UFOaktiveras.

D - Radera det UFOsom är aktivt och aktivera närmaste
överordnade UFO. Inga filer eller UFO-bibliotek
får finnas kvar i aktivt UFO.Radera alla filer i
aktivt UFO.Filer som ska sparas kan först kopie
ras över till MFO.

ingen - Aktivera ett gammalt UFO-bibliotek som ligger på
nivån närmast under aktivt UFO.Programmet frågar
efter namnet på det UFOsom ska aktiveras. Enhets
namn får ges men inte fil typ.

Omnågon av parametrarna R, C eller ingen har givits visas
följande på skärmen:

Filnamn

6. Ange namnet på det UFOsom avses. Enhetsnamn får ges, t ex
MF1:EGET,men filtyp måste utelämnas.

7. Programmet avslutas.

3.18 DRIN I.BAC
Detta program sätter DR att motsvara den enhet som prog
rammet laddas och startas från. Programmet avslutas med inst
ruktionen CHAINlIstartJI.

Programmet innehåller den rutin som vid uppstart, sätter TIMEo
till rätt tid enligt CMOSkalendern i ABC806. (OBS, detta
9äller endast ABC806).

BASICINIinnehåller strängen IlRUNDRINI". Detta medför att
programmet startas vid RESET.

Omman har en autostartad programskiva som använder "DR :11
för att adressera en drivenhet, så kan den modifieras för att
fungera med UFO-DOSpå följande sätt:

1. Ladda in programmet DRINIfrån systemskivan med kommandot
LOAODRINI.

2. Spara programmet på applikationsprogramskivan med komman
dot SAVEDRX:ORINI,där ORX:är den enhet som innehåller
applikationsprogramskivan.
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3. Använd programmet PREABSför att ändra filen BASICINI.SYS
på programskivan. Ändra BASICsträngen i filen så att
autostart sker på DRINIi stället för START.

När programmet ORINIkörs skrivs följande ut på skärmen:

l'illlil~li,lllllllllilillI11!1/lli/ii!/lliliii/li'!liill/lil/illlil//iiillilll/Iilii/iili/il/ili!!/!!i/ilil1IIIil/ii/ilil)
Vissa applikationsprogram kanske inte tål att utskrift sker på
skärmen, t ex om programmet inte inleds med att tömmaskärmen.
Gör i s~ fall f6ljande:

- Ladda in oroqrammet enligt punkt 1 ovan.
- Ge kommandotINTEGER.
- Ge kommandotEXTENO.
- Lista programmet fram till initieringsarean (se BASIC-manua-

1en) •

1160 ! ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
1170 ! *
1180 T=-l : F=O ! True/False
1190 ! *
1200 Conout=T ! Switch T/F here for display/no display
1210 Setold=F ! Switch T/F here for old biased/new linear

addressing
1220 ! *
1230 Click=T ! Switch T/F here for keyboard click on

ABC802/806
1240 ! *
1250 Linka=·start· ! Nameof next program
1260 ! *

o~ variabeln Conout sätts till ·F· i stället för ·T· så skri
ver programmet inte ut något på skärmen, men DR : sätts som
beskrivits tidigare.

Vissa program skriver och läser fysiska sektorer på skivan.
ProcrramSOM är skrivna för DOShBC6-1x och 8"/800 använder en
annan adressering av sektorerna jämfört med vad som gäller för
UFO-DOS.MedUFO-DOSkan också den äldre adresseringen använ
das.

Omvariabeln Setold sätts lika med ~T· i stället för ·F· sa
ko~mer den ?ldre adresseringen att gälla för DR : när prog
rammet är utfört.

Variabeln Click lika med ·F·, stänaer av klick vid tangent-o ~

tryckning pa tangentbordet ABC55 eller ABC77.

Linka innehåller naMnet på det program som ska startas efter
ORINI. Linka kan sättas till valfritt filnamn, t ex
·ORl:MITTPROG·,·V24:T· eller ·NUL:·.
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När detta är klart, spara programmet på skivan med kommandot
SAVEDRINI. Glöminte att tillfälligt avlägsna skrivskyddet.

3.19 START.SAC
Detta program avslutar autostartsekvensen på systemskivan.
Programmet innehåller instruktionerna NOEXTEND,FLOATsamt
CHAIN"nul :11. Det innebär att datorn, vad gäller inmatning av
SASIC-satser, har sammastatus som om inget program hade
utförts.

3.20 DISKCHEK.BAC
Detta BASIC-programladdar och startar DISKCHEK.ASS.Arbets
gången blir den sammasom för DISKCHEK.ASSförutom att prog
rammet startas från BASICmed kommandotRUNDISKCHEK.

3.21 LIB.SAC
Innehållet på systemskivan, eller på någon annan skiva, pre
senteras på skärmen med biblioteksprogrammet LIS. Systemskivan
innehåller två versioner av LIS, LIS.ASSoch LIS.SAC.

LIS.ASS, som ska köras under DOS,beskrivs tidigare i detta
kapitel.

LIS.SAC, som körs under BASIC, används på följande sätt:

1. Sätt systemskivan i nåqon av drivenheterna.

2. Skriv RUNLIB och tryck därefter ner RETURN,varvid föl
jande visas på skärmen:

3. Omendast utskrift av fil namnpå skivorna önskas, tryck
ner RETURN.Omnågon av följande parametrar önskas, tryck
på motsvarande siffra/siffror och sedan RETURN.

1 - Omdu vill ha utskriften på skrivare. Ska utskrift ske
på någon annan skrivare än den som datorn brukar
använda. ~'åste önskad skrivartyp öppnas innan program-
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met LIS körs (se bruksanvisning för Options-PROM).

2 - Omdu vill ha filstorlekarna i antal sektorer, presen
terade på skärmen/sKrlvaren.

3 - Omdu vill ha filstatus presenterat på skärmen/skriva
ren. Skrivskyddade filer markeras med S. Raderskyddade
filer markeras med R.

4 - Omnu vill ha innehållet på en enoa ennet oresenterat.

Omdu anger t ex 123 RETURN,kommerinnehållet på samtliga
enheter att listas på skrivaren. För varje fil anges dess
utom storlek och filstatus.

d. Omdu väljer att trycka på enbart RETURNerhålls följande
utskrift på skärmen:

Filnamnen presenteras i bokstavsordning. Omskivans inne
håll inte får plats på skärmen så kan framstegning ske med
PF7 eller mellanslagstangenten. 8akåtstegning sker med
PF5. Framåt- och bakåtstegning till nästa eller föregående
enhet görs genomatt hålla ner SHIFT-tangenten samtidigt
som PF5 resp PF7 trycks ner. Programmet avbryts genomatt
trycka på RETURN.

5. Om~1~ valts i menyn ovan skrivs filerna ut på skrivaren.
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6. Om "2" valts i menyn ovan visas i kolumnen "Storlek" hur
många sektorer varje fil upptar.

7. Om"3" valts i menyn ovan anges i kolumnerna IISkrivll resp
"Raderskydd" om filen har något av dessa skydd.

8. Om"4" valts i menyn ovan visas följande text på skärmen:

Skriv namnet på den enhet som information önskas från. Om
enheten är ORO:eller DR!: räcker det att ange O eller 1.
Därefter presenteras fil naMnenfrån den aktuella enheten.

LIS.BAChar kompakterats (genomgått squeeze). Detta för att
inte programkörningen ska avbrytas med felmeddelandet "Minnet
fullt", som annars kan uppkommadå flera relokerbara filer är
laddade när programmet LIS körs.

Den som är intresserad kan se källkoden till LIS-programmet i
filen LIB.BAS.

3.22 REPROT.SAC
Detta BASIC-programladdar och startar REPROT.ASS.Arbetsgång
en är den sammasom för REPROT.ABSförutom att programmet
startas från SASICmed kommandotRUNREPROT.

3.23 SyS. SAC
Programmet visar tillgängliga enhetsnamn och ger möjligheten
att interaktivt ändra parametrar för flexskivenheterna. De
ändrade parametrarna kan lagras på skiva i filen DEVDES.REL.
SYS.SACkörs under BASICoch används på följande sätt:

1. Sätt systemskivan i valfri enhet.

2. Starta proGrammetmed RUNSYS.
Program~et-skriver ut en lista över de enheter som finns
initierade i systemet, samt gällande parametrar för flex
skivenheterna. Följande visas på skärmen:
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De 32 kbyte RAM-minnesom utgör MEM:i ABC802 tolkas av
programmet som HighRes-minne. I kolumnen efter Cluster
storlek kommeratt stå "Gammaladr" och/eller "Central" om
dessa parametrar är satta (se nedan).

3. Genomatt svara J och trycka på RETURNblir det möjligt
att ändra parametrar för flexskivenheterna. Tryck enbart
på RETURNför att behålla de ursprungliga parametrarna.

VARNING!Inmatning av felaktiga parametrar gör att existe
rande filer på skivorna förstörs.

4. Parametrarna sparas i filen DEVDES.REL.När ändring av
parametrarna är klar visas följande på skärmen:

Markören väntar efter ~enhet:~. Du ger ett enhets namn
eller enbart RETURN.Omenbart RETURNges sker sökning på
alla enheter efter en gammalDEVDES.REL.

Nedan ges förklaringar till en del av begreppen som gäller
programmet SYS.SAC
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Clusterstorlek:

Clusterstorleken är antalet sektorer som motsvaras aven bit 1
skivans bitmap. Bitmap har alltid 1912 bitar (8x(256-l7)).
Clusterstorleken måste vara 1, 2, 4, 8, 16 eller 32
sektorer/bit. Den minsta möjliga clusterstorleken beror på det
totala antalet sektorer på flexsklvenheten.

