
Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 28. prosince 2006 19:28
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: MemExt update

25.10.2009

Mam hotovy ten druhy kus MemExt. 
Tak kdo ho chce at se ozve. 

David 

 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:ix9@atlas.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 21. prosince 2006 20:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Dotaz

25.10.2009

Jak je na tom interface pro mys? Existuje nejaky pro pripojeni PS2 mysaka? 

Posilam celkem zajimavy odkaz: 
http://www.zxbada.bbk.org 

  

 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:ix9@atlas.cz
http://www.zxbada.bbk.org
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 22. prosince 2006 9:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Dotaz

25.10.2009

Ja nasel tohle: http://members.aol.com/tgkirk/ps2mous.htm 
 
V dnesni dobe bych vymenil PIC16F84 za nejaky novejsi a levnejsi - a bezkrystalovejsi, treba 
16F630. 
 
Spise jde o podporu v programech. Tenhle mezioblicej emuluje joystick, rekl bych. 
 
Vasek 
 
------------ Původní zpráva ------------ 
Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) <ix9@atlas.cz> 
Předmět: Dotaz 
Datum: 21.12.2006 20:28:07 
--------------------------------------------- 

Jak je na tom interface pro mys? Existuje nejaky pro pripojeni PS2 mysaka? 

Posilam celkem zajimavy odkaz: 
http://www.zxbada.bbk.org 

  

 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒCKO  

 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Roman Dolejsi (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@gmail.com]
Odesláno: 19. prosince 2006 15:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MemExt update

25.10.2009

  Nabidku beru vsema deseti ;-) A az bude na svete hotova funkcni verze, jiz bude videt, 
jestli jsem aktivni nebo pasivni konzument :-) Zatim to vidim tak pul na pul.. vetsinou 
mam velke plany a pak skutek utek :-) 
 
  Jeste trochu k MZ-IDE.. Beru to tak, ze se jedna jen o jednu z mnoha alternativ pripojeni 
ulozneho media. A dokud existuji hard disky za hubicku, uplne bych toto rozhranni 
nezatracoval. 
  Nicmene souhlasim, ze SD karta je elegantnejsi, tissi a vhodnejsi reseni.  
  Ve finale stejne jde jen o to, jestli pod danym operacnim systemem je k dispozici driver 
pro takovy hardware. 
  Prozatim musim rict, ze ATA specifikaci znam (jeji plnou emulaci jsem delal prave v MCE), 
takze je pro me v tuto chvili predstavitelnejsi na rychlou implementaci.  
  SD bude ale asi taky bezproblemova :-) 
 
  O operacni systemy nove generace se budu jeste zajimat, prozatim jsem napsal nejakemu 
cloveku 
o zdrojaky UZIXu 2.0, takze uvidime, jak se to vyvine. 
 
zatim, 
Roman 
 
   
 
On 12/19/06, Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) <vaclavpe@seznam.cz > wrote: 

 
Ahoj Romane (a i vsichni ostatni), 
 
co se tyce kombokarty, tak je to jeste hodne predcasne mluvit 
o jeji funkcnosti. Ale aktivnim vyvojarum planuji ev. prodej za cenu soucastek. 
Protoze takovi to vrati svym casem tam, kde zase ja nejsem silny v kramflecich  
(a to je hlavne vyvoj software pro Sharpa). A navic aktivnich vyvojaru dnes neni 
mnoho, proto takova nabidka :-) Pokud budou mit zajem i pasivni 
konzumenti, pak za cenu soucastek + rozumny baksis za straveny cas.  
 
Az bude na svete nejaka rozumna verze, potencialnim zajemcum dam vedet 
vcas. 
 
Co se tyce 16-bit MZ-IDE do Niposu, pokud se mi podari driver tech SD karet, 
pak bude pripojeni HD/CF v podstate mrtvou zalezitosti.  
 
Proto navrhuji, Romane, spise se podivat na ten UZIX nebo SymbOS nebo neco 
podobneho grafictejsiho. 
 
BTW: Ja budu oprasovat Sharpa behem vanocnich svatku - po cca 15 letech :-) 
 
Vasek 
 
 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:rdolejsi@gmail.com
mailto:sharpemu@pandora.cz
mailto:vaclavpe@seznam.cz


> ------------ Původní zpráva ------------  
> Od: Roman Dolejsi (sharpemu@pandora.cz) 
> 
> Zdravím všechny Sharpisty, 
> 
> cca po roce jsem opět vybalil Sharpa ze skříně a začal ho oprašovat. O 
> diskutované rozšíření paměti bych měl velký zájem, stejně tak jako o 
> případnou kombokartu (připojení SD karty, 16-bit interface na IDE či další 
> věci, které by se na kartu podařilo dostat). Plánuje někdo ze zde přítomných  
> nabídnout za úplatu své služby a prodávat takovou kartu? ;-) - hardwarově 
> tolik zdatný nejsem... 
> 
> Trochu se chci podívat spíš na software, možná bych zkusil napsat něco 
> pokusného (test) či nějaké jiné účelnější využití 512kB RAM. Snad bych mohl  
> zkusit i implementaci 16-bit IDE interface do NIPOSu nebo něco dalšího. Co 
> myslíte? Nějaké návrhy? 
> 
> Včera jsem trochu koukal na UZIX 1.0 a zatím mám vůbec problémy ho 
> zkompilovat, natož pak přeportovat na Sharpa. Hezké by to ale bylo  
> (multitasking, grafika, základna programů, kompatibilita s unixovým světem, 
> možná kompatibilita i s CP/M)... 
> 
> Taky jsem hledal zdrojáky SymbOSu (o kterém se tu také mluvilo) a musím 
> říct, že zatím k dispozici na internetu nejsou. Autor (Prodatron) píše, že  
> by chtěl před vypuštěním zdrojáků nejprve trochu rozšířit základnu 
> dostupných programů, aby případné porty na jiné architektury zbytečně 
> nefragmentovaly kód a zbytečně ho nezdržovaly.. 
> 
> Takže žádný větší úspěch, ale moc času jsem tomu zatím nevěnoval ;-) 
> 
> Roman 
> 
 
--- 
Divejte se na televizi na internetu 
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp 

 
 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Roman Dolejsi (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@gmail.com]
Odesláno: 19. prosince 2006 15:43
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: MemExt update

25.10.2009

  Co se tyce MemExt, budu jen rad. Trochu 
hardwarove zdatny jsem, ale hodne malo. Takze doufam, ze pripajet soucastky 
snad zvladnu, ale udelat si plosnak jsem 
opravdu jeste nezkousel (vidis, Zdenku, jak jsem neschopny - mikropajku si koupim  
a taky s ni pak nic nedelam :-) ). 
 
  Prozatim rozsirim svuj emulator MCE (outdated verze na http://sorry.vse.cz/~roman/mce/ ) o 
podporu MemExt a ladit budu veci na nem,  
ale realne to pak stejne musim vyzkouset na Sharpu. Takze si myslim, ze rozhodne nebudes 
pomalejsi nez ja se svym pristupem k vyvoji software :-) 
 
kazdopadne diky za nabidku! 
Roman 
 
On 12/19/06, David Luftner (sharpemu@pandora.cz) <ix9@atlas.cz> wrote: 

Protoze jsem nechal udelat 3 plosnaky a nakoupil vicero soucastek muzu ti udelat MemExt 
modul za vyrobni naklady. Ale jsem docela pomalej tak nevim jak rychle to potrebujes. 

Ale upravy vevnitr SHARPa na dalku neudelam i kdyz to je jen pripajeni 7 dratu a prepojeni 
odporu. 

David 

 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒCKO  

 
 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Roman Dolejsi (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@gmail.com]
Odesláno: 19. prosince 2006 14:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MemExt update

25.10.2009

Zdravím všechny Sharpisty,  
 
cca po roce jsem opět vybalil Sharpa ze skříně a začal ho oprašovat. O diskutované rozšíření 
paměti bych měl velký zájem, stejně tak jako o případnou kombokartu (připojení SD karty, 16-
bit interface na IDE či další věci, které by se na kartu podařilo dostat). Plánuje někdo ze zde 
přítomných nabídnout za úplatu své služby a prodávat takovou kartu? ;-) - hardwarově tolik 
zdatný nejsem...  
 
Trochu se chci podívat spíš na software, možná bych zkusil napsat něco pokusného (test) či 
nějaké jiné účelnější využití 512kB RAM. Snad bych mohl zkusit i implementaci 16-bit IDE 
interface do NIPOSu nebo něco dalšího. Co myslíte? Nějaké návrhy?  
 
Včera jsem trochu koukal na UZIX 1.0 a zatím mám vůbec problémy ho zkompilovat, natož pak 
přeportovat na Sharpa. Hezké by to ale bylo (multitasking, grafika, základna programů, 
kompatibilita s unixovým světem, možná kompatibilita i s CP/M)...  
 
Taky jsem hledal zdrojáky SymbOSu (o kterém se tu také mluvilo) a musím říct, že zatím k 
dispozici na internetu nejsou. Autor (Prodatron) píše, že by chtěl před vypuštěním zdrojáků 
nejprve trochu rozšířit základnu dostupných programů, aby případné porty na jiné architektury 
zbytečně nefragmentovaly kód a zbytečně ho nezdržovaly..  
 
Takže žádný větší úspěch, ale moc času jsem tomu zatím nevěnoval ;-)  
 
Roman  
 
 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 19. prosince 2006 14:41
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: MemExt update

25.10.2009

Protoze jsem nechal udelat 3 plosnaky a nakoupil vicero soucastek muzu ti udelat MemExt 
modul za vyrobni naklady. Ale jsem docela pomalej tak nevim jak rychle to potrebujes. 

Ale upravy vevnitr SHARPa na dalku neudelam i kdyz to je jen pripajeni 7 dratu a prepojeni 
odporu. 

David 

 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 19. prosince 2006 10:16
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MemExt update

25.10.2009

Ahoj Davide, 
 
neplanujes nejake zmenseni desky, predelat pameti na SMD a bizuterii do nejakeho GALu ? 
 
Mne se to moc libi, doma mam nejake 29F010, tak bych tam pouzil tuhle jednu. 
 
Vasek 
 
------------ Původní zpráva ------------ 
Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) 

Doufam, ze v te ROMce nebyly nejake zmeny. Ten soubor jsem udelal a je na www: 
http://www.volny.cz/david.luftner/MemExt/ 

Je prima zaktualizovat stranku presne po roce :-). 

 
 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:vaclavpe@seznam.cz
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http://www.volny.cz/david.luftner/MemExt/
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 19. prosince 2006 11:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: MemExt update

25.10.2009

chtel jsem to puvodne udelat na smd - ale posilam moje duvody proc ne: 

1. 7489 - neni pro smd tak pak jedine do pole xilinx nebo altera 
2. zadna ze soucastek neni tak draha aby se nedala koupit nova v DILu. 
3. to nejpodstatnejsi - klepou se mi ruce 

David 

 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Brázda Pavel 

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 14. prosince 2006 8:51
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[7]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

25.10.2009

Dobrý den, 
13. prosince 2006, 20:54:38, napsal jste: 
 
Hmm dej do GOOGLE vyhledat SHARP MZ-800 a vypadne ti mnozstvi stranek na tech ceskych 
je bud odkaz na emulator nebo primo emulator je na nich a u kazdeho emulatoru je 
romka. 
Kdybys to nenasel tak se ozvi a poslu ti to. 
MArcel Vasak 
 

 
 
 
 
--  
S pozdravem, 
 falcen99 
 falcen99@seznam.cz 

 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

> Hmmm asi bych mohl. 
Velmi se kaju :-[  pred Vami ale pri preinstalaci PC jsem si vymazal emulator. Muzete mi 
nekdo poslat obsah ROMky Sharpa. Ja udelam ten soubor a dam ho na stranky. I kdyz 
jsem chtel nejdriv naprodramovat i programovaci cast, ktera by tam byla taky. Ale delam 
to uz rok JSEM FAKT HROZNEJ. 
David 
 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 16. prosince 2006 21:14
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: Re: Re:Re[2]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

25.10.2009

Doufam, ze v te ROMce nebyly nejake zmeny. Ten soubor jsem udelal a je na www: 
http://www.volny.cz/david.luftner/MemExt/ 

Je prima zaktualizovat stranku presne po roce :-). 

 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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http://www.volny.cz/david.luftner/MemExt/
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Brázda Pavel 

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 14. prosince 2006 7:41
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: Re:Re[2]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

25.10.2009

Ahoj Davide, 
je to ono ? http://mz-800.xf.cz/files/roms.zip 
 
Vasek 
 
------------ Původní zpráva ------------ 
Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  

Hmmm asi bych mohl. 

Velmi se kaju :-[  pred Vami ale pri preinstalaci PC jsem si vymazal emulator. Muzete mi nekdo 
poslat obsah ROMky Sharpa. Ja udelam ten soubor a dam ho na stranky. I kdyz jsem chtel 
nejdriv naprodramovat i programovaci cast, ktera by tam byla taky. Ale delam to uz rok JSEM 
FAKT HROZNEJ. 

David 

 
 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 13. prosince 2006 20:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: Re:Re[2]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

25.10.2009

Hmmm asi bych mohl. 

Velmi se kaju :-[  pred Vami ale pri preinstalaci PC jsem si vymazal emulator. Muzete mi nekdo 
poslat obsah ROMky Sharpa. Ja udelam ten soubor a dam ho na stranky. I kdyz jsem chtel 
nejdriv naprodramovat i programovaci cast, ktera by tam byla taky. Ale delam to uz rok JSEM 
FAKT HROZNEJ. 

David 

 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:ix9@atlas.cz
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Brázda Pavel 

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 13. prosince 2006 10:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SymbOS

25.10.2009

No, vypada to zajimave, myslim, ze by bylo hezke mit i ten GEOS, jenze 
je problem, ze i kdyby nekdo ( a kdo ???) preportoval SymbOS - stejne by nebyly aplikace. 
 
Stavajici aplikace nejsou relokovatelne - musi bezet od urcite adresy. 
A nepodporuji (ani kooperativni) multitasking - a proc by taky podporovaly, zejo ? 
 
Podivejte se na systemovou architekturu SymbOSu - a plati to pro vsechny OS - 
- zadna aplikace nema mit pristup k hardwaru. A SymbOS je ten, ktery si ridi, co 
komu prideli. 
 
Zkuste preportovat ty spodni vrstvy. Je pravda, ze potom co se vyvine na SymbOS 
by melo byt spustitelne na ZXS, MSX nebo Sharpu - protoze to pouziva systemova volani. 
 
A pokud zacnete s portaci a budou videt nejake vysledky, tak se k vam pridam. 
Ale pro mne je ted prioritni podpora SD karet. 
 
Vasek 
 
------------ Původní zpráva ------------ 
Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz)   

Mozna ze trahle MemExt vy vyla vhodna plus 16bitovy radic na tenhle Simbios. 

Muvodne je pro CPC a MSX ale mislim ze predelat ho pro sharp by nebyl problem 

Potrebuje 512kb ram a hdd radic to je vse. 

Simbios je vlastne multitaskovy system pro procesor z Z80. 

Informace a zdrojove kody jsou zde  

http://www.symbos.de/ 

 
MArcel Vasak 

 
 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 13. prosince 2006 9:39
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: Re:Re[2]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

25.10.2009

Budeš se tím muset Václave probrat kompletně, už 
nemám přehled, kdy, kde a co jsem publikoval. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 13. prosince 2006 10:38
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re:Re[2]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

25.10.2009

Teda, vidis, jeste se mi MemExt vali rozpracovany v supliku - mel bych ho taky dorazit. Mj., pro ucelenost 
by bylo fajn dat na stranku s navodem ke stavbe i pocatecni obsah flasky s EPROMkou SHARPa pro ty, 
kteri by si treba nevedeli rady s jejim umistenim v ramci neskutecnych 512-ti KB (oproti puvodnim 
16K) :))) 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Tuesday, December 12, 2006 4:46 PM 
Subject: Re: Re: Re:Re[2]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-) 
 
Konferenci sleduju, ale dost me v posledni dobe prohanej v praci atd. 

MemExt je funkcni a jeho stranky jsou na http://www.volny.cz/david.luftner/MemExt 

David 

 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO 

 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 13. prosince 2006 9:33
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: Re:Re[2]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

25.10.2009

Budeš se tím muset Václave probrat kompletně, už 
nemám přehled, kdy, kde a co jsem publikoval. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 13. prosince 2006 9:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[6]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

25.10.2009

Dobrý den, 
12. prosince 2006, 16:46:18, napsal jste: 
 
Mozna ze trahle MemExt vy vyla vhodna plus 16bitovy radic na tenhle Simbios. 
Muvodne je pro CPC a MSX ale mislim ze predelat ho pro sharp by nebyl problem 
Potrebuje 512kb ram a hdd radic to je vse. 
Simbios je vlastne multitaskovy system pro procesor z Z80. 
Informace a zdrojove kody jsou zde  
http://www.symbos.de/ 
 
MArcel Vasak 
 

 
 
 
 
--  
S pozdravem, 
 falcen99 
 falcen99@seznam.cz 

 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

> Konferenci sleduju, ale dost me v posledni dobe prohanej v praci atd. 
MemExt je funkcni a jeho stranky jsou na http://www.volny.cz/david.luftner/MemExt 
David 
 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz
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mailto:falcen99@seznam.cz
http://www.avg.com
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 12. prosince 2006 16:46
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re:Re[2]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

25.10.2009

Konferenci sleduju, ale dost me v posledni dobe prohanej v praci atd. 

MemExt je funkcni a jeho stranky jsou na http://www.volny.cz/david.luftner/MemExt 

David 

 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:ix9@atlas.cz
http://www.volny.cz/david.luftner/MemExt
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 12. prosince 2006 13:12
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re:Re[2]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

25.10.2009

Ahoj Petre, 
 
zatim se Pandorou prokousavam postupne. Nejsou nekde ty Tvoje projekty sesumirovane na 
nejakych strankach ? 
 
Jinak, na desky pouzivam PCB z www.geda.seul.org a gschem tamtez.An jsou oba zdarma. Jen 
na Windows je problematicka podpora PCB... 
 
Vasek 
 
------------ Původní zpráva ------------ 
Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  

Zdeňku, 
nezapomeň nově přibyvšímu kolegovi připomenout existenci různých 
návrhů přídavného HW (prostuduj si Václave ročníky konference 
2003-2006). Existuje moje řešení IDE 16bit, ramdisk s max. 16MB 
paměti, hodiny+"CMOS data" s PCF8583, FDD s obvody z PC. 
Vše vázne jen na návrhu univerzální desky a na SW podpoře. Jestli 
to bude ovládané z O.S. jako CP/M aj., nebo vlastním Sw (třeba 
z Basicu nebo strojového programu), to nehraje roli. Další rozhraní 
(jako třeba ta SD karta) se s tím nevylučují. Jen ta tvorba SW, to je 
ta klíčová práce. A nezapomeňme na scan konvertor pro připojení 
VGA monitoru, což by nastartovalo aktivity nehardvérářů. 
Potřeboval bych sehnat ten funkční Eagle, aby nezůstalo jen u slov. 
 
Petr de Zviqov 

 
 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO  

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:vaclavpe@seznam.cz
http://www.geda.seul.org
mailto:(sharpemu@pandora.cz)


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 12. prosince 2006 10:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re:Re[2]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

25.10.2009

Zdeňku, 
nezapomeň nově přibyvšímu kolegovi připomenout existenci různých 
návrhů přídavného HW (prostuduj si Václave ročníky konference 
2003-2006). Existuje moje řešení IDE 16bit, ramdisk s max. 16MB 
paměti, hodiny+"CMOS data" s PCF8583, FDD s obvody z PC. 
Vše vázne jen na návrhu univerzální desky a na SW podpoře. Jestli 
to bude ovládané z O.S. jako CP/M aj., nebo vlastním Sw (třeba 
z Basicu nebo strojového programu), to nehraje roli. Další rozhraní 
(jako třeba ta SD karta) se s tím nevylučují. Jen ta tvorba SW, to je 
ta klíčová práce. A nezapomeňme na scan konvertor pro připojení 
VGA monitoru, což by nastartovalo aktivity nehardvérářů. 
Potřeboval bych sehnat ten funkční Eagle, aby nezůstalo jen u slov. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 27. září 2006 14:33
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Návštěva Sharp klubu Brno?
Přílohy: Sharp_ na_ Invexu_ 2003.JPG

25.10.2009

Vážení, 
před prázdninami jsem psal, že Sharp MZ klub Brno umírá a jeho stávající čtyři členové (Brázda, Hajda, 
Špaček a Vyzina) ho po odchodu Zdeňka Adlera těžko udrží. Navíc nám zřizovatel od nového školního 
roku zvýšil členský příspěvek (tj. nájem za člena) o 100 Kč za pololetí, takže nyní požaduje platit za 
každého člena 500 Kč za rok. To v přepočtu znamená, že pomyslné "vstupné" na jednu schůzku 
dosahuje 28 Kč, a to i v případě absence. S Pavlem Brázdou jsme se předběžně dohodli na likvidaci 
klubu. Avšak zrušit klub ze dne na den by bylo unáhlené, a tak zimní semestr (tedy 1. pololetí) ještě klub 
udržíme. Nejbližší řádná schůzka klubu je ve středu 4. října, očekává se 100% účast (a zaplacení 
příspěvků) všech čtyř členů a na schůzce se rozhodne, jak dál. Brněnský Sharp MZ klub vstupuje do 19. 
sezóny a škoda, že ta jubilejní 20. už zřejmě nebude. Tím odpovídám na dotaz Petra d.Z. V CVČ 
Lužánky máme pro klub stále blokovány středy od 17 hodin. Třebaže se scházíme jen v sudých týdnech, 
mohla by se schůzka s hosty uskutečnit i v lichou středu 11. října, která zapadá do termínu konání 
veletrhu Invex-Digitex. Pro setkání v jiný den přichází v úvahu jen nějaké soukromí nebo hospoda. 
Prosím, ozvěte se, kdo by měl zájem se schůzky 11. října v CVČ Lužánky zúčastnit, jako inspiraci 
připojuji fotku z obdobného setkání v roce 2003 (ten dědek uprostřed jsem já). Tím dávám nostalgickým 
šarpákům i šarpounům předběžně na vědomí, že se bude v případě likvidace Sharp MZ klubu Brno 
rozprodávat jeho pozůstalost sestávající ze čtyř Sharp MZ 800 s ramdisky PEZIK, řadiči upravenými pro 
HDD, flopinami a černobílými monitory Pluto a dalšího drobného materiálu a literatury. Případní zájemci, 
pište na mou adresu nebo na adresu Pavla Brázdy a nikoli sem na tuto konferenci; to proto, aby se opět 
někdo nerozčiloval, že tato konference byla zřízena za jiným účelem než pro nabídku 
sharpáckého materiálu. 
  
Jára Špaček 
  
jarspa@atlas.cz,  pbrazda@nbox.cz  
  

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Wednesday, September 27, 2006 11:10 AM 
Subject: Návštěva Sharp klubu Brno? 
 
Vážení přátelé, 

docela rád bych se zúčastnil jedné sešlosti 
v brněnském klubu. V létě to k tomu nebylo, teď 
bych to rád napravil. Mám co předvádět, hlavně 
výsledky úspěšného připojení řadiče FDD 
s intelskými brouky (ale i jiné věci). Účast Zdeňka 
Adlera jest velmi vítána. Ve čtvrtek je svátek, to je 
bez problémů, pátek, sobota, neděle rovněž. 
 
O víkendu  kdy se jede A1GP, by to šlo taky 
(8.10.), ale časově je to míň výhodné. 
 
Rád bych, kdyby se mi někdo z členů klubu 
ozval. 
 
Petr de Zviqov 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:jarspa@atlas.cz
mailto:jarspa@atlas.cz
mailto:pbrazda@nbox.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)


 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp  

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp  

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 27. září 2006 10:10
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Návštěva Sharp klubu Brno?

25.10.2009

Vážení přátelé, 

docela rád bych se zúčastnil jedné sešlosti 
v brněnském klubu. V létě to k tomu nebylo, teď 
bych to rád napravil. Mám co předvádět, hlavně 
výsledky úspěšného připojení řadiče FDD 
s intelskými brouky (ale i jiné věci). Účast Zdeňka 
Adlera jest velmi vítána. Ve čtvrtek je svátek, to je 
bez problémů, pátek, sobota, neděle rovněž. 
 
O víkendu  kdy se jede A1GP, by to šlo taky 
(8.10.), ale časově je to míň výhodné. 
 
Rád bych, kdyby se mi někdo z členů klubu 
ozval. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 18. srpna 2006 12:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp navývojové desce?

25.10.2009

Po pravde coby hardwerarovi mi nad touhle deskou zaplesalo srdicko - neco podobneho bylo vzdycky 
muj sen a uz pred casem jsem planoval implementaci budto celeho SHARPa, nebo alespon GDG a 
veskere logiky (krom CPU a pameti) do FPGA od Xilinxu. Kdyz se nad tim vsak trosku pozastavim, jaky 
vlastne bude rozdil, kyz poridim nejakou pidi ITX desku jako VIA EPIA a napisu na ni emulator za pomoci 
jednoho z milionu ruznych vyvojovych prostredi a programovacich jazyku, ktere byly pro PC 
stvoreny.Pokud budu chtit maleho, kompaktniho SHARPa do kapsy, i tady je spousta platforem ktere se 
vybizeji - pocinaje PocketPC,Palm,mobilni telefony,prenosne herni konzole,.... K Sharpovi bohuzel neni 
tak dokonala dokumentace (alespon ne k GDG), aby se dal do hradloveho pole implementovat naprosto 
stejne, proto by beztak tento pokus skoncil na urovni vice ci mene dokonaleho emulatoru...  
Mimo jine - kdyz sleduji forum, tak nejbourlivejsi ohlasy tu zaznamenava uz jenom nabidka prodeje 
originalniho HW (na nejz by uz pripadni zajemci mohli odpovidat soukrome a ne skrze konferenci), proto 
me zatim ani nelaka plytvat silami a neco noveho vyvijet... 
  
Zdenek 
  
P.S.: Pro Romana - Pro Alteru bude 50MHz oscilator, ten 27 MHz bude pro generaci videosignalu. USB 
na desce jiste bude pouzitelne i jinak nez pro naprogramovani. Jinak kdyby jsi se chtel do neceho 
podobneho pustit, myslim ze bude treba se dat na studium jazyka VHDL nebo obdobneho - myslim ze v 
Cecku tuhle desku neoprogramujes. 

----- Original Message -----  
From: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Wednesday, August 16, 2006 4:23 PM 
Subject: Re: Sharp navývojové desce? 
 
 
Zdravim,  
 
  trochu jsem prochazel specifikaci a abych pravdu rekl, stale si nejak nemohu udelat predstavu o 
rychlosti celeho reseni a moznostech pouziteho Altera cipu.  
Podle specifikace cip pouzity na Trex C1 desce (EP1C6Q240C8) umi cca 6k logickych elementu, a ma 
cca 92k RAM bitu. Je to hodne nebo malo?  Kolik zabere napriklad VHLD jadro Z80 po kompilaci pro 
Alteru?  
Nemate nekdo predstavu?  
 
  V souvislosti s tim me take zajima frekvence - na desce jsou dva oscilatory - 27MHz a 50MHz. Ktery z 
nich se pouziva pro Alteru?  
 
  Celkove se mi desticka libi, jen si nejsem jisty rozsirujicimi moznostmi - napr. by se hodila moznost 
primeho pripojeni floppy. Verim, ze by to pres rozsirujici sbernici slo (snad i ciste redukci pri spravnem 
naprogramovani Altery), ale zatim to neumim posoudit.. Nemate s timhle nekdo zkusenosti?  
 
  Jeste bych se chtel zeptat na USB - pouziva se na desce jen pro vstup pri programovani a pro 
napajeni nebo muze byt pouzit i pro pripojeni okolnich periferii? (napr. ethernet adapter na USB)  
 
  Ja vim, je to hodne otazek - ale treba zde bude nekdo, kdo me (a mozna nejen mne) zasveti do 
problematiky.. Zatim se v tom moc neorientuji, nicmene me vse docela zajima :-)  
 
zatim,  
Roman Dolejsi  
 
 
 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)


 
 
 
 
> trochu mi ale unika podstata celej zalezitosti 
 
Zalezi, jak a odkud to kdo veme :-) 
Nejlepe se na tom implementuji veci, co uz jsou odzkousene, proverene a dobre zdokumentovane, tedy napr. 
IDE u SAMa, Spectra ci C64. 
Snahou je, aby se to chovalo jako original s potrebnymi periferiemi. 
Vyjimka se predpoklada u vstupnich a zobrazovacich jednotek, tam se proste emuluje VGA, PC klavesnice ci 
mys a prevadi z nebo na porty klonu. 
 
Samozrejme je mozne udelat jen emulator, nevymyslet IDE ci USB a CF slot pouzivat pouze pro snapy ci import 
souboru z PC, ale neni to prave. 
 
Predstavy se ruzni, u amstradu je videt jednu z ucinnych aplikaci: 
Mala krabicka, ktera nahradi jak pocitac, tak vsechna HW udelatka  (eprom, ramdisk, ide, mys), vleze se do 
tasky (na Con), desekrat lehci. 
Potrebuje pripojit jen PC mys, klavesnici a VGA. 
Napajeni staci jen pres USB, jinak napaj. zdroj. 
Zaznamove zarizeni prakticke a skladne - pres modernejsi IDE a nejlepe FAT. 
 
sam. 
--- 
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 
 
 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp  

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp No 
virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

"samista (sharpemu@pandora.cz)" 
<sam.coupe@centrum.cz> 

16.08.2006 14:13 

 

Odpovězte prosím uživateli 
"Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 

<sharpemu@pandora.cz>  
 

Komu "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz> 

Kopie 
Předmět Re: Sharp navývojové desce? 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Tomáš Trávníček (sharpemu@pandora.cz) [trafo@atlas.cz]
Odesláno: 18. srpna 2006 11:34
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: nemá někdo zájem?

25.10.2009

Nazdar o Sharp bych zajem mel,jakou si predstavujes cenu? Tomas 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 3. srpna 2006 15:23
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re[2]: Sharp MZ Club Brno hlásí

25.10.2009

Celkem souhlas. 