Kortadress (Cs):

Kortadressen måste vara olika för flexskivenheterna. Det ges i
oktal form. Observera att 811 (SF :) har kortadress 56Qoch
ABC832 (MF :) har kortadress 54~. I tidigare versioner av
DOSanvänds-54Q till 811 och 55Q till ABC832. Anvisningar för
eventuella ändringar av adresserna finns i kapitel 1.11.

Gammalsektoradressering:

Den gamla adresseringen av sektorer som gäller för DOS
"'ABC6-1X" till ABC830 och Sattco"s DOStill 811 "'811/800'" kan
erhållas med UFO-DOS.Normalt är sektoradresseringen linjär
med UFO-DOS.

Central/Lokal:

Denna parameter finns med för kompatibilitet med ABC-Net. En
flexskivenhet kan definieras som central när den finns; cent
ralenheten till ABC-Netsystemet. (Kallas ocksS ABC-Multiuser
system) .
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3.24 PREABS.BAC
Programmet används för att skapa eller ändra autostartparamet
rar i filen BASICINI.SYS.Vid RESETeller spänningstillslag
utförs de instruktioner som finns i BASICINI.SYS.Medprogram
met PREABSkan man välja att lägga in namnet på en maskinkods
fil (.ABS-fil) samt en rad med BASIC-kommandon,eller också
enbart en rad med BASIC-kommandon,som ska utföras.

PREABS.BACkörs under BASICoch används på följande sätt:

1. Sätt systemski van i val fri enhet •.

2. Sätt en skiva innehållande filen BASICINI.SYSi en annan
enhet.

3. Starta programmet med RUNPREABS.Tryck därefter på
RETURN,varpå följande visas på skärmen:

4. Svara J och tryck ner RETURNom den autostartade skivan
ska börja med att utföra ett maskinkodsprogram, t ex om
drivrutin för RAM:ska laddas eller omparametrar för
flexskivenheter
ska sättas genomfilen DEVDES.REL.Enbart tryck på RETURN
gör att enbart BASIC-kommandonkan läggas in. Följande
fråga visas på skärmen:

··i~i!~!·!·l·lll:.·:.·I:;·II::.·.i.·::··.:··:····"·'1 i " . :
5. Ange den enhet som ska få ändrade autostartparametrar.

Programmet talar nu omvilken information som förut står i
BASICINI:

Omsvaret var N på frågan under punkt 3, uteblir den förs
ta raden ovan. Svara J och tryck ner RETURNom ändring ska
ske. Enbart RETURNavslutar programmet.

6. Mata in önskade data som svar på frågorna:

111~1111~llllltillllllllillli~~I~~i~illl~;:~lllil::il:li~!I!I!:I:lil~:~li:lil~llil
7. Inmatningarna avslutas med att trycka ner RETURN.
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3.25 NAMEDISK. BAC
Programmet namnger skivan i angiven drivenhet.

NAMEDISK.BACkörs under BASICoch används på följande sätt:

1. Sätt systemskivan i drivenhet O och en formaterad men ännu
inte namngiven skiva i drivenhet 1.

2. Skriv RUNNAMEDISKoch tryck ner RETURN,varvid följande
visas på skärMen:

3. Tryck ner tangenten ~1~ följd av RETURN,varvid följande
visas på skärmen:

4. Skriv namnet (max 120 tecken), samtliga tecken som finns
på tangentbordet kan användas. Tyrck därefter ner RETURN.

5. När märkningen är utförd, visas följande på skärmen:

6. Skriv RUNoch tryck därefter ner RETURN,varvid följande
visas på skärmen:

7. Tryck ner tangenten ~1~, varvid följande visas på skärmen:

Det namnsom du tidigare skrev in visas på skärmen. Där
efter frågar datorn om du vill ändra namnet.

8. Omdu inte vill ändra namnet, tryck ner tangenten ~N~

följd av RETURN,varvid datorn är klar att ta emot ett
nytt kommando.

9. Omdu vill ändra namnet, tryck ner tangenten ~J~ följd av
RETURNvarvid följande visas på skärmen:
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10. Skriv det nya namnet (max 120 tkn) och tryck därefter ner
RETURN,varvid följande vi~as på skärmen:

3.26 UFO.SAC
Detta BASIC-programladdar och startar UFO.ABS.Arbetsgången
blir den sammasom för UFO.ABSförutom att programmet startas
från BASICmed kommandotRUNUFO.

3.27 TERMOPT.REL
Program endast för ABC806.

Programmet innehåller drivrutin för att ABC806 ska kunna
användas som Datavisionsterminal och simulering aven ADM3A
terminal. BASICINI.SYSanropar ADDOPT.ABSsom i sin tur star
tar programmet TERMOPT.REL.

För att TERMOPT.RELska laddas måste AOOOPT.ABSändras, hur
detta går till beskrivs i avsnittet omADDOPT.ABS.

3.28 SOFTOPT.REL
Program endast för ABC806.

Programmet innehåller drivrutin för Soft-seroll. För att
"Soft-seroll" ska påverka bilden måste BASIC-instruktionen
ATTRIBUTE2 användas. För mer information omATTRIBUTEse
BASICII Manual för ABC806. BASICINI.SYSanropar ADDOPT.ABS
som i sin tur startar programmet SOFTOPT.REL.

För att denna option ska laddas måste ADDOPT.ABSändras,
beskrivs i avsnittet omADDOPT.ABS.

MedSoftseroll menas att bilden flyttas långsamt och mjukt
uppåt på skärmen, t ex vid programlistning.
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3.29 SETCAL.BAC
Program endast för ABC806.

Detta prOQraMs~tter den batteridrivna CNOS-kalendern. De fr~gor

som ska besvaras; procr-ammet ·~r ;r, ;"1ånad,Datum, TifTT:1e,Hinut,
Sekund, och VeckdaosnuMmer.SETCALbehöver normalt endast köras
vid exe~pelvis övergång mellan vinter- och sOMMartid. On endast
realtidsklockan ska sättas, se programexe~pel i BASICII Manual
f~r ABC80~ under TIMEo.

3.30 Felmeddelanden under DOS
F~ljande felmeddelanden g~ller f6r samtliga .ABS-program:

o FörstÅr ej .ABS-orogramnet finns inte på den sök
ta enheten.

o Hittar ej filen Anropad fil finns inte på den sökta
enheten.

o Filnamn saknas .ASS-programmet kräver att ett filnann
ges som inpara~eter.

o Felaktigt enhetsnann Ett enhetsnann som inte finns i syste
net, eller som inte kan användas av
.ABS-progra~net har anv~nts.

necfanstående fe1nedde1anden gäller endast vissa program. Inom
narentes an~es för vilket program neddelandet gäller.

n Felakti9t fil namn
(COPY,COPYLIB,
ERRCOPY,REPROT,
UFO)

o Hittar inte origina1
fi 1en !
(COPY,COPYLIB,
ERRCOPY)

o r~~ i nnet f u11t
(COPYLIB)

o Kooian finns inte
(COPYLIB)

Ett filnamn som är ogiltigt har an
givits.

Filen finns ej på refererad enhet.

Tabellen med fil namn som har Markerats
med J är full. Omextra drivrutiner
för t ex RAM:~r inlänkade minskar
tabellens storlek, och därmed det max
i~ala antal filer som kan kopieras på

oen ganq.

Filen finns inte på refererad enhet.
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o Du använder ett för
gammalt DOS!!
(COPYLIB,DISKCHEK)

o Verifierinqsfel
- Kopiera en gång
till
(COPYLIB)

o Verifieringsfel
(COPYLIB)

o Sektorfel på kopian
(COPYLIB)

o Sektorformatfel på
oriqinalfilen
(COPYLIB)

o Sektorformatfel på
kopian
(COPYLIB)

o Olika fillängd
(COPYLIB)

o Original och kopia
måste vara olika
(COPYLIB)

o Fel i biblioteket
(COPYLIB,DELETE)

o Felaktigt record
format
(DISKCHEK)

o Felaktigt fil huvud
(DISKCHEK)

o Enheten ej klar
(DISKCHEK)

o Skri vskydd
(DISKCHEK)

o Hittar ej denna
record
(DISKCHEK)

o ChecksuJTImafel
(OISKCHEK)
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För att köra systemprogrammentill
UFO-DOSkrävs att datorn är utrustad
med ett UFO-DOS-PROMsamt att rätt
version av programmet Ct10INT.SYS
används.

Originalfilen och kopiefilen är olika
vid verifiering.

Visas på sammarad som fil namnet under
veri fi eri ngen.

Kopian av filen går inte att läsa vid
veri fi eri ng.

Original filen går inte att läsa.

Kopian av filen går inte att läsa
vid verifiering.

Originalfilen och kopiefilen är olika
vid verifiering.

Sammaenhet har angivits både som
original och kopia.

Skivan inte klar eller läsfel •

Filens placering på skivan stämner
inte med informationen i biblioteket.

Det filhuvud som pekas ut av bibliote
ket är inte korrekt.

Ingen skiva i drivenheten eller luckan
inte stängd.

Skivan är skrivskyddad och kan inte
repareras.

Biblioteket refererar till en post
som inte finns i filen.

Felstatus från drivenhetens styrkort:
Sektorns checksummaär fel.



.J

o Data förlorade
(DISKCHEK)

o Fysiskt slut på
enheten
(DISKCHEK)

o Ok~nd status
(DISKCHEK,DOSGEN)

o Filen ej korrekt
stängd
(DISKCHEK)

o Dubbelreserverat
cluster. SKIVAN
EJ SÄKER!
(DISKCHEK)

o Bitmap felaktig
(DISKCHEK)

o Biblioteket
felaktigt
(DISKCHEK)

o Lockout-tabell
felaktig
(DISKCHEK)

o Cluster utlåst i
bitmap men ej
använt, kan vara
utlåst av DOSGEN.
(DISKCHEK)

o Felaktigt record
format
Ej kriti skt ,
(DISKCHEK)

o Dumåste vara in
loggad
(DISKCHEK,DOSGEN)

o Dumåste vara
super-u ser
(DISKCHEK,DOSGEN)

o Internt fel
(DISKCHEK,DOSGEN)

o Fel vid NET-operation
(DISKCHEK)

Felstatus från drivenhetens styrkort:
Styrkortet kunde inte skriva sektorn.

Felstatus från drivenhetens styrkort:
Styrkortet har fått ett kommandoso~
gäller en sektor utanför skivan.

Felstatus från drivenhetens styrkort:
Tyder på ett fel på styrkortet.

Biblioteket har reserverat ett större
utrymmeän vad filen upptar.

Biblioteket har reserverat samma
utryrme till tve eller flera filer.

Läsfel på bitmap.

Läsfel på biblioteket.

Läsfel på 1ockout-tabe 11en.

Ett cluster, som inte används av någon
fil, är utl åst i bitmap. DOSGENl åser
ut sektorer som har läsfel vid
initieringen.

Kan vara överblivet utrymme i det
clus ter som är sist reserverat för
fi 1en.

Gäller vid körning under ABC-NET.

Gäller vid körning under ABC-NET.

Kan vara fel på styrkort eller driv
enhet.

Gäller vid körning under ABC-NET.
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o Enheten ej klar,
kontrollera!
Skriv in "K" <RETURN>
n;:jr du är klar!
(DOSGE~J )

o Skivan skrivskyddad!
Skriv in "K" <RETURN>
när du har
kontrollerat!
(DOSGEN)

o Det finns redan ett
job
(DOSGEN)

o Hittar inte
"DOSGEN.CENII

(DOSGEN)

o Felaktio looin
(DOSGEN) ~

Ingen skiva i drivenheten eller luckan
ej stängd.

Skrivskyddstejp på (5 1/4 11
) eller

Skrivskyddstejp saknas (8 11 )

Gäller vid körning under ABC-NET.

Gäller vid körning under ABC-NET.

Gäller vid körning under ABC-NET.

o Något fel vid ladd- Gäller vid körning under ABC-NET.
ning av "DOSGEN.CENJI

(DOSGEN)

o Tyvärr kan jag inte
initiera biblioteket
pe denna skiva.
Prova med formatering
om du inte redan har
gjort det!!
(DOSGEN)

o Felaktig option
(DOSGEN,REPROT,
UFO)

En eller flera av de sektorer, som
upptas av biblioteket (0-31), är oan
vändbara.

En option, som inte finns till program
met, har angivits.

o Kan inte formatera,
kontroll era! ! !
(DOSGEN)

o CRC-fel i sektor
xxxxx
(ERRCOPY)

o AM-fel i sektor
xxxxx
(ERRCOPY)

o Fel vid skrivning
i biblioteket
(REPROT)
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Inqen skiva i drivenheten eller luckan
är-öppen vid formatering.

Checksumrnafel•

Adressmärkesfel , sektorn finns inte.

Kan vara skrivskydd eller fel i biblio
teket.



o Kan inte radera
"'MFO'"
(UFO)

o Kan inte byta namn
på "'MFO'"
(UFO)

o Enhet får ej anges!
(UFO)

o "'MFO'"har ingen
fader!
(UFO)

o Inget namn angivet!
(UFO)

o Filtyp får ej
anges!
(UFO)

o Filen finns redan!
(UFO)

o Ej tillräckligt
kontinuerliot ut
rymmepå enheten !
(UFO)

Aktivt UFOkan inte raderas om inget UFO
är aktivt.

Det finns inte möjlighet att byta namn
på aktivt, UFOom inget UFOär aktivt.

Det är inte tillåtet att skapa ett UFO
opa en annan enhet.

Master File Oirectory är den 'högsta
möjliga nivån.

UFO-namnmåste ges tillsammans med
angiven option.

UFO-bibliotek har alltid namnmed fil
typen .ufd.

Ett försök att skapa ett nytt UFOmed
sammanamnoch på sammanivå som ett
redan existerande UFO.

Minst 18 sektorer i följd måste finnas
lediga på skivan när ett nytt UFOska
pas.

,J
o Fel vid

läsning/skrivning
på skivan!
(UFO)

Kan vara checksummafel ett UFO.

o Biblioteket måste
vara tomt!
(UFO)

o Kan ej ställa UFO
pekaren.
(UFO)

Ett försök att radera ett UFO-biblio
tek som innehåller filer eller underord
nade UFO-bibliotek har gjorts.

Gäller vid körning under ABC-NET.En
referens till ett bibliotek, som ligger
utanför användarens behörighet, har
gjorts.
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4 Kommandonoch instruktioner

4.1 Allmänt
Detta kapitel behandlar endast de kommandonoch instruktioner
som används för lagring och hämtning av information på flex
skiva. För ytterligare information 'om SASICII - se BASIC11
manualen.

I det följande anges

o instruktion - med I. Dessa kan endast användas i program.

o kommando- med K.

o instruktion och kommando- med IK.

o reserverade ord - med fet stil, t ex LOAD, SAVE och RUN.

o uppgifter som kan utelämnas - inom hakparentes, t ex
[enhet:] •

o alternativa uppgifter - med snedstreck, t ex "data"/sträng
variabel.

o ytterligare uppgifter - med punkter, t ex
"data"/strängvariabel, ... , ....

Allmänt gäller att

o enhet adresseras med RAM:,PR:, V24:, MEM:,CAS:, ORO:,
DR1:, DR2:, UFO:, MFO:, MF1:, MOO:,MOl:, SFO:, SF1:, SF2:,
NUL:, CON:(se avsnitt 1.9 samt programmet SYS.SAC).

o omenhet utelämnas, adresseras alltid UFO:, om den finns,
och därefter i den ordning som anges ovan.

o fil namn f~r bestå av maximalt åtta bokstäver/siffror, varav
det första tecknet måste vara en bokstav. Dessutom kan fil
typ (3 tecken) användas valfritt som förtydligande av fil
namnet (se avsnitt 1.8).

o fil typ behöver inte anges. Undantag finns dock. Detta anges
isåfall vid respektive syntax. Omfil typ utelämnas utförs
kommandoti första hand på fil typ .SACoch därefter på .SAS.

o RETURNmåste tryckas ner efter varje avslutad inmatning.

4.2 Kommandon'och instruktioner

!~~i~!~i~!~j[i~~ii~~.~~jr~~~ii'iiiifi~iJir~m'~~Ei~MP.JJ
Kommandotanvänds för laddning av programfilen
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"filnamn.t yp". Omfilen återfinns på den angivna skivan
eller på kassettbandet, nollställs först datorns arbets
m!nne och däref!er sker inläsning. Omfilen inte återfinns
p?, skivorna erhAlls felkoden Error 21 eller felmeddelandet
HITTAREJ FILEN(om systemfilen SASICINI.SYSär
aktiverad). Omfilen finns på flera skivor laddas filen
från den enhet där den fQrst påträffas.

Exempel:

·1'IJ:.Bfll;f,ll·
Programmet DEMO.SACpå skivan i
ORO:överförs till minnet.

Proqrammet DEMO(.SAC eller
.BAS) överförs till minnet,
från den skiva där det först
påträffas.

Programmet DEMO(.SAC eller
.SAS) på kassettbandet överförs
till minnet.

Nästa program på kassettbandet
överförs till minnet.

1,:!!,;i'l!:j~I~~I:~1~~~I~i!*yl
Kommandotanvänds för laddning och start av programmet
"filnamn.typ". Proqrammet laddas in på sammasätt som när
LOADanvänds (se ovan).

Exempel:

[~I~il~i~i~i~;
Programmet DE~!O. SASpå ski van
DR1: överförs till minnet och
därefter startar programkör
ningen.

Programmet LIB (.SAC eller
.BAS) överförs till minnet
från den skiva där det först
påträffas. Därefter startar
LIB.
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Programmet BERÄKNpå kassett
bandet överförs till minnet och
därefter startar körningen.
Utelämnas fil namnet (endast
RUNCAS:) överförs nästa prog
ram på kassettbandet till min
net.

RUNmedför att programmet i
datorns arbetsminne körs. I
detta fall kanLOADanvändas
för laddning av programmet.

ri~~~i[ii~ji~ii~~i~I~~"~~i~jli~ifit[jimiliijtEi~~pjil
Kommandotanv~nds för lagring av programmet "filnamn.t yp".
Proarammet lagras i internkodformat. Omfil typ inte anges,
erh~lls filtyp .BAC. Omdet sedan tidigare finns en fil
med det aktuella fil namnet och den aktuella filtypen på
skivan kommerdenna att skrivas över.

OBS!
Nya skivor måste formateras innan de kan användas för lag
ring av program och/eller data (se avsnitt 3.13).

Exempel:

~llillll!li!I~IHI~I~~2~~lrl~pl!I;
Programmet PROG.PROlagras på
skivan i SFO:

Programmet PRaGlagras i
internkodformat (typ = .BAC) i
den första enhet där detta är
möjligt.

Filen PROGlagras i internkod
format (typ = .BAC)på kassett
bandet.

,i~~ij~ijj~~~j~~~~~I~j(,ijm,jl~~]l~r~~lJlp:ill1~w~f*PJ~1
Komnandotanvänds för lagring av programmet "filnamn.t yp".
Pro~ramrnet lagras i textformat. ~ inte filtypen anges,
erhalls fil typ .BAS. Omdet redan finns en fil med det
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aktuella filnamnet och den aktuella filtypen kommerdenna
att skrivas över.

Exempel:

j!!!!E:!!!~Ti!!i!~E~ii;~ffi§{§~B9:i!ii!

Programmet ABC800lagras i
textformat på skivan i SF1:
Programmet tilldelas fil typen
.BAS.

i!i~g'$;T!!i!iÅqp?gQifieg§i:i!
,.:.:-:.:.;.:.;.:.:.:.:.:.:.:.;.:.;.;.:.:.:.:.:.:-:.:.:.:.;.:.:-:.:-:.:-:-:.:-:.;.:.