Zdeňku, 
měl bych celou řadu námětů, které souvisí 
s příspěvky od Jardy Špačka, Mirka Hajdy a Tvé 
maličkosti. Je to ale příliš rozsáhlé na psaní, 
proto jsem navrhoval, že bych vás Brňáky objel 
osobně (navíc nové HW výtvory nelze efektivně 
předvést jinak než v reálu v počítači). 
Proto jsem chtěl zajistit dostupnost dříve 
jmenovaných, pro každého mám trochu něco 
jiného. Jde o jediné - aby si všichni 
zainteresovaní udělali jeden den čas ... 
 
Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@eurotel.cz]
Odesláno: 16. srpna 2006 15:23
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp navývojové desce?

25.10.2009

 
Zdravim,  
 
  trochu jsem prochazel specifikaci a abych pravdu rekl, stale si nejak nemohu udelat predstavu o 
rychlosti celeho reseni a moznostech pouziteho Altera cipu.  
Podle specifikace cip pouzity na Trex C1 desce (EP1C6Q240C8) umi cca 6k logickych elementu, a ma 
cca 92k RAM bitu. Je to hodne nebo malo?  Kolik zabere napriklad VHLD jadro Z80 po kompilaci pro 
Alteru?  
Nemate nekdo predstavu?  
 
  V souvislosti s tim me take zajima frekvence - na desce jsou dva oscilatory - 27MHz a 50MHz. Ktery z 
nich se pouziva pro Alteru?  
 
  Celkove se mi desticka libi, jen si nejsem jisty rozsirujicimi moznostmi - napr. by se hodila moznost 
primeho pripojeni floppy. Verim, ze by to pres rozsirujici sbernici slo (snad i ciste redukci pri spravnem 
naprogramovani Altery), ale zatim to neumim posoudit.. Nemate s timhle nekdo zkusenosti?  
 
  Jeste bych se chtel zeptat na USB - pouziva se na desce jen pro vstup pri programovani a pro napajeni 
nebo muze byt pouzit i pro pripojeni okolnich periferii? (napr. ethernet adapter na USB)  
 
  Ja vim, je to hodne otazek - ale treba zde bude nekdo, kdo me (a mozna nejen mne) zasveti do 
problematiky.. Zatim se v tom moc neorientuji, nicmene me vse docela zajima :-)  
 
zatim,  
Roman Dolejsi  
 
 
 

 
 
 
 
> trochu mi ale unika podstata celej zalezitosti 
 
Zalezi, jak a odkud to kdo veme :-) 
Nejlepe se na tom implementuji veci, co uz jsou odzkousene, proverene a dobre zdokumentovane, tedy 
napr. IDE u SAMa, Spectra ci C64. 
Snahou je, aby se to chovalo jako original s potrebnymi periferiemi. 
Vyjimka se predpoklada u vstupnich a zobrazovacich jednotek, tam se proste emuluje VGA, PC klavesnice 
ci mys a prevadi z nebo na porty klonu. 
 
Samozrejme je mozne udelat jen emulator, nevymyslet IDE ci USB a CF slot pouzivat pouze pro snapy ci 
import souboru z PC, ale neni to prave. 
 
Predstavy se ruzni, u amstradu je videt jednu z ucinnych aplikaci: 
Mala krabicka, ktera nahradi jak pocitac, tak vsechna HW udelatka  (eprom, ramdisk, ide, mys), vleze se 
do tasky (na Con), desekrat lehci. 
Potrebuje pripojit jen PC mys, klavesnici a VGA. 

"samista (sharpemu@pandora.cz)" 
<sam.coupe@centrum.cz> 

16.08.2006 14:13 

 

Odpovězte prosím uživateli 
"Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 

<sharpemu@pandora.cz>  
 

Komu "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
<sharpemu@pandora.cz> 

Kopie 
Předmět Re: Sharp navývojové desce? 
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Napajeni staci jen pres USB, jinak napaj. zdroj. 
Zaznamove zarizeni prakticke a skladne - pres modernejsi IDE a nejlepe FAT. 
 
sam. 
--- 
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 
 
 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp No 
virus found in this incoming message. 
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Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 2. srpna 2006 20:46
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re[2]: Sharp MZ Club Brno hlásí

25.10.2009

Setkání v CVČ Brno (v klubovně Sharp MZ klubu) je možné, ale jen v odpoleních hodinách do 17 hodin, 
kdy se budova CVČ o prázdninách zavírá. 
  
Co se týče programu na schůzkách, tak ten je volný podle aktuálního zájmu přítomných a nebo kdo s 
čím do klubu přijde. Zda se rozbalí jeden nebo všechny čtyři počítače při každé klubové schůzce a nebo 
jen jednou za rok při údržbě, záleží jen a jen na zájmu přítomných. Já byl (a jsem) uživatelem počítače, 
nikoli konstruktérem nebo programátorem. Mé bastlířské schopnosti i dovednosti zůstaly na úrovni 
diskrétních součástek, na hony vzálené integrovaným a logickým obvodům nebo procesorům. Masový 
rozvoj počítačů mě zastihl téměř v důchodovém věku, Sharp MZ-800 byl můj první počítač, se kterým 
jsem se setkal (nepočítám-li slušovický TNS, který jsme dostali jako úžasnou technickou novinku na 
katedru). Do té doby se vše, co se potřebovalo sjet na počítači muselo měsíc předem naplánovat a 
zadat speciálnímu pracovišti a nebo vystačit s programovatelnou kalkulačkou Texas Instrumens. K 
šarpíkovi mám nostalgický vztah a těžko kdo může ode mne očekávat, že v klubu budu pro Zdenka (a 
ostatní) organizovat nebo dokonce sám naplňovat "odborný" šarpácký program. Na to zkrátka nemám. 
Pokud žádný člen s něčím z problematiky Sharpa na schůzku klubu nepřijde, pak se nelze divit, že 
šarpíka ani nevytáhneme ze skříně. A má-li to tak zůstat, je třeba se vskuku zamyslet, zda by nebylo na 
čase to zabalit. Prosím, omluvte tento můj pohřební proslov, je to jen reakce na Zdeňkovo postesknutí, 
že se klubové aktivity odchýlily od myšlenky, s jakou byl klub v cca pětaosmdesátém roce zřizován. A 
nebo že by se aktivita zvýšila, kdyby někdo zase jako v pětaosmdesátém donesl nový program, na stole 
se vytvořila fronta kazet a každý čekal, až na něj dojde řada na nahrání?  
  
Jára Špaček 
  

----- Original Message -----  
From: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Wednesday, August 02, 2006 9:47 AM 
Subject: Re[2]: Sharp MZ Club Brno hlásí 
 
Dobrý den, 
2. srpna 2006, 8:39:06, napsal jste: 
 
Ahoj Zdenku mam takovou oznamku k tomu emulatoru Sharpa,chyby mi programek ktery by 
nahraly *.mzf soubory do *.dsk souboru pro prekopirovani jich na fizicke dikety.Jde 
to sice pres Emulator ale ma dost pomaly comp takze jsem rad ze na nem spustim jak 
tak pod emulatorem cp/m. takze takovyhle programek by se hodil. 
Msrcel Vasak Pribram. 
  
 

> Taky bych rád pozdravil všechny co právě tráví svůj čas na ať už na dovolené či v zaměstnání a přidal se 
se svou troškou do mlýna. Když vezmu mail p. Špačka hezky od začátku, asi bych měl upřesnit že 
zřizovatelem této konference jsem nebyl já, ale Mirek Hajda, který mi při jejím zřizování "přiklepnul" 
administrátorská práva. To jen abych se nechlubil cizím peřím....  
Ale nyní k existenci Brněnského SHARP klubu. Myslím že by se našlo i více zájemců z o členství, sám ale 
pociťuji jak je dnešní doba neúprosná a jak málo volného času jsem za uplynulý rok (a většinou to bylo 
přesně ve dny, kdy se schůzka konala) měl. Druhou, možná ještě zásadnější věcí je to, že se klubové 
aktivity zcela odchýlily od myšlenky s jakou byl klub v cca pětaosmdesátém roce zřizován. Vím že doba 
sice pokročila a světu dnes vládnou PC (s jejichž problematikou se denně setkávám v zaměstnání a 
celkem nerad jimi vyplňuji i volný čas).... ale pokud se stále jmenujeme "SHARP MZ klub", tak je možná 
škoda vytáhnout SHARPy ze sk&! #345;íně pouze jednou do roka pouze za účelem údržby. Myslím že 
námětů k práci by bylo víc než dost, kompletně vybavených SHARPů včetně FDD a ramdisku také, jeden 
dokonce i se 16-bit IDE řadičem - jenom už možná chybí to správné nadšení, které bychom mohli závidět 
stále početným Spectristům kteří i z podstatně slabšího počítače dokáží těžit maximum. Myslím že každý i 
méně programátorsky nadaný Sharpista zvládá psát v BASICu MZ-1Z016, ve kterém se dají vykouzlit 
velice slušné programy. Strašně nerad bych klub odsuzoval k zániku, ale při současném stavu je mi možná 
bližší navštívit podobná! setkání jako je Nostalgia party, Bytefest, případně nějakou osmibitovou burzu, kde 
se sejdou skuteční nadšenci a osobně mi to přinese více, než několik schůzek v klubu. Netvrdím ale, že by 
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se to nedalo změnit.... 
Jen takový bonbónek na závěr - když jsem naposledy uvolňoval verzi emulátoru 0.097 (avizoval jsem ji 
nejen v tomto fóru), nepovšimnul jsem si jedné drobnosti, a to že jsem vytáhnul zdrojáky jedné o mnoho 
starší verze, která vůbec nekoresponduje s posledními změnami (a tak málo jich nebylo) popsanými v 
history.txt, tu jsem zkompiloval a umístil na web. Uteklo téměř půl roku a myslíte že se někdo ozval? Má 
tedy cenu trávit čas nad vylepšováním emulátoru, nebo už jsou jeho funkčnost a možnosti natolik 
dostačující? Toto je i má reakce na Mirka Hajdu, který navrhuje vytvoření nového formátu TMZ. Klidně ho 
do emulátoru implementuji včetně nástroje pro vytváření virtuální! ch kazet, ptám se ale zdali to má vůbec 
cenu. 
Pro Petra Žydka - když jsi mi psal, byl jsem skutečně mimo republiku. Co se týká setkání Sharpistů, jsem 
zásadně pro, jen nevím jak mi to bude kolidovat s dovolenou která mě ještě čeká. Stejně tak jsou i moje 
organizační schopnosti prakticky nulové, proto bych byl možná i raději, kdyby se organizace podobné akce 
ujal někdo schopnější. Možná p. Špaček by mohl povědět, zda by bylo třeba takové víkendové celodenní 
setkání v klubovně v Lužánkách možné - myslím totiž že návštěva mimobrněnských v úředních hodinách 
klubu 17-19 ve všední dny není příliš reálná. 
  
Zdeněk 
  
  
  
  
----- Original Message -----  
From: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Friday, July 14, 2006 3:45 PM 
Subject: Sharp MZ Club Brno hlásí 
 
Ahoj šarpouni v horkém prázdninovém čase, 
  
Sharp MZ Club Brno ukončil další svou sezónu, bohužel skomírá na úbytě. Odhlásil se jeden z pilířů klubu, 
zřizovatel této konference Zdeněk Adler (třebaže jako host klub čtyřikrát během roku navštívil). Jednomu z 
nejstarších Sharp-klubů v ČR hrozí nezadržitelný zánik. Skutečně zánik? Klub má nyní pouze 4 členy, 
průměrná účast na schůzkách (každý sudý čtvrtek v měsíci) je 75%. Klub musí za každého člena odvádět 
300 Kč ročně svému zřizovateli, kterým je Centrum volného času Brno-Lužánky. Klub si žádné peníze z 
příspěvků neponechává, ten příspěvek je v podstatě! ; platba za to, že jsme v CVČ trpěni, že tu máme 
střechu nad hlavou, svou skříň a skříňky na 4 počítače, monitory, knihovnu programů i literatury, že tu 
máme teplo, světlo a zásuvky. Tedy ten příspěvek je v podstatě platbou za nájem klubovny plus zákonné 
pojištění. Obávám se, že někteří členové z klubu odešli právě jen pro nutnost zaplatit příspěvek. 
Mimochodem, při 20 schůzkách za rok to je 15 Kč "vlezné" na jednu schůzku, což se může někomu zdát 
moc. Ale nezaplatíme-li, zůstanou nám dveře klubovny uzamčené (i to už se stalo). Loni jsem se snažil 
získat některé bývalé členy jako platící externisty (sponzory), ale narazilo to ! na administrativního šimla v 
ekonomickém úseku CVČ. Mylně jsem předpokládal, že CVČ přijme dar ve formě členského příspěvku na 
podporu existence Sharp MZ Clubu, ale ouha. Kdokoli by byl ochotný takto jako externí člen příspěvek 
zaplatit, musí se přihlásit svým jménem, adresou a datem narození, tyto údaje se vloží do chytré mašinky, 
která pak vygeneruje variabilní symbol pro plátce. Prý je to tak nutné z důvodu zákonného pojištění, každý 
člen (i přispívající externista) musí být za zákona pojištěný - co v  kdyby si náhodou v budově CVČ nebo při 
činnosti v klubu přivodil nějaké zranění, třeba cestou do suterénu na točit�! 3;m schodišti si vyvrknul kotník 
a CVČ mu pak bude muset vyplatit "pracovní" úraz. Inu, předpisy jsou předpisy. A nutno zdůraznit, že 
oněch zmíněných 300 Kč je nejnižší poplatek za člena ze všech existujících kroužků a klubů CVČ. Takže 
přátelé, pokud někdo z Brna a okolí by se chtěl stát členem dnes již nostalgického Sharp MZ Clubu Brno 
(dnes už nelze nalákat děti na hry na veteránských osmibiťácích s černobílým monitorem - dnes frčí hry s 
kamarády přes internet), tak se musí řádně přihlásit (nejlépe na mé e-adrese a já zařídím ostatní) a to platí 
i pro ochotné "sponzory", kteří sice do klubu chodit nebudou, ale osud Sharp MZ Clubu Brno jim ! leží na 
srdci a nepřejí si jeho zánik. Prosím tímto také Zdeňka A., aby uvážil, zda obětovat ročně ty tři stovky je 
moc (předpokládám, že nám zřizovatel od září příspěvek nezvýší); chápu, že rozdávat rozumy a ještě si za 
to platit zrovna není to ořechové, že každý v placeném členství hledá i výhody, ale pro nás je tou výhodou 
jen to, že máme střechu nad hlavou. Novou sezónu začneme oficiálně 21. září, stávající členové (a 
případně další zájemci) se sejdeme v klubovně již 7. září. 
  
A nyní s omluvou Zdeňkovi za zneužití této konference, připojuji jednu svou nabídku majitelům pomalých 
notebooků. Ve snaze zrychlit notebook (zakoupený v akci ElecroWorldu Brno před vánocemi) jsem se 
rozhodl zvýšit paměť z 256 na 512 MB a protože notebook je v záruce pod plombou, svěřil jsem tento úkon 
servisnímu pracovišti, kterým je PC klinika ElectroWorldu. Ale ouha, místo dojednaných 1375 Kč za druhou 
"dvěstěpadesátšestku" jsem zaplatil 2189 Kč za "pětsetdvanáctku" (včetně práce a DPH), protože v 
notebooku je pro paměť jen jeden slot. Takže tu původní "dvěstěpadesátšestku" dávám k disposici tomu, 
kdo si chce zrychlit notebook a má jen 128 MB a nebo 256 MB se dvěma sloty a chtěl by si ji zv&! #283;tšit 
na 512MB. Cena dohodou, předpokládám, že by mohla být se slevou 400 Kč, tj. za 975 Kč, resp. 1000 Kč 
včetně poštovného. Nabídněte; obrázek paměti shora i zdola je připojen, obal je originální od zabudované 
"pětsetdvanáctky". 
  

25.10.2009

mailto:(sharpemu@pandora.cz)


 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp  
 
 
 
 
--  
S pozdravem, 
 falcen99 
 falcen99@seznam.cz 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp  

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

Pěknou dovolenou přeje 
doc. Ing. Jaroslav Špaček, CSc. < jarspa@atlas.cz > 
 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu 
mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp  

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 3. srpna 2006 11:15
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re[2]: Sharp MZ Club Brno hlásí

25.10.2009

Nerad bych aby můj příspěvek do diskuze byl brán jako výraz nespokojenosti. To v žádném případě - 
budu moc rád když klub přečká další léta a objeví se v něm třeba ještě noví členové. Jen možná 
potencionální "externí člen" očekává, že podpoří zachování klubu nadšenců MZ-800, že možná na 
internetu se objeví nějaká zpráva o tom co se v klubu nového událo, vytvořilo, ..... Myslím že málokdo z 
nostalgie jen tak podpoří něco, co už vlastně dávno není SHARP MZ klubem. Podstatnou změnou by 
skutečně bylo zavedení externího členství řekněme formou internetu - klub by mohl mít vlastní stránky 
na které by měli všichni jeho členové přístup, dozvěděli se tam o všech aktivitách na té či oné klubové 
schůzce, měli by třeba i přístup ke knihovně softwaru, samozřejmně by se prostřednictvím internetu 
mohli do spousty projektů zapojit .... Pevně věřím v to, že pak by se nenašel jeden, ale klidně padesát a 
více externích členů třeba i ze zahraničí, kteří by byli ochotni obětovat 150 korun za pololetí. Toto však 
není práce jen pro jednoho člověka - je na všech současných členech dát hlavy dohromady zda má 
smysl podniknout něco podobného, nebo nadále "skomírat" při čtyřech členech a prakticky nulovém 
dění okolo počítače, jehož jméno vlastně klub nese. Doufám že jsem se tímto nikoho nedotkl a budu 
moc rád, kdyby se mohli vyjádřit nejen členové klubu, ale i ostatní tady v konferenci... 
  
Zdeněk 

----- Original Message -----  
From: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Wednesday, August 02, 2006 9:46 PM 
Subject: Re: Re[2]: Sharp MZ Club Brno hlásí 
 
Setkání v CVČ Brno (v klubovně Sharp MZ klubu) je možné, ale jen v odpoleních hodinách do 17 
hodin, kdy se budova CVČ o prázdninách zavírá. 
  
Co se týče programu na schůzkách, tak ten je volný podle aktuálního zájmu přítomných a nebo kdo s 
čím do klubu přijde. Zda se rozbalí jeden nebo všechny čtyři počítače při každé klubové schůzce a 
nebo jen jednou za rok při údržbě, záleží jen a jen na zájmu přítomných. Já byl (a jsem) uživatelem 
počítače, nikoli konstruktérem nebo programátorem. Mé bastlířské schopnosti i dovednosti zůstaly na 
úrovni diskrétních součástek, na hony vzálené integrovaným a logickým obvodům nebo procesorům. 
Masový rozvoj počítačů mě zastihl téměř v důchodovém věku, Sharp MZ-800 byl můj první počítač, 
se kterým jsem se setkal (nepočítám-li slušovický TNS, který jsme dostali jako úžasnou technickou 
novinku na katedru). Do té doby se vše, co se potřebovalo sjet na počítači muselo měsíc předem 
naplánovat a zadat speciálnímu pracovišti a nebo vystačit s programovatelnou kalkulačkou Texas 
Instrumens. K šarpíkovi mám nostalgický vztah a těžko kdo může ode mne očekávat, že v klubu budu 
pro Zdenka (a ostatní) organizovat nebo dokonce sám naplňovat "odborný" šarpácký program. Na to 
zkrátka nemám. Pokud žádný člen s něčím z problematiky Sharpa na schůzku klubu nepřijde, pak se 
nelze divit, že šarpíka ani nevytáhneme ze skříně. A má-li to tak zůstat, je třeba se vskuku zamyslet, 
zda by nebylo na čase to zabalit. Prosím, omluvte tento můj pohřební proslov, je to jen reakce na 
Zdeňkovo postesknutí, že se klubové aktivity odchýlily od myšlenky, s jakou byl klub v cca 
pětaosmdesátém roce zřizován. A nebo že by se aktivita zvýšila, kdyby někdo zase jako v 
pětaosmdesátém donesl nový program, na stole se vytvořila fronta kazet a každý čekal, až na něj 
dojde řada na nahrání?  
  
Jára Špaček 
  

----- Original Message -----  
From: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Wednesday, August 02, 2006 9:47 AM 
Subject: Re[2]: Sharp MZ Club Brno hlásí 
 
Dobrý den, 
2. srpna 2006, 8:39:06, napsal jste: 
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Ahoj Zdenku mam takovou oznamku k tomu emulatoru Sharpa,chyby mi programek ktery by 
nahraly *.mzf soubory do *.dsk souboru pro prekopirovani jich na fizicke dikety.Jde 
to sice pres Emulator ale ma dost pomaly comp takze jsem rad ze na nem spustim jak 
tak pod emulatorem cp/m. takze takovyhle programek by se hodil. 
Msrcel Vasak Pribram. 
  
 

> Taky bych rád pozdravil všechny co právě tráví svůj čas na ať už na dovolené či v zaměstnání a přidal se se 
svou troškou do mlýna. Když vezmu mail p. Špačka hezky od začátku, asi bych měl upřesnit že zřizovatelem 
této konference jsem nebyl já, ale Mirek Hajda, který mi při jejím zřizování "přiklepnul" administrátorská práva. 
To jen abych se nechlubil cizím peřím....  
Ale nyní k existenci Brněnského SHARP klubu. Myslím že by se našlo i více zájemců z o členství, sám ale 
pociťuji jak je dnešní doba neúprosná a jak málo volného času jsem za uplynulý rok (a většinou to bylo přesně 
ve dny, kdy se schůzka konala) měl. Druhou, možná ještě zásadnější věcí je to, že se klubové aktivity zcela 
odchýlily od myšlenky s jakou byl klub v cca pětaosmdesátém roce zřizován. Vím že doba sice pokročila a 
světu dnes vládnou PC (s jejichž problematikou se denně setkávám v zaměstnání a celkem nerad jimi vyplňuji 
i volný čas).... ale pokud se stále jmenujeme "SHARP MZ klub", tak je možná škoda vytáhnout SHARPy ze 
sk&! #345;íně pouze jednou do roka pouze za účelem údržby. Myslím že námětů k práci by bylo víc než dost, 
kompletně vybavených SHARPů včetně FDD a ramdisku také, jeden dokonce i se 16-bit IDE řadičem - jenom 
už možná chybí to správné nadšení, které bychom mohli závidět stále početným Spectristům kteří i z 
podstatně slabšího počítače dokáží těžit maximum. Myslím že každý i méně programátorsky nadaný Sharpista 
zvládá psát v BASICu MZ-1Z016, ve kterém se dají vykouzlit velice slušné programy. Strašně nerad bych klub 
odsuzoval k zániku, ale při současném stavu je mi možná bližší navštívit podobná! setkání jako je Nostalgia 
party, Bytefest, případně nějakou osmibitovou burzu, kde se sejdou skuteční nadšenci a osobně mi to přinese 
více, než několik schůzek v klubu. Netvrdím ale, že by se to nedalo změnit.... 
Jen takový bonbónek na závěr - když jsem naposledy uvolňoval verzi emulátoru 0.097 (avizoval jsem ji nejen 
v tomto fóru), nepovšimnul jsem si jedné drobnosti, a to že jsem vytáhnul zdrojáky jedné o mnoho starší verze, 
která vůbec nekoresponduje s posledními změnami (a tak málo jich nebylo) popsanými v history.txt, tu jsem 
zkompiloval a umístil na web. Uteklo téměř půl roku a myslíte že se někdo ozval? Má tedy cenu trávit čas nad 
vylepšováním emulátoru, nebo už jsou jeho funkčnost a možnosti natolik dostačující? Toto je i má reakce na 
Mirka Hajdu, který navrhuje vytvoření nového formátu TMZ. Klidně ho do emulátoru implementuji včetně 
nástroje pro vytváření virtuální! ch kazet, ptám se ale zdali to má vůbec cenu. 
Pro Petra Žydka - když jsi mi psal, byl jsem skutečně mimo republiku. Co se týká setkání Sharpistů, jsem 
zásadně pro, jen nevím jak mi to bude kolidovat s dovolenou která mě ještě čeká. Stejně tak jsou i moje 
organizační schopnosti prakticky nulové, proto bych byl možná i raději, kdyby se organizace podobné akce 
ujal někdo schopnější. Možná p. Špaček by mohl povědět, zda by bylo třeba takové víkendové celodenní 
setkání v klubovně v Lužánkách možné - myslím totiž že návštěva mimobrněnských v úředních hodinách 
klubu 17-19 ve všední dny není příliš reálná. 
  
Zdeněk 
  
  
  
  
----- Original Message -----  
From: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Friday, July 14, 2006 3:45 PM 
Subject: Sharp MZ Club Brno hlásí 
 
Ahoj šarpouni v horkém prázdninovém čase, 
  
Sharp MZ Club Brno ukončil další svou sezónu, bohužel skomírá na úbytě. Odhlásil se jeden z pilířů klubu, 
zřizovatel této konference Zdeněk Adler (třebaže jako host klub čtyřikrát během roku navštívil). Jednomu z 
nejstarších Sharp-klubů v ČR hrozí nezadržitelný zánik. Skutečně zánik? Klub má nyní pouze 4 členy, 
průměrná účast na schůzkách (každý sudý čtvrtek v měsíci) je 75%. Klub musí za každého člena odvádět 300 
Kč ročně svému zřizovateli, kterým je Centrum volného času Brno-Lužánky. Klub si žádné peníze z příspěvků 
neponechává, ten příspěvek je v podstatě! ; platba za to, že jsme v CVČ trpěni, že tu máme střechu nad 
hlavou, svou skříň a skříňky na 4 počítače, monitory, knihovnu programů i literatury, že tu máme teplo, světlo 
a zásuvky. Tedy ten příspěvek je v podstatě platbou za nájem klubovny plus zákonné pojištění. Obávám se, 
že někteří členové z klubu odešli právě jen pro nutnost zaplatit příspěvek. Mimochodem, při 20 schůzkách za 
rok to je 15 Kč "vlezné" na jednu schůzku, což se může někomu zdát moc. Ale nezaplatíme-li, zůstanou nám 
dveře klubovny uzamčené (i to už se stalo). Loni jsem se snažil získat některé bývalé členy jako platící 
externisty (sponzory), ale narazilo to ! na administrativního šimla v ekonomickém úseku CVČ. Mylně jsem 
předpokládal, že CVČ přijme dar ve formě členského příspěvku na podporu existence Sharp MZ Clubu, ale 
ouha. Kdokoli by byl ochotný takto jako externí člen příspěvek zaplatit, musí se přihlásit svým jménem, 
adresou a datem narození, tyto údaje se vloží do chytré mašinky, která pak vygeneruje variabilní symbol pro 
plátce. Prý je to tak nutné z důvodu zákonného pojištění, každý člen (i přispívající externista) musí být za 
zákona pojištěný - co v  kdyby si náhodou v budově CVČ nebo při činnosti v klubu přivodil nějaké zranění, 
třeba cestou do suterénu na točit�! 3;m schodišti si vyvrknul kotník a CVČ mu pak bude muset vyplatit 
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"pracovní" úraz. Inu, předpisy jsou předpisy. A nutno zdůraznit, že oněch zmíněných 300 Kč je nejnižší 
poplatek za člena ze všech existujících kroužků a klubů CVČ. Takže přátelé, pokud někdo z Brna a okolí by se 
chtěl stát členem dnes již nostalgického Sharp MZ Clubu Brno (dnes už nelze nalákat děti na hry na 
veteránských osmibiťácích s černobílým monitorem - dnes frčí hry s kamarády přes internet), tak se musí 
řádně přihlásit (nejlépe na mé e-adrese a já zařídím ostatní) a to platí i pro ochotné "sponzory", kteří sice do 
klubu chodit nebudou, ale osud Sharp MZ Clubu Brno jim ! leží na srdci a nepřejí si jeho zánik. Prosím tímto 
také Zdeňka A., aby uvážil, zda obětovat ročně ty tři stovky je moc (předpokládám, že nám zřizovatel od září 
příspěvek nezvýší); chápu, že rozdávat rozumy a ještě si za to platit zrovna není to ořechové, že každý v 
placeném členství hledá i výhody, ale pro nás je tou výhodou jen to, že máme střechu nad hlavou. Novou 
sezónu začneme oficiálně 21. září, stávající členové (a případně další zájemci) se sejdeme v klubovně již 7. 
září. 
  
A nyní s omluvou Zdeňkovi za zneužití této konference, připojuji jednu svou nabídku majitelům pomalých 
notebooků. Ve snaze zrychlit notebook (zakoupený v akci ElecroWorldu Brno před vánocemi) jsem se rozhodl 
zvýšit paměť z 256 na 512 MB a protože notebook je v záruce pod plombou, svěřil jsem tento úkon servisnímu 
pracovišti, kterým je PC klinika ElectroWorldu. Ale ouha, místo dojednaných 1375 Kč za druhou 
"dvěstěpadesátšestku" jsem zaplatil 2189 Kč za "pětsetdvanáctku" (včetně práce a DPH), protože v notebooku 
je pro paměť jen jeden slot. Takže tu původní "dvěstěpadesátšestku" dávám k disposici tomu, kdo si chce 
zrychlit notebook a má jen 128 MB a nebo 256 MB se dvěma sloty a chtěl by si ji zv&! #283;tšit na 512MB. 
Cena dohodou, předpokládám, že by mohla být se slevou 400 Kč, tj. za 975 Kč, resp. 1000 Kč včetně 
poštovného. Nabídněte; obrázek paměti shora i zdola je připojen, obal je originální od zabudované 
"pětsetdvanáctky". 
  