Programmet ABC800.PRGlagras
textformat på den skiva där
detta först är möjligt.

LIST medför att i nnehå11et i
arbetsminnet visas på bildskär
men.

Kommandotanvänds för borttagning av "filnamn.t yp". Om
filtyp utelämnas, söker datorn först efter filnamn.BAC på
samtliga skivor och sedan efter filen filnamn.8AS.

Exempel:

liIY~B~fl~~~~~~~l~iB[~
Filen PROGRAMl.DELpå skivan i
DRl: raderas.

Filen PROGRAM2.BACeller filen
PROGRAM2.BASpå skivan i ORO:
raderas.

Filen PROGRAM3.BACeller filen
PROGRAM3.BAS,raderas på den
skiva där filen först påträf
fas.

i!;i~i!i!iii!ii!~iE!i!!i!!~~iimiBi~i~#~Tt!1j·!r·~mry·s·t.lP:0i!:

KILL kan användas i program (som instruktion) eller som
kommando. r båda fallen raderas filen Ilfilnarnn.t yp". Cita
tionstecken och fil typ måste anges.
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OBS!
Filtyp kan vara mellanslag.

Exempel:

~[jll~~fu~lljlj~j~~~jj~j~~II1~jH~I~~jjjl
Filen DATA.DATpå skivan i ORO:
raderas.

Filen DATA.DATraderas på
den skiva där filer först på
träffas.

Filen vars namnfinns i sträng
en AD.raderas.

Kommandotanvänds för länkning av programmet
IIfilnamn.t yp ll , sommåste vara lagrat i textformat på ski
van, och programmet i arbetsminnet. Programmet
IIfilnamn.t yp ll laddas in i arbetsminnet utan att det i
arbetsminnet befintliga programmet raderas. Omarbetsmin
net innehåller ett program med saMmaradnummersom åter
finns i det nya programmet, används raden i det nya prog
rammet.

OBS!
Endast program som sparats medLIST går att ladda in med
MERGE.

Exempel:

l1jj.'jll~I~11~1~~gi~il~!I~I~111!1
Programmet DELPROG.FILöverförs
från skivan i DR1: till arbets
minnet.

Proorammet DELPROG.BASöverförs
till arbetsminnet, från den
skiva där filen först påträf-
fas.

Programmet DELPROG.FILladdas
in i arbetsminnet.

Programmet DELPROG.NXTladdas
in i arbetsminnet utan att
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pro~rammet DELPROG.FILraderas.
Där saMmaradnummerförekommer
i båda pro~rammen, gäller
raderna fran DELPROG.NXT.

li~l~i~ijiiiiij.11iii1~lili'=il!if~i~jp~lilf:1'-i'JI
CHAJN-instruktionen används för inläsning och start av
programmet fi l namn.typ. CHAIN har sammaeffek t somRUN fi l 
namnmen med den skillnaden att kan användas i prog
ram.

Exempel:

!!llg!I!IEI~~M!J!j~!!!I!~IR~fi~~I~lliE~jj!i
Programmet DELPROG.BACpå ski
van i DR1: överförs till minnet
och därefter startar program
met.

Proqrammet DELPROG.BACeller
DELPROG.BASfrån den skiva där
det först påträffas, överförs
till minnet och därefter star
tas programmet.

Programmet vars namnfinns i
strängen Aa överförs till min
net och startas.

Programexempel:

Spara ovanstående program med namnen "NYTT"respektive
"EJ~·JYTT". Programen laddar in och startar varandra. Föl-
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jande utskri f t erhåll s efter RUN EJNYTT:

Körningen avbryts genomatt trycka två gånger på CTRL-C.
(CTRLhålls nedtryckt och C trycks ner).

NAME ändrar ett filnamn på skivan från filnamnl till fil
namn2. Citationstecken och fil typ måste anges.

Exempel:

:::l.llli~III~.llliii.:I.::~!llii;!~ll!:I:
Namnet på filen FÖRE.SACpå
skivan i ORO:ändras till
EFTER.BAC.

!111!!I~I~111.111~~.El~!~~I!~~11111~!!1111]~[1~1~~i~~1Il
Namnetpå filen GAMMAL.DATänd
ras till NY.DATpå den skiva
där den först påträffas.

Filen vars namn finns i
strängen An, tilldelas namnet
som finns i strängen BD.

Ij]1~j~lij11i1jl~II~~~[tRll~1~j~11tJil~11,!m'1*1~ig~~ij191j~f~fi~j1jjj1j1nr1j~1
PREPARE skapar en ny fi l med namnet "f'! l namn.typ II på angi
ven enhet. Filen öppnas för skrivning samt tilldelas fil
nummer. Til12tna fil nummerär O till 255 (O anger bild
skärmen). Filnummer används för att referera till filen.

Filnamnet kan ersättas med en strängvariabel eller ett
stränguttryck. Omsträngen även innehåller filtyp~ behöver
inte filtyp anges separat. Omsträngen inte innehaller
filtyp, anges fil typen inom citationstecken. Om'inget
skrivs på filen före CLOSE reserveras upp till 4 sektorer
beroende på kvarvarande utrymme.
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OmPREPARE används på en redan befi ntl i g fi 1, no11ställ s
denna.

Exempel:

::·.IIII!I\1:.!fjll!li::II;I~I:!:!;.'.!~:!
En ny fil med fil namnet TEXT,
fil typen DAToch fil numret 1
skapas på skivan i DRl:

'•• ill':it·:·..II'~I!~!·:[I,.I~II!!:I!1
En ny fi 1, som få r fi 1namnet
lika med innehållet i strängen
Aa, fil typen .BASoch fil numret
2, skapas på den första skiva
där detta är möjligt. Omflex
skivenheten inte är inkopplad,
skapas filen på kassettbandet.

:1!11!~I!~~iE1:111!1!~ml~ill!~I!g!I11jlif:ilil;~!~jlil!li~ilili
En ny fil med fil namnet
TEXT.DAToch fil numret 3, ska
pas på skivan i den första
enhet där detta är möjligt.

En ny fil som får fil namnet
lika med innehållet i stränoen
Ba och fil numret 4, skapas på
skivan i den första enhet där
detta är möjligt.

ii!~iiiiiiiiiim~~ii[t~ij~1if:Jii~i~iiJii~~mp:if:i1.~p~~iiii,=~iii~!f~i~iiiiiinr!
OPEN öppnar en redan befi ntl i g fi 1 för l äsni ng. Fi l numret
används för att referera till filen. Filnamnet kan utgöras
aven strängvariabel . Tillåtna filnummer är O till 255 (O
anger bildskärmen). Sammafil kan öppnas med olika filnum
mer. Maxsju filer får vara öppna samtidigt. Filtyp måste
anges (i kommandot/instruktionen eller i strängen).

Exer.1pel:

pll:!llli§:~.fl~§I~I~:I!:II!i'I·11··::.I:·:1
Filen PROG.FILpå skivan i ORO:
öppnas för läsning. PROG.FIL
tilldelas fil nummer5.
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Filen, som anges i strängen Ca,
tilldelas fil nummer6 och öpp
nas för läsning.

111111~11!1~1!1~~RI~!I~!~I~!~!~~]~~!11!1~!!!!~!~!I!!1111!1111
Filen DATA.DATpå skivan i
DR1:, tilldelas filnummer 22
och öppnas för läsning.

i~I!I~~IIBlllil~lil!jjfljl!!~~il~IHiI1~~jjlililjll~1~1il!!jli~l
Filen, som anges i strängen Da,
och har filtypen .DAT, tillde
las fil numret 7 och öppnas för
läsning.

För utökning aven befintlig sekvensiell fil används lämp
ligen en temporär fil:

vid

CLOSEstänger filen med angivet filnummer (nr), dvs avslu
tar läsning och skrivnin~ i filen. Alla filer som öppnas
med PREPARE el l er OPEN maste stängas i nnan skivorna tas ur
flexskivenheten. Omman är osäker på vilka filer som är
öppna, kan man stänga samtliga filer genomatt skriva
CLOSE utan fil nummer.
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Exempel:

!!!!!sbl!lliiiiii
Filen med fil nummer1 stängs.

Filen med fil nummer22 stängs.

Alla filer stängs.

t:J'~::::fil.~i~'::i.~::::i11~r~itt'!~§~1':1
PRINTanvänds för skrivning av data på angiven fil. Fil
nummeranvänds som referens. PRINT följs av nummertecknet
# och fil numret. Därefter skrivs data (text eller nume
riskt uttryck) inom citationstecken, variabeln för
aktuellt värde (heleller flyttal ) eller strängvariabeln
fXr aktuell sträng. Istället för att skriva PRINT, kan man
skriva semikolon (;).

Exempel:

:,I;111:li;I~I!!I~~~ji.1
Texten SKRIVTESTlagras fil 2

!l!!lllil~il!iiilliilii~~il
Innehållet i strängen Sa lagras
i fi l 2.

Värdet 20,5 lagras fil 4.

Värden på B och C%samt inne
hållet i strängen Da lagras i
fi l 4.

illll~II~IIII':i~lllll:llllil:~llillll~ilj!lrll!l'illilIJi~11
PRINT USING används för formaterad utskrift. "Formatst
räng" innehåller formateringstecken, som bestämmer upps
tällning och format för de strängar och tal som ska skri
vas. FBr utfMrlig information - se BASICII-manualen.
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l!iiJ.i~!iiiI!ii!~tI'liiJmti~i!iiil~~!tili~~§~l~l~ll@l~i~t~il~~]~ii\1

~ii!~!~~~iiiiii!ii!Im.!jij~Niij!ip:iri~~jiiii~tr!"g!~it]iI!Ji!1
Instruktionerna används för läsninq av data från sekven
siella filer. Instruktionen ska åtföljas av nummertecknet
# och fil numret. Kommateckenbehöver inte anges. Därefter
skrivs variabeln (t ex A,B%)eller strängvariabeln (t ex
Ca) vilken ska tilldelas data. Vid läsning aven sträng,
kOmMeren rad (t o m RETURN)att läsas in. Omsträngen
innehåller mer än 80 tecken, måste detta anges i en
OlM-sats. OmINPUTLINE används - l äses hel a strängen i n,
dvs även RETURNoch LINEFEEDöverf5rs.

OBS!
Vid INPUTLINE läggs ett RETURNoch ett LINEFEEDtill den
inlästa strängen.

Exempel:

Variablerna A och B%, tilldelas
var sitt värde från fil 2.

Heltalsvariabeln E%tilldelas
det därpå följande värdet i fil
2 och strängvariabeln Fa till
delas innehållet till nästa
RETURN.

OmMan istället för rad 40 skriver:

~111~~1111~III1~1!11!1Ij~]I!!1!~r!j!1!
Innehållet i strängen Fa blir
detsamma som i filen. Dessutom
tillkommer tecknen för vagn
retur (RETURN)och ny rad (LINE
FEED)•

TIPS

Or.!man l äser en sträno medINPUTLINE bör man ta
tecknen för vagnretur' och ny rad. Detta kan man
följande sätt:

II,tII1111111111
1j:111111

bort
ogöra pa
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CLEAR-kommandotnollställer alla variabler och stänger
alla filer. Detta kommandokan man t ex använda när man
har glömt vilka filer som är öppna.

OBS!
Glöm inte att stänga alla filer innan skivorna tas ur
flexskivenheten. I annat fall kan informationen förstöras.

li!~!irji!iji!i!i8.ii~f

fit.iiiiiiiiiiiiiiiiie!iiiiil
NEVVochSCR har sammafunktion. De raderar programmet i
datorns arbetsminne och stänger alla filer.

~i.!i:.::lit~,fg~t~!%~I~~it~t~i1ml:'
PUT används för skrivning i en fil med direktåtkomst. Vid
skrivningen mellanlagras data (text, numeriskt uttryck
etc) i en buffert. Data placeras i filen där filpekaren
pekar. Första tecknet i filen finns i position O, andra
tecknet finns i position l osv.

OBS!
Obegränsat antal tecken kan skrivas, dvs postlängden är
(253 byte).

Exempel:

!!!ii~li!iiii!li!lii~!lli!i
Innehållet i strängen Aa lagras
i fi l 1.

Ordet KALLElagras fil 2.

JI~ii':::flJ:If;~~~n~!j!~~~!,~~~"t~~!.~11
GET används för läsning av ett tecken från en fil med
direktåtkomst. Tecknet i den position som filpekaren pekar
på läses in. Filpekaren flyttas medPOSIT. Obegränsat
antal tecken kan läsas medCOUNT.COUNTanvänds tillsam
mans medGET för läsninq av flera tecken från en fil med
direktÅtkomst. Läsning sker fr o m den position som fil
pekaren pekar på och angivet antal positioner (tkn) framåt
i filen. När sista tecknet i en post har lästs och ytter
ligare tecken ska läsas, läses automatiskt första tecknet
i den därpå följande posten. Postgränserna har i detta
fall ingen betydelse.

60



Exempel:

~~l~l~~~~liliiIl~lli~~rl~li:
Tecknet i den position som fil
pekaren pekar på, placeras i
s trängen Ars..

32 tecken fr o ffi tecknet i den
position som filpekaren pekar
på, hämtas från fil 3 och pla
ceras i strängen Ars..

!jl\~i~~i1~~i1~1~p$.ltI~imt~~~t~n.jiif
PQSITanvänds för flyttning av filpekaren till angiven
position räknat från filens början (position O). PQSIT kan
användas tillsammans med samtliga filhanteringsinstruktio
ner. Instruktionen används för att peka ut ett speciellt
tecken eller första tecknet i en teckenföljd, som ska
läsas eller skrivas.

Exempel:

11~!:!lllllllllli:
N = postnummer
S = byte/post

Positionerar filpekaren till
position N * S på fil 1 samt
läser in S stycken tecken.

Exempel:

Fil 1 innehåller följande:

Position O 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Innehåll A B C D E F G H I J
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Följande program l~ser bokstäverna F, G och H samt visar
bokstäverna p~ skärMen:

Filpekaren flyttas till
position 5 (F)

Tecknen F,G och H
läses (positionerna 5-7) och
placeras i strängen AD.

Innehållet i stränoen
AD, dvs F,G och H visas på
skärmen.

'iii~i!i!!!!!!!!iQlJif#i!li!~ri}!iil
POSIT (nr) används för läsning av filpekarens läge (posi
tion). Filnumret måste anges.

Exempel:

liili~~lilil~lilil~I!lil!~miI1Iil~I!I~lil!li
A tilldelas värdet som utgör
filpekarens position.
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5 Felmeddelanden

3R Sektornummer utanför filen

21 Hittar ej filen

42 Enheten ej klar

35 Checksummafelvid läsning

Kommentar

Sju filer är öppnade
En rad får innehålla max
160 tecken
Filen finns inte eller
har sökts under fel namn

Försökt läsa efter fil
slut
Skivan eller kassettban
det är skadat
Skivan är skadad
Fel på skiva eller kas
sett
Försökt att läsa längre
än filen medger

Filen får ej plats på
skivan
Ingen flexskiva isatt,
luckan öppen eller skri
varen ej ansluten

IjO-fel
lSAMfel
Fel vid programkörning
Logiska fel
Allnänna fe l
Formella BASlC-fel

19 Kan ej öppna fler filer
20 För lång rad (>160 tkn)

32 Filen ej öppnad
34 Slut på filen

36 Checksummafel vid skrivning
37 Felaktigt sektorformat

39 Filen skrivskyddad
40 Filen raderskyddad
41 Ski van fu11

Fel 19- 6A:
Fel 120-129:
Fel 130-176:
Fel 180-191:
Fel 200-211:
Fel 220-234:

Fel Meddelande
(Error),

43 Skivan skrivskyddad
44 Lo~isk fil ej öppnad
45 Fel logiskt fil nummer
46 Fel enhetsnummer
47 Fel trapnummer
48 Fel i biblioteket
49 Felaktigt fysiskt fil nummer
51 Enheten upptagen
52 Ej till denna enhet
53 Funktionstangent Funktionstangent har

trycks ner i INPUT
eller lNPUTLINE-sats

54 lEC både sändare och mottagarelEC-option
55 lEC-mottagare ej aktiv lEC-option
56 lEC-sändare ej aktiv lEC-option
57 Tecken fren tangentbord ej i

tid
SA Ogiltigt tecken inläst
64 Felaktigt lI~lft}'EII Uya filnamnet existerar

redan
68 Felaktig tidspecifikation

63



--------------------------------------------------------------
Fel Meddelande

(Error)
Kommentar

--------------------------------------------------------------
120 Nyckel finns ej ISAMoption
121 Dubblettnyckel ISAMoption
122 Felaktig nyckel ISAMoption
123 Fel vid kontrolläsning ISAMoption
124 Index finns ej ISAMoption
125 Felaktig postlängd ISAMoption
126 Fel ISAMfil version ISAMoption
127 Reserverad kod ISAMoption
128 Slut på minnet i centralen ISAMoption
129 Reserverad kod ISAMoption
130 För stort flyttal
131 Index utanför tillåtet område Försök att använda index

större än motsvarande
OlM

132
133

134

135

136

137

138
139

140
141

142
143
144
145

146

147
148

För stort heltal
Fel i ASCII-aritmetiskt
uttryck
Index utanför strängen

Negativ lSPACEa","STRINGa
eller ITAB"<1
För lång sträng

Ej tillåtet öka "DIM"

Fel värde i "OW'-uttryck
"RETURN"utan "GOSUB"

Felaktig lRETURN"-variabe1
Data sl ut

Felaktigt argument i funktion
Felaktig "SYS"-funktion
Ej till åten rad
"FNEND"utan föregående
II RETURNIl

Il PRINTUSUJGIl f el

Felaktiga data
För litet indata

Index för stort eller
negativt

För liten dimension på
den mottagande stränoen
Ett fält får inte ökas
utöver sin ursprungliga
l ängd

En RETURN-satspåträffad
utan att föregående
GOSUB-satshar blivit
utförd

Datalistan har blivit
tömd och en READ-sats
efterfrågade fler data

Felaktigt format i PRINT
USHJG-sats

För få data inmatade vid
INPUT

149 "RESTORE"ej P? en "DATA"-rad
150 För mycket indata För många data inmatade

vid INPUT
151 "RESUME"utan fel
176 Grafisk punkt utanför

bildskärmen
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Fel Meddelande
(Error)

180

181
182
183
184
185

186

187

188

189

190

191

200
201

202
203

204
205
206
207

208

209

210

211

220
221

Hittar ej detta radnummer

Felaktigt inhopp i funktion
"NEXT"el l er "~IEND" saknas
"FOR"e11er "~/H ILE" saknas
Fel variabel efter "NEXT"
Blandade "FOR"-loopar ned
sammavariabel
"FOR"-loop med lokal variabel
ej ti 11åtet
Funktion ej definierad

Flera funktioner med samma
namn
Felaktig funktion

Fel antal index

Ej tilldelningsbar i funktion

Enheten ej ansluten
Minnet fullt

"LIST"-skyddat program
Fel programformat

"MERGE"går ej på "BAC"-fi 1
"COMfvmN"fe 1
Använd kommandot"RUN"
Kan ej fortsätta

Otillåtet som kommando

Fel data till kommando

Felaktigt tal

Precision får ej ändras

Förstår ej
Otillåtet tecken efter satsen

Kommentar

Referens till ett rad
nummersom inte finns i
programmet

Gäller i flerradiga
funkti oner
Anrop till ej definierad
funktion

Ej tillåtet att blanda
flera "DEFIl
Antalet index överens
stämmer ej med DIM
Funktionens argument är
ej tilldelningsbar i
funktion