Pěknou dovolenou přeje 
doc. Ing. Jaroslav Špaček, CSc. < jarspa@atlas.cz > 
 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu 
mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp  
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Brázda Pavel 

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 2. srpna 2006 8:48
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[2]: Sharp MZ Club Brno hlásí

25.10.2009

Dobrý den, 
2. srpna 2006, 8:39:06, napsal jste: 
 
Ahoj Zdenku mam takovou oznamku k tomu emulatoru Sharpa,chyby mi programek ktery by 
nahraly *.mzf soubory do *.dsk souboru pro prekopirovani jich na fizicke dikety.Jde 
to sice pres Emulator ale ma dost pomaly comp takze jsem rad ze na nem spustim jak 
tak pod emulatorem cp/m. takze takovyhle programek by se hodil. 
Msrcel Vasak Pribram. 
  
 

> Taky bych rád pozdravil všechny co právě tráví svůj čas na ať už na dovolené či v zaměstnání a přidal se se 
svou troškou do mlýna. Když vezmu mail p. Špačka hezky od začátku, asi bych měl upřesnit že zřizovatelem 
této konference jsem nebyl já, ale Mirek Hajda, který mi při jejím zřizování "přiklepnul" administrátorská 
práva. To jen abych se nechlubil cizím peřím....  
Ale nyní k existenci Brněnského SHARP klubu. Myslím že by se našlo i více zájemců z o členství, sám ale 
pociťuji jak je dnešní doba neúprosná a jak málo volného času jsem za uplynulý rok (a většinou to bylo 
přesně ve dny, kdy se schůzka konala) měl. Druhou, možná ještě zásadnější věcí je to, že se klubové aktivity 
zcela odchýlily od myšlenky s jakou byl klub v cca pětaosmdesátém roce zřizován. Vím že doba sice 
pokročila a světu dnes vládnou PC (s jejichž problematikou se denně setkávám v zaměstnání a celkem nerad 
jimi vyplňuji i volný čas).... ale pokud se stále jmenujeme "SHARP MZ klub", tak je možná škoda vytáhnout 
SHARPy ze sk&! #345;íně pouze jednou do roka pouze za účelem údržby. Myslím že námětů k práci by bylo 
víc než dost, kompletně vybavených SHARPů včetně FDD a ramdisku také, jeden dokonce i se 16-bit IDE 
řadičem - jenom už možná chybí to správné nadšení, které bychom mohli závidět stále početným Spectristům 
kteří i z podstatně slabšího počítače dokáží těžit maximum. Myslím že každý i méně programátorsky nadaný 
Sharpista zvládá psát v BASICu MZ-1Z016, ve kterém se dají vykouzlit velice slušné programy. Strašně 
nerad bych klub odsuzoval k zániku, ale při současném stavu je mi možná bližší navštívit podobná! setkání 
jako je Nostalgia party, Bytefest, případně nějakou osmibitovou burzu, kde se sejdou skuteční nadšenci a 
osobně mi to přinese více, než několik schůzek v klubu. Netvrdím ale, že by se to nedalo změnit.... 
Jen takový bonbónek na závěr - když jsem naposledy uvolňoval verzi emulátoru 0.097 (avizoval jsem ji nejen 
v tomto fóru), nepovšimnul jsem si jedné drobnosti, a to že jsem vytáhnul zdrojáky jedné o mnoho starší 
verze, která vůbec nekoresponduje s posledními změnami (a tak málo jich nebylo) popsanými v history.txt, tu 
jsem zkompiloval a umístil na web. Uteklo téměř půl roku a myslíte že se někdo ozval? Má tedy cenu trávit 
čas nad vylepšováním emulátoru, nebo už jsou jeho funkčnost a možnosti natolik dostačující? Toto je i má 
reakce na Mirka Hajdu, který navrhuje vytvoření nového formátu TMZ. Klidně ho do emulátoru implementuji 
včetně nástroje pro vytváření virtuální! ch kazet, ptám se ale zdali to má vůbec cenu. 
Pro Petra Žydka - když jsi mi psal, byl jsem skutečně mimo republiku. Co se týká setkání Sharpistů, jsem 
zásadně pro, jen nevím jak mi to bude kolidovat s dovolenou která mě ještě čeká. Stejně tak jsou i moje 
organizační schopnosti prakticky nulové, proto bych byl možná i raději, kdyby se organizace podobné akce 
ujal někdo schopnější. Možná p. Špaček by mohl povědět, zda by bylo třeba takové víkendové celodenní 
setkání v klubovně v Lužánkách možné - myslím totiž že návštěva mimobrněnských v úředních hodinách 
klubu 17-19 ve všední dny není příliš reálná. 
  
Zdeněk 
  
  
  
  
----- Original Message -----  
From: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Friday, July 14, 2006 3:45 PM 
Subject: Sharp MZ Club Brno hlásí 
 
Ahoj šarpouni v horkém prázdninovém čase, 
  
Sharp MZ Club Brno ukončil další svou sezónu, bohužel skomírá na úbytě. Odhlásil se jeden z pilířů klubu, 
zřizovatel této konference Zdeněk Adler (třebaže jako host klub čtyřikrát během roku navštívil). Jednomu z 
nejstarších Sharp-klubů v ČR hrozí nezadržitelný zánik. Skutečně zánik? Klub má nyní pouze 4 členy, 
průměrná účast na schůzkách (každý sudý čtvrtek v měsíci) je 75%. Klub musí za každého člena odvádět 
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300 Kč ročně svému zřizovateli, kterým je Centrum volného času Brno-Lužánky. Klub si žádné peníze z 
příspěvků neponechává, ten příspěvek je v podstatě! ; platba za to, že jsme v CVČ trpěni, že tu máme 
střechu nad hlavou, svou skříň a skříňky na 4 počítače, monitory, knihovnu programů i literatury, že tu máme 
teplo, světlo a zásuvky. Tedy ten příspěvek je v podstatě platbou za nájem klubovny plus zákonné pojištění. 
Obávám se, že někteří členové z klubu odešli právě jen pro nutnost zaplatit příspěvek. Mimochodem, při 20 
schůzkách za rok to je 15 Kč "vlezné" na jednu schůzku, což se může někomu zdát moc. Ale nezaplatíme-li, 
zůstanou nám dveře klubovny uzamčené (i to už se stalo). Loni jsem se snažil získat některé bývalé členy 
jako platící externisty (sponzory), ale narazilo to ! na administrativního šimla v ekonomickém úseku CVČ. 
Mylně jsem předpokládal, že CVČ přijme dar ve formě členského příspěvku na podporu existence Sharp MZ 
Clubu, ale ouha. Kdokoli by byl ochotný takto jako externí člen příspěvek zaplatit, musí se přihlásit svým 
jménem, adresou a datem narození, tyto údaje se vloží do chytré mašinky, která pak vygeneruje variabilní 
symbol pro plátce. Prý je to tak nutné z důvodu zákonného pojištění, každý člen (i přispívající externista) musí 
být za zákona pojištěný - co v  kdyby si náhodou v budově CVČ nebo při činnosti v klubu přivodil nějaké 
zranění, třeba cestou do suterénu na točit�! 3;m schodišti si vyvrknul kotník a CVČ mu pak bude muset 
vyplatit "pracovní" úraz. Inu, předpisy jsou předpisy. A nutno zdůraznit, že oněch zmíněných 300 Kč je 
nejnižší poplatek za člena ze všech existujících kroužků a klubů CVČ. Takže přátelé, pokud někdo z Brna a 
okolí by se chtěl stát členem dnes již nostalgického Sharp MZ Clubu Brno (dnes už nelze nalákat děti na hry 
na veteránských osmibiťácích s černobílým monitorem - dnes frčí hry s kamarády přes internet), tak se musí 
řádně přihlásit (nejlépe na mé e-adrese a já zařídím ostatní) a to platí i pro ochotné "sponzory", kteří sice do 
klubu chodit nebudou, ale osud Sharp MZ Clubu Brno jim ! leží na srdci a nepřejí si jeho zánik. Prosím tímto 
také Zdeňka A., aby uvážil, zda obětovat ročně ty tři stovky je moc (předpokládám, že nám zřizovatel od září 
příspěvek nezvýší); chápu, že rozdávat rozumy a ještě si za to platit zrovna není to ořechové, že každý v 
placeném členství hledá i výhody, ale pro nás je tou výhodou jen to, že máme střechu nad hlavou. Novou 
sezónu začneme oficiálně 21. září, stávající členové (a případně další zájemci) se sejdeme v klubovně již 7. 
září. 
  
A nyní s omluvou Zdeňkovi za zneužití této konference, připojuji jednu svou nabídku majitelům pomalých 
notebooků. Ve snaze zrychlit notebook (zakoupený v akci ElecroWorldu Brno před vánocemi) jsem se 
rozhodl zvýšit paměť z 256 na 512 MB a protože notebook je v záruce pod plombou, svěřil jsem tento úkon 
servisnímu pracovišti, kterým je PC klinika ElectroWorldu. Ale ouha, místo dojednaných 1375 Kč za druhou 
"dvěstěpadesátšestku" jsem zaplatil 2189 Kč za "pětsetdvanáctku" (včetně práce a DPH), protože v 
notebooku je pro paměť jen jeden slot. Takže tu původní "dvěstěpadesátšestku" dávám k disposici tomu, kdo 
si chce zrychlit notebook a má jen 128 MB a nebo 256 MB se dvěma sloty a chtěl by si ji zv&! #283;tšit na 
512MB. Cena dohodou, předpokládám, že by mohla být se slevou 400 Kč, tj. za 975 Kč, resp. 1000 Kč 
včetně poštovného. Nabídněte; obrázek paměti shora i zdola je připojen, obal je originální od zabudované 
"pětsetdvanáctky". 
  
Pěknou dovolenou přeje 
doc. Ing. Jaroslav Špaček, CSc. < jarspa@atlas.cz > 
 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu 
mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp  

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 2. srpna 2006 7:39
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp MZ Club Brno hlásí

25.10.2009

Taky bych rád pozdravil všechny co právě tráví svůj čas na ať už na dovolené či v zaměstnání a přidal se 
se svou troškou do mlýna. Když vezmu mail p. Špačka hezky od začátku, asi bych měl upřesnit že 
zřizovatelem této konference jsem nebyl já, ale Mirek Hajda, který mi při jejím zřizování "přiklepnul" 
administrátorská práva. To jen abych se nechlubil cizím peřím....  
Ale nyní k existenci Brněnského SHARP klubu. Myslím že by se našlo i více zájemců z o členství, sám 
ale pociťuji jak je dnešní doba neúprosná a jak málo volného času jsem za uplynulý rok (a většinou to 
bylo přesně ve dny, kdy se schůzka konala) měl. Druhou, možná ještě zásadnější věcí je to, že se 
klubové aktivity zcela odchýlily od myšlenky s jakou byl klub v cca pětaosmdesátém roce zřizován. Vím 
že doba sice pokročila a světu dnes vládnou PC (s jejichž problematikou se denně setkávám v 
zaměstnání a celkem nerad jimi vyplňuji i volný čas).... ale pokud se stále jmenujeme "SHARP MZ klub", 
tak je možná škoda vytáhnout SHARPy ze skříně pouze jednou do roka pouze za účelem údržby. Myslím 
že námětů k práci by bylo víc než dost, kompletně vybavených SHARPů včetně FDD a ramdisku také, 
jeden dokonce i se 16-bit IDE řadičem - jenom už možná chybí to správné nadšení, které bychom mohli 
závidět stále početným Spectristům kteří i z podstatně slabšího počítače dokáží těžit maximum. Myslím 
že každý i méně programátorsky nadaný Sharpista zvládá psát v BASICu MZ-1Z016, ve kterém se dají 
vykouzlit velice slušné programy. Strašně nerad bych klub odsuzoval k zániku, ale při současném stavu je 
mi možná bližší navštívit podobná setkání jako je Nostalgia party, Bytefest, případně nějakou osmibitovou 
burzu, kde se sejdou skuteční nadšenci a osobně mi to přinese více, než několik schůzek v klubu. 
Netvrdím ale, že by se to nedalo změnit.... 
Jen takový bonbónek na závěr - když jsem naposledy uvolňoval verzi emulátoru 0.097 (avizoval jsem ji 
nejen v tomto fóru), nepovšimnul jsem si jedné drobnosti, a to že jsem vytáhnul zdrojáky jedné o mnoho 
starší verze, která vůbec nekoresponduje s posledními změnami (a tak málo jich nebylo) popsanými v 
history.txt, tu jsem zkompiloval a umístil na web. Uteklo téměř půl roku a myslíte že se někdo ozval? Má 
tedy cenu trávit čas nad vylepšováním emulátoru, nebo už jsou jeho funkčnost a možnosti natolik 
dostačující? Toto je i má reakce na Mirka Hajdu, který navrhuje vytvoření nového formátu TMZ. Klidně ho 
do emulátoru implementuji včetně nástroje pro vytváření virtuálních kazet, ptám se ale zdali to má vůbec 
cenu. 
Pro Petra Žydka - když jsi mi psal, byl jsem skutečně mimo republiku. Co se týká setkání Sharpistů, jsem 
zásadně pro, jen nevím jak mi to bude kolidovat s dovolenou která mě ještě čeká. Stejně tak jsou i moje 
organizační schopnosti prakticky nulové, proto bych byl možná i raději, kdyby se organizace podobné 
akce ujal někdo schopnější. Možná p. Špaček by mohl povědět, zda by bylo třeba takové víkendové 
celodenní setkání v klubovně v Lužánkách možné - myslím totiž že návštěva mimobrněnských v úředních 
hodinách klubu 17-19 ve všední dny není příliš reálná. 
  
Zdeněk 
  
  
  
  
----- Original Message -----  

From: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Friday, July 14, 2006 3:45 PM 
Subject: Sharp MZ Club Brno hlásí 
 
Ahoj šarpouni v horkém prázdninovém čase, 
  
Sharp MZ Club Brno ukončil další svou sezónu, bohužel skomírá na úbytě. Odhlásil se jeden z pilířů 
klubu, zřizovatel této konference Zdeněk Adler (třebaže jako host klub čtyřikrát během roku navštívil). 
Jednomu z nejstarších Sharp-klubů v ČR hrozí nezadržitelný zánik. Skutečně zánik? Klub má nyní 
pouze 4 členy, průměrná účast na schůzkách (každý sudý čtvrtek v měsíci) je 75%. Klub musí za 
každého člena odvádět 300 Kč ročně svému zřizovateli, kterým je Centrum volného času Brno-
Lužánky. Klub si žádné peníze z příspěvků neponechává, ten příspěvek je v podstatě platba za to, že 
jsme v CVČ trpěni, že tu máme střechu nad hlavou, svou skříň a skříňky na 4 počítače, monitory, 
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knihovnu programů i literatury, že tu máme teplo, světlo a zásuvky. Tedy ten příspěvek je v podstatě platbou 
za nájem klubovny plus zákonné pojištění. Obávám se, že někteří členové z klubu odešli právě jen pro 
nutnost zaplatit příspěvek. Mimochodem, při 20 schůzkách za rok to je 15 Kč "vlezné" na jednu schůzku, 
což se může někomu zdát moc. Ale nezaplatíme-li, zůstanou nám dveře klubovny uzamčené (i to už 
se stalo). Loni jsem se snažil získat některé bývalé členy jako platící externisty (sponzory), ale narazilo to na 
administrativního šimla v ekonomickém úseku CVČ. Mylně jsem předpokládal, že CVČ přijme dar ve formě 
členského příspěvku na podporu existence Sharp MZ Clubu, ale ouha. Kdokoli by byl ochotný takto jako 
externí člen příspěvek zaplatit, musí se přihlásit svým jménem, adresou a datem narození, tyto údaje se 
vloží do chytré mašinky, která pak vygeneruje variabilní symbol pro plátce. Prý je to tak nutné z důvodu 
zákonného pojištění, každý člen (i přispívající externista) musí být za zákona pojištěný - co v  kdyby si 
náhodou v budově CVČ nebo při činnosti v klubu přivodil nějaké zranění, třeba cestou do suterénu na 
točitém schodišti si vyvrknul kotník a CVČ mu pak bude muset vyplatit "pracovní" úraz. Inu, předpisy jsou 
předpisy. A nutno zdůraznit, že oněch zmíněných 300 Kč je nejnižší poplatek za člena ze všech existujících 
kroužků a klubů CVČ. Takže přátelé, pokud někdo z Brna a okolí by se chtěl stát členem dnes již 
nostalgického Sharp MZ Clubu Brno (dnes už nelze nalákat děti na hry na veteránských osmibiťácích s 
černobílým monitorem - dnes frčí hry s kamarády přes internet), tak se musí řádně přihlásit (nejlépe na mé 
e-adrese a já zařídím ostatní) a to platí i pro ochotné "sponzory", kteří sice do klubu chodit nebudou, ale 
osud Sharp MZ Clubu Brno jim leží na srdci a nepřejí si jeho zánik. Prosím tímto také Zdeňka A., aby uvážil, 
zda obětovat ročně ty tři stovky je moc (předpokládám, že nám zřizovatel od září příspěvek nezvýší); chápu, 
že rozdávat rozumy a ještě si za to platit zrovna není to ořechové, že každý v placeném členství hledá i 
výhody, ale pro nás je tou výhodou jen to, že máme střechu nad hlavou. Novou sezónu začneme oficiálně 
21. září, stávající členové (a případně další zájemci) se sejdeme v klubovně již 7. září. 
  
A nyní s omluvou Zdeňkovi za zneužití této konference, připojuji jednu svou nabídku majitelům pomalých 
notebooků. Ve snaze zrychlit notebook (zakoupený v akci ElecroWorldu Brno před vánocemi) jsem se 
rozhodl zvýšit paměť z 256 na 512 MB a protože notebook je v záruce pod plombou, svěřil jsem tento úkon 
servisnímu pracovišti, kterým je PC klinika ElectroWorldu. Ale ouha, místo dojednaných 1375 Kč za druhou 
"dvěstěpadesátšestku" jsem zaplatil 2189 Kč za "pětsetdvanáctku" (včetně práce a DPH), protože v 
notebooku je pro paměť jen jeden slot. Takže tu původní "dvěstěpadesátšestku" dávám k disposici tomu, 
kdo si chce zrychlit notebook a má jen 128 MB a nebo 256 MB se dvěma sloty a chtěl by si ji zvětšit na 
512MB. Cena dohodou, předpokládám, že by mohla být se slevou 400 Kč, tj. za 975 Kč, resp. 1000 Kč 
včetně poštovného. Nabídněte; obrázek paměti shora i zdola je připojen, obal je originální od zabudované 
"pětsetdvanáctky". 
  
Pěknou dovolenou přeje 
doc. Ing. Jaroslav Špaček, CSc. < jarspa@atlas.cz > 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp  

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp No 
virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 14. července 2006 14:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Sharp MZ Club Brno hlásí
Přílohy: Paměť 256 MB pro notebook.JPG

25.10.2009

Ahoj šarpouni v horkém prázdninovém čase, 
  
Sharp MZ Club Brno ukončil další svou sezónu, bohužel skomírá na úbytě. Odhlásil se jeden z pilířů 
klubu, zřizovatel této konference Zdeněk Adler (třebaže jako host klub čtyřikrát během roku navštívil). 
Jednomu z nejstarších Sharp-klubů v ČR hrozí nezadržitelný zánik. Skutečně zánik? Klub má nyní pouze 
4 členy, průměrná účast na schůzkách (každý sudý čtvrtek v měsíci) je 75%. Klub musí za každého člena 
odvádět 300 Kč ročně svému zřizovateli, kterým je Centrum volného času Brno-Lužánky. Klub si žádné 
peníze z příspěvků neponechává, ten příspěvek je v podstatě platba za to, že jsme v CVČ trpěni, že tu 
máme střechu nad hlavou, svou skříň a skříňky na 4 počítače, monitory, knihovnu programů i literatury, 
že tu máme teplo, světlo a zásuvky. Tedy ten příspěvek je v podstatě platbou za nájem klubovny plus 
zákonné pojištění. Obávám se, že někteří členové z klubu odešli právě jen pro nutnost zaplatit příspěvek. 
Mimochodem, při 20 schůzkách za rok to je 15 Kč "vlezné" na jednu schůzku, což se může někomu zdát 
moc. Ale nezaplatíme-li, zůstanou nám dveře klubovny uzamčené (i to už se stalo). Loni jsem se snažil 
získat některé bývalé členy jako platící externisty (sponzory), ale narazilo to na administrativního šimla v 
ekonomickém úseku CVČ. Mylně jsem předpokládal, že CVČ přijme dar ve formě členského příspěvku na 
podporu existence Sharp MZ Clubu, ale ouha. Kdokoli by byl ochotný takto jako externí člen příspěvek 
zaplatit, musí se přihlásit svým jménem, adresou a datem narození, tyto údaje se vloží do chytré mašinky, 
která pak vygeneruje variabilní symbol pro plátce. Prý je to tak nutné z důvodu zákonného pojištění, 
každý člen (i přispívající externista) musí být za zákona pojištěný - co v  kdyby si náhodou v budově CVČ 
nebo při činnosti v klubu přivodil nějaké zranění, třeba cestou do suterénu na točitém schodišti si vyvrknul 
kotník a CVČ mu pak bude muset vyplatit "pracovní" úraz. Inu, předpisy jsou předpisy. A nutno zdůraznit, 
že oněch zmíněných 300 Kč je nejnižší poplatek za člena ze všech existujících kroužků a klubů CVČ. 
Takže přátelé, pokud někdo z Brna a okolí by se chtěl stát členem dnes již nostalgického Sharp MZ Clubu 
Brno (dnes už nelze nalákat děti na hry na veteránských osmibiťácích s černobílým monitorem - dnes frčí 
hry s kamarády přes internet), tak se musí řádně přihlásit (nejlépe na mé e-adrese a já zařídím ostatní) a 
to platí i pro ochotné "sponzory", kteří sice do klubu chodit nebudou, ale osud Sharp MZ Clubu Brno jim 
leží na srdci a nepřejí si jeho zánik. Prosím tímto také Zdeňka A., aby uvážil, zda obětovat ročně ty tři 
stovky je moc (předpokládám, že nám zřizovatel od září příspěvek nezvýší); chápu, že rozdávat rozumy a 
ještě si za to platit zrovna není to ořechové, že každý v placeném členství hledá i výhody, ale pro nás je 
tou výhodou jen to, že máme střechu nad hlavou. Novou sezónu začneme oficiálně 21. září, stávající 
členové (a případně další zájemci) se sejdeme v klubovně již 7. září. 
  
A nyní s omluvou Zdeňkovi za zneužití této konference, připojuji jednu svou nabídku majitelům pomalých 
notebooků. Ve snaze zrychlit notebook (zakoupený v akci ElecroWorldu Brno před vánocemi) jsem se 
rozhodl zvýšit paměť z 256 na 512 MB a protože notebook je v záruce pod plombou, svěřil jsem tento 
úkon servisnímu pracovišti, kterým je PC klinika ElectroWorldu. Ale ouha, místo dojednaných 1375 Kč za 
druhou "dvěstěpadesátšestku" jsem zaplatil 2189 Kč za "pětsetdvanáctku" (včetně práce a DPH), protože 
v notebooku je pro paměť jen jeden slot. Takže tu původní "dvěstěpadesátšestku" dávám k disposici 
tomu, kdo si chce zrychlit notebook a má jen 128 MB a nebo 256 MB se dvěma sloty a chtěl by si ji zvětšit 
na 512MB. Cena dohodou, předpokládám, že by mohla být se slevou 400 Kč, tj. za 975 Kč, resp. 1000 Kč 
včetně poštovného. Nabídněte; obrázek paměti shora i zdola je připojen, obal je originální od zabudované 
"pětsetdvanáctky". 
  
Pěknou dovolenou přeje 
doc. Ing. Jaroslav Špaček, CSc. < jarspa@atlas.cz > 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 21. července 2006 15:21
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Stahovací centrum

25.10.2009

 
Hlavu vzhůru, mladý muži. Tyto (a jiné) náměty se budou probírat 
na schůzi v Brně, na kterou bych přijel některý víkend do konce 
prázdnin. Zatím se mi ovšem nepodařilo kontaktovat Zdeňka Adlera, 
který měl zajistit schůzující (podle mého návrhu), asi je na dovolené, 
či co. 

Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Radek Korycansky (sharpemu@pandora.cz) [radkor@seznam.cz]
Odesláno: 22. dubna 2006 19:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Čím by bylo dobré se zabývat

25.10.2009

Zabývám se myšlenkou připojení 8 bit ATARI k monitoru VGA. Prosím Z Adlera o poskytnutí 
informací k zapojení převodníku AL250, poznatků, případně odkazů - schémata zapojení a pod.  

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:radkor@seznam.cz
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 24. dubna 2006 7:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Čím by bylo dobré se zabývat

25.10.2009

Není tohle http://mz-800.xf.cz/mz2vga.htm náhodou to, co potřebujete? 
  
Zdeněk 

----- Original Message -----  
From: Radek Korycansky (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Saturday, April 22, 2006 8:11 PM 
Subject: Re: Re: Čím by bylo dobré se zabývat 
 
Zabývám se myšlenkou připojení 8 bit ATARI k monitoru VGA. Prosím Z Adlera o poskytnutí 
informací k zapojení převodníku AL250, poznatků, případně odkazů - schémata zapojení a 
pod.  

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 3. dubna 2006 14:28
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Ostatní rozchozené řadiče FDC - detaily

25.10.2009

 
Zdeňku,  
já se diskety zastávám, protože to je sharpácká klasika a integráče jsou pořád k mání. A např. 
moje 5 a čtvrtky Maxell fungují i po 16 letech 
bezvadně. Vývoj HDD systému dosud není ukončen, 
proto je Lamač + FDC nejlepší (zatím) řešení pro 
ty, co chtějí (hned) víc než kazetové hry. 
 
Příspěvek o ALC250 je OK, akorát ta výroba ... 
Možná kdybys uveřejnil podrobnější návod na 
výrobu (např. já své drobné plošňáky vždycky 
kreslil rukou) prototypu. Parametry poslané 
přes I2C nedrží po vypnutí napájení a musí se 
zadávat při každém zapnutí? To jediné mě mrzí. 
 
Petr de Zviqov 
 
 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.aspNo virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 13. dubna 2006 7:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: WD2797

25.10.2009

Pro ty, kdo dnes ještě touží rozběhat floppy mechaniku na MZ-800 jsem náhodou objevil tuhle nabídku 
obvodu WD2797: http://www.lupinek.com/nabidka/bazar.htm 
  
Z. 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://www.lupinek.com/nabidka/bazar.htm
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 3. dubna 2006 12:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Ostatní rozchozené řadiče FDC - detaily

25.10.2009

Petře, 
  
nechci nijak napadat Tvoji snahu o rozchození řadičů na bázi Intel8272 na MZ-800, myslím ale že v 
dnešní době je to projekt který nemá moc velké šance na přežití. Je třeba si uvědomit, že disketa je cca 
30 let staré a značně nespolehlivé médium, dále chybí rozumná podpora I8272 na Sharpu jak v originální 
EPROM, tak i v CP/M, BASICu, hrách jako byli třeba Lemmings aj. Nechci Tě tím nijak demotivovat, 
vážím si času který tomu věnuješ a rozumím že to děláš i pro vlastní poznání HW... možná by bylo ale 
fakt lepší soustředit síly do vývoje zařízení které umožní významější rozšíření MZ-800 bez jakýchkoliv 
zásahů do HW/FW - míslím tím třeba zpětnou kompatibilitu s ramdiskem, ROMkartou, QD, FDD, nebo 
třeba jen rychlá náhrada magnetofonu... Narážím tím tak trochu na dříve omílanou možnost připojení SD 
karet. Jinak ale připojení ISA slotu ke sběrnici MZ-800 je super, určitě by se našla hromada zajímavých 
karet které by stály za zprovoznění (třeba VGA, síťové karty, zvukové karty, ...). 
  
Zdeněk 
  
P.S.: Doufám že jsem Ti nepokazil chuť do další práce podobně jako mi to udělal jeden z uživatelů 
emulátoru co mi napsal že si mám hledat jiného koníčka, stejně tak nulová odezva na cokoliv tady na 
Pandoře - zdravím tímto zbývajících 86 přihlášených..... 
P.P.S.: Hodil se ten popis MZ2VGA na stránkách? 
  
  
  

----- Original Message -----  
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Monday, April 03, 2006 12:50 PM 
Subject: Ostatní rozchozené řadiče FDC - detaily 
 
 
Po úspěšném rozchození obvodů DP8473 
jsem řešil nefunkčnost těch ostatních: 
WD37C65, GM82C765, UMC83xx a uPD765. 

Proč mi po zahájení čtení sektoru vrací 
status hodnotu 10h (příkaz probíhá, 
bajt ke čtení=no , non DMA=no, read=no)? 

Zkoušel jsem různé machinace po Hw resetu 
WD37C65 - režimy base, special , AT. 
Žádné výsledky. Asi to do toho non DMA 
nepřešlo(!). Měním paramerty u různých 
příkazů zkusmo odesílaných, čtu výsledky, 
porovnávám s manuály. Najednou čtu 
status 70h (aktivní vše co chci, krom 
bitu "čti bajt"). Nevím, jak jsem toho 
docílil. Znovu porovnávám různé manuály 
k různým integráčům a už to mám (ale 
trvalo to dlouho, ta práce s testováním  
byla hrozná)! 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)


Je to v příkazu SPECIFY. 

Bajty pro DP8473: 
03h ... kód příkazu 
A0h ... krok 6ms (b7-b4), motor off 0ms (b3-b0) 
01h ... motor on 0ms (b7-b1), non DMA mode (b0) 

Bajty pro ostatní IC: 
03h ... kód příkazu 
A0h ... krok 6ms (b7-b4), head unload 0ms (b3-b0) 
03h ... head load 2ms (b7-b1), non DMA mode (b0) 

Parametry head load/unload určují 
položení/zvednutí hlavy mechaniky, vývod /HLT má 
uPD765, WD37C65 a GM82C765, UMC ho nemají 
(DP8473 rovněž). Kromě DP8473 ale není akceptována 
nula v parametru head load a příkaz se proto 
správně neprovede (motor on/off u DP8473 
stanovuje pouze časové prodlevy, je-li mechanika 
vybavena zvedáním hlavy, např. můj 5.25" 
Teac FD-55BR, pak se předpokládá odvození /HLT 
z rozjetého motoru). 