Datorns primärminne har
ej plats för program och
data

Programmet är sparat
under en ickekompatibel
BASIC-version

Gäller GOTOradnr och
CON
Instruktionen kan ej
användas som kommando
Felaktigt argument till
kommandott ex LIST##
Talet innehåller tecken
som inte är siffror
Ej tillåtet ändra preci
sion efter tilldelning
av variabler
Formellt BASIC-fel
Formellt BASIC-fel.
Datorn förväntade
RETURN,kolon (:) eller
utropstecken (!)
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Fel Meddelande
(Error)

222 Meste vara först på en rad
223 Fel antal eller typ av

argument
224 Otillåten blandning av tal

och strängar
225 Ej enkel variabel

226 Felaktig sats efter IIONII
227 11,11 saknas
228 "=" saknas
229 11)" saknas
230 liASFILElIsaknas

231 IIASIIsaknas
232 IITOII saknas
233 Radnu~er saknas
234 Felaktig variabel

66

Kommentar

Ej ti 11åtet ha i ndex på
variabel t ex i FOR-loop
Formellt BASIC-fel
Formellt BASIC-fel
Formellt BASIC-fel
Formellt BASIC-fel
Förekommeri OPEN-och
PREPARE-satser
Fel i NAME... AS..•
Förekommeri FOR-loopar
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6 Kommandosammanfattning
~Iedan föl jer en sarmanfat tnt ng av samtl i ga kormandon och i nstruk
tioner. Syntaxen följs aven kort beskrivning samt sidhänvisning
till den utförliga beskrivningen. Betr?ffande syntaxens uppbygg
nad, se avsnitt 4.1.

6.1 KommandonochinstruktionerunderBASIC
!~jjj~~~~~~~~~~~~j@I~~~~1 si d 16

BYEmedför övergång till DOS.

~ ~~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sid 54

Instruktionen används för laddning och start av progra8met
fil namn.typ.

Sid 60

Kommandotnollställer alla variabler och stänger alla filer.

Sid 57

CLOSEstänger filen med anaivet fil nummer. Genomatt
enbart skriva CLOSE(utan filnllmner) stängs samtliga
filer.

Sid 60

GETanvänds för läsnina av ett tecken fr?n en fil med
direktåtkomst. Tecknet' i den position som filpekaren pekar på
läses in. Obegränsat antal tecken (tkn) kan läsas med
COUNT.

Läsning sker fr o m den positon son filpekaren pekar på och
angivet antal positioner (tkn) framåt i filen. Postgränserna
har ingen betydelse vid läsningen.

1~~:'!:f.::'ir*Mir]!~~1l~!r~n,~~rJ~~~tl Sid 59

Instruktionen används för läsning av-data från filen med angi
vet fil nummer. En rad läses in.

l~li~j~~~~~~~i~l~,rjl'=~!i~i~jii~itifr~~~~~#:r~p:~l~irJii~~~,li~~~jl Si d 59

Instruktionen används för läsnin0 av data från filen med angi
vet fi l nummer. Hela strängen 1äses i n, dvs även RETUR~~ och
LINE FEED(ny rad) överförs.

IjlrJI~~~_lJt~~\~\'f~.it1}jjfjJ1~J.m~~~\tWf:~~jl Si d 52

KILLkan användas för radering av filen "filnamn.t yp".
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Sid 51

Kommandot.används för lagring av filen "filnamn.t yp". Omingen
fil typ anges, lagras filen med filtyp .BAS.

jj~j~j[jjj~~~j~jji~gQI~~I.jifi1.iJi~,mijiij. Si d 49

Kommandotanvänds för laddning av programmet "filnamn.t yp".
Arbetsminnet nollställs innan laddning sker.

Sid 53

Kommandotanvänds för läsning av filen "filnamn.t yp". Omsamma
radnummeråterfinns i arbetsminnet och i den nya filen,
används raden i det nya filen. MERGEanvänds för länkning
av program. Endast program som sparats med LIST gar att
ladda in med MERGE.

\~~t\~~~~~~ljl~~~~I~~~li~~~~~~[~~ij~~1~ilitfI111~~Ip.~!;~~i~$p~~;i;i;I;~;ili~lft;J.;'"lijgiW:i~ji~~li Si d 55

NAMEanvänds för ändring av filnamnet från filnamnl till
filnamn2.

Sid 60

Kommandotanvänds för radering av innehållet i datorns arbets
minne och för stängning av samtliga filer.

h~~~j\\\\~j\\p~i~rt\th~~t\~ijl~f1\\tn~m~\~\j~y~j~~~j~\jIj\\j\jfJ.t\gj\\\\~t\lil Si d 56

OPEN... AS FlLE används för öppning aven befintlig
fil. Filen öppnas för läsning. Tillåtna filnummer är O till
255. Filnummer O är reserverat för bildskärmen. Sammafil kan
öppnas med olika fil nummer. Maxsju filer får vara öppna sam
tidigt.

POSITanvänds för flyttning av filpekaren till angiven
position (tkn) räknat från filens början (position O).
POSlT (nr) kan användas för läsning av filpekarens läge.

rl'~1i~~~~1iiirRe.p.lij~~~ft~I.~~~jJ\jf1\lrt;ij\~\~j~'j\\\\~\~~i)fitii)\jjhtjjj)J Si d 55

PREPARE... AS FILE används för öppning aven ny fil.
Filen öppnas för skrivning. Tillåtna filnummer är O till 255
(O anger bildskärmen).

li~lii~i~11iliir'i!i!ii1i~jiI'ir~iii11~!"ittjt!!1rlji~~jJjljjl Si d 58

PRINTanvänds för skrivning av data på filen med angivet
fil nummer. Omsträngen innehåller mer än 80 tecken, måste det
ta anges i en OlM-instruktion. PRINTkan bytas ut mot
semi kolon (;).
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iiii~i~iiii~i~iii~!~lii1iiiiilieriii1Ii~liiiii1f~.i~i~f,n~l~~ji~l~~~j~,ir~!~lr~~il~il!~ si d 58

PRINTUSINGanvänds för formaterad utskrift av data på
filen med angivet fil nummer.

Sid 60

puranvänds för skrivning i en fil med direktåtkomst. Data
placeras i filen där filpekaren pekar. Obegränsat antal tecken
kan skrivas på filen.

Sid SO

Kommandotanvänds för laddning och start av programmet
"fil namn.typ II•

Sid 51

Kommandotanvänds för lagring av filen IIfilnamn.t yp ll . Program
met lagras i internkodformat med fil typ .BAC,om ingen fil typ
anges.

Sid 60

Kommandotanvänds för radering av innehållet i datorns arbets
minne och för stängning av samtliga filer.

lijji\ijii~\j\iiijil'~§'i.II~nij~t.~tji~f~~11~h~w.nim~~t1p.T~I Si d 52

Kommandotanvänds för radering av filen IIfilnamn.t yp".

6.2 KommandonunderDOS

1lillllllf Sid 17

aSAS(eller RESET)medför återgång till BASIC.

·iIII·.:.Bi!~:·~~.llrr:ln~:ll~~liI!~:!liil~i!I~"··:i~;1·~11·ljll! Si d 18

COpyanvänds för kopiering av filen "filnamn.typll. Filen
kopieras från skivan i ORX:till skivan i ORV:. Omkopians filtyp
utelämnas, får kopian sammafiltyp som originalet.

Sid 19

COPYLIBanvänds för kopiering av flera filer. Kopieringen
utförs från DRX:till ORV:Omkopieringen ska åtföljas av verifie
ring anges V. Vid enbart kopiering anges COPYLIB
DRX:.•. osv. Kommatecknetoch V (,V) utelämnas.

Sid 22

DELETEanvänds för radering av flera filer på skivan i DRX:
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Sid 23

DISKCHEKanvänds för testning av skivor. Läsbarheten kontrol
leras och filerna testas med avseende på formatfel.

Sid 26

DOSGENanvänds för formatering av nya skivor samt för radering
och testning av gamla skivor.

LIS används för presentation av innehållet på skivorna.

F - flexskivan i DRX:formateras och testas för fil hantering.

DOSGENDRX:medfnr att informationen på skivan i DRX:raderas
och skivan testas för fil hantering.

ERRCOPYanvänds för kopiering av filer som är behäftade med
läsfel. Typ av fel (AMeller CRC)och sektornummer anges.

Den felaktiga sektorn kan hoppas över, behållas som den är eller
fyllas med ett heltal mellan 0-255.

~
!

I
I

~
I

I
\

I

Sid 28

Sid 29

SYSTEManvänds för presentation och val av ABS-program.

UFDanvänds fnr ~kapande eller radering av UFD-bibliotek,
ändring av namn på aktivt bibliotek. Används vid förflyttning mel
lan två UFO-nivåer.

!llli~~I~T11i1
REPROTanvänds för skriv- och raderskydd av filer.

jlllli~~[~lll!1

Sid 30

Sid 17

Sid 31

~
1

,
l
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10 Sakregister
Abort ..•..............
ABS
ADDOPT
Autostart kopiering .... ......

13
5

14
16

BAC..•.•..
BAS
BASICINI
Biblioteksprogram
Buffertminne
BYE......•.
Byglingar

CAS:
CHAIN
CLEAR
CLOSE
Clusterstorlek
CHDINT
COU:
COpy
COPYLIB
COUNT

5
5

13
29, 35

3
16

. . . • . .• 8, 9

6
54
60
57
39
16

6
18
19
60

Datafi l ...... ........ 3
DELETE 22
DEVDES ....... 14
DIL-omkopplare 8
Direktåtkomst 4
DISKCHEK ...... 24
DISKCHEK.ABS ...... 23
DISKCHEK.BAC ... 35
DOS ...... 11
DOSGEN 26
ORO: 6
DR1: ...... 6
DRINI 33

ERRCOPY 28
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Felmeddelande ....... 11, 13, 43, 63
Flexskiva 3
Fil 3
Filnamn .'... 5
Fil typ ...... 5, 11
Formatering ....... 26

Generell
GET

HOa:
HOI:

kopieringsrutin 15
60

6
6

Initiering
INPUT
INPUTLINE
Instruktion
Interpretator

KILL .....••......•.
Kommando
Kopiering
Kopiering av felaktiga filer
Kortadress •...•.... w •••••••••

18,

26
59
59
49
13

52
49
19
28
39

LIS ....... • t.I ••• "t •• ~ ...... 2, 29
LIS.ASS ...... 29
LIS.SAC ...... 35
LIST ...... ....... 51 "LOAD ............ ....... 49

Master File Oirectory
MERGE
MFD
MFO:
MF1: •.•••.
Minneskort
MOD:
Mal:
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NAME......
NAMEDISK
NEW.....•

OPEN
OPTROSH
OPTROSL

POSIT
Post
PR:
PREABS
PREPARE
PRINT
PRINTUSING
Programfi1
PUT .

61,

55
34
60

56
14
14

62
3
6

40
55
58
58

4
60

Rader;ng 22, 52
Raderskydd 19, 30
REL....... 5
REPROT.ABS 30
REPROT.BAC 37
RUN....... 43

SAVE ......... 51
SCR ...... 60
Sekvensiell åtkomst 4
SETCAL 43
SFO: ...... 6
SF1: 6
Skivoperat;vsystem 11
Skrivskydd 19, 30
SOFTOPT 42
START 35
Styrkort 6
SYS 5
SYS.BAC 37
SYSDIR 13
SYSTEM... 17
Systemskiva ....... 11

TERMOPT
Tolk

42
13
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UFO...... ...... 1, 32UFO.ASS 31UFO.BAC ...... 42UFO-bibliotek ...... 1, 31UNSAVE........... ....... 52
User File Oirectory 1

~terg~ng till BASIC

0vergång till DOS
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*"
*
*
*
*

OBS, St 'römmen till flexskivminnet måste

slås till före datorn och ö v r l qa enheter!
Annars finns risken att skivminnet ej startar.

*************~********************

* *
* VIKTIGT
*
*
*
*
*
*
*
* *
* *
* * * * * * * * * * ~ * * * * * *"* * * * * * ~ * * * * * * * * * *



SysteMskiva ABCR02/P06,peliminär version. 83-02-17

1

SysteMskivan innehåller ett antal systemprogram samt två övriga systemfiler
(SYSDIR och BASICINI). Program som har ändelsen .BACär vanliga BASIC-program
som startas J11edkommandotRUNprogramnamn.

Du bör kopiera systenskivan så att du har en reservkopia omnågot skulle hända
med originalet.

Systemskivan innehåller följande filer:

* SYSDIR.SYS Fil som skapas vid initierfng av skiva med programmet DOSGEN.

* BASICI~'I.SYS SOM qer felmeddelanden i klartext. Filen användes dessutom för
att lagra namnet p2 det maskinkodsprogram saMt den BASIC-sträng
som ska utföras vid autostart. Den BASICINIsom finns på skivan
startar maskinkodsprogrammet ADDOPT.ABSoch BASIC-strängen "RUN
DRINI".

* AD~OPT.AP.S Proqram som startar en eller flera relokerbara program. Den
ADOOPTsom finns pÅ systemskivan startar programmet DEVDES.REL.

* DEVOrS.REL Program so~ 1~gger in diskparametrar iDOSets variabeltabell •

* Cr~DINT .SYS som tol kar DOS-koMmandonaför att .ABS-programmen ska kunna
köras.

* SYSTEM.ABSsom presenterar de viktigaste .ABS-programMenoch möjliggör
menyval av dessa.

* COPY.ABS SOM kopierar en fil.

* COPYLIB.ABSsom kopierar flera filer med stöd av biblioteket.

* OELETE.ARSsom raderar filer Medstöd av biblioteket.

* DISKCHEK.ABSsom testar skivan.

* DrSGEN.ABS son formatterar skivan samt initierar biblioteket.

* ERRCOPY.ABSsom kopierar felaktiga filer.

* LIB.ABS som presenterar innehållet på skivorna.

* REPROT.ABSsom rader- och skrivskydrlar filer samt tar bort skydd.

* DRI~!I.BAC som talar omvilket DOSsom sitter i Maskinen samt i vissa fall
sfitter DR-: till att motsvara den enhet som programmet startas
f rån , DRHIl avsl utas med i nstrukti onen CHAINII start II •

* START.BAC so~ avslutar autostartsekvensen på systemskivan.

* DISKCHEK.BA.Csom laddar och startar DISKCHEK.ABS.

* LIR.BAC SOM presenterar innehållet på skivorna.

* REPROT.BACsom laddar och startar REPROT.ABS.

* SYS.Bft.C. som gör det möjligt att ändra diskparametrar och sedan spara
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dessa i filen DEVDES.REL.

* PREABS.BACSOM möjliggör ändring av autostartparametrarna i BASICINI.
* NAMEDISK.BACsom naMngerskivan.

SYSDIR.SYS
Detta är en fil som skapas vid initiering av skiva med DOSGEfLDen finns med
för kompatihilitet med tidigare versioner av DOSf0r ABC832och ABC838.SYSDIR
kan utan olägenhet raderas om nämndakompatibilitet inte behövs.

(BASICINI.SYS)

ADOOPT.ABS
PrograMmetladdar och startar en eller flera relokerbara prograM. Den ADDOPT
som finns på systemskiva~ startar programmetDEVDES.REL.OMflera .REL-filer
ska startas med ADDOPTså kan de nya fil namnenl~ggas in från BASICpå följan
de sätt:

OPE~I "'AOOOPT.ABS'"AS FILE 1
PUT#1,CHRn(255)
PLJT#1,CHRl1(25~)+"'DEVDES REL'"
PliT #1,CHRn(255)+"'FIL2 REL'"

på detta sätt kan upp till 20 filnamn matas in i ADDOPT.Efter sista filnamnet
mäste följande göras:

PUT#1,CHRIl( 2511.)
CLOSE1

DEVDES.REL
ProqramMetinneh~ller de diskparametrar som finns iDOSets systemvariabelarea.
Den BASICINIsom finns på systemskivan anropar ADDOPT.ABSsom i sin tur utför
proqramMet DEVDES.REL.Med hjälp av programmet SYS.BACkan man ändra i
OEVDES.RELoch däriqenom f~ egna diskparametrar aktiverade vid autostart.

(CHrHNT.SYS)
(SYSTEr-1.ABS)
(COPY.ABS)
(COPYLIB.ABS)
(DELETE.ABS)

DISKCHEK.ABS

(DOSGEt·J.ABS)
(ERRCOPY.ABS)
(LIB.ABS)

REPROTABS

DRINI.BAC

START.BAC

DISKCHEY..BAC
Detta BASIC-programladdar och startar DISKCHEK.ABS.Arbetsgången blir alltså
sammasom f0r DISKCHEK.ABS.

LIB.BAC

\
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REPROT.BAC
Oetta BASIC-programladdar och startar REPROT.ABS.Arbetsgången blir alltså
saMMasom för REPROT.ABS.

* PREABS.BACsom möjliggör ändring av autostartparametrarna i BASICINI.
* NAMEDISK.BACsom namnger skivan.

SYS.BAC

Program som visar tillg~ngliga enhetsnamn och Möjliggör för användaren att
interaktivt ändra parametrar f0r diskenheterna. De ändrade parametrarna kan
lagras p~ disk i filen DEVDES.REL.

Starta Med:
RUNSYS

Proqramrnet skriver ut en lista över de enheter som finns initierade i syste
Met, samt de ursprun9liga diskparametrarna.

** System-enheter **
Ver 6.01, 1982-09-28
Copyright 1q82 Dataindustrier AB

HighRes minne
System enhetsnamn

< 32 kByte extra RAMi ABC802tolkas
som HighRes minne av SYS >

PR: V24: ORO: OR1: DR2: UFO: t-'1FO: t1F1:
tlF2: rmo: ~101 : SFO: SF1: SF2: NUL: CAS:
CON:

Parametrar för diskenheter
Typ Cont.-typ Cs Clusterstorlek

MF-: A6/AR 54Q 4
MO-: A5 550 1
SF-: A6/AR 560 4
DR-: konverteras till MF-:

(GaMmaladr., Central)
(Gammaladr., Central)
(Gammaladr., Central)

Vill du ändra parametrar (J/N) ?

Användaren kan ändra parametrar för diskenheter. Tryck på RETURNför att
hehÅlla de ursprungliga parametrarna.
VARNING!Inmatning av felaktiga parametrar gör att existerande filer på
diskarna förstörs.

Att spara paraMetrarna i filen DEvnES.REL:

När ändring av parametrar är klar kommerföljande frega:

Ska disk-parametrarna sparas
p~ di sk (J /N) ?
Sparas på. enhet: :DEVDES.REL

t1ed markören efter enhet:. Användaren ger ett enhetsnamn eller enbart RETURN.
Omenbart RETURNges sker sökning på alla enheter efter en gammalDEVDESREL.

Clusterstorlek:



q.

Clusterstorleken ?r antalet sektorer sommotsvaras aven bit i diskens bitmap.
Bitmap har alltid 1912 bitar (8x(256-17)). Clusterstorleken måste vara 1, 2~
4, 8, 16 eller 32 sektorer/bit. Den minsta möjliga clusterstorleken beror pa
det totala antalet sektorer på diskenheten.