Od toho okamžiku funguje úplně všechno, dříve 
popisované chyby souvisí s kolizí I/O adres 
v Sharpovi (rozjetý motor po resetu - IPL 
zapisuje do audia, seklé čtení po 
[M]+RESET - testy přítomnosti QD mi 
přepisovaly data rate register). 

Je-li použito např. UM8397 s jumperem pro 
volbu adres (3)70h-(3)77h, pak je vše OK. 

Porovnání možností různých IC z hlediska 
použití v Sharpovi (se všemi plusy a mínusy) 
přinesu  příště. 

Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp No 
virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 3. dubna 2006 12:57
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Ostatní rozchozené řadiče FDC - detaily

25.10.2009

 
Už jsem to tu psal, šlo by to velmi těžko, kdo by tam 
implementoval prvky jako generátor CRC polynomu, datový separátor aj., netuším. Řadič 
FDC má charakter speciálního CPU, bylo by to 
moc pracné. A proč taky, originální WD279x se 
pořád dá sehnat (já jich budu mít letos stovku). 
Řadiče z PC - to je takový bonbónek navíc (tady 
bude práce jen s tím softem, hardware mám 
100% odzkoušen a obvodů je dost). 
 
Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.aspNo virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 3. dubna 2006 11:57
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Ostatní rozchozené řadiče FDC - detaily

25.10.2009

Dobrý den, 
3. dubna 2006, 12:50:10, napsal jste: 
 
Mamtakovy asi blby napad nesel by ten radic naprogramovat do nejakeho pole pga xlink 
nebo neco podobnyho nez skouset pc radice,myslim tim originalni radic na Sharpa?? 
Marcel Vasak Pribram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>  
Po úspěšném rozchození obvodů DP8473 
jsem řešil nefunkčnost těch ostatních: 
WD37C65, GM82C765, UMC83xx a uPD765. 
Proč mi po zahájení čtení sektoru vrací 
status hodnotu 10h (příkaz probíhá, 
bajt ke čtení=no , non DMA=no, read=no)? 
Zkoušel jsem různé machinace po Hw resetu 
WD37C65 - režimy base, special , AT. 
Žádné výsledky. Asi to do toho non DMA 
nepřešlo(!). Měním paramerty u různých 
příkazů zkusmo odesílaných, čtu výsledky, 
porovnávám s manuály. Najednou čtu 
status 70h (aktivní vše co chci, krom 
bitu "čti bajt"). Nevím, jak jsem toho 
docílil. Znovu porovnávám různé manuály 
k různým integráčům a už to mám (ale 
trvalo to dlouho, ta práce s testováním  
byla hrozná)! 
Je to v příkazu SPECIFY. 
Bajty pro DP8473: 
03h ... kód příkazu 
A0h ... krok 6ms (b7-b4), motor off 0ms (b3-b0) 
01h ... motor on 0ms (b7-b1), non DMA mode (b0) 
Bajty pro ostatní IC: 
03h ... kód příkazu 
A0h ... krok 6ms (b7-b4), head unload 0ms (b3-b0) 
03h ... head load 2ms (b7-b1), non DMA mode (b0) 
Parametry head load/unload určují 
položení/zvednutí hlavy mechaniky, vývod /HLT má 
uPD765, WD37C65 a GM82C765, UMC ho nemají 
(DP8473 rovněž). Kromě DP8473 ale není akceptována 
nula v parametru head load a příkaz se proto 
správně neprovede (motor on/off u DP8473 
stanovuje pouze časové prodlevy, je-li mechanika 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz


 
 
 
 
--  
S pozdravem, 
 falcen99 
 falcen99@seznam.cz 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.aspNo virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

vybavena zvedáním hlavy, např. můj 5.25" 
Teac FD-55BR, pak se předpokládá odvození /HLT 
z rozjetého motoru). 
Od toho okamžiku funguje úplně všechno, dříve 
popisované chyby souvisí s kolizí I/O adres 
v Sharpovi (rozjetý motor po resetu - IPL 
zapisuje do audia, seklé čtení po 
[M]+RESET - testy přítomnosti QD mi 
přepisovaly data rate register). 
Je-li použito např. UM8397 s jumperem pro 
volbu adres (3)70h-(3)77h, pak je vše OK. 
Porovnání možností různých IC z hlediska 
použití v Sharpovi (se všemi plusy a mínusy) 
přinesu  příště. 
Petr de Zviqov 
 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu 
mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 

25.10.2009

mailto:falcen99@seznam.cz
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
http://www.avg.com
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 3. dubna 2006 11:50
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Ostatní rozchozené řadiče FDC - detaily

25.10.2009

 
Po úspěšném rozchození obvodů DP8473 
jsem řešil nefunkčnost těch ostatních: 
WD37C65, GM82C765, UMC83xx a uPD765. 

Proč mi po zahájení čtení sektoru vrací 
status hodnotu 10h (příkaz probíhá, 
bajt ke čtení=no , non DMA=no, read=no)? 

Zkoušel jsem různé machinace po Hw resetu 
WD37C65 - režimy base, special , AT. 
Žádné výsledky. Asi to do toho non DMA 
nepřešlo(!). Měním paramerty u různých 
příkazů zkusmo odesílaných, čtu výsledky, 
porovnávám s manuály. Najednou čtu 
status 70h (aktivní vše co chci, krom 
bitu "čti bajt"). Nevím, jak jsem toho 
docílil. Znovu porovnávám různé manuály 
k různým integráčům a už to mám (ale 
trvalo to dlouho, ta práce s testováním  
byla hrozná)! 

Je to v příkazu SPECIFY. 

Bajty pro DP8473: 
03h ... kód příkazu 
A0h ... krok 6ms (b7-b4), motor off 0ms (b3-b0) 
01h ... motor on 0ms (b7-b1), non DMA mode (b0) 

Bajty pro ostatní IC: 
03h ... kód příkazu 
A0h ... krok 6ms (b7-b4), head unload 0ms (b3-b0) 
03h ... head load 2ms (b7-b1), non DMA mode (b0) 

Parametry head load/unload určují 
položení/zvednutí hlavy mechaniky, vývod /HLT má 
uPD765, WD37C65 a GM82C765, UMC ho nemají 
(DP8473 rovněž). Kromě DP8473 ale není akceptována 
nula v parametru head load a příkaz se proto 
správně neprovede (motor on/off u DP8473 
stanovuje pouze časové prodlevy, je-li mechanika 
vybavena zvedáním hlavy, např. můj 5.25" 
Teac FD-55BR, pak se předpokládá odvození /HLT 
z rozjetého motoru). 

Od toho okamžiku funguje úplně všechno, dříve 
popisované chyby souvisí s kolizí I/O adres 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz


v Sharpovi (rozjetý motor po resetu - IPL 
zapisuje do audia, seklé čtení po 
[M]+RESET - testy přítomnosti QD mi 
přepisovaly data rate register). 

Je-li použito např. UM8397 s jumperem pro 
volbu adres (3)70h-(3)77h, pak je vše OK. 

Porovnání možností různých IC z hlediska 
použití v Sharpovi (se všemi plusy a mínusy) 
přinesu  příště. 

Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.aspNo 
virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 30. března 2006 7:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: http://mz-800.xf.cz a emulátor verze 0.097

25.10.2009

 
S tím lze jen souhlasit, ale mám nějaké vlastní 
návrhy a připomínky. To by se ale špatně řešilo 
písemné (je toho moc), tak bych se vypravil do Brna 
a probral to s vámi všemi. Až bude vhodné počasí, 
samozřejmě (asi tak počátkem května, po předchozí 
dohodě). Jde o to, aby měli možnost společně se 
sejít (minimálně) tito Sharpisté: 
Zdeněk Adler 
hoši ze Sharp klubu 
Miroslav Hajda 
 
Jeden skutečný Sharp a jedno PC s emulátorem 
vítáno. 
 
Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.aspNo virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz
http://mz-800.xf.cz
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 27. března 2006 14:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Ostatní "Intel based" řadiče úspěšně odzkoušeny

25.10.2009

 
To, co jsem nečekal, se stalo skutkem: už mi 
chodí i desky s GM82C765, WD37C65, UM8388,  
UM8397 a dokonce i NEC uPD765A. Byla to 
úplná prkotina a takovou to dalo práci! Chyba se 
netýkala ani "ISA bridge" ani jumperové konfigurace 
desek. Problém byl čistě softwarový. Chyba se 
špatně hledala, přesně jako v pořekadle, že pod 
svícnem bývá tma. Podrobnosti přinesu 
v nejbližších dnech. 

Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.aspNo virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 30. března 2006 10:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Nový článek na http://mz-800.xf.cz

25.10.2009

Rád bych všechny, kteří touží po převodníku MZ-800 -> VGA monitor upozornil na nový článek, 
který může být nápomocen při stavbě takového zařízení. Předem jen upozorňuji že se jedná o návod 
spíše pro zkušené bastlíře, nicméně je na vás, kdo se toho chopí a třeba zhotoví "udělátko za peníze" pro 
všechny ostatní. 
Komu se bude chtít, nechť nahlédne do knihy návštěv na nový velice zajímavý příspěvek. Pokud by byl 
mezi vámi někdo další, komu by emulátor "zlikvidoval" Windows XP, tak si asi opravdu budu hledat jiného 
koníčka... Zajímá mě váš názor a zkušenosti. 
  
Zdeněk 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 29. března 2006 12:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: http://mz-800.xf.cz a emulátor verze 0.097

25.10.2009

Zdravím všechny, 
  
začíná jaro a s ním přichází chuť i nálada na oživení starých projektů jako byly stránky http://mz-
800.aktualne.cz (přesunuty na http://mz-800.xf.cz ), dále třeba MZ-800 emulátoru pro Windows a zcela 
NOVÝCH HW zařízení pro vašeho SHARPa. Čas je sice nepřítelem každého z nás, přesto se stránky 
budu snažit opět aktualizovat a přinášet na nich nejen rozhovory s hvězdami Sharpistického nebe, ale i 
novinky v oblasti hardware, download programů ke kterým získám svolení jejich autorů, návody, tipy.... 
Pokud někdo bude mít chuť, rád uvítám jakoukoliv spolupráci počínaje tvorbou nových článků, přepsání 
emulátoru na nové platformy (Linux, PocketPC, Java, mobilní telefony...), návrhy a testování nového HW, 
psaní obslužného software pro Sharpa (v Z80 assembleru, C, ....) a další. Jednoduše tedy kdo může a 
chce aby dění okolo Sharpa ožilo, nechť sám přiloží ruku k dílu. Jak už tu jednou padlo, "MUDrců je na 
internetu hodně".... Nestyďte se ale do konference čímkoliv přispět - vždyť je nás v ní přihlášených 88 
a opakují se tu příspěvky s bídou 5-ti členů.... Sem tedy s náměty, nabídkami, .... Budu se těšit! 
  
Zdeněk 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 23. března 2006 8:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Funkční FDC s DP8473 - dokončení

25.10.2009

 
Pokud se někomu zdá, že nepíšu patřičně 
akademicky a bez chaosu, berte na vědomí, 
že to píšu po nocích a bývám unaven. 

 
Proč jsou v testech I/O adresy F0-F7, 
když to koliduje např. se zvukem? 
V testech je mi jedno, že mi u toho 
bzučí tón. Pravé PC má FDC na adresách 
3F0-3F7. Stačí tedy ISA piny A8, A9 
připojit trvale na "1" (např. odporem 
2K2) a zápis na F2h nejen rozezní 
repro, ale ještě roztočí mechaniku 
(ISA řadič to vidí jako zápis na 3F2h). 
PC má definován ještě sekundární adaptér 
FDC na portech 370h-377h, přímo ho umí 
jen řadiče s UM83xx (mají k tomu účelu 
na desce jumper). Ostatní karty mívají 
adresový dekodér tvořen obvodem 74LS30, 
tedy natvrdo (aktivují chip selekt 
řadiče při A9..A4=1, zároveň AEN=0). 
Pro skutečný "Intel based" řadič v Sharpovi 
se pak logicky nabízí porty 70h-77h, 
jsou volné. Teoreticky by pak mohly 
koexistovat dvě karty zároveň, jedna 
s WD279x a druhá s např. DP8473V :-)))) 

Seká-li se čtení sektoru po Hw resetu 
(výměně disket), vždy zabral zápis 
na (3)F7h=02h - data rate 250kbit/s. 
Asi to má co dělat s filtry pro separátor 
dat, který je u DP8473 řešen univerzálně, 
na PC kartách je asi výchozí režim HD, 
tj. 500kbit/s (to se dá řešit doporučeným 
zapojením RC sítě dle datasheetu, 
v aplikaci se Sharpem se hodí 250kbit/s 
trvale). 

U řadičů s ostatními brouky se jedná 
o jediné - dostat při rutině čtení sektoru 
status s hodnotou F0h, jinak non DMA 
režim ve správném slova smyslu neumí. Třeba 
ty záhadné výchozí režimy u WD37C65, 
ty mi vrtají hlavou. 

 
Ohledně podpory SD/MMC - to je pro mě 
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novinka. Doufám, že to nehází do koše dlouhý 
vývoj HDD/CF rozhraní, je to další 
rozšíření možností Sharpa? 
Zdeňku, je to SPI totéž, co sériové 
rozhraní pro DIP8 EEPROMy 25xxx??? 
Nemám specifikaci těchto karet v PDF. 
Jinak hardwarově bych to viděl podobně 
jako u mého návrhu I2C pro RTC a scan 
konvertor, bude stačit jedna I/O adresa, 
jeden vícebitový registr a jeden vstupní 
oddělovač (ovládání /CS, DI, DO, CLK, jako 
u SPI EEPROM)? 
To mě zajímá. 

A když se moje ISA berlička povedla, 
třeba bych mohl zkusit testnout 
ISA síťovku s RJ45 - 10Mbit. Akorát bych 
potřeboval nízkoúrovňový datasheet k hlavnímu 
čipu např. od 3COM a detailnímu popisu 
TCP/IP :-))))) Jako recese to stojí 
za úvahu, co říkáte? 

Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 22. března 2006 18:51
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Podrobnosti o funkčním FDC s DP8473/( kritizovaným MUDr. Punťou).

25.10.2009

debile, 

ja jsem Te v zadnem pripade neurazel, ani nekritizoval. Mne zajimalo, jak k tomu sikovnemu 
"udelatku" prijit, protoze nejsem v technice tak zdatny jako Ty. Ty jsi ale jen sprostej VUL. 
Takze sorry :-(( 

MUDr. Josef Puta 

P.S. mudrcu a kritiku je na Internetu opravdu hodne, takze si vsichni strcte kritiku na muj 
prispevek za klobouk. Sharpa s pomoci kamaradu upgraduji od roku 1986. Je to stale muj zivy a 
prvni pocitac a je smutne, ze za jeho "postprukopniky" se nachazeji takovi Edisonove, jako jsi 
Ty, chudaku. 

 
 
----- Původní zpráva -----  
Odesílatel: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) <judeware@volny.cz>  
Datum: Středa 22. března 2006, 10:32  
Předmět: Podrobnosti o funkčním FDC s DP8473  
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>  
 
<p><P><BR>Co jsem měl k dispozici pro testy</P>  
<P><BR>Celkem 12 řadičů na bázi 8272, z toho:</P>  
<P>1x s DP8473V (National, PLCC52)<BR>2x s DP8473N (National, DIP48)</P>  
<P>2x s uPD765A (NEC, přímý ekvivalent 8272)<BR>2x s UM8388 (UMC, zaměřen jen na 
PC, DIP48)<BR>1x s UM8397 (UMC, do PC XT, DIP48)<BR>3x s GM82C765A (Goldstar, 
totéž co WD37C65B)<BR>1x s WD37C65B (Western, totéž co Goldstar)</P>  
<P>Pak mám nějaké vypájené UMC a 37C65<BR>(od WD a SMC, PLCC44).</P>  
<P><BR>Jak jsem testoval</P>  
<P>Mechaniku 3.5" jsem napájel z externího<BR>zdroje z PC, standardní "PC 
kšandou"<BR>jsem ji připojil do příslušného řadiče<BR>a ten připojil do Sharpa mým 
udělátkem<BR>"Sharp to ISA" (kritizovaným MUDr. Punťou).<BR>Připravil jsem si v 
monitoru pár primitivních<BR>podprogramů:</P>  
<P>1000h:<BR>LD,14h<BR>OUT (F2h),A<BR>RET</P>  
<P>1008h:<BR>LD,00h<BR>OUT (F2h),A<BR>RET</P>  
<P>1010h:<BR>IN A,(F4h)<BR>CAll 03C3h<BR>RET</P>  
<P>1018h:<BR>IN A,(F5h)<BR>CAll 03C3h<BR>RET</P>  
<P>1020h:<BR>LD,03h<BR>OUT (F5h),A<BR>RET</P>  
<P>1028h:<BR>LD,A0h<BR>OUT (F5h),A<BR>RET</P>  
<P><BR>1030h:<BR>LD,01h<BR>OUT (F5h),A<BR>RET</P>  
<P>1040h:<BR>LD,46h<BR>OUT (F5h),A<BR>RET<BR>CAll 03C3h</P>  
<P>1048h:<BR>LD,00h<BR>OUT (F5h),A<BR>RET<BR>CAll 03C3h</P>  
<P>1050h:<BR>LD,00h<BR>OUT (F5h),A<BR>RET<BR>CAll 03C3h</P>  
<P>1058h:<BR>LD,00h<BR>OUT (F5h),A<BR>RET<BR>CAll 03C3h</P>  
<P>1060h:<BR>LD,01h<BR>OUT (F5h),A<BR>RET<BR>CAll 03C3h</P>  
<P>1068h:<BR>LD,02h<BR>OUT (F5h),A<BR>RET<BR>CAll 03C3h</P>  
<P>1070h:<BR>LD,01h<BR>OUT (F5h),A<BR>RET<BR>CAll 03C3h</P>  
<P>1078h:<BR>LD,01h<BR>OUT (F5h),A<BR>RET<BR>CAll 03C3h</P>  
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<P>1080h:<BR>LD HL,2000h<BR>LD BC,0F5h<BR>LD A,FFh<BR>OUT 
(F5h),A<BR>108Ah:<BR>IN A,(F4h)<BR>CP F0h<BR>JP NZ,108Ah<BR>INI<BR>JP 
NZ,108Ah<BR>1096h:<BR>IN A,(F4h)<BR>CP F0h<BR>JP NZ,108Ah<BR>INI<BR>JP 
NZ,108Ah<BR>RET</P>  
<P>1000h: vybere mechaniku A:, zapne motor,<BR>deaktivuje softwarový reset 
řadiče,<BR>zakazuje DMA piny<BR>1008: provede deselekt mechaniky, vypne<BR>motor, drží 
řadič v softwarovém resetu<BR>1010: přečte hodnotu z portu F4h<BR>(main status register)
<BR>1018: přečte hodnotu z portu F5h<BR>(data register, má význam při výsledkové<BR>fázi 
příkazu čtení dat)<BR>1020h-1030h: pošle řadiči příkaz specify:<BR>03h: kód příkazu<BR>A0h: 
krokování 6ms, prodleva - motor off 0ms<BR>01h: prodleva - motor on 0ms, non DMA mode!!!
<BR>(Tady je v manuálu GM82C765 chyba, v přehledu<BR>příkazu na str. 27 je v tabulce určené 
pro<BR>bit non DMA nějaký morseovkový paskvil a<BR>v podrobném popisu příkazu na str. 35-
36<BR>není ani zmínka)<BR>Vhodnou změnou v instrukcích LD A, xxh<BR>zde lze vykonat 
příkazy seek a recalibrate<BR>(a tím ověřit vykonání specify), recalibrate <BR>se ovšem posílá jen 
dvěma bajty, je-li hlava<BR>na 80. stopě, musí se opakovat (pozůstatek<BR>z jednotek 8" se 77 
stopami)<BR>U!  
DP8473 drží hodnoty nastavené příkazem<BR>specify i po Hw/Sw resetu<BR>1040h-1078h: pošle 
řadiči příkaz read data:<BR>46h: multitrack, skip sektor=no; MFM=yes<BR>00h: implied seek=no; 
head, drive=0<BR>00h: track=0<BR>00h: drive head number=0<BR>01h: sector 
number=1<BR>02h: number of bytes per sector=2 ---&gt; 512B<BR>(pro Sharp má význam ještě 1 
---&gt; 256B)<BR>01h: end of track sector number=1<BR>(pro čtení jediného sektoru musí mít 
hodnotu<BR>jako parametr sector number - při čtení v non<BR>DMA režimu)<BR>1Bh: 
intersector gap length=1Bh<BR>(pro Sharp má význam ještě 20h, stopa 16x256B)<BR>Jednotlivé 
bajty jsem zprvu posílal sólo<BR>(měření sondou, čtení statusu po každém bajtu),<BR>když se 
RETy nahradí NOPy, proběhne celá<BR>sekvence najednou s výpisem odesílaných bajtů<BR>
(výpis akumulátoru zajistí potřebné prodlevy)</P>  
<P>1080h: pošle řadiči poslední bajt příkazu<BR>read data<BR>ffh: data length (doporučená 
hodnota pro<BR>velikost sektoru 256 a 512B)<BR>a vykoná čtení 512ti bajtů 1. sektoru 0. 
stopy<BR>Čeká na hodnotu statusu F0h:<BR>request for master bit 7=1<BR>data direction bit 
6=1<BR>non DMA execution bit 5=1<BR>command in progress bit 4=1</P>  
<P>Není-li disketa v mechanice nebo čtení<BR>nezapočne, rutina se sekne - ošetření 
mezních<BR>stavů patří do O.S., při testech mě to<BR>nezajímá.</P>  
<P>Jak se choval úspěšný DP8473V, jak jsem postupoval</P>  
<P>1) vložení diskety do mechaniky - zděšení: točí<BR>se motor bez selektu (po Hw resetu!!!)
<BR>2)*G1008 (vypne motor, deselekt, Sw reset),<BR>pauza na čaj<BR>3)*G1000 (rozjede 
mechaniku)<BR>4)*G1010 (vypíše 80h: čeká na příkaz)<BR>5)*G1040 .. G1078 (odešle bajty 
příkazu řadiče,<BR>průběžné čtení statusu oznamuje 90h: příkaz probíhá)<BR>6)*G1080 (vrátil se 
na prompt monitoru, malá prodleva;<BR>zjistil jsem, že výchozí nastavení určená 
příkazem<BR>specify jsou ta nejpomalejší: seek, motor on/off)<BR>7)*G1010 (status hlásí D0h, 
bit non DMA v nule<BR>oznamuje přechod na výsledkovou fázi)<BR>8)*G1018 (čtení 
výsledkových bajtů, s i bez<BR>prokládání čtením statusu: D0h):<BR>40h: abnormal termination 
of command<BR>80h: end of track bit=1<BR>00h: OK<BR>00h: track=0<BR>00h: 
head=0<BR>01h: sector=1<BR>02h: bytes/sector=2 tj. 512B<BR>9)*G1010 (vypíše 80h: čeká na 
příkaz)<BR>10)*G1008 (vypne motor, deselekt, Sw reset)</P>  
<P>Od adresy 2000h je v paměti správně načtený sektor<BR>(z čistého formátu 720ky v PC, 
ověřeno diskeditem).<BR>Střídal jsem dvě diskety pořád dokola, bez chyby,<BR>ta druhá měla 
tentýž sektor popsaný vyjmenovanými<BR>slovy jazyka českého (velká ASCII písmena se 
dají<BR>ověřit v monitoru i v diskeditu v PC). Po 50ti<BR>cyklech jsem toho nechal.</P>  
<P>Poznatky<BR>je-li po "*G1000" odeslán příkaz specify, prodleva<BR>při čtení sektoru je 
minimální<BR>hodnota 40h ve výsledkové fázi je OK, nativní<BR>režim řadiče je DMA, konec 
čtení dat je signalizován<BR>pinem TC=HIGH, tento je zde neaktivní a přenos<BR>je zakončen 
tím, že je vhodně nastaven bajt<BR>"end of track sector number" v příkazu read data</P>  
<P>manuál DP8473 str. 16 odst. 2:<BR>"In DMA mode the Read Data command continues to 
read<BR>until the TC pin is set. This means that the DMA controller<BR>should be programmed 
to transfer the correct number of<BR>bytes. TC could be controlled by the mP and be 
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asserted<BR>when enough bytes are received. An alternative to these<BR>methods of stopping the 
Read Data command is to program<BR>the End of Track Sector Number to be the last sector 
number<BR>that needs to be read. The controller will stop reading<BR>the disk with an error 
indicating that it tried to access a<BR>sector number beyond the end of the track."</P>  
<P>manuál k DP8473 taky jediný zmiňuje metodu dotazování<BR>status registru (a ne spolupráci 
přes IRQ v non DMA režimu,<BR>tak non DMA režim chápou všichni ostatní brouci)<BR>str. 13 
ostavec Software polling:<BR>"If the non-DMA mode is selected and interrupts are 
not<BR>suitable, the mP can poll the Main Status Register during the<BR>Execution Phase to 
determine when a byte is ready to be<BR>transferred. In the non-DMA mode, bit 7 of the Main 
Status<BR>Register reflects the state of the interrupt pin. Otherwise,<BR>the data transfer is similar 
to the Interrupt Mode described<BR>above."</P>  
<P><BR>Odlišnosti u DP8473N DIP48</P>  
<P>Výše uvedený postup nezabral, proto jsem si dočasně upravil<BR>podprogram čtení 
sektoru:<BR>108A:<BR>CALL 03C3h<BR>DJNZ 108A<BR>RET<BR>Poté, co se odešle 
poslední bajt příkazu read data<BR>se 256x přečte status a skončí.</P>  
<P>Co načetl: samé 10h tj. příkaz probíhá, non DMA=no<BR>Dodatečný status vypsal D0h tj. 
zahájení čtení výsledků<BR>a bajty z portu F5 určily:<BR>nedokončený příkaz<BR>"data 
utekla".</P>  
<P>Po rozjetí mechaniky proto MUSÍ následovat příkaz specify,<BR>status po zahájení příkazu 
read data ohlásí:<BR>10h (jedinkrát) příkaz probíhá<BR>30h (mockrát) příkaz probíhá, non DMA 
execution<BR>F0h (cca 20x) příkaz probíhá, non DMA, čti bajt<BR>D0h (ve fázi result neustále do 
doby načtení výsledků<BR>z portu F5).</P>  
<P>Tuto rutinu uplatňuju i u všech ostatních brouků,<BR>zatím se nedaří přečíst stav F0h po zadání 
read data.</P>  
<P>Po Hw resetu nebo při pokusu načíst 1.44MB disketu<BR>se čtecí rutina seká, takže komplexní 
řešení pro (nejen)<BR>DP8473 je:<BR>po rozjetí mechaniky aplikovat příkaz specify,<BR>poslat 
na port F7h hodnotu 02h (data rate 250kbit/s),<BR>zadat příkaz read data. Pak chodily všechny 
tři<BR>DP8473x.<BR>Myslím, že se Zilogem &gt;6MHz by prošlo sw čtení<BR>sektoru i na 
1.44MB disketě :-))))</P>  
<P>PDF manuál DP8473 je na:<BR><A href="http://www.mz-800.xf.cz/files/tech/dp8473.pdf" 
target="1">http://www.mz-800.xf.cz/files/tech/dp8473.pdf</A></P>  
<P>Co jsem nestihl, příště.</P>  
<P>Petr de Zviqov<BR></P><pre></pre><p><br>--- <br>  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: <a 
href="http://mobil.idnes.cz/katalog.asp" target="1">http://mobil.idnes.cz/katalog.asp</a>  

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp No 
virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz) [kleibl@abcredit.cz]
Odesláno: 23. března 2006 9:53
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Nechcete se zbavit přebytků nebo sehnat něco nov ého ?

25.10.2009

Zdravím, 
Po zavedení poplatků na www.aukro.cz jsem se naštval a na http://www.bytefest.org/aukce/ zprovoznil 
malý aukční server,  
dnes se tam chystám vystavit pár položek pro SHARPa.  
Budu rád, když se tam mrknete a ještě raději, když tam nějakou položku přidáte. J 
  
Milan 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 21. března 2006 11:24
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: 1. FDC z PC chodící v Sharpovi
Přílohy: SCSI_ISA_a_FDC_DP8473V.jpg

25.10.2009

 
Na fotce vidíte vítěze testu. Je to ISA SCSI řadič 
Adaptec AHA 1542B. FDC brouk co nás zajímá, je 
National Semiconductor DP8473V v pouzdře PLCC52 
(mám ještě jeden samostatný vypreparovaný kus). 

Na adrese (polský webový obchod): 

http://www.nikomp.com.pl/cgibin/shop?buy=UJT4073N&sid=381923f8 
 
je k mání za 9.50zl (WD2793 za 6.50zl). Když 
připočtu dopravu, pořád je to zajímavé, 
zlotý je asi za 7.50Kč (to by mohlo zajímat 
lidi, co shánějí WD2793). Těch DP8473 jsou 
na webu desetitisíce (N verze je v DIP48), 
taky jsou často vidět na bazarových MB 
a ISA řadičích do doby 386SX včetně. 
Způsob testování a výsledky přinesu příště. 

Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 20. března 2006 15:21
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Řadič FDD s brouky z PC - první vlaštovka

25.10.2009

Zdar 

nechci být hnidopich, ale načetl jsi sektor a pak 7 stavových slov? 

Pokud ano byl výsledek operace OK? (první stavové slovo binarne 00xx xxxx) 

David 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.aspNo virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 23. března 2006 8:13
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Podrobnosti o funkčním FDC s DP8473/( kritizov aným MUDr. Punťou).

25.10.2009

Ehm... Někdo použije pro vyjádření nesouhlasu s tím druhým slovní hříčku, někdo použije hrubé urážky 
které se jistě dotkly nejenom Petra, mě, ale i každého slušného člověka v této konferenci. Z konference 
nechci nikoho vyhazovat, tak aspoň prosím o to aby si někteří její členové uvědomili k čemu je vlastně 
určená. Pokud někdo není nadšený z nových příspěvků a dění okolo MZ-800, je velmi jednoduchá cesta 
k tomu si prostě zasílání příspěvků z Pandory zablokovat, případně se zcela odhlásit. Asi bych toho měl 
na jazyku víc, ale raději taktně pomlčím a budu doufat že podobné příspěvky které nemají pro MZ-800 
nadšence žádnou hodnotu se už nebudou opakovat. 
  
Z. 
  
  
  
  
  
----- Original Message -----  

From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Wednesday, March 22, 2006 6:50 PM 
Subject: Re: Podrobnosti o funkčním FDC s DP8473/( kritizovaným MUDr. Punťou). 
 
debile, 

ja jsem Te v zadnem pripade neurazel, ani nekritizoval. Mne zajimalo, jak k tomu sikovnemu 
"udelatku" prijit, protoze nejsem v technice tak zdatny jako Ty. Ty jsi ale jen sprostej VUL. 
Takze sorry :-(( 

MUDr. Josef Puta 

P.S. mudrcu a kritiku je na Internetu opravdu hodne, takze si vsichni strcte kritiku na muj 
prispevek za klobouk. Sharpa s pomoci kamaradu upgraduji od roku 1986. Je to stale muj zivy 
a prvni pocitac a je smutne, ze za jeho "postprukopniky" se nachazeji takovi Edisonove, jako 
jsi Ty, chudaku. 

 
 
----- Původní zpráva -----  
Odesílatel: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) <judeware@volny.cz>  
Datum: Středa 22. března 2006, 10:32  
Předmět: Podrobnosti o funkčním FDC s DP8473  
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>  
 
<p><P><BR>Co jsem měl k dispozici pro testy</P>  
<P><BR>Celkem 12 řadičů na bázi 8272, z toho:</P>  
<P>1x s DP8473V (National, PLCC52)<BR>2x s DP8473N (National, DIP48)</P>  
<P>2x s uPD765A (NEC, přímý ekvivalent 8272)<BR>2x s UM8388 (UMC, zaměřen jen na 
PC, DIP48)<BR>1x s UM8397 (UMC, do PC XT, DIP48)<BR>3x s GM82C765A (Goldstar, 
totéž co WD37C65B)<BR>1x s WD37C65B (Western, totéž co Goldstar)</P>  
<P>Pak mám nějaké vypájené UMC a 37C65<BR>(od WD a SMC, PLCC44).</P>  
<P><BR>Jak jsem testoval</P>  

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:puta@iol.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<judeware@volny.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>


<P><BR>Jak jsem testoval</P>  
<P>Mechaniku 3.5" jsem napájel z externího<BR>zdroje z PC, standardní "PC 
kšandou"<BR>jsem ji připojil do příslušného řadiče<BR>a ten připojil do Sharpa mým 
udělátkem<BR>"Sharp to ISA" (kritizovaným MUDr. Punťou).<BR>Připravil jsem si v monitoru 
pár primitivních<BR>podprogramů:</P>  
<P>1000h:<BR>LD,14h<BR>OUT (F2h),A<BR>RET</P>  
<P>1008h:<BR>LD,00h<BR>OUT (F2h),A<BR>RET</P>  
<P>1010h:<BR>IN A,(F4h)<BR>CAll 03C3h<BR>RET</P>  
<P>1018h:<BR>IN A,(F5h)<BR>CAll 03C3h<BR>RET</P>  
<P>1020h:<BR>LD,03h<BR>OUT (F5h),A<BR>RET</P>  
<P>1028h:<BR>LD,A0h<BR>OUT (F5h),A<BR>RET</P>  
<P><BR>1030h:<BR>LD,01h<BR>OUT (F5h),A<BR>RET</P>  
<P>1040h:<BR>LD,46h<BR>OUT (F5h),A<BR>RET<BR>CAll 03C3h</P>  
<P>1048h:<BR>LD,00h<BR>OUT (F5h),A<BR>RET<BR>CAll 03C3h</P>  
<P>1050h:<BR>LD,00h<BR>OUT (F5h),A<BR>RET<BR>CAll 03C3h</P>  
<P>1058h:<BR>LD,00h<BR>OUT (F5h),A<BR>RET<BR>CAll 03C3h</P>  
<P>1060h:<BR>LD,01h<BR>OUT (F5h),A<BR>RET<BR>CAll 03C3h</P>  
<P>1068h:<BR>LD,02h<BR>OUT (F5h),A<BR>RET<BR>CAll 03C3h</P>  
<P>1070h:<BR>LD,01h<BR>OUT (F5h),A<BR>RET<BR>CAll 03C3h</P>  
<P>1078h:<BR>LD,01h<BR>OUT (F5h),A<BR>RET<BR>CAll 03C3h</P>  
<P>1080h:<BR>LD HL,2000h<BR>LD BC,0F5h<BR>LD A,FFh<BR>OUT 
(F5h),A<BR>108Ah:<BR>IN A,(F4h)<BR>CP F0h<BR>JP NZ,108Ah<BR>INI<BR>JP 
NZ,108Ah<BR>1096h:<BR>IN A,(F4h)<BR>CP F0h<BR>JP NZ,108Ah<BR>INI<BR>JP 
NZ,108Ah<BR>RET</P>  
<P>1000h: vybere mechaniku A:, zapne motor,<BR>deaktivuje softwarový reset 
řadiče,<BR>zakazuje DMA piny<BR>1008: provede deselekt mechaniky, vypne<BR>motor, drží 
řadič v softwarovém resetu<BR>1010: přečte hodnotu z portu F4h<BR>(main status register)
<BR>1018: přečte hodnotu z portu F5h<BR>(data register, má význam při výsledkové<BR>fázi 
příkazu čtení dat)<BR>1020h-1030h: pošle řadiči příkaz specify:<BR>03h: kód příkazu<BR>A0h: 
krokování 6ms, prodleva - motor off 0ms<BR>01h: prodleva - motor on 0ms, non DMA mode!!!
<BR>(Tady je v manuálu GM82C765 chyba, v přehledu<BR>příkazu na str. 27 je v tabulce určené 
pro<BR>bit non DMA nějaký morseovkový paskvil a<BR>v podrobném popisu příkazu na str. 35-
36<BR>není ani zmínka)<BR>Vhodnou změnou v instrukcích LD A, xxh<BR>zde lze vykonat 
příkazy seek a recalibrate<BR>(a tím ověřit vykonání specify), recalibrate <BR>se ovšem posílá 
jen dvěma bajty, je-li hlava<BR>na 80. stopě, musí se opakovat (pozůstatek<BR>z jednotek 8" se 
77 stopami)<BR>U!  
DP8473 drží hodnoty nastavené příkazem<BR>specify i po Hw/Sw resetu<BR>1040h-1078h: 
pošle řadiči příkaz read data:<BR>46h: multitrack, skip sektor=no; MFM=yes<BR>00h: implied 
seek=no; head, drive=0<BR>00h: track=0<BR>00h: drive head number=0<BR>01h: sector 
number=1<BR>02h: number of bytes per sector=2 ---&gt; 512B<BR>(pro Sharp má význam ještě 
1 ---&gt; 256B)<BR>01h: end of track sector number=1<BR>(pro čtení jediného sektoru musí mít 
hodnotu<BR>jako parametr sector number - při čtení v non<BR>DMA režimu)<BR>1Bh: 
intersector gap length=1Bh<BR>(pro Sharp má význam ještě 20h, stopa 16x256B)<BR>Jednotlivé 
bajty jsem zprvu posílal sólo<BR>(měření sondou, čtení statusu po každém bajtu),<BR>když se 
RETy nahradí NOPy, proběhne celá<BR>sekvence najednou s výpisem odesílaných bajtů<BR>
(výpis akumulátoru zajistí potřebné prodlevy)</P>  
<P>1080h: pošle řadiči poslední bajt příkazu<BR>read data<BR>ffh: data length (doporučená 
hodnota pro<BR>velikost sektoru 256 a 512B)<BR>a vykoná čtení 512ti bajtů 1. sektoru 0. 
stopy<BR>Čeká na hodnotu statusu F0h:<BR>request for master bit 7=1<BR>data direction bit 
6=1<BR>non DMA execution bit 5=1<BR>command in progress bit 4=1</P>  
<P>Není-li disketa v mechanice nebo čtení<BR>nezapočne, rutina se sekne - ošetření 
mezních<BR>stavů patří do O.S., při testech mě to<BR>nezajímá.</P>  
<P>Jak se choval úspěšný DP8473V, jak jsem postupoval</P>  
<P>1) vložení diskety do mechaniky - zděšení: točí<BR>se motor bez selektu (po Hw resetu!!!)
<BR>2)*G1008 (vypne motor, deselekt, Sw reset),<BR>pauza na čaj<BR>3)*G1000 (rozjede 
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mechaniku)<BR>4)*G1010 (vypíše 80h: čeká na příkaz)<BR>5)*G1040 .. G1078 (odešle bajty 
příkazu řadiče,<BR>průběžné čtení statusu oznamuje 90h: příkaz probíhá)<BR>6)*G1080 (vrátil 
se na prompt monitoru, malá prodleva;<BR>zjistil jsem, že výchozí nastavení určená 
příkazem<BR>specify jsou ta nejpomalejší: seek, motor on/off)<BR>7)*G1010 (status hlásí D0h, 
bit non DMA v nule<BR>oznamuje přechod na výsledkovou fázi)<BR>8)*G1018 (čtení 
výsledkových bajtů, s i bez<BR>prokládání čtením statusu: D0h):<BR>40h: abnormal termination 
of command<BR>80h: end of track bit=1<BR>00h: OK<BR>00h: track=0<BR>00h: 
head=0<BR>01h: sector=1<BR>02h: bytes/sector=2 tj. 512B<BR>9)*G1010 (vypíše 80h: čeká na 
příkaz)<BR>10)*G1008 (vypne motor, deselekt, Sw reset)</P>  
<P>Od adresy 2000h je v paměti správně načtený sektor<BR>(z čistého formátu 720ky v PC, 
ověřeno diskeditem).<BR>Střídal jsem dvě diskety pořád dokola, bez chyby,<BR>ta druhá měla 
tentýž sektor popsaný vyjmenovanými<BR>slovy jazyka českého (velká ASCII písmena se 
dají<BR>ověřit v monitoru i v diskeditu v PC). Po 50ti<BR>cyklech jsem toho nechal.</P>  
<P>Poznatky<BR>je-li po "*G1000" odeslán příkaz specify, prodleva<BR>při čtení sektoru je 
minimální<BR>hodnota 40h ve výsledkové fázi je OK, nativní<BR>režim řadiče je DMA, konec 
čtení dat je signalizován<BR>pinem TC=HIGH, tento je zde neaktivní a přenos<BR>je zakončen 
tím, že je vhodně nastaven bajt<BR>"end of track sector number" v příkazu read data</P>  
<P>manuál DP8473 str. 16 odst. 2:<BR>"In DMA mode the Read Data command continues to 
read<BR>until the TC pin is set. This means that the DMA controller<BR>should be programmed 
to transfer the correct number of<BR>bytes. TC could be controlled by the mP and be 
asserted<BR>when enough bytes are received. An alternative to these<BR>methods of stopping 
the Read Data command is to program<BR>the End of Track Sector Number to be the last sector 
number<BR>that needs to be read. The controller will stop reading<BR>the disk with an error 
indicating that it tried to access a<BR>sector number beyond the end of the track."</P>  
<P>manuál k DP8473 taky jediný zmiňuje metodu dotazování<BR>status registru (a ne spolupráci 
přes IRQ v non DMA režimu,<BR>tak non DMA režim chápou všichni ostatní brouci)<BR>str. 13 
ostavec Software polling:<BR>"If the non-DMA mode is selected and interrupts are 
not<BR>suitable, the mP can poll the Main Status Register during the<BR>Execution Phase to 
determine when a byte is ready to be<BR>transferred. In the non-DMA mode, bit 7 of the Main 
Status<BR>Register reflects the state of the interrupt pin. Otherwise,<BR>the data transfer is 
similar to the Interrupt Mode described<BR>above."</P>  
<P><BR>Odlišnosti u DP8473N DIP48</P>  
<P>Výše uvedený postup nezabral, proto jsem si dočasně upravil<BR>podprogram čtení 
sektoru:<BR>108A:<BR>CALL 03C3h<BR>DJNZ 108A<BR>RET<BR>Poté, co se odešle 
poslední bajt příkazu read data<BR>se 256x přečte status a skončí.</P>  
<P>Co načetl: samé 10h tj. příkaz probíhá, non DMA=no<BR>Dodatečný status vypsal D0h tj. 
zahájení čtení výsledků<BR>a bajty z portu F5 určily:<BR>nedokončený příkaz<BR>"data 
utekla".</P>  
<P>Po rozjetí mechaniky proto MUSÍ následovat příkaz specify,<BR>status po zahájení příkazu 
read data ohlásí:<BR>10h (jedinkrát) příkaz probíhá<BR>30h (mockrát) příkaz probíhá, non DMA 
execution<BR>F0h (cca 20x) příkaz probíhá, non DMA, čti bajt<BR>D0h (ve fázi result neustále 
do doby načtení výsledků<BR>z portu F5).</P>  
<P>Tuto rutinu uplatňuju i u všech ostatních brouků,<BR>zatím se nedaří přečíst stav F0h po 
zadání read data.</P>  
<P>Po Hw resetu nebo při pokusu načíst 1.44MB disketu<BR>se čtecí rutina seká, takže 
komplexní řešení pro (nejen)<BR>DP8473 je:<BR>po rozjetí mechaniky aplikovat příkaz 
specify,<BR>poslat na port F7h hodnotu 02h (data rate 250kbit/s),<BR>zadat příkaz read data. Pak 
chodily všechny tři<BR>DP8473x.<BR>Myslím, že se Zilogem &gt;6MHz by prošlo sw 
čtení<BR>sektoru i na 1.44MB disketě :-))))</P>  
<P>PDF manuál DP8473 je na:<BR><A href="http://www.mz-800.xf.cz/files/tech/dp8473.pdf" 
target="1">http://www.mz-800.xf.cz/files/tech/dp8473.pdf</A></P>  
<P>Co jsem nestihl, příště.</P>  
<P>Petr de Zviqov<BR></P><pre></pre><p><br>--- <br>  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: <a 
href="http://mobil.idnes.cz/katalog.asp" target="1">http://mobil.idnes.cz/katalog.asp</a>  
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---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp  

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp No 
virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 21. března 2006 9:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Řadič FDD s brouky z PC - první vlaštovka

25.10.2009

Všechno je funkční, podrobnosti budou následovat. 

Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.aspNo virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 20. března 2006 11:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Jak na 720ku v Sharpovi

25.10.2009

Nechtějí vám fungovat diskety 720KB pro přenos 
PC -> Sharp? 
 
Řešení: 
formátujte ji v PC (otestuje bezchybnost diskety) 
v příkazovém řádku DOSu takto: 
 
format a: /f:720 /u 
 
Nezapomeňte zalepit detekční políčko na disketě 
vhodnou etiketou (izolepou). 
Pozor! Nejedná se o to, které slouží k aktivaci 
ochrany proti zápisu! 
 
Pak by měl program CPDWRITE úspěšně převést 
image diskety na pravé médium a mělo by 
to jít spustit v Sharpovi. 
V emulátoru by měly dříve publikované soubory 
.DSK chodit ihned. 
 
Pokud vám to nejde, je chyba buď: 
-v disketě 
-v řadiči 
-v mechanice 
 
Problémy hlásil Jan Havel, už je to OK? 
 
Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.aspNo virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 22. března 2006 10:23
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Podrobnosti o funkčním FDC s DP8473
Přílohy: Testovaci_podprogramy.jpg

25.10.2009

 
Co jsem měl k dispozici pro testy 

 
Celkem 12 řadičů na bázi 8272, z toho: 

1x s DP8473V (National, PLCC52) 
2x s DP8473N (National, DIP48) 

2x s uPD765A (NEC, přímý ekvivalent 8272) 
2x s UM8388 (UMC, zaměřen jen na PC, DIP48) 
1x s UM8397 (UMC, do PC XT, DIP48) 
3x s GM82C765A (Goldstar, totéž co WD37C65B) 
1x s WD37C65B (Western, totéž co Goldstar) 

Pak mám nějaké vypájené UMC a 37C65 
(od WD a SMC, PLCC44). 

 
Jak jsem testoval 

Mechaniku 3.5" jsem napájel z externího 
zdroje z PC, standardní "PC kšandou" 
jsem ji připojil do příslušného řadiče 
a ten připojil do Sharpa mým udělátkem 
"Sharp to ISA" (kritizovaným MUDr. Punťou). 
Připravil jsem si v monitoru pár primitivních 
podprogramů: 

1000h: 
LD,14h 
OUT (F2h),A 
RET 

1008h: 
LD,00h 
OUT (F2h),A 
RET 

1010h: 
IN A,(F4h) 
CAll 03C3h 
RET 

1018h: 
IN A,(F5h) 
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CAll 03C3h 
RET 

1020h: 
LD,03h 
OUT (F5h),A 
RET 

1028h: 
LD,A0h 
OUT (F5h),A 
RET 

 
1030h: 
LD,01h 
OUT (F5h),A 
RET 

1040h: 
LD,46h 
OUT (F5h),A 
RET 
CAll 03C3h 

1048h: 
LD,00h 
OUT (F5h),A 
RET 
CAll 03C3h 

1050h: 
LD,00h 
OUT (F5h),A 
RET 
CAll 03C3h 

1058h: 
LD,00h 
OUT (F5h),A 
RET 
CAll 03C3h 

1060h: 
LD,01h 
OUT (F5h),A 
RET 
CAll 03C3h 

1068h: 
LD,02h 
OUT (F5h),A 
RET 
CAll 03C3h 
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1070h: 
LD,01h 
OUT (F5h),A 
RET 
CAll 03C3h 

1078h: 
LD,01h 
OUT (F5h),A 
RET 
CAll 03C3h 

1080h: 
LD HL,2000h 
LD BC,0F5h 
LD A,FFh 
OUT (F5h),A 
108Ah: 
IN A,(F4h) 
CP F0h 
JP NZ,108Ah 
INI 
JP NZ,108Ah 
1096h: 
IN A,(F4h) 
CP F0h 
JP NZ,108Ah 
INI 
JP NZ,108Ah 
RET 

1000h: vybere mechaniku A:, zapne motor, 
deaktivuje softwarový reset řadiče, 
zakazuje DMA piny 
1008: provede deselekt mechaniky, vypne 
motor, drží řadič v softwarovém resetu 
1010: přečte hodnotu z portu F4h 
(main status register) 
1018: přečte hodnotu z portu F5h 
(data register, má význam při výsledkové 
fázi příkazu čtení dat) 
1020h-1030h: pošle řadiči příkaz specify: 
03h: kód příkazu 
A0h: krokování 6ms, prodleva - motor off 0ms 
01h: prodleva - motor on 0ms, non DMA mode!!! 
(Tady je v manuálu GM82C765 chyba, v přehledu 
příkazu na str. 27 je v tabulce určené pro 
bit non DMA nějaký morseovkový paskvil a 
v podrobném popisu příkazu na str. 35-36 
není ani zmínka) 
Vhodnou změnou v instrukcích LD A, xxh 
zde lze vykonat příkazy seek a recalibrate 
(a tím ověřit vykonání specify), recalibrate 
se ovšem posílá jen dvěma bajty, je-li hlava 
na 80. stopě, musí se opakovat (pozůstatek 
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z jednotek 8" se 77 stopami) 
U! DP8473 drží hodnoty nastavené příkazem 
specify i po Hw/Sw resetu 
1040h-1078h: pošle řadiči příkaz read data: 
46h: multitrack, skip sektor=no; MFM=yes 
00h: implied seek=no; head, drive=0 
00h: track=0 
00h: drive head number=0 
01h: sector number=1 
02h: number of bytes per sector=2 ---> 512B 
(pro Sharp má význam ještě 1 ---> 256B) 
01h: end of track sector number=1 
(pro čtení jediného sektoru musí mít hodnotu 
jako parametr sector number - při čtení v non 
DMA režimu) 
1Bh: intersector gap length=1Bh 
(pro Sharp má význam ještě 20h, stopa 16x256B) 
Jednotlivé bajty jsem zprvu posílal sólo 
(měření sondou, čtení statusu po každém bajtu), 
když se RETy nahradí NOPy, proběhne celá 
sekvence najednou s výpisem odesílaných bajtů 
(výpis akumulátoru zajistí potřebné prodlevy) 

1080h: pošle řadiči poslední bajt příkazu 
read data 
ffh: data length (doporučená hodnota pro 
velikost sektoru 256 a 512B) 
a vykoná čtení 512ti bajtů 1. sektoru 0. stopy 
Čeká na hodnotu statusu F0h: 
request for master bit 7=1 
data direction bit 6=1 
non DMA execution bit 5=1 
command in progress bit 4=1 

Není-li disketa v mechanice nebo čtení 
nezapočne, rutina se sekne - ošetření mezních 
stavů patří do O.S., při testech mě to 
nezajímá. 

Jak se choval úspěšný DP8473V, jak jsem postupoval 

1) vložení diskety do mechaniky - zděšení: točí 
se motor bez selektu (po Hw resetu!!!) 
2)*G1008 (vypne motor, deselekt, Sw reset), 
pauza na čaj 
3)*G1000 (rozjede mechaniku) 
4)*G1010 (vypíše 80h: čeká na příkaz) 
5)*G1040 .. G1078 (odešle bajty příkazu řadiče, 
průběžné čtení statusu oznamuje 90h: příkaz probíhá) 
6)*G1080 (vrátil se na prompt monitoru, malá prodleva; 
zjistil jsem, že výchozí nastavení určená příkazem 
specify jsou ta nejpomalejší: seek, motor on/off) 
7)*G1010 (status hlásí D0h, bit non DMA v nule 
oznamuje přechod na výsledkovou fázi) 

25.10.2009



8)*G1018 (čtení výsledkových bajtů, s i bez 
prokládání čtením statusu: D0h): 
40h: abnormal termination of command 
80h: end of track bit=1 
00h: OK 
00h: track=0 
00h: head=0 
01h: sector=1 
02h: bytes/sector=2 tj. 512B 
9)*G1010 (vypíše 80h: čeká na příkaz) 
10)*G1008 (vypne motor, deselekt, Sw reset) 

Od adresy 2000h je v paměti správně načtený sektor 
(z čistého formátu 720ky v PC, ověřeno diskeditem). 
Střídal jsem dvě diskety pořád dokola, bez chyby, 
ta druhá měla tentýž sektor popsaný vyjmenovanými 
slovy jazyka českého (velká ASCII písmena se dají 
ověřit v monitoru i v diskeditu v PC). Po 50ti 
cyklech jsem toho nechal. 

Poznatky 
je-li po "*G1000" odeslán příkaz specify, prodleva 
při čtení sektoru je minimální 
hodnota 40h ve výsledkové fázi je OK, nativní 
režim řadiče je DMA, konec čtení dat je signalizován 
pinem TC=HIGH, tento je zde neaktivní a přenos 
je zakončen tím, že je vhodně nastaven bajt 
"end of track sector number" v příkazu read data 

manuál DP8473 str. 16 odst. 2: 
"In DMA mode the Read Data command continues to read 
until the TC pin is set. This means that the DMA controller 
should be programmed to transfer the correct number of 
bytes. TC could be controlled by the mP and be asserted 
when enough bytes are received. An alternative to these 
methods of stopping the Read Data command is to program 
the End of Track Sector Number to be the last sector number 
that needs to be read. The controller will stop reading 
the disk with an error indicating that it tried to access a 
sector number beyond the end of the track." 

manuál k DP8473 taky jediný zmiňuje metodu dotazování 
status registru (a ne spolupráci přes IRQ v non DMA režimu, 
tak non DMA režim chápou všichni ostatní brouci) 
str. 13 ostavec Software polling: 
"If the non-DMA mode is selected and interrupts are not 
suitable, the mP can poll the Main Status Register during the 
Execution Phase to determine when a byte is ready to be 
transferred. In the non-DMA mode, bit 7 of the Main Status 
Register reflects the state of the interrupt pin. Otherwise, 
the data transfer is similar to the Interrupt Mode described 
above." 
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Odlišnosti u DP8473N DIP48 

Výše uvedený postup nezabral, proto jsem si dočasně upravil 
podprogram čtení sektoru: 
108A: 
CALL 03C3h 
DJNZ 108A 
RET 
Poté, co se odešle poslední bajt příkazu read data 
se 256x přečte status a skončí. 

Co načetl: samé 10h tj. příkaz probíhá, non DMA=no 
Dodatečný status vypsal D0h tj. zahájení čtení výsledků 
a bajty z portu F5 určily: 
nedokončený příkaz 
"data utekla". 

Po rozjetí mechaniky proto MUSÍ následovat příkaz specify, 
status po zahájení příkazu read data ohlásí: 
10h (jedinkrát) příkaz probíhá 
30h (mockrát) příkaz probíhá, non DMA execution 
F0h (cca 20x) příkaz probíhá, non DMA, čti bajt 
D0h (ve fázi result neustále do doby načtení výsledků 
z portu F5). 

Tuto rutinu uplatňuju i u všech ostatních brouků, 
zatím se nedaří přečíst stav F0h po zadání read data. 

Po Hw resetu nebo při pokusu načíst 1.44MB disketu 
se čtecí rutina seká, takže komplexní řešení pro (nejen) 
DP8473 je: 
po rozjetí mechaniky aplikovat příkaz specify, 
poslat na port F7h hodnotu 02h (data rate 250kbit/s), 
zadat příkaz read data. Pak chodily všechny tři 
DP8473x. 
Myslím, že se Zilogem >6MHz by prošlo sw čtení 
sektoru i na 1.44MB disketě :-)))) 

PDF manuál DP8473 je na: 
http://www.mz-800.xf.cz/files/tech/dp8473.pdf 

Co jsem nestihl, příště. 

Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 20. března 2006 11:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Jak na 720ku v Sharpovi

25.10.2009

Nejsem si tím na 100pro jistý, ale mám ten pocit že CPDWRITE před vlastním zápisem stopu ještě 
formátuje, takže teoreticky ani není nutné disketu formátovat. Vím že jsem takto bez potíží zapsal na PC 
disketu (samozřejmně s přelepeným HD okýnkem) např. i disketovou verzi hry Lemmings která má hesla 
k jednotlivým levelům zapsaná někde kolem 9-té stopy která je formátována na jiný počet sektorů než 
bývá běžné. Tímto musím znovu pět chválu na programy CPDREAD a CPDWRITE které jsou schopny 
načíst/zapsat mnoho nestandartních formátů a jsem moc rád, že jsem kdysi podporu formátu z těchto 
programů vpravil i do emulátoru. 
  
Zdeněk 
  
P.S.: Petrovi gratuluju k prvním výsledkům testování PC řadiče. Jen asi bude pěkná řehole zavést 
podporu těchto řadičů na MZ-800... osobně se ale stále přimlouvám (a při nejbližší příležitosti se na to i 
sám vrhnu) za podporu SD/MMC karet pro které jasně mluví jak jejich spolehlivost, nízké nátoky na 
připojení k jakémukoliv systému pomocí SPI sběrnice (žádná šílená kabeláž) a nakonec i jejich příznivá 
cena. 
  
----- Original Message -----  

From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Monday, March 20, 2006 11:08 AM 
Subject: Jak na 720ku v Sharpovi 
 
Nechtějí vám fungovat diskety 720KB pro přenos 
PC -> Sharp? 
 
Řešení: 
formátujte ji v PC (otestuje bezchybnost diskety) 
v příkazovém řádku DOSu takto: 
 
format a: /f:720 /u 
 
Nezapomeňte zalepit detekční políčko na disketě 
vhodnou etiketou (izolepou). 
Pozor! Nejedná se o to, které slouží k aktivaci 
ochrany proti zápisu! 
 
Pak by měl program CPDWRITE úspěšně převést 
image diskety na pravé médium a mělo by 
to jít spustit v Sharpovi. 
V emulátoru by měly dříve publikované soubory 
.DSK chodit ihned. 
 
Pokud vám to nejde, je chyba buď: 
-v disketě 
-v řadiči 
-v mechanice 
 
Problémy hlásil Jan Havel, už je to OK? 
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Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 20. března 2006 10:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Řadič FDD s brouky z PC - první vlaštovka
Přílohy: IBM_sektor_1of2.jpg
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Prohlédněte si přiložená fota. Je to začátek (konec) 
0. sektoru 0. stopy z PC diskety 720KB. Zatím 
nezveřejňuju detaily, neříkej hop .... 
Ale už mám otestovaný jeden obvod, který se 
Sharpem a ISA redukcí 100% funguje, na něj vsadím 
boty. V non DMA režimu, v zapojení s jediným 
dekodérem adresy. 
 
Pro zajímavost: abych přečetl bootovací záznam 
libovolného O.S. (P-CP/M, Lamač, Basic), musel 
jsem zadat HEAD=01h a celý sektor (256B) 
invertovat. 

Veškeré pokusy bych uzavřel tak do 14 dnů, pak 
bych přinesl detaily (už teď mi to leze na mozek, 
mám za sebou asi 6 dnů testů stylem: z práce 
k Sharpovi, večeře, pokračování asi do 0:30). 

Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 20. března 2006 10:56
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: 2. foto k "první vlaštovce" .-)))
Přílohy: IBM_sektor_2of2.jpg
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konec sektoru diskety 720KB 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 9. března 2006 13:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Foto "ISA bridž" s řadičem

25.10.2009

Mudrcu je hodne, ale jeste vice tech kteri dokazou znevazovat praci ostatnich. Nechci tu vyvolavat na 
konferenci zadne rozbroje, ani nikomu nechci upirat jeho nazor... Rad bych ale povedel ze obdivuju 
Petrovo snazeni o to ukazat, co vsechno je jeste mozne s pocitacem starym 20 let a preju mu v tomto 
pocinani hodne uspechu. Treba to konecne probudi par Sharpistu (vcetne me) k dalsi praci... 
  
Zdenek  

----- Original Message -----  
From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Thursday, March 09, 2006 1:20 PM 
Subject: Re: Foto "ISA bridž" s řadičem 
 
Hele, 

k cemu je to dobry, kdyz Ty si jen tak hrajes ???? 

Nabidni, ze to udelatko za poplatek, nabidnes vsem Sharparum, nebo uved jinou alternativu, 
jaky profit z toho maji mit ostatni. 

Mudrcu na Netu je hodne.  

S pozdravem 

MUDr. Josef Puta 

  

P.S. Je mi jasny, ze sklidim vlnu nevole, ale pravda je pravda.  

 
 
----- Původní zpráva -----  
Odesílatel: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) <judeware@volny.cz>  
Datum: Čtvrtek 9. března 2006, 12:52  
Předmět: Foto "ISA bridž" s řadičem  
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>  
 
<p>Foto č. 2<pre></pre><p><br>--- <br>  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: <a 
href="http://mobil.idnes.cz/katalog.asp" target="1">http://mobil.idnes.cz/katalog.asp</a>  

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 10. března 2006 8:21
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Reakce na příspěvky na téma "Sharp to ISA"
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U některých lidí začínám mít dojem, že neumí 
pořádně číst, já o voze, oni o koze. 

Mladému Aleši Lupuljevovi bych to i odpustil: 
kdyby sis pořádně přečetl dřívější příspěvky, 
pochopil bys, že se nejedná o žádné profi 
zařízení vhodné "k implementaci do Sharpa". 
Je to jen pomůcka pro hardwaristy - bastlíře, 
kteří mají chuť zkoušet připojovat ISA karty 
z PC. Výsledkem práce má být ZJIŠTĚNÍ, zda 
je možné v Sharpovi provozovat řadič floppy 
s brouky z PC. Důvody jsem popsal už mockrát 
(dosažitelnost obvodů z PC kontra WD279x). 
Proto jsem si vyrobil malou pomůcku. Zdálo 
se mi to vhodnější, než páčit UM8388 
z plošňáku a pak ho pájet na kšandu přímo 
(dají se zkoušet různé desky s různými brouky). 
Když to půjde (potřebuju tu programátorskou 
pomoc), začlením např. DP8473V PLCC52 
do multifukční rozšiřující desky pro dolní 
Sharp slot. Není problém udělat jeden návrh 
s floppy řadičem "PC based" a druhý "WD279x based". 
Ať si každý vybere. Ale to je ještě běh na 
dlouhou trať. Kdo je netrpělivý, může používatemulátor, netřeba láteřit, že se s HW nic neděje. 

  

  

Pro člověka, který se okázale honosí doktorským 
titulem a vypadá na imperialistického konzumenta: 

 
Kdysi někdo o Sharpovi publikoval větu: 
"... byl to počítač pro nadšence a ne pro konzumenty." 
A vo vo vo tom to je. Bavím se svým koníčkem, 
bastlením ("radioamatér 8mibitů"). Poznatky ze své 
činnosti sděluju na internetu, jako když si lidi 
kdysi dopisovali. Poslední popsaná pomůcka (význam 
viz výše) nebude sloužit k masové výrobě placeného 
produktu. Byl to návod právě pro ty bastlíře 
a prosba o pomoc při vývoji testovacího software. 
Nepovažuju se za "mudrce", ale věta hovořící 
o tom, jak na tom budou ostatní profitovat, ve mě 
vyvolává úsměv. Dělám všechno z dobré vůle a zadarmo, 
žádný konkrétní cíl neslibuju. Pokud budu úspěšný 
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s kombokartou, zveřejním podklady pro výrobu a dál 
je to na každém člověku osobně. V době mého 
studentského předlistopadového mládí byl ostudou 
každý, kdo neuměl vzít pájku do ruky a neměl aspoň 
trochu chuť dostat se za bariéru zvanou "stroják". 
Ti, kteří se cítí nejlépe v roli konzumentů, ! kteří 
čekají na finální podobu hardware, aby si pak mohli 
nahrát nový ADNIPOS a pařit hry z FD/CF/HDD, aniž 
by měli chuť trochu pomoci, by si měli hledat 
místo jinde (třeba u komerčních sraček typu PC). 

Vy ostatní to znáte: "Komu se to nelíbí, ať mi ...píííp....!" 

Ale abych nebyl toliko nasrán - Janu Havlovi a Falcenovi 
pošlu mailem slíbené vzorové diskové image s různými 
systémy pro Sharpa (Lamač CP/M, Sharp P-CP/M, disk Basic). 
Mám doma ovšem klasickou mechaniku TEAC FD55BR (360KB) a 
převod na 720KB třiapůlku mi dal trochu zabrat. Basic 
i P-CP/M akceptují pouze 320KB disketu (sektory 
16 x 256 bajtů x 40 stop x 2 strany). U těchto systémů 
provede patřičný formátovací program zápis jen 
do poloviny 720ky. Zbytek tvoří stopy formátované v PC 
(9 x 512 sektorů). Emulátor pak hlásí vadné sektory 
a CPDREAD mi při přenosu do PC graficky zobrazoval 
falešný vadný 17. sektor (256 bajtový) v místě, kde 
má PC 9. sektor (512 bajtový). Lamač projde bez chyby. 
Číslování stop je ale u každého systému odlišné, takže 
čtěním diskeditem se dají vidět docela zajímavé věci... 

Jedná se o soubory: 
flappy.dsk 
lamac_1.dsk 
lamac_2.dsk 
lamac_3.dsk 
mz-2z046.dsk 
p-cpm_1.dsk 
p-cpm_2.dsk 

flappy.dsk 
Je to taková perlička, po resetu Sharpa a floppy  
bootu naběhne hláška IPL is loading Flappy! Udělal 
jsem malý prográmek, který umístil Flappyho do sektoru 
technického zavaděče diskového systému (bylo to právě 
myšleno pro ty herní konzumenty, taková floppy 
"cartridge" s hrami, uživatel by si zvolil hru 
z malého menu, ta by se natáhla, odehrála, pak RESET 
a znovu, další hra; jako u kazety, ale rychleji, zůstalo 
jen u návrhu). Možná bych někde vyštrachal i ten 
program, který to z kazety převedl na disketu .... 

 
lamac_1.dsk (testovací Lamač) 
Je to jen holý klasický Lamač CP/M s podporou ramdisku 
do 512KB. Jedinou odlišností oproti originálu je 
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úprava řízení krokování hlavy. Jirka totiž do systému 
zabudoval schopnost třímilisekundového kroku. Toto 
dokáže využít pouze mechanika 3.5". Kdo ji ale tenkrát 
měl? Já si jel do Mnichova v jednadevadesátém pro můj 
Teac, který mě přišel na 180DM. Mechanika 3.5" 
stála tenkrát asi 5000Kčs. To obé byly v té době hrozné 
peníze (dnes jsem rád, pět a čtvrtka mi přijde daleko 
spolehlivější, diskety taktéž). Krok 3ms dociluje 
Lamačův systém tím, že po zadáním příkazu STEP počká 
ony 3ms a pak pošle řadiči příkaz FORCE INTERRUPT. 
Můj Teac ale vydával takové pazvuky, že jsem se obával 
o jeho životnost. Proto jsem v systému (a nízkoúrovňových 
utilitách FORMAT.COM, COPYSYS.COM, COPYDISK.COM) provedl 
drobné korekce. Krokování je 6ms natvrdo, zvuky zní 
čistě a 3.5ka chodí taky svižně. Nastavení pomocíprogramu SETUP.COM (neplést s univerzálním 
názvem z PC!) 
nemá na krokování vliv. 

 
lamac_2.dsk 
Disketa s výše popsaným Lamačem a programy: 
ARC.COM ... komprimace souborů 
AREM.MZF ... assembler Z-80 
CLS.COM ... externí příkaz CP/M, smazání konzoly 
CM.COM ... manažer kazetových souborů MZF 
COPYDISK ... kopírování diskety po stopách 
COPYSYS ... kopírování technického zavaděče a stop s Lamačem 
CPM.COM ... manažer ve stylu Norton Commander pro DOS 
CPM.MNU ... definice spouštěcí nabídky pro CPM.COM 
DEFKEY ... definice řetězce na funkčních klávesách F1-F10 
DISKDEF ... definice parametrů Lamačovské diskety 
FORMAT ... inicializace diskety (dle voleb SETUPu a DISKDEFu) 
INTERCOP.MZF ... multifunkční kopírovací program od Marka Šmihly 
KEYB.COM ... přepínač klávesnice normální/česká KOI8 
KOITOASC.COM ... nějaký konvertor (přesné použití neznám) 
MLOAD.COM ... přenos z kazety (konkrétní použití neznám) 
MSAVE.COM ... přenos na kazetu (konkrétní použití neznám) 
MZCONV.COM ... konvertor .MZF -> .COM aj. 
P.CO! M ... POWER, nízkoúrovňový manažer (manuál mám) 
RAMDISK.COM ... data na ramdisku zůstanou i po RESETu 
REFM-DOS ... přenos souborů z/na PC disketu 
SETUP ... konfigurace systému (ukládá se na disketu) 
SUBMIT ... dávkové zpracování souborů jako .BAT v DOSu 
T-ZX ... konvertor ZX kazeta <-> CP/M (asi, nemám vyzkoušeno) 
TAPE ... přenos diskových souborů na kazetu (formát CP/M) 
TC.COM ... Turbo Copy, druhý bezvadný kazetový kopírák 
TIME.COM ... nastavení času (funguje do RESETu) 
VCCP.COM ... "okénkový" manažer z P-CP/M 

 
lamac_3.dsk 
Disketa s Lamačem a programem FOREIGN.COM 
Tento si natáhne datový soubor FOREIGN.OVR na ramdisk 
(minimálně 256KB), naskočí hi-fi tape deck a přehrává 
samplovanou hudbu Foreign Affair - Mike Oldfield. 
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Na pravém Sharpu to zní docela slušně - zvukově, hudebně 
je to komerční slabota. V emulátoru to lehce pokulhává 
(myslím, že i pravý Sharp se pěkně zapotí). 

 
mz-2z046.dsk 
Diskový Basic (neumí CMT:) s utilitami a programy: 
Trans ... konvertor CMT: <-> FD1: <-> FD2: 
Diskedit ... nízkoúrovňový diskový editor (jen pro Basic) 
Format/Copy ... formátuje disketu, kopie po stopách, boot copy 

vícedílné programy původem z CMT: (vlastně všechny): 
Opening 800 (originální kazetové demo) 
Apollo (český původ) 
Fantasy (érotická kreace ze Spektra) 
Mog mog (od tvůrce Flappyho) 

další jednoduché hry, testíky, grafické blbinky, hudba, 
ale i matematika, geometrie, zeměpis a CAD 
(něco z toho je má vlastní produkce, některé jsou nedokončené) 
vyzdvihuju klasickou zeď Walls (český původ, angažovaná) 

Některé náročné programy s hudbou pod přerušením mají problémy 
v emulátoru s plynulostí běhu (program v programu a ještě 
se Sharp "multitaskingem", není divu). 
Vícedílné programy můžou dělat problémy po ukončení 
těm dalším, vše řeší sekvence příkazů: 
INIT"CRT:M1" 
LIMIT MAX 
NEW ON 

 
p-cpm_1.dsk 
Sharp P-CP/M 320KB s programy přesně podle 
originální dokumentace k P-CP/M. Autorun spouští VCCP 
(ten v LAMAČOVI neumí předat řízení COMovému souboru). 
Zde to jde a dokonce se po ukončení programu (např. SETUP) 
řízení vrací zpět VCCP. Lamač má ale podporu češtiny, 
disket 360KB a 720KB, proto se v Čechách rozšířil 
všeobecně (P-CP/M mám jen pro pořádek). 

 
p-cpm_2.dsk 
Sharp P-CP/M 320KB se soubory .DOK (textová 
dokumentace) čitelná ve VCCP, zde se text zalamuje 
podle okna. Popřípadě je čitelná po ukončení VCCP 
normálním příkazem TYPE SOUBOR.DOK s pozastavováním 
výpisu kombinací CTRL+S. Docela poučné (mám to od 
spotřebího družstva Jednota v Milevsku, kde byly 
Sharpy nasazeny v letech 1987-1991 jako profi 
kancelářské počítače s Robotrony 1715 se systémem 
Mikros - "východní RVHP" kopie CP/M 2.2). 

Soubory .dsk můžu poskytnout stejně jako dokumentaci 
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k POWERu AREMu a jiným věcem. 
O tom je konference, o Sharpovi, ne hašteření 
o pitomostech. Kdo sděluje ostatním své poznatky, 
nemusí být nutně murdc, který se frajeří, stejně jako 
není otrava ten, kdo se zabývá bastlením, ani 
ten kdo si jen hraje. Je to o komunikaci a toleranci. 

To je asi tak vše. 

Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.aspNo 
virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 9. března 2006 21:23
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Foto "ISA bridž" s řadičem

25.10.2009

Zdar, 

je to hezky, ale myslim, ze zrovna s FDC narazis jako ja. Delal jsem na radici s WD37C65 a 
moje puvodni predstava byla jako tvoje par dratu primo na ISA slot. Jinak v zipu 
(http://www.volny.cz/david.luftner/FDC37C65.zip) je i soubor ovladac.txt kde je zakladni 
programove vybaveni pro WD37C65 (jsou tam ale jine porty a navic jeden porty pro DMA viz 
nize). Moje konecne zapojeni myslim co do poctu obvodu je asi minimum co muze byt, navic 
tam neni zadna PROMka nebo GAL. 

Problemy (alespon s WD37C65 co je na ISA karte): 

1. Nepracuje v NonDMA rezimu (i kdyz je v manualu popsan) to znamena museji se pouzivat 
signaly pro DMA (TC, DMA, /DACK). 

2. Pro kontrolu zda je disketa READY pouziva preruseni. -> dalsi logika (nevim jak vy, ale ja uz 
jsem dlouho nenarazil na 3,5" mechaniku co ma vyveden signal READY, resim to tedy  74123 
ze signalu INDEX). 

David 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.aspNo virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 10. března 2006 8:36
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Reakce na příspěvky na téma "Sharp to ISA"

25.10.2009

O.K., přiznávám  že jsem si zprvu myslel, že to bude součástí Sharpa, nicméně v žádném případě 
jsem mou poznámkou nechtěl znevažovat kohokoli práci.  

S pozdravem  

Aleš Lupuljev 

  

 
 
------------ Původní zpráva ------------ 
Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) <judeware@volny.cz> 
Předmět: Reakce na příspěvky na téma "Sharp to ISA" 
Datum: 10.3.2006 08:27:47 
--------------------------------------------- 

 
U některých lidí začínám mít dojem, že neumí 
pořádně číst, já o voze, oni o koze. 

Mladému Aleši Lupuljevovi bych to i odpustil: 
kdyby sis pořádně přečetl dřívější příspěvky, 
pochopil bys, že se nejedná o žádné profi 
zařízení vhodné "k implementaci do Sharpa". 
Je to jen pomůcka pro hardwaristy - bastlíře, 
kteří mají chuť zkoušet připojovat ISA karty 
z PC. Výsledkem práce má být ZJIŠTĚNÍ, zda 
je možné v Sharpovi provozovat řadič floppy 
s brouky z PC. Důvody jsem popsal už mockrát 
(dosažitelnost obvodů z PC kontra WD279x). 
Proto jsem si vyrobil malou pomůcku. Zdálo 
se mi to vhodnější, než páčit UM8388 
z plošňáku a pak ho pájet na kšandu přímo 
(dají se zkoušet různé desky s různými brouky). 
Když to půjde (potřebuju tu programátorskou 
pomoc), začlením např. DP8473V PLCC52 
do multifukční rozšiřující desky pro dolní 
Sharp slot. Není problém udělat jeden návrh 
s floppy řadičem "PC based" a druhý "WD279x based". 
Ať si každý vybere. Ale to je ještě běh na 
dlouhou trať. Kdo je netrpělivý, může používatemulátor, netřeba láteřit, že se s HW nic neděje. 
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Pro člověka, který se okázale honosí doktorským 
titulem a vypadá na imperialistického konzumenta: 

 
Kdysi někdo o Sharpovi publikoval větu: 
"... byl to počítač pro nadšence a ne pro konzumenty." 
A vo vo vo tom to je. Bavím se svým koníčkem, 
bastlením ("radioamatér 8mibitů"). Poznatky ze své 
činnosti sděluju na internetu, jako když si lidi 
kdysi dopisovali. Poslední popsaná pomůcka (význam 
viz výše) nebude sloužit k masové výrobě placeného 
produktu. Byl to návod právě pro ty bastlíře 
a prosba o pomoc při vývoji testovacího software. 
Nepovažuju se za "mudrce", ale věta hovořící 
o tom, jak na tom budou ostatní profitovat, ve mě 
vyvolává úsměv. Dělám všechno z dobré vůle a zadarmo, 
žádný konkrétní cíl neslibuju. Pokud budu úspěšný 
s kombokartou, zveřejním podklady pro výrobu a dál 
je to na každém člověku osobně. V době mého 
studentského předlistopadového mládí byl ostudou 
každý, kdo neuměl vzít pájku do ruky a neměl aspoň 
trochu chuť dostat se za bariéru zvanou "stroják". 
Ti, kteří se cítí nejlépe v roli konzumentů, ! ! kteří 
čekají na finální podobu hardware, aby si pak mohli 
nahrát nový ADNIPOS a pařit hry z FD/CF/HDD, aniž 
by měli chuť trochu pomoci, by si měli hledat 
místo jinde (třeba u komerčních sraček typu PC). 

Vy ostatní to znáte: "Komu se to nelíbí, ať mi ...píííp....!" 

Ale abych nebyl toliko nasrán - Janu Havlovi a Falcenovi 
pošlu mailem slíbené vzorové diskové image s různými 
systémy pro Sharpa (Lamač CP/M, Sharp P-CP/M, disk Basic). 
Mám doma ovšem klasickou mechaniku TEAC FD55BR (360KB) a 
převod na 720KB třiapůlku mi dal trochu zabrat. Basic 
i P-CP/M akceptují pouze 320KB disketu (sektory 
16 x 256 bajtů x 40 stop x 2 strany). U těchto systémů 
provede patřičný formátovací program zápis jen 
do poloviny 720ky. Zbytek tvoří stopy formátované v PC 
(9 x 512 sektorů). Emulátor pak hlásí vadné sektory 
a CPDREAD mi při přenosu do PC graficky zobrazoval 
falešný vadný 17. sektor (256 bajtový) v místě, kde 
má PC 9. sektor (512 bajtový). Lamač projde bez chyby. 
Číslování stop je ale u každého systému odlišné, takže 
čtěním diskeditem se dají vidět docela zajímavé věci... 

Jedná se o soubory: 
flappy.dsk 
lamac_1.dsk 
lamac_2.dsk 
lamac_3.dsk 
mz-2z046.dsk 
p-cpm_1.dsk 
p-cpm_2.dsk 

25.10.2009



flappy.dsk 
Je to taková perlička, po resetu Sharpa a floppy  
bootu naběhne hláška IPL is loading Flappy! Udělal 
jsem malý prográmek, který umístil Flappyho do sektoru 
technického zavaděče diskového systému (bylo to právě 
myšleno pro ty herní konzumenty, taková floppy 
"cartridge" s hrami, uživatel by si zvolil hru 
z malého menu, ta by se natáhla, odehrála, pak RESET 
a znovu, další hra; jako u kazety, ale rychleji, zůstalo 
jen u návrhu). Možná bych někde vyštrachal i ten 
program, který to z kazety převedl na disketu .... 

 
lamac_1.dsk (testovací Lamač) 
Je to jen holý klasický Lamač CP/M s podporou ramdisku 
do 512KB. Jedinou odlišností oproti originálu je 
úprava řízení krokování hlavy. Jirka totiž do systému 
zabudoval schopnost třímilisekundového kroku. Toto 
dokáže využít pouze mechanika 3.5". Kdo ji ale tenkrát 
měl? Já si jel do Mnichova v jednadevadesátém pro můj 
Teac, který mě přišel na 180DM. Mechanika 3.5" 
stála tenkrát asi 5000Kčs. To obé byly v té době hrozné 
peníze (dnes jsem rád, pět a čtvrtka mi přijde daleko 
spolehlivější, diskety taktéž). Krok 3ms dociluje 
Lamačův systém tím, že po zadáním příkazu STEP počká 
ony 3ms a pak pošle řadiči příkaz FORCE INTERRUPT. 
Můj Teac ale vydával takové pazvuky, že jsem se obával 
o jeho životnost. Proto jsem v systému (a nízkoúrovňových 
utilitách FORMAT.COM, COPYSYS.COM, COPYDISK.COM) provedl 
drobné korekce. Krokování je 6ms natvrdo, zvuky zní 
čistě a 3.5ka chodí taky svižně. Nastavení pomocíprogramu SETUP.COM (neplést s univerzálním 
názvem z PC!) 
nemá na krokování vliv. 

 
lamac_2.dsk 
Disketa s výše popsaným Lamačem a programy: 
ARC.COM ... komprimace souborů 
AREM.MZF ... assembler Z-80 
CLS.COM ... externí příkaz CP/M, smazání konzoly 
CM.COM ... manažer kazetových souborů MZF 
COPYDISK ... kopírování diskety po stopách 
COPYSYS ... kopírování technického zavaděče a stop s Lamačem 
CPM.COM ... manažer ve stylu Norton Commander pro DOS 
CPM.MNU ... definice spouštěcí nabídky pro CPM.COM 
DEFKEY ... definice řetězce na funkčních klávesách F1-F10 
DISKDEF ... definice parametrů Lamačovské diskety 
FORMAT ... inicializace diskety (dle voleb SETUPu a DISKDEFu) 
INTERCOP.MZF ... multifunkční kopírovací program od Marka Šmihly 
KEYB.COM ... přepínač klávesnice normální/česká KOI8 
KOITOASC.COM ... nějaký konvertor (přesné použití neznám) 
MLOAD.COM ... přenos z kazety (konkrétní použití neznám) 
MSAVE.COM ... přenos na kazetu (konkrétní použití neznám) 
MZCONV.COM ... konvertor .MZF -> .COM aj. 
P.CO! ! M ... POWER, nízkoúrovňový manažer (manuál mám) 
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RAMDISK.COM ... data na ramdisku zůstanou i po RESETu 
REFM-DOS ... přenos souborů z/na PC disketu 
SETUP ... konfigurace systému (ukládá se na disketu) 
SUBMIT ... dávkové zpracování souborů jako .BAT v DOSu 
T-ZX ... konvertor ZX kazeta <-> CP/M (asi, nemám vyzkoušeno) 
TAPE ... přenos diskových souborů na kazetu (formát CP/M) 
TC.COM ... Turbo Copy, druhý bezvadný kazetový kopírák 
TIME.COM ... nastavení času (funguje do RESETu) 
VCCP.COM ... "okénkový" manažer z P-CP/M 

 
lamac_3.dsk 
Disketa s Lamačem a programem FOREIGN.COM 
Tento si natáhne datový soubor FOREIGN.OVR na ramdisk 
(minimálně 256KB), naskočí hi-fi tape deck a přehrává 
samplovanou hudbu Foreign Affair - Mike Oldfield. 
Na pravém Sharpu to zní docela slušně - zvukově, hudebně 
je to komerční slabota. V emulátoru to lehce pokulhává 
(myslím, že i pravý Sharp se pěkně zapotí). 

 
mz-2z046.dsk 
Diskový Basic (neumí CMT:) s utilitami a programy: 
Trans ... konvertor CMT: <-> FD1: <-> FD2: 
Diskedit ... nízkoúrovňový diskový editor (jen pro Basic) 
Format/Copy ... formátuje disketu, kopie po stopách, boot copy 

vícedílné programy původem z CMT: (vlastně všechny): 
Opening 800 (originální kazetové demo) 
Apollo (český původ) 
Fantasy (érotická kreace ze Spektra) 
Mog mog (od tvůrce Flappyho) 

další jednoduché hry, testíky, grafické blbinky, hudba, 
ale i matematika, geometrie, zeměpis a CAD 
(něco z toho je má vlastní produkce, některé jsou nedokončené) 
vyzdvihuju klasickou zeď Walls (český původ, angažovaná) 

Některé náročné programy s hudbou pod přerušením mají problémy 
v emulátoru s plynulostí běhu (program v programu a ještě 
se Sharp "multitaskingem", není divu). 
Vícedílné programy můžou dělat problémy po ukončení 
těm dalším, vše řeší sekvence příkazů: 
INIT"CRT:M1" 
LIMIT MAX 
NEW ON 

 
p-cpm_1.dsk 
Sharp P-CP/M 320KB s programy přesně podle 
originální dokumentace k P-CP/M. Autorun spouští VCCP 
(ten v LAMAČOVI neumí předat řízení COMovému souboru). 
Zde to jde a dokonce se po ukončení programu (např. SETUP) 
řízení vrací zpět VCCP. Lamač má ale podporu češtiny, 
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disket 360KB a 720KB, proto se v Čechách rozšířil 
všeobecně (P-CP/M mám jen pro pořádek). 

 
p-cpm_2.dsk 
Sharp P-CP/M 320KB se soubory .DOK (textová 
dokumentace) čitelná ve VCCP, zde se text zalamuje 
podle okna. Popřípadě je čitelná po ukončení VCCP 
normálním příkazem TYPE SOUBOR.DOK s pozastavováním 
výpisu kombinací CTRL+S. Docela poučné (mám to od 
spotřebího družstva Jednota v Milevsku, kde byly 
Sharpy nasazeny v letech 1987-1991 jako profi 
kancelářské počítače s Robotrony 1715 se systémem 
Mikros - "východní RVHP" kopie CP/M 2.2). 

Soubory .dsk můžu poskytnout stejně jako dokumentaci 
k POWERu AREMu a jiným věcem. 
O tom je konference, o Sharpovi, ne hašteření 
o pitomostech. Kdo sděluje ostatním své poznatky, 
nemusí být nutně murdc, který se frajeří, stejně jako 
není otrava ten, kdo se zabývá bastlením, ani 
ten kdo si jen hraje. Je to o komunikaci a toleranci. 

To je asi tak vše. 

Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 9. března 2006 13:20
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Foto "ISA bridž" s řadičem

25.10.2009

Hele, 

k cemu je to dobry, kdyz Ty si jen tak hrajes ???? 

Nabidni, ze to udelatko za poplatek, nabidnes vsem Sharparum, nebo uved jinou alternativu, jaky 
profit z toho maji mit ostatni. 

Mudrcu na Netu je hodne.  

S pozdravem 

MUDr. Josef Puta 

  

P.S. Je mi jasny, ze sklidim vlnu nevole, ale pravda je pravda.  

 
 
----- Původní zpráva -----  
Odesílatel: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) <judeware@volny.cz>  
Datum: Čtvrtek 9. března 2006, 12:52  
Předmět: Foto "ISA bridž" s řadičem  
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>  
 
<p>Foto č. 2<pre></pre><p><br>--- <br>  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: <a 
href="http://mobil.idnes.cz/katalog.asp" target="1">http://mobil.idnes.cz/katalog.asp</a>  

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 9. března 2006 13:36
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Foto "ISA bridž" s řadičem

25.10.2009

Hezke MONSTRUM, preju uspesnou implementaci do SHARPA. 

S pozdravem 

Ales Lupuljev 

  

 
 
------------ Původní zpráva ------------ 
Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) <judeware@volny.cz> 
Předmět: Foto "ISA bridž" s řadičem 
Datum: 09.3.2006 12:52:46 
--------------------------------------------- 

Foto č. 2 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp  
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 9. března 2006 12:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Foto "ISA bridž" s řadičem
Přílohy: Sharp_to_ISA_FDC.jpg

25.10.2009

Foto č. 2 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 9. března 2006 12:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Sharp slot to ISA bridge úspěšně vyzkoušen
Přílohy: Sharp_to_ISA_bridge.jpg
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Již dříve jsem avizoval možnost použití 
obvodů z PC pro realizaci řadiče floppy 
za předpokladu totálního vymření obvodů 
WD279x na trhu s elektrosoučástkami. 
Řešení pro testery je na přiložené fotce. 
Konektor 50 pinů s kusem kabelu je 
z dodávky SCSI řadiče (nevyužit), ISA 
slot jsem preparoval ze 486kové desky 
během olympijského finále v hokeji. 

Stačí propojit 1:1 tyto piny: 
D0-D7 
A0-A7 
RESET 
GND 
+5V 

Signály ISA /IOW a /IOR získáme 
ze Sharpáckých /IORQ, /WR a /RD, 
stačí dva logické členy OR: 
ISA /IOW=/IORQ+/WR 
ISA /IOR=/IORQ+/RD 

Signál ISA AEN=GND 
Signály ISA A8, A9=HIGH trvale 

I/O adresy PC 3F0-3F7 se tím 
zredukují na F0-F7, což koliduje 
s obvody Sharpa [zápis na (3)F2 - 
"drive kontrol register" u řadiče 
s brouky DP8473 nebo WD37C65 pak 
sice roztočí disketu, ale začne 
taky hrát reprák (zápis na PSG)]. 

Dá se to vyřešit vhodným převekslováním 
adresních vodičů, ale u mé testované 
desky s UM8388 to není potřeba, 
má jumper "drive group select" a dá 
se tím přepnout na rozsah adres 370-377 
(70-77 u Sharpa je volné - pro testy). 

Úspěšně mi chodil: 
selekt mechaniky 
spuštění motoru 
pohyb hlavičkou sem a tam (seek) 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz


Potřeboval bych ale pomoc bystrého 
programátora, hodil by se malý prográmek, 
který by přečetl obsah např. 0. stopy, 
0. strany, 1.sektor z PC diskety 720KB 
a uložil by jej např. od 1200H. Pro 
tyto účely to stačí (já bych to studoval 
a psal dlouho). Pomožte, sám na to 
nestačím, teď smolím lidem slíbené 
diskové image s vzorovým Basicem, Lamačem, 
P-CP/M a překvapeními. 

Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 2. března 2006 11:05
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Polotovar k ke zkoušení ISA karet v PC
Přílohy: sestava_pro_testy_Sharp-ISA_FDD.jpg

25.10.2009

Pohleďte na přiložené foto. Stačí tři předměty: 
SCSI kabel s 50ti vodiči 
vypreparovaný ISA slot 
karta ISA (zde HDD/FDD s UMC8388) 

Je to nejjednodušší způsob, jak v Sharpovi 
zkoušet funkčnost řadičů FDD určených 
původně pro PC (není třeba vyjímat hlavní čip 
z desky a pájet pin po pinu). 
50ti pinový "SCSI" konektor patří do konektoru 
na základní desce Sharpa, dle tabulek zapojení 
Sharp slotu a ISA slotu přijdou vhodně připojit 
datové vodiče + reset (1:1), adresní vodiče 
(vhodně upravit pro volné adresy D8-DFh, 
PC FDC má 3F0-3F7). Signály IOW, IOR 
sběrnice ISA získáme ze signálů IORQ, WR, RD 
procesoru Z80 pomocí svou členů 74LS32. 
No a pak je možné testovat a ladit až do omrzení 
(do skončení letošní zimy :-)))) 

Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 28. února 2006 15:24
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Adresy s možností koupě WD279x (hlavně 2791)

25.10.2009

Výběr z těch ověřených: 

http://www.hkinventory.com/public/OfferInventResult.asp?
Order=1&pnums=WD2791&crit1=&crit2=&category=&product=&keywords=&words=3&country=&postdate=&brand=&crit3=&crit4=0&datecode

http://www.hqew.com/en/buyer/inventory/search.asp?
keyword=WD2791&sltType=IC&imageField.x=68&imageField.y=17 

http://www.netcomponents.com/results.htm?t=f&r=1&d=1&pn1=WD2791 

http://www.newyorksemi.com/index_cpage030235_en.phtml 

http://38.232.69.238/torrance/default_login_anon_verify.asp 
;classic-ic.com 

http://www.icgrid.net/icgrid/rfq/pages/pages/page04645.asp 

http://www.ic37.com/PartList/W/PartList13309-W.htm 

http://www.cmbcomponents.net/search.asp?part=SAB2791&btnleftnav=Search 

http://electronicpool.de/en/list/suche.php?bezeichnung=WD2791 

http://cgi.ebay.com/602793-2793-TMS2793-TMS2793NL-WD2793-FDC-IC-
MSX_W0QQitemZ7564710526QQcategoryZ4663QQtcZphotoQQcmdZViewItem 

http://www.icelect.com/focusparts/TI-148mfg.htm 

http://nowcomponents.com/item1/page.cfm/3485 

http://www.usbid.com/catalog7/page.cfm/28034 

http://www.1sourcecomponents.com/search/search.htm 

http://www.beltel.it/bel/isal/hi1i2l/hilespellfilaazu.html 

http://www.doom.com/WD%202791 

http://www.jkelect.com/inventory-2-1133.htm 

http://www.ic-town.com/item1/page.cfm/10923 

http://www.stuutenbruin.com/zoeken/search.php?
zoom_query=WD2791&zoom_per_page=10&zoom_and=0&zoom_sort=0 

http://www.legendny.com/semiconductor/parts68.html 
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http://www.legendny.com/semiconductor/parts68.html


http://www.ambikamicrodevice.com/ 

http://www.best-electronics-ca.com/custom-i.htm 

http://www.semirim.com/main/services/etrade/inventory/search.cgi 
; nějaký ting ťong, ale vyhledat se dá WD2791 i WD1773 

http://accordtech.com/parts3.php?user=accordt&base=WD2793&B1=Submit 
; mají WD2793 i WD2791 i SAB2791 i SAB2793 i TMS2793 i FDC9793 

http://www.hobid.com/bin/sep.php 
; mají WD2793 i WD2791 

http://www.dialelec.com/806.html 

http://www.digitecindustrial.com/CIRCUITS.html 

http://www.n-tronics.com/ntronicsICpage6.htm 

http://www.vtu.sk/web/Prebytok/Material/MT10_elektro.xls 
 
Mrzí mě ta poslední adresa, je to nějaký vojenský ústav Liptovský Mikuláš, měli tam levně 
WD2791. 
Možná by se na konkrétní dotaz ještě nechali 
obměkčit. Jinak se dočtete, že: "Ponuka prebytočného materiálu VTÚ bola ukončená"  
(23. november 2005). 
 
Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: Havlis (sharpemu@pandora.cz) [jan@penguin.cz]
Odesláno: 26. února 2006 17:39
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Prenos dat Sharp floppy do (z) PC

25.10.2009

Pouzil jsem na vytvoreni spravne FD cpdcopy pod dosem. Fd to vytvorilo snad spravne. Po 
zasunuti Fd a resetu sharpa disketa jen sviti a to je vse. Krokovy motor neni sliset ani susteni 
otacejici se mechaniky. Muse byt rozbyte FD? Co se stane kdyz na ksandu dam 1.44 z PCka? Ma 
to stejny konektory, ale nejdriv se radsi zeptam.  

Na radici mam svab s napisem Siemens SAB 2793B-P  

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 27. února 2006 8:10
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Emu mz-800 Zdeňka Adlera

25.10.2009

Je to jednoduché, chce to trpělivost (čas je nepřítel 
současných pracujících). Po registraci už funguje všechno bez omezení. Email bez překlepu zní 
takto: 
zdeneka@seznam.cz 

Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 24. února 2006 14:33
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Řadič FD - pozitivní zjištění
Přílohy: DIP40_s_IC.jpg

25.10.2009

Při výkladu na téma "řadič diskety" jsem si posteskl 
nad nedostatkem obvodů WD279x, zejména 
nejvhodnějšího WD2791. WD2793 je dostupnější, 
ale vyžaduje invertor datové sběrnice (jeden brouk 
navíc). Při konstrukci kombo desky je ovšem  
každé ušetřené místo dobré. Jak z toho ven? 
Mohlo mě to napadnout dřív (už jsem se PC desek 
něco narozebíral): stačí příslušný brouk umístiti 
dovnitř patice pro WD279x (viz ilustrační foto). 
Mohlo mě to napadnout dřív, takto se to na PC 
deskách běžně dělalo. 
Bude-li použit WD2791, příslušné datové vývody 
se proklemují. V případě WD2793 se pomocný 
IC použije a 2793 se usadí do patice nad něj 
(patice není na překážku, měly ji z důvodu obav 
o WDčko všechny řadiče, které jsem kdy viděl). 

Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: Havlis (sharpemu@pandora.cz) [jan@penguin.cz]
Odesláno: 26. února 2006 17:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Emu mz-800 Zdeňka Adlera

25.10.2009

Stahnul jsem si DEMO emu, ale chtel bych plnou verzi. Napsal jsem na nail zdeneka2seznam.cz, 
ktery je uveden v about a nikdo mi zatim neodepsal. Existuje nejaky zpusob jak Zdenka Adlera 
nejak dostihnout? Nebo jak ziskat verzi, ktera neskonci po 3 minutach? 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.aspNo virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 22. února 2006 9:30
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Prenos dat Sharp floppy do (z) PC

25.10.2009

Nejprve je třeba vědět, zda je řadič diskety na 
bázi I8272 nebo WD279x, je-li to I8272, pak vím 
jen o funčním systému Lamač CP/M. 
Je-li řadič s IC WD279x, pak bude chodit Lamač, 
originální Sharp P-CP/M i diskový Basic. 
Basic i P-CP/M ovšem předpokládá 40ti stopou 
mechaniku se stopami 16x256 bajtů -> 320KB 
disketa. Tyto systémy pak zapisují jen do poloviny 
média. Lamač umí vše. 
Emulátor Zdeňka Adlera by měl umět vytvořit 
správné diskety (ale nikdy jsem to nepotřeboval). 
Mám vlastní funční diskety pro všechny 
vyjmenované systémy a přenos na jiná média 
můžu snadno zrealizovat. 
Basic má utility Trans, Diskedit, Format/Copy. 
Lamač má Diskdef, Diskedit, Format, Copydisk, 
Copysys; aplikační programy pro přenos 
CMT <-> soubor xxx.mzf: program CM.COM. 
Jím jsem přenášel kazetové hry do Lamače. 
Pro přenos Lamač CP/M -> disketa PC je řada 
programů, já měl dva: MSCOPYWD.COM a 
REFM-DOS.COM. 
Diskety mů! žu poskytnout. 

Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.aspNo virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 22. února 2006 8:30
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Foto k příspěvku o FDC s I8272 atd.
Přílohy: GM82C765B_a_uPD765A.jpg

25.10.2009

Goldstary, Nec uPD765 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Havlis (sharpemu@pandora.cz) [jan@penguin.cz]
Odesláno: 21. února 2006 21:50
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Prenos dat Sharp floppy do (z) PC

25.10.2009

Ahoj,  
dostal jsem od tchana darek v podobe Sharpu MZ-800 s 3.5" disketovou jednotkou.  
Muzete mi prosim poradit jakou utilitou nahrat nejaky program na disketu v PC  
abych si to mohl prehrat na sharpovi?  
 
Nasel jsem 22DISK, ale ten v some nema definici Sharpovske FD 3,5" 720KB  
nemate tuto definici?  
 
Jakym zpusobem prenasite data z kazet do PC pro zalohu?  
Chtel bych to mit v binarni podobe zalohovane na CD s moznosti kdykoliv vyrobyt disketu pro 
sharpa s danym programem.  
 
Dekuji za odpovedi  

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.aspNo virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 22. února 2006 8:26
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Přehled obvodů pro FDC (řada I8272 atd.)
Přílohy: DP8473_a_UM8388.jpg

25.10.2009

 
Tento příspěvek navazuje na popis řadičů WD279x 
"MZ-800 native". Jak jsem už naznačil, jedná 
se o spoustu brouků určených pro PC - od jeho 
počátku do cca roku 1993. Většina PC386 měla 
kombo řadiče s IC PLCC, PQFP, které se pro 
amatérské použití nehodí (od UMC, GoldStar 
Prime 2 atd.). Od PC486 a výše se FDC stává 
součástí základní desky v obvodech označovaných 
ošklivě chipset (nehodí se tuplem). 

I8272 DIP40 
(ekvivalent NEC uPD765A, Zilog Z765A) 
Základní typ, dnes nevhodný, vyžaduje externí 
separátor dat a spoustu další logiky. Důležitý 
jako společný jmenovatel co se softwarové obsluhy 
týče. Tato se mi zdá méně šikovná než u WD279x, 
co na to páni programátoři? Je to jako dohadovat 
se o tom, jaké řešení zpátečky na páce řazení 
je lepší (myslím, že klasický pravý dolní konec 
Háčka, ne jako zamačkávání a posun až za 
jednotku jako u Shody Fóbie :-))))) 

WD37C65B DIP40, PLCC44 
(FDC37C65 DIP40 a PLCC44, GM82C765 DIP40 a PLCC44) 
Šokující zjištění po prostudování datasheetů! 
Naprosto shodné obvody (vždy příslušné DIP40 
a PLCC44 samozřejmě). 
Redukuje se počet IC, vyžadují adresový dekodér, 
nevyžaduje 7406ky na výstupech pro mechaniky, 
samostatné vývody pro selekty a motory mechanik 
(v hojném počtu u verze PLCC44). Velmi rozšířené. 

UMC UM8388, UM8397, UM8398 DIP48 
Po prostudování datasheetů působí sympaticky, 
nevím proč. 
Integrovaný adresový dekodér vzbuzuje šanci 
na single IC řadič. Omyl! Vyžaduje 7406ky, 
v jednom případě dokonce 74LS245. Rozšířené, 
budou se hodit jako pokusní králíci pro 
řešení bez plošného spoje (drátařina na koleně). 

National semi DP8473 DIP48, PLCC52 
Nejpropracovanější, stačí jen externí adresový 
dekodér, PLCC52 obslouží až čtyři mechaniky 
samostatnými selekty a vývody pro motory. 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:judeware@volny.cz


Nevyžadují 7406. Minimum přídavných součástek. 
Méně rozšířené. ISO Sony 3.5" formát jako 
bonbónek navíc. Nejvhodnější součástka pro 
super kombokartu, zabírá nejméně místa, 
jednoduché technické řešení. 
Ale ta softwérařina... Překopat ROM, Basic, 
P-CP/M, Lamače. Až zemře poslední šance 
sehnat brouky řady 279x, pak možná ..... 

Ilustrační fota jsou i v příspěvku z 13.2. 2006 

Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp No 
virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 15. února 2006 8:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Našel jsem 2793 za přijatelnou cenu

25.10.2009

Zivotnost se da odhadovat docela tezko, v MZ-800 je pouzita docela slusna davka soucastek ruzneho 
razeni a kazda z nich ma zivotnost jinou - jako prvni bych tipoval ze prijdou na radu elektrolyticke 
kondenzatory ve spinanem zdroji (ktery bude - li situace prizniva neznici zbytek pocitace), take by potiz 
mohla byt s EPROM ktera by mohla prestat "pamatovat", nekde na internetu jsem se dokonce dostal i k 
diskuzi o zivotnosti Z80 kde uvadeli min. 20 roku.... Secteno a podtrzeno at odejde cokoliv, da se to 
nahradit s vyjimkou GDG... 
  
Jinak ke scandoubleru - vyrabel jsem ho vyslovene na kolene.... predlohu jsem vytisknul na laserove 
tiskarne na normalni papir, zprusvitnil a desku vyrobil klasicky fotocestou v domacich podminkach. 
Zapajeni AL250 je opravdu hrackou - prvni podobne obvody jsem kdysi pajel pin po pinu a stresoval se ze 
se mi neco spoji... po par pokusech s odpajenim/pripajenim brouku na PC deskach uz pro me neni 
problem osadit treba 100-pinovy obvod behem 5-ti minut. Docela pekny popis i s obrazky je k nalezeni na 
http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=493 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Wednesday, February 15, 2006 8:09 AM 
Subject: Re: Re: Našel jsem 2793 za přijatelnou cenu 
 
Zdavim sharpisty, mam jeden dotaz trochu z jineho soudku. 
Dokazal by nekdo odhadnout jakou realnou zivotnost ma zakladni deska Sharpa ? 
Jiz nini je sharpovi 24let a ten muj stale funguje na 100%,  desim se ale chvile ze ho jednou 
pustim 
a nic se nestane. Otazka zni co potom ? 
S pozdravem Ales Lupuljev 
 
 
------------ Původní zpráva ------------ 
Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) <judeware@volny.cz> 
Předmět: Re: Re: Našel jsem 2793 za přijatelnou cenu 
Datum: 15.2.2006 08:07:06 
--------------------------------------------- 

2793 je tutově DIP40, na to vsadím boty. Pochybuju, že by šel 
snadno nahradit programovatelnou logikou, takové speciality 
jako je generátor CRC polynomu, datový separátor aj., ty 
bych chtěl vidět zrealizované. Je to jen příklad, že sehnat se 
to ještě dá. 

Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp  
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---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp  

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp No 
virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 22. prosince 2006 16:46
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Dotaz

25.10.2009

?  
A co treba tady: http://ps2m.sotchenko.ru/version.html 
Misto PICu16F84 lze pouzit jako nahradu PIC16F627 nebo PIC16F628. 
Tyhle dve verze maji vlastni krystal. Jak jsem zjistil, pro SHARPa toho 
na mys moc neni. Podle me je lepsi pripojit uplne novy mysi interface, 
ktery by vracel primo souradnice. Podobne jako K-MOUSE interface 
pro ZX Spectrum http://velesoft.speccy.cz/kmturbo-cz.htm 
Dokonce lze u SHARPA tento interface pripojit tak jak je, interni verze 
je v SMD a pripojuje se plochym kabelem na CPU Z80. Mys je na portu 
xxDF, ktery je u SHARPA neobsazeny, takze to musi behat bez problemu. 
  
VELESOFT 

----- Original Message -----  
From: Vaclav Peroutka  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, December 22, 2006 9:03 AM 
Subject: Re:Dotaz 
 
Ja nasel tohle: http://members.aol.com/tgkirk/ps2mous.htm 
 
V dnesni dobe bych vymenil PIC16F84 za nejaky novejsi a levnejsi - a bezkrystalovejsi, treba 
16F630. 
 
Spise jde o podporu v programech. Tenhle mezioblicej emuluje joystick, rekl bych. 
 
Vasek 
 
------------ Původní zpráva ------------ 
Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) <ix9@atlas.cz> 
Předmět: Dotaz 
Datum: 21.12.2006 20:28:07 
--------------------------------------------- 

Jak je na tom interface pro mys? Existuje nejaky pro pripojeni PS2 mysaka? 

Posilam celkem zajimavy odkaz: 
http://www.zxbada.bbk.org 

  

 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒCKO  

 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒCKO  

 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
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Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 15. února 2006 9:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: Našel jsem 2793 za přijatelnou cenu

25.10.2009

Kromě GDG mám všechny brouky doma (ještě 
nemám PIO a modulátor L510VA - existuje náhrada 
AD720 od analog devices, ideální např. pro 
Spektrum a jeho klony). Ostaní je v pohodě, spoje 
se zdají precizní, rezistory a tantalové kondenzátory 
neuvažuju. Jediným rizikem jsou tedy elyty na desce 
a ve zdroji (toto je řešitelné). Jelikož jsem si 
naplánoval 85 let života, je jisté, že mi počítač 
přibalí do hrobu funkční :-)))) 

Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.aspNo virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 15. února 2006 8:01
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Našel jsem 2793 za přijatelnou cenu

25.10.2009

2793 je tutově DIP40, na to vsadím boty. Pochybuju, že by šel 
snadno nahradit programovatelnou logikou, takové speciality 
jako je generátor CRC polynomu, datový separátor aj., ty 
bych chtěl vidět zrealizované. Je to jen příklad, že sehnat se 
to ještě dá. 

Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.aspNo virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 14. února 2006 8:23
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Čím by bylo dobré se zabývat

25.10.2009

Já bych Zdeňku nebyl tak pesimistický, teprve až originální 
integráče nepůjdou vůbec sehnat, pak má smysl dělat emulační 
náhražku. Tvůrčí softwarovou práci je lepší si šetřit třeba na novou 
ROM nebo nový O.S., i kdyby WD279x nebyly vůbec, dá se řadič 
FDC postavit z PC brouků 8272 a kompatibilních (psáno včera). 
Přehled těchto různých brouků (je jich dost) dodám co nevidět. 
Jak jsem zdůraznil - kdo se nechce vrtat v hardwaru, má 
emulátor ke všemu, co je možné dělat. 
Ke scan konvertoru - ten druhý kousek bych klidně odkoupil, 
ale težko si na koleně vyrobím testovací desku, jak jsi to vyráběl? 

Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.aspNo virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 14. února 2006 10:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Našel jsem 2793 za přijatelnou cenu

25.10.2009

Koukněte na adresu: 
 
http://www.hinkel-elektronik.de/shop/2902.html 

Za cenu 10.71? je to přesně ten brouk, co mám 
doma. Akorát nevím, co znamená výraz "DC93, 
Tubes". Že by balení v tubě po cca 10 kusech? 
Ale vypadá to nadějně. Jak by šlo zjistit, o jaké 
provedení se jedná? 

Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.aspNo virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 13. února 2006 13:18
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Čím by bylo dobré se zabývat
Přílohy: WD1772.jpg

25.10.2009

V poslední době jsem zachytil řadu signálů, co 
se zájmu o osmibity (Sharpa) týče. Mladším lze 
doporučit mnohokrát opěvovaný Zdeňkův emulátor. 
Mladí se seznámí s prostředím, zahrají si hry, 
které na rozdíl od PC mají myšlenku a zábavnost, 
(celou řadu z nich si pak chcete znovu zahrát i po 
uspěšném dokončení). Jaké to bylo se skutečným 
počítačem, je možno konzultovat s generačně 
staršími (nejčastěji příbuznými či přímo rodiči). 

No a co když vás to chytne a budete chtít 
znovu začít s originálem? Kdosi ho vyhrabe někde 
na půdě, dostane ho od známého při stěhování, 
sežene ho na inzerát, v nejhorším případě ho 
zachrání z popelnice. Je tu počítač a nic k němu. 
Co s tím? 

Dříve probíraná rozšiřování Hw jako je adaptér IDE, 
I2C + hodiny, SIO atd. jsou zajímavá, ale pro začátek 
nejsou nezbytná. Kdo začal se Sharpem v době osmibitové, 
měl k počítači nejprve přídavné video, pak ramdisk 
a floppy řadič (většinou). 

Kromě videopamětí všechna ostatní zařízení mohou být 
součástí univerzální desky, která snad jednou bude ... 
(nedočkavci nechť hrají na emulátoru, viz výše). 

Videopamětí 64Kx4 (použitelná náhrada - nadmnožina 16Kx4) 
mám asi sto, lze uspokojit skoro každého zájemce. 
No a co s grafikou, když není zobrazovač? Jedině 
scan konvertor pro spojení Sharp <-> CRT/TFT monitor. 

Zdeňku, jak jsi vyrobil testovací desku pro ALC250? 
To přece není možné bez kouzla připájet. Já bych 
takový polotovar na vývoj bral okamžitě!!! Cena není 
rozhodující, úspěšné řešení by bylo DOŽIVOTNÍ 
(a nejen pro Sharpa). Žádám o konzultaci. 

Ramdisk momentálně pominu, bude součástí univerzální 
desky, ale kvůli pochybovačům 16MB verzi s DRAM udělám 
(rezidentní Sw s ním počítá, je to prostá nadmnožina 
64, 256, 512, 1024KB verzí, které vznikly, je to 
překvapivě jednodušší, než si mnozí myslí). 

 
Co zbývá - řadič floppy. Zachytil jsem v inzerátech 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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řadu žádostí o koupi nebo výrobu. Jedná se o lidi, 
co by chtěli začít dělat něco aktivního, když se 
nabažili emulátoru (a nejsou technicky právě zdatní)? 
Nevadí, důležitý je zájem o věc. 
V případě řadiče FDC je nutné zdůraznit kritický 
nedostatek strategické součástky. Proto se této věci 
budu věnovat podrobněji a uvedu i náhradní alternativy 
(očekávám živou diskuzi). 

  

Technický zavaděč v ROM monitoru, Sharp Basic, 
Sharp P-CP/M i Lamačova CP/M předpokládají jako 
ústřední součástku obvod Western Digital z rodiny WD279x. 
Jsou to čtyři obvody: 
2791 inverted data 
2793 true data bus (foto v příloze, můj jediný kus) 
2795 inverted data 
2797 true data bus 

2791 je shodný s 2793 až na povahu datové sběrnice 
invertovaná <-> normální (analogicky 2795 a 2797). 
2797 (2795) má pin SSO: side select output, výběr 
strany diskety. Pro volbu strany diskety má ovšem 
Sharp definován port DDh (samostatný registr),  
nastavení pinu SSO přes porty součásty WD279x se 
nepoužívá! Dále: každý odesílaný bajt do WD279x 
se invertuje instrukcí CPL - Basic (nebo se 
akumulátor CPU plní rovnou invertovanými 
daty před odesláním instrukcí OUT - Lamač)!!!! 
Z toho vyplývá, že originální součástkou pro FDC 
byl obvod WD2791!!!!!!!! V tom se často chybovalo. 

Důkaz: velmi často používaný obvod WD2793 je 
na desce FDC spolu s invertorem datové sběrnice 
8287 nebo 74LS640; je-li použit WD2797, bývá 
aplikována poměrně krkolomná metoda (např. 
univerzální řadič Hořava) - pro zápis do 2797 se 
data vedou přes paměť 2716 (většinou ruská šunka), 
tato plní funkci invertoru a zároveň filtruje 
kód některých příkazů odlišných od 2791 (2793), 
pro čtení z 2797 se data invertují obvodem 8287. 

 
Pořadí důležitosti při shánění součástek je toto: 

WD2791 
WD2793 
WD2797 (leda pro vyměňování se Spectristy, 
       měl ho Didaktik M a Kompakt) 
WD2795 (nikde není, nemá smysl v naší aplikaci) 

Ekvivalenty: 
TMS2793 DIP40 (Texas Instruments, dělali i TMS2791?) 

25.10.2009



SAB2793 DIP40 (Siemens, dělali i SAB2791?) 
FDC2793 DIP40 (SMC, myslím, že byl i FDC2791) 
WD2791 PLCC44 (ten by šetřil místo, viz datasheet 279x) 

Proč jsem zatím nesehnal na internetu důvěryhodný 
zdroj součástek ke koupi: 

1) nemám moc času 
2) nemám moc peněz 
3) nemám odvahu 

To není jen tak, říct si o sto integráčů, někam zaslat 
peníze a dostat houby. Nějaké tipy mám, ale jak zjistit, 
zda je to seriózní????? Poraďte, floppy je u Sharpa 
klasikou, je třeba. 

 
Nakonec si nechám ještě jednu alternativu, nad níž jsem 
dřív ohrnoval nos. Existuje příbuzná řada WD177x 
(WD1772 má ATARI ST, viz foto). Má mírně odlišné vývody 
(pouzdro DIP28) a nemá invertované datové vodiče, takže 
místo na desce řadiče nešetří. Existovaly tři varianty: 

WD1770 (má výstup motor_on) 
WD1772 (má výstup motor_on, rychlejší krokování hlav) 
WD1773 (má vstup ENP/READY) 

Nejkompatibilnější s WD279x je WD1773, nejrozšířenější 
je WD1772 z ATARI ST. Absence signálu Ready může 
způsobovat potíže, čtení stavového registru odráží stav 
signálu motor_on na místě, kde ROM monitor (asi i Basic) 
očekává stav pinu Ready, který neexistuje 
(datasheet WD177x mám). 

Použitelné obvody: 
WD1773 
VL1773 (ekvivalent nezjištěného výrobce) 
Obojí má smysl jen pokud je cena výrazně příznivější 
než u WD279x. 

  

Pokud by nic z předešlého nevyhovělo, zbývá změnit platformu. 
Existuje ohromné množství obvodů na bázi 8272 (už jsem to 
kdysi zmínil). Znamená to ovšem změny: 
v ROM monitoru 
v Basicu a jeho nízkoúrovňových utilitách 
v P-CP/M (a jeho nízkoúrovňových utilitách???) 
v Lamačově CP/M a jeho nízkoúrovňových utilitách 

To je ovšem silný tabák i pro otrlé programátory. 
Přesto bych příště publikoval přehled obvodů z PC 
(hotový arzenál, jsou na foto se SAB2793), které 
se mi podařilo za dva roky nastřádat. 

25.10.2009



Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp No 
virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 13. února 2006 13:20
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Foto k příspěvku o FDC
Přílohy: Vehochu_DIP_a_PLCC.jpg

25.10.2009

WD2793, různé IC na bázi 8272 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 25. ledna 2006 11:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Když není tlačenka, tak bude Růženka :-)

25.10.2009

Pokud se Bytefest letos nekoná, nevadí, přijedu 
v létě do Brna (tady je nejsilnější sharpácká komunita). 
Avizované součástky vezmu s sebou. Akorát mě 
budete muset přesně navigovat, mám špatný 
orientační smysl. 

Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.aspNo virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz) [kleibl@abcredit.cz]
Odesláno: 24. ledna 2006 11:00
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: Starý Hw z PC

25.10.2009

Zdravim, 
ByteFest se letos nekona (nebo jestli ano, tak o tom nevim), nebylo dost zajemcu. 
  
Milan 

-----Original Message----- 
From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [mailto:judeware@volny.cz] 
Sent: Tuesday, January 24, 2006 10:34 AM 
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Subject: Starý Hw z PC 
 
Pokud by se vám dostalo do ruky PC 386 a nižší, 
pořádně si ho prohlédněte před případnou likvidací. 
Já jsem dostal PC XT z roku 1990. A hned dva 
komponenty obsahují součástky vhodné pro Sharpa: 
základní deska a karta Hercules (viz foto). To máme 
šest videopamětí k dobru (a pak, že už se nic nedá 
sehnat). Veškeré přebytky bych dal k dispozici 
na Bytefestu. 

Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp  

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 24. ledna 2006 10:34
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Starý Hw z PC
Přílohy: hercules.jpg

25.10.2009

Pokud by se vám dostalo do ruky PC 386 a nižší, 
pořádně si ho prohlédněte před případnou likvidací. 
Já jsem dostal PC XT z roku 1990. A hned dva 
komponenty obsahují součástky vhodné pro Sharpa: 
základní deska a karta Hercules (viz foto). To máme 
šest videopamětí k dobru (a pak, že už se nic nedá 
sehnat). Veškeré přebytky bych dal k dispozici 
na Bytefestu. 

Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 24. ledna 2006 10:27
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Herní návody

25.10.2009

Na adrese http://www.zx-spectrum.wz.cz je 
k dispozici rozsáhlý archiv herních návodů pro 
ZX-Spectrum. Protože valná většina her pro Sharp 
je původně ze Spectra, spousta informací určitě 
přijde vhod (já jsem zde čerpal inspiraci pro Drillera). 

Herní software je jedna z možností, jak osmibiťáky 
přiblížit mladším generacím. 

Petr de Zviqov 

 
---  
Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.aspNo virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 30. prosince 2006 10:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Elektronika

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz)
> 
> >Mimochodem, tak mne napada, nemate nekdo stare rocniky casopisu
> Elektronika ??? Par cisel mam a zbytek bych chtel aspon skeny...
> 
> Elektroniky mám skoro plnou krabici, ale ke scanování jsem se sám ještě
> nedostal, pokud bude někdo ochoten ji elektronicky zaarchivovat (nejlépe .pdf,
> že...), tak klidně zapůjčím, děkuji předem za navrácení.
>                            J. Doležal
> 
Pokud jste/jsi od Prahy, tak by nebyl problem. Skener mam a ted dokonce skenuju (a 
OCRuju) Vypis MZ-800 ROM, at se v tom da hledat.

Muzeme se pak domluvit.

Vasek

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 29. prosince 2006 15:20
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:PMD-85 v ATmega128

>Mimochodem, tak mne napada, nemate nekdo stare rocniky casopisu
Elektronika ??? Par cisel mam a zbytek bych chtel aspon skeny...

Elektroniky mám skoro plnou krabici, ale ke scanování jsem se sám ještě nedostal, 
pokud bude někdo ochoten ji elektronicky zaarchivovat (nejlépe .pdf, že...), tak 
klidně zapůjčím, děkuji předem za navrácení.
                           J. Doležal

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 29. prosince 2006 9:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MZ800 Kombo karta - Sharp bootuje

Take zdravim vsechny Sharpisty. V prvni rade gratuluju Vaskovi, ktery na 
nohy postavil projekt ktery mi uz dlouho lezel v hlave a dokazal tak, ze 
pujde sestavit moderni a taky obvodove a financne nenarocne zarizeni 
sdruzujici hned nekolik veci (ROM card, ramdisk, FDD, SIO nebo cokoliv 
dalsiho) a HLAVNE - plne kompatibilni se stavajicim softwarem. Nebude tedy 
problem si z SD karty spustit at uz CP/M, hry jako Lemmings nebo treba 
disketovy BASIC - toto vsechno by bez specialnich uprav v konkretnich 
programech nebylo s puvodnim IDE interfacem pro Sharpa (at uz 8b nebo 16b) 
mozne. A to vsechno pri pouhych 3 obvodech na karte... SUPER!
Co se tyce emulace FDC i ostatnich zarizeni - mas Vasku moji plnou podporu a 
jsem ochoten at uz primo pracovat na kodu (no, ber to spise jako krajni 
pripad, me programovaci techniky nebyvaji zrovna nejefektivnejsi) do Atmela, 
nebo poskytnout zdrojaky emulace z meho emulatoru, pripadne dodat 
dokumentaci at uz o WD279X, DSK formatu, nebo o cemkoliv dalsim. Jeste se 
malinko obavam, zda nebude treba doplnit ATMegu o vetsi ext. pamet (aspon 1 
MB) pro opravdu sviznou praci s disketami, ale to uz asi bude zalezet na 
sikovnosti toho kdo do ni bude psat program - je treba mit na pameti, ze 
treba v ramci skakani po ruznych sektorech a stopach diskety "napreskacku" 
bude mozna obsluha FAT systemu na SD karte malinko brzdit. Ale me by to tedy 
rozhodne nevadilo - jako magnetofon to jiste nebude :)
Na zaver vsem preji hodne zdravi, stesti a uspechu do Noveho roku a take 
vice casu na vase konicky. Budu se tesit, ze se treba opet v pristim roce 
setkame!

Zdravi

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, December 28, 2006 8:41 PM
Subject: MZ800 Kombo karta - Sharp bootuje

>
> Ahoj vsichni,
>
> dneska se mi podarilo docilit, aby Sharp bootoval z externiho zarizeni, 
> ktere emuluje romdisk. Fotky jsem poslal Zdenkovi Adlerovi, at je hodi na 
> WWW stranky, tady jenom zdrojaky.
>
> Prerekvizity - tzn. na cem jsem tuhle vec vyvijel:
> ====================================
> - notebook s Windows XP
> - portable WinAVR - http://www.chip45.com/PortableWinAVR
> - Xilinx Webpack ISE v6.3 - http://www.xilinx.com/ - sice starsi verze, 
> ale mne funguje, jak ma
> - VariPOD konfigurator - tohle je vecicka od Milana Kostomlatskeho 
> http://www.mcu.cz/ s XPLA a je podobna zalezitosti od Amontecu. Bohuzel MK 
> ma vlekle zdravotni problemy a dokonce jeho stranky jsou v panu.
>
> Co karta dela:
> ===========
> - obsahuje jednoduchy testovaci programek ve FLASH pameti pro Sharpa.
> - chova se jako ROMdisk - IN A,0f9h - zpusobi vynulovani rom_counteru
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>                          - IN A,0f8h - hodi na databus aktualni byte, kam 
> ukazuje rom_counter a tento posleze zvetsi o jedna
> - program vypise "ATMEGA8 CONNECTED" a blika podsviceni
>
> Co karta obsahuje:
> ===============
> - neco je zrejme z fotek, jmenovite to je:
>   - ATMEGA8 slouzici jako CMK (centralni mozek karty) bezici interne na 
> 8MHz
>   - XC9572XL ( an jsem jiny nemel) slouzici k casovani, jelikoz CMK je 
> trochu brzda
>   - 74LS245 jako oddelovac datove sbernice
>   - spoustu dratu
>
> Na co si dat pozor:
> ===============
> - Schema karticky je mozne pri trose vule "vydolovat" ze zdrojaku pro 
> ATMEGU a z UCF souboru pro Xilinx. Kreslit to ted nema smysl, momentalne 
> je to spise ztrata casu, nez neco skutecne duleziteho.
> - ATMEGA se da konfigurovat primo z paralelniho portu - jenze potrebuje 
> skutecnych 5V - coz muj notebook neda. Proto je vedle atmegy jedna obluda 
> ze stareho MH74S00, ktera slouzi jako tvarovac (opet z "nedotknutelnych 
> zasob") a invertor k RESETu z tranzistoru
> - GMe prodava totalne pitome patice DIL28 na ATMEGu. Sice vypadaji, ze 
> maji pozlacene piny, ale obvod MUSI mit napruzene nozicky, jinak nemaji v 
> patici kontakt !!!
> - VariPOD (to je ta mala seda krabicka pripojena na paralelni port 
> notebooku na fotkach) neni nutny, staci si udelat nejaky oddelovac 
> sbernice. Ja mel VariPOD po ruce, kdyz jsem MK delal GUI pro PC a uz mi 
> zustal. Tak jsem ho pouzil. VHDL k VariPODu muzu poskytnout. Schema ani 
> desticku bohuzel ne.
>
> A co dale:
> ========
> - dale to chce naimplementovat podporu FAT16 do ATMEGY - ale asi uz do 
> vetsi. To se jeste uvidi.
> - emulace FDC
>
> Tedy - ramcove je mozne, aby karta byla funkcni. Hodne zalezi, jak velka 
> podpora FAT se udela. Navrhuji zpocatku jeden otevreny soubor DISK.DSK - 
> ktery by byl obrazem klasicke diskety pro NIPOS. A v NIPOSu by se pak 
> implementoval prikaz napr. "chdisk DISK7", ktery by byl ekvivalentni 
> manualni vymene diskety. Obrazove soubory DISK01.DSK az DISKxx.DSK by byly 
> ulozeny v korenovem adresari FAT16.
>
> Vasek
>
> ---
> Divejte se na televizi na internetu
> Hudebni televize OCKO -
> http://ocko.idnes.cz/stream.asp 

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 28. prosince 2006 20:49
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:MZ800 Kombo karta - Sharp bootuje

Přílohy: MZ800-kombokarta_20061228.zip

MZ800-kombokarta
_20061228.zip ...

A abych nezapomnel, tady jsou zdrojaky :-)

V.

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) 
> Ahoj vsichni,
> 
> dneska se mi podarilo docilit, aby Sharp bootoval z externiho zarizeni, ktere
> emuluje romdisk. Fotky jsem poslal Zdenkovi Adlerovi, at je hodi na WWW stranky,
> tady jenom zdrojaky.
> 
> Prerekvizity - tzn. na cem jsem tuhle vec vyvijel:
> ====================================
> - notebook s Windows XP
> - portable WinAVR - http://www.chip45.com/PortableWinAVR
> - Xilinx Webpack ISE v6.3 - http://www.xilinx.com/ - sice starsi verze, ale mne
> funguje, jak ma
> - VariPOD konfigurator - tohle je vecicka od Milana Kostomlatskeho
> http://www.mcu.cz/ s XPLA a je podobna zalezitosti od Amontecu. Bohuzel MK ma
> vlekle zdravotni problemy a dokonce jeho stranky jsou v panu.
> 
> Co karta dela:
> ===========
> - obsahuje jednoduchy testovaci programek ve FLASH pameti pro Sharpa.
> - chova se jako ROMdisk - IN A,0f9h - zpusobi vynulovani rom_counteru
>                           - IN A,0f8h - hodi na databus aktualni byte, kam
> ukazuje rom_counter a tento posleze zvetsi o jedna
> - program vypise "ATMEGA8 CONNECTED" a blika podsviceni
> 
> Co karta obsahuje:
> ===============
> - neco je zrejme z fotek, jmenovite to je:
>    - ATMEGA8 slouzici jako CMK (centralni mozek karty) bezici interne na 8MHz
>    - XC9572XL ( an jsem jiny nemel) slouzici k casovani, jelikoz CMK je trochu
> brzda
>    - 74LS245 jako oddelovac datove sbernice
>    - spoustu dratu
> 
> Na co si dat pozor:
> ===============
> - Schema karticky je mozne pri trose vule "vydolovat" ze zdrojaku pro ATMEGU a z
> UCF souboru pro Xilinx. Kreslit to ted nema smysl, momentalne je to spise ztrata
> casu, nez neco skutecne duleziteho.
> - ATMEGA se da konfigurovat primo z paralelniho portu - jenze potrebuje
> skutecnych 5V - coz muj notebook neda. Proto je vedle atmegy jedna obluda ze
> stareho MH74S00, ktera slouzi jako tvarovac (opet z "nedotknutelnych zasob") a
> invertor k RESETu z tranzistoru
> - GMe prodava totalne pitome patice DIL28 na ATMEGu. Sice vypadaji, ze maji
> pozlacene piny, ale obvod MUSI mit napruzene nozicky, jinak nemaji v patici
> kontakt !!!
> - VariPOD (to je ta mala seda krabicka pripojena na paralelni port notebooku na
> fotkach) neni nutny, staci si udelat nejaky oddelovac sbernice. Ja mel VariPOD

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:vaclavpe@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.chip45.com/PortableWinAVR
http://www.xilinx.com/
http://www.mcu.cz/
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> po ruce, kdyz jsem MK delal GUI pro PC a uz mi zustal. Tak jsem ho pouzil. VHDL
> k VariPODu muzu poskytnout. Schema ani desticku bohuzel ne.
> 
> A co dale:
> ========
> - dale to chce naimplementovat podporu FAT16 do ATMEGY - ale asi uz do vetsi. To
> se jeste uvidi.
> - emulace FDC
> 
> Tedy - ramcove je mozne, aby karta byla funkcni. Hodne zalezi, jak velka podpora
> FAT se udela. Navrhuji zpocatku jeden otevreny soubor DISK.DSK - ktery by byl
> obrazem klasicke diskety pro NIPOS. A v NIPOSu by se pak implementoval prikaz
> napr. "chdisk DISK7", ktery by byl ekvivalentni manualni vymene diskety.
> Obrazove soubory DISK01.DSK az DISKxx.DSK by byly ulozeny v korenovem adresari
> FAT16.
> 
> Vasek

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 28. prosince 2006 20:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:PMD-85 v ATmega128

Jojo, tady je to kompletni primo "od zdroje" :-)

http://www.kmit.sk/~peto/AVR/smallpmd128/docs/

Mimochodem, tak mne napada, nemate nekdo stare rocniky casopisu Elektronika ??? Par 
cisel mam a zbytek bych chtel aspon skeny...

Vasek

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) 
> 
> v časáku "Praktické elektronika" 9/06 a 10/06 vyšel návod na stavbu HW
> "emulátoru" 8bitu PMD-85. Vše je v ATmega128 plus pár součástek.
> viz. zazipovaná dokumentace na :
> http://www.aradio.cz/programy.html
>

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 28. prosince 2006 20:41
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: MZ800 Kombo karta - Sharp bootuje

Ahoj vsichni,

dneska se mi podarilo docilit, aby Sharp bootoval z externiho zarizeni, ktere emuluje 
romdisk. Fotky jsem poslal Zdenkovi Adlerovi, at je hodi na WWW stranky, tady jenom 
zdrojaky.

Prerekvizity - tzn. na cem jsem tuhle vec vyvijel:
====================================
- notebook s Windows XP
- portable WinAVR - http://www.chip45.com/PortableWinAVR
- Xilinx Webpack ISE v6.3 - http://www.xilinx.com/ - sice starsi verze, ale mne 
funguje, jak ma
- VariPOD konfigurator - tohle je vecicka od Milana Kostomlatskeho http://www.mcu.cz/ 
s XPLA a je podobna zalezitosti od Amontecu. Bohuzel MK ma vlekle zdravotni problemy a 
dokonce jeho stranky jsou v panu.

Co karta dela:
===========
- obsahuje jednoduchy testovaci programek ve FLASH pameti pro Sharpa.
- chova se jako ROMdisk - IN A,0f9h - zpusobi vynulovani rom_counteru
                          - IN A,0f8h - hodi na databus aktualni byte, kam ukazuje 
rom_counter a tento posleze zvetsi o jedna
- program vypise "ATMEGA8 CONNECTED" a blika podsviceni

Co karta obsahuje:
===============
- neco je zrejme z fotek, jmenovite to je:
   - ATMEGA8 slouzici jako CMK (centralni mozek karty) bezici interne na 8MHz
   - XC9572XL ( an jsem jiny nemel) slouzici k casovani, jelikoz CMK je trochu brzda
   - 74LS245 jako oddelovac datove sbernice
   - spoustu dratu

Na co si dat pozor:
===============
- Schema karticky je mozne pri trose vule "vydolovat" ze zdrojaku pro ATMEGU a z UCF 
souboru pro Xilinx. Kreslit to ted nema smysl, momentalne je to spise ztrata casu, nez 
neco skutecne duleziteho.
- ATMEGA se da konfigurovat primo z paralelniho portu - jenze potrebuje skutecnych 5V 
- coz muj notebook neda. Proto je vedle atmegy jedna obluda ze stareho MH74S00, ktera 
slouzi jako tvarovac (opet z "nedotknutelnych zasob") a invertor k RESETu z 
tranzistoru
- GMe prodava totalne pitome patice DIL28 na ATMEGu. Sice vypadaji, ze maji pozlacene 
piny, ale obvod MUSI mit napruzene nozicky, jinak nemaji v patici kontakt !!!
- VariPOD (to je ta mala seda krabicka pripojena na paralelni port notebooku na 
fotkach) neni nutny, staci si udelat nejaky oddelovac sbernice. Ja mel VariPOD po 
ruce, kdyz jsem MK delal GUI pro PC a uz mi zustal. Tak jsem ho pouzil. VHDL k 
VariPODu muzu poskytnout. Schema ani desticku bohuzel ne.

A co dale:
========
- dale to chce naimplementovat podporu FAT16 do ATMEGY - ale asi uz do vetsi. To se 
jeste uvidi.
- emulace FDC

Tedy - ramcove je mozne, aby karta byla funkcni. Hodne zalezi, jak velka podpora FAT 
se udela. Navrhuji zpocatku jeden otevreny soubor DISK.DSK - ktery by byl obrazem 
klasicke diskety pro NIPOS. A v NIPOSu by se pak implementoval prikaz napr. "chdisk 
DISK7", ktery by byl ekvivalentni manualni vymene diskety. Obrazove soubory DISK01.DSK 
az DISKxx.DSK by byly ulozeny v korenovem adresari FAT16.

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:vaclavpe@seznam.cz
http://www.chip45.com/PortableWinAVR
http://www.xilinx.com/
http://www.mcu.cz/
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Vasek

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 28. prosince 2006 14:57
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: PMD-85 v ATmega128

Přílohy: PMD.jpg

PMD.jpg (139 kB)

v časáku "Praktické elektronika" 9/06 a 10/06 vyšel návod na stavbu HW "emulátoru" 
8bitu PMD-85. Vše je v ATmega128 plus pár součástek.
viz. zazipovaná dokumentace na :
http://www.aradio.cz/programy.html
---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 22. prosince 2006 16:57
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Veselé Vánoce a šťastný nový rok

a hodně úspěchů při experimentech s novým HW pro nestárnoucího Sharpa vám přeje

Pavel Železo
---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 20. prosince 2006 9:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: FD format v NIPOSu

Muzete mi nekdo rict, jaky format disku (tzn. kapacita, pocet stop, jak proste
ten disk vypada z pohledu Sharpa) pouziva NIPOS? Na sharpmz.org jsem nasel
v sekci Programming/DiskDrives 10 ruznych formatu - ale ten NIPOSovsky
tam kupodivu neni :-)

Jaky je pak format,kdyz pouziju 1,44MB disketu ? Predpokladam, ze NIPOS to musi
nejakym zpusobem identifikovat podle sektoru 0 diskety. Nebo se pletu?

Vasek

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 19. prosince 2006 15:06
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MemExt update

Ahoj Romane (a i vsichni ostatni),

co se tyce kombokarty, tak je to jeste hodne predcasne mluvit
o jeji funkcnosti. Ale aktivnim vyvojarum planuji ev. prodej za cenu soucastek.
Protoze takovi to vrati svym casem tam, kde zase ja nejsem silny v kramflecich
(a to je hlavne vyvoj software pro Sharpa). A navic aktivnich vyvojaru dnes neni
mnoho, proto takova nabidka :-) Pokud budou mit zajem i pasivni
konzumenti, pak za cenu soucastek + rozumny baksis za straveny cas.

Az bude na svete nejaka rozumna verze, potencialnim zajemcum dam vedet
vcas.

Co se tyce 16-bit MZ-IDE do Niposu, pokud se mi podari driver tech SD karet,
pak bude pripojeni HD/CF v podstate mrtvou zalezitosti.

Proto navrhuji, Romane, spise se podivat na ten UZIX nebo SymbOS nebo neco
podobneho grafictejsiho.

BTW: Ja budu oprasovat Sharpa behem vanocnich svatku - po cca 15 letech :-)

Vasek

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Roman Dolejsi (sharpemu@pandora.cz) 
> 
> Zdravím všechny Sharpisty,
> 
> cca po roce jsem opět vybalil Sharpa ze skříně a začal ho oprašovat. O
> diskutované rozšíření paměti bych měl velký zájem, stejně tak jako o
> případnou kombokartu (připojení SD karty, 16-bit interface na IDE či další
> věci, které by se na kartu podařilo dostat). Plánuje někdo ze zde přítomných
> nabídnout za úplatu své služby a prodávat takovou kartu? ;-) - hardwarově
> tolik zdatný nejsem...
> 
> Trochu se chci podívat spíš na software, možná bych zkusil napsat něco
> pokusného (test) či nějaké jiné účelnější využití 512kB RAM. Snad bych mohl
> zkusit i implementaci 16-bit IDE interface do NIPOSu nebo něco dalšího. Co
> myslíte? Nějaké návrhy?
> 
> Včera jsem trochu koukal na UZIX 1.0 a zatím mám vůbec problémy ho
> zkompilovat, natož pak přeportovat na Sharpa. Hezké by to ale bylo
> (multitasking, grafika, základna programů, kompatibilita s unixovým světem,
> možná kompatibilita i s CP/M)...
> 
> Taky jsem hledal zdrojáky SymbOSu (o kterém se tu také mluvilo) a musím
> říct, že zatím k dispozici na internetu nejsou. Autor (Prodatron) píše, že
> by chtěl před vypuštěním zdrojáků nejprve trochu rozšířit základnu
> dostupných programů, aby případné porty na jiné architektury zbytečně
> nefragmentovaly kód a zbytečně ho nezdržovaly..
> 
> Takže žádný větší úspěch, ale moc času jsem tomu zatím nevěnoval ;-)
> 
> Roman
> 

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:vaclavpe@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 15. prosince 2006 14:22
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SD kombinovana karta

Diky za nabidku, nakonec jsem sehnal XC9572XL. Do 9536 se to vejde taky, ale na 
experimenty je tohle ok.

Tak si mam aspon s cim hrat pres vanoce.

Vasek

> > Vcera jsem si hral s navrhem stavove masinky na osetreni EXWAITu - na to
> bude
> > XC9536 lepsi. Nemate nekdo kusovku toho Xilinxe?
> 
> Nekde bych ji doma nasel, urcite mam.
> 
> VELESOFT
> 

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 14. prosince 2006 16:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SD kombinovana karta

----- Original Message -----
From: "Vaclav Peroutka" <sharpemu@pandora.czvaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, December 14, 2006 8:47 AM
Subject: Re: SD kombinovana karta

> Xilinx neni spatny napad - cenove je na stejne urovni jako GAL - jen ho v
GMe maji na zavaznou objednavku.
> A v Asixu ani kousek. A dostupnost u velkych distributoru do 4 tydnu.

No mozna v GM, tam maji Xilinxe drsne predrazene. Ja objednavam u
http://www.mespraha.cz/ a dodaci lhuta byva vetsinou 2-3 tydny. Osobne bych
tam pouzil radeji XL verze(3.3V), ktere jsou navic jeste levnejsi. XC9536XL
vyjde kolem 30-40Kc a XC9572 kolem 70-80Kc.

> Vcera jsem si hral s navrhem stavove masinky na osetreni EXWAITu - na to
bude
> XC9536 lepsi. Nemate nekdo kusovku toho Xilinxe?

Nekde bych ji doma nasel, urcite mam.

VELESOFT

>
> Hlavne, aby se tomu pak nerikalo Plug & Pray :-)
>
> Vasek
>
> > ------------ Původní zpráva ------------
> > Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)
> >
> > No myslim Vasku, ze ma tenhle projekt stavu - po dlouhe dobe jedna vize,
> > ktera by nemusela byt az tak nerealna. Jenom snad par drobnych hintu....
> >
> > - Pokud budeme chtit soucasne pracovat s FAT systemem a emulovat nejakou
> > periferii, bojim se ze CPU s 1KB SRAM bude nedostatecny. Sice by bylo
> > bezvadne stvorit nejake ultra low-cost reseni a verim ze se najdou
> > programatori kteri i z jednoducheho systemu dokazou vytahnout maximum,
bojim
> > se ale ze v tomhle pripade by to byla fakt drina. Ja sam jsem natolik
> > pohodlny, ze bych do Atmela radsi neco napsal v Cecku, nez plodit v
ASM....
> > - 8255 je pro me tak prezita vec, ze uz bych ji na te karte ani
> > nepostradal... Nicmene pujdou jiste vytvorit 2 verze karty...
> > - GALy uz dnes taky moc nefrci, mozna bych tam na miste dekoderu radeji
> > videl nejakeho maleho XILINXe (XC9536/72), ale to je vec nazoru. Mozna
je to
> > i tim, ze na GALy nemam programator :)
> > - Myslim ze bude treba pri komunikaci s kartou pouzit i EXWAIT - nedelam
si
> > iluze o tom, ze ATMega se bude flakat a bude vzdy pripravena obslouzit
> > preruseni od Sharpa. Ikdyz pokud se nepletu, tak uz by mela mit
> > implementovano i hardwarove SPI pro komunikaci s SD kartou, takze to
mozna
> > takovy problem nebude.... Kdyz ale vezmem v uvahu obsluhu FAT systemu,
to ze

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:velesoft@seznam.cz
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> > data muzou byt po karte fragmentovana, .... No uvidime :)
> >
> > Jinak to vypada velice slibne - konecne moderni koncepce bez hromady
74XX
> > logiky, jednoduchost, verim ze i funkcnost a take vysoka kompatabilita
> > dosazena moznosti cele zarizeni jednoduse preprogramovat. To vse bez
> > jedineho zasahu do MZ-800. Na PC se tomu rika Plug&Play, ne? :)))))))
> >
> >
> > Zdenek
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
> > To: "Konference "Pocítac SHARP MZ-800 a emulátory""
<sharpemu@pandora.cz>
> > Sent: Wednesday, December 13, 2006 5:28 PM
> > Subject: SD kombinovana karta
> >
> >
> > >
> > > Ahoj svete,
> > >
> > > zacal jsem plodit kartu, ktera bude mit na sobe SIO, PIO a SD-card
> > > interface. Ramdisk jsem zavrhnul, z toho duvodu, protoze MemExt je
> > > jednoznacne lepsi - Davide, smekam pomyslny klobouk.
> > >
> > > Momentalne je to ve stadiu ditete, kdy je tatinek v mamince. Takze nic
> > > neni jasne a nic neni jiste.
> > >
> > > Se Zdenkem Adlerem jsme se shodli na tom, ze vestavena ATMEGA bude po
> > > RESETu emulovat ROMdisk, tzn. ze z SD karty se nabootuje system. Pak
by
> > > ATMEGA mela emulovat SIO (coz nebude slozite vzhledem k tomu, ze SIO
> > > obsahuje primo na hardwaru.
> > >
> > > A take FDC - na SD-karte bude FAT16 a na ni FD images - po startu bude
> > > nejaky pocatecni a pak pomoci programku budou vybiratelne  - jako kdyz
> > > clovek prehazuje diskety.
> > >
> > > Co se tyce implementace, tak ATMEGA ma 2 externi zdroje interruptu.
> > > Puvodne jsem myslel, ze jeden bude na ROMdisk a druhy na SIO. Jenze co
pak
> > > s FDC > proto SIO pujde pollingem.
> > >
> > > Casovani: Pokud ATMEGA pobezi na 16MHz (16 MIPS) a Sharp na 4MHz, pak
na
> > > vystaveni dat ma ATMEGA 6 cyklu bez WAIT stavu. S jednim WAIT stavem
(na
> > > sbernici T9 je vyveden signal EXTWAIT) je to 10 cyklu, coz by bylo
lepsi -
> > > a kazdy dalsi WAIT je 4 cykly.
> > >
> > > Timto by se dala zbrzdit komunikace mezi Z80 a ATMegou. Pak je ale
nutno
> > > vzit vetsi GAL20V8 -> ATMega by nahazovala platna data na sbernici a
GAL
> > > by rusil WAIT stav pro Sharpa.
> > >
> > > Nicmene nevim, pokud to cele neni prilis kratkozrake, proto bych
privital
> > > nejakou diskusi na nahozene tema.
> > >
> > > V priloze posilam potencialni schematko te karty.
> > >
> > > Vasek
> > >
> > > ---
> > > Divejte se na televizi na internetu
> > > Hudebni televize OCKO -
> > > http://ocko.idnes.cz/stream.asp
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> > >
> >
> >
> > ---
> > Divejte se na televizi na internetu
> > Hudebni televize OCKO -
> > http://ocko.idnes.cz/stream.asp
> >
> >
> >
>
> ---
> Divejte se na televizi na internetu
> Hudebni televize OCKO -
> http://ocko.idnes.cz/stream.asp
>

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 14. prosince 2006 8:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SD kombinovana karta

Ahoj Zdenku, ta ATMEGA je tam strelena od pasu, slo mi o princip. Jak jsem psal, na 
testy tu mam Atmega8, pak pouziju neco vetsiho se 4kB SRAM. OT: Mimochodem, pak tu 
atmegu8 vyuziju takhle: http://www.fischl.de/usbasp/ (na Sharpa to bohuzel nepujde...)

i8255 bych ja postradal (mam s ni dalekosahle plany na programovaci prostredky :-) ale 
osazovat ji nemusis.

Xilinx neni spatny napad - cenove je na stejne urovni jako GAL - jen ho v GMe maji na 
zavaznou objednavku.
A v Asixu ani kousek. A dostupnost u velkych distributoru do 4 tydnu.
Vcera jsem si hral s navrhem stavove masinky na osetreni EXWAITu - na to bude
XC9536 lepsi. Nemate nekdo kusovku toho Xilinxe? 

Hlavne, aby se tomu pak nerikalo Plug & Pray :-)

Vasek

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) 
> 
> No myslim Vasku, ze ma tenhle projekt stavu - po dlouhe dobe jedna vize, 
> ktera by nemusela byt az tak nerealna. Jenom snad par drobnych hintu....
> 
> - Pokud budeme chtit soucasne pracovat s FAT systemem a emulovat nejakou 
> periferii, bojim se ze CPU s 1KB SRAM bude nedostatecny. Sice by bylo 
> bezvadne stvorit nejake ultra low-cost reseni a verim ze se najdou 
> programatori kteri i z jednoducheho systemu dokazou vytahnout maximum, bojim 
> se ale ze v tomhle pripade by to byla fakt drina. Ja sam jsem natolik 
> pohodlny, ze bych do Atmela radsi neco napsal v Cecku, nez plodit v ASM....
> - 8255 je pro me tak prezita vec, ze uz bych ji na te karte ani 
> nepostradal... Nicmene pujdou jiste vytvorit 2 verze karty...
> - GALy uz dnes taky moc nefrci, mozna bych tam na miste dekoderu radeji 
> videl nejakeho maleho XILINXe (XC9536/72), ale to je vec nazoru. Mozna je to 
> i tim, ze na GALy nemam programator :)
> - Myslim ze bude treba pri komunikaci s kartou pouzit i EXWAIT - nedelam si 
> iluze o tom, ze ATMega se bude flakat a bude vzdy pripravena obslouzit 
> preruseni od Sharpa. Ikdyz pokud se nepletu, tak uz by mela mit 
> implementovano i hardwarove SPI pro komunikaci s SD kartou, takze to mozna 
> takovy problem nebude.... Kdyz ale vezmem v uvahu obsluhu FAT systemu, to ze 
> data muzou byt po karte fragmentovana, .... No uvidime :)
> 
> Jinak to vypada velice slibne - konecne moderni koncepce bez hromady 74XX 
> logiky, jednoduchost, verim ze i funkcnost a take vysoka kompatabilita 
> dosazena moznosti cele zarizeni jednoduse preprogramovat. To vse bez 
> jedineho zasahu do MZ-800. Na PC se tomu rika Plug&Play, ne? :)))))))
> 
> 
> Zdenek
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
> To: "Konference "Pocítac SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Wednesday, December 13, 2006 5:28 PM
> Subject: SD kombinovana karta
> 
> 
> >
> > Ahoj svete,
> >

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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> > zacal jsem plodit kartu, ktera bude mit na sobe SIO, PIO a SD-card 
> > interface. Ramdisk jsem zavrhnul, z toho duvodu, protoze MemExt je 
> > jednoznacne lepsi - Davide, smekam pomyslny klobouk.
> >
> > Momentalne je to ve stadiu ditete, kdy je tatinek v mamince. Takze nic 
> > neni jasne a nic neni jiste.
> >
> > Se Zdenkem Adlerem jsme se shodli na tom, ze vestavena ATMEGA bude po 
> > RESETu emulovat ROMdisk, tzn. ze z SD karty se nabootuje system. Pak by 
> > ATMEGA mela emulovat SIO (coz nebude slozite vzhledem k tomu, ze SIO 
> > obsahuje primo na hardwaru.
> >
> > A take FDC - na SD-karte bude FAT16 a na ni FD images - po startu bude 
> > nejaky pocatecni a pak pomoci programku budou vybiratelne  - jako kdyz 
> > clovek prehazuje diskety.
> >
> > Co se tyce implementace, tak ATMEGA