Kortadress (Cs}:

Kortadressen m~ste vara olika för diskenheterna. Det ges i oktal form. Obser
vera att RII (SF-:) har kortadress 56Qoch ABC832(MF-:) har kortadress 54Q. I
tidi~are versioner av DOSanvändes 54Q till 811 och 550 till ABC832.Omnödvän
diQt, bygla o~ styrkorten enligt bifogad anvisning.

Gammalsektoradressering:

Den gamla adresseringen av sektorer som gäller för DOS~ABC6-1x~ till ABC830
och Sattco~s DOStill All ~800/811" kan erhållas med SuperDOS.Normalt är sek
toradresseringen linjär med SuperDOS.

Central/Lokal:

Denna parameter finns med för kompatibilitet med ABC-Net. En diskenhet kan
definieras som central n~r den finns i centralenheten till ABC-Netsystemet.
(Kallas ocks~ ABC-Multiuser-systern).

Typ av styrkort (Cont. typ)

Styrkortets typ bestäms i första hand av vilket EPROMsom sitter på kortet.
An och ABkan av DOShetraktas som identiska.

Enhetsnamnet DR-:, som används av många program, kan sättas att motsvara vil
ken som helst av de andra diskenhetsnamnen.

Styrkort:

AR nll Styrkort för 811 flexskiveenhet, ABC838.
Enkel eller dubbel densitet.
Enkel eller dubbelsidig lagring.
Standard enhets namnär SF-:,
kortadress är 560 (46 decimalt)
och clusterstorlek är 4.
DOSanv~nder sektor 14 som bitmap.

An 5 1/4 11 Styrkort för 80 cylinders minifloppy.
Endast dubbel densitet.
Enkel eller dubbelsidig lagring.
Kan läsa 40 cylinders disketter i 80 cylinders drivenhet.
Standard enhetsnamn är MF-:,
kortadress är 54Q (44 decimalt)
och clusterstorlek är 4.
OOSanvänder sektor 14 som bitnap.

A5 5 1/411 Styrkort för 40 cylinders minifloppy.
Enkel eller dubbel densitet.
Enkel eller dubbelsidig lagring.
Standard enhetsnamn är MO-:,
kortadress är 550 (45 deci~alt)

och clusterstorlek är 1.
DOSanvänder sektor 6 SOM bitmap.

De ursprungliga parametrarna sätts vid spänningstillslag eller reset.



* PPEABS.BACsommöjliggör ~ndrin9 av autostartparametrarna i BASICINI.

(NAf'1EDI SK.BAC)
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Bilaga till systemskiva, UFO-DOS. 83-02-1~j

Programmet DRINI.BAC sätter DR-: till att motsvara
den enhet som programmet laddas och startas från.
Programmf.:~t avslutas med instr"uktionen CHAIN "startII.
Den version av BASICINI som finns på systemskivan
i nnehåll er strängf.:~n IIRUN DRINI II så att programmet
startas vid RESET.
Om man har en autostartad applikationsprogramskiva
som anv~inder IIDR-: II f ör' att adresser'a en di skenhet så
kan den fås att fungera med "UFO-DOS på följande sätt:

1. Gå till DOS med kommandot BYE.
2. Kopiera med COPYLIB över BASICINI.SYS och
DRINI. BAC från systemskivan till applikationsprog
t- amsk i van.

Nedan finns en listning av programmet DRINI.BAC med
lite extra kommentarer.

• Bf":)C *

INTEGER

1000
1010
1020
1030
1040
10~jO

1060
1070
1080
1090
1100
1110
11.20
11 :2:;0
1140
1150
DOS
1160
1170
1180
1190
1200
121.0
1220
12~::'0

1240
1:;::50
1260
1270
1280
1290
1:300
1310

"*. DF~ I NI
! *"

* DR-: initialization *

* Copyright 1982 Dataindustrier AB'
* Copyright (c) 1983, Luxor Datorer AB
"*.
* Program to detect type of DOS PROM
* and to set DR-: equaD to BOOT drive
"*.
* Written by Göran Nordenborg
* Extended by Luxor Datorer AB
'lIi'

* Ver date / Ver nb / Sign / Note
* 82-12-20 / 6.00 / GN / Main
* 83-02-14 I 1.02 / LDAB / Tillhör Systemdisk,

"*.
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

! *
EXTEND
! ,*'
T=-1 : F=O ! True/False

! *
Conout=T ~ Switch T/F here for display/no display

Om variabeln Con out sätts till F (F%) så fås ingen
utskrift från programmet, men funktionen som sätter
DR-·-: ·f Ur1 g er ar •

.*
********************************
*"*, Mai n rout i ne

*Vet-os=FNDos vear s
IF Vers=O THEN Sep~=FNSepold~ : Set~=··

IF Vers=1 THEN Sep~=FNSepmell~ : Set~=FNSetmelldr~

1 <:3)



1320 IF Vers>=2 THEN Sep~=FNSepsup~ : Set~=FNSetsupdr~

13:30 ! *
1340 IF Conout THEN
1~550 ! *
1360 CHAIN 'start'

'DOS är ' Sep~ : ; Set~

Här kan namnet "start II bytas ut om l änkni ng önskas av
någon annan fil.

6-2:.{ If

8"/800'

'ABC
'ABC

'+NUM~(Vers)

'+NUM~(Vers)

ver.
ver.

'UFD-DOS
'ABC-NET

RETURN
RETURN

.*
********************************
** Detect DOS version

** At. eHit : O if old 5" dos
* 1. i·f old 5" Dl'" and 8" DOS
* >=12, New UFO DOS version number
.jE-

DEF FNDosver~s

IF PEEK(24678)<>195 THEN RETURN O old 5" DOS
IF PEEK2(PEEK2(24681)+2)<>ASCII(IR II)*256+ASCII("D")

RETUF~N 1
RETURN PEEK(24687) ! Get UFO DOS version number

FNEND

*
*********************************
** Separat.e between old nosses

*DEF FNSepold~ LOCAL F8,F5,C~=3

C~=CHR~ (211,2,201) ! out (2), a : ret
Q7=CALL(VARPTR(C~»

OUT 1,44
IF INP(1)=125 THEN F8=T ELSE F8=F
OUT 1,45
IF INP(1)=125 THEN F5=T ELSE F5=F
Q7=INP(7)
IF F8=F5 THEN RETURN 'ABC 6-lx eller
IF F8 THEN RETURN '8 11/800'

RETURN 'ABC 6-lx'
FNEND
! -)€.

***********************************
** Separate between mellanDOSses

*OEF FNSepmell~

IF PEEK(PEEK2(24682»=8 THEN RETURN
IF PEEK(PEEK2(24682»=16 THEN RETURN
RETURN "okänt'

FNEND

*
**************************************
** Separate between Super and NET

*DEF FNSepsup~

Typ=PEEK(24688)
IF Typ=O THEN
IF Typ=4 THEN

1370
1:::;;80
1.~~:'90

1400
1410
1420
1430
1440
14~50

1460
1470
1480
THEN
1490
1500
1510
1~:;20
1530
1540
1550
1560
1570
1580
1590
1600
1610
1620
16:30
1640
16~50

1660
1670
1680
1690
1700
1710
1720
17~50

1740
1750
1'760
1770
1780
1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860

2



I,
1870
1880
1890
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
left
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030

RETURN 'UFO-DOS vera '+NUM~(Vers)

FNEND
! *

**************************************
** Set current drive to DR: mellanDOS

*DEF FNSetmelldr~ LOCAL Offs
Offs=PEEk(-767) AND 8
POkE PEEk2(24685) ,Offs+8 ! Set DR-:, e.g.

IF Offs=O RETURN 'DR-: motsvarar SF-:'
RETURN 'DR-: motsvarar MF-:'

FNEND

*
************************************
** Set current UFD-DOS drive to DR-:

shift l bit

DEF FNSetsupdr~ LOCAL Offs,Dev
IF Typ<>O THEN RETURN"
Offs=PEEk(-767) AND 16+8+4
IF Off5<>28 THEN POkE PEEk2(24683) ,Offs ! Set DR-: if
active
Dev=PEEk2(PEEK2(24683)+PEEK(PEEK2(24683»+2)
RETURN 'DR-: motsvarar '+CHR~(Dev,SWAP%(Dev»+'-:

FNEND

2040 ! *
2050
2060
2070
2080
no UFO
2090
2100
2110
2120 ! *

66 79206-02



~
. Datorer

~e av DOS-PROM
Till flexskiveenhet ABC832 följer ett nytt DOS-PROMsom inne
håller drivrutin. För att montera det medföljande kretsen, måste
datorenheten demonteras, se nedan.
OBS. Flexskivor formaterade på flexskiveenhet ABC830 kan ej

köras på ABC832 och vice versa.
OBS. Flexskivor som skall användas på ABC832 måste vara av

"double side" typ (art. nr. 57 10041-01

1. Demontera de fem skruvarna som håller kåpan. Lyft kåpan för
siktigt eftersom tangentbordskabeln sitter fast i en hake i
kåpan.

2. Demontera krets ABC6-1 (pos K2) och ersätt den med den med
följande kretsen ABC6-2.

HR- eller
VU-kortPU-kort

Processor
kort PU

Ljudgenerator

ABC aOO-buss RAM
32 kbyte

Mikroprocessor, ZaOA Videokort, VU
Kommunikations-
kretsar SIO, DART,
CTC

ABC7 ABC 5 ABC4

ABC 3 ABC 2 ABC 1 ABCM/C

OBS. Kontrollera att ABC6-2 är rätt monterad.

3. Vid montering av kåpan skall först baksidan passas in,
därefter skall kåpan fällas ner och plåtflikarna trycks in
innanför botten på datorenheten.

66 79711-08
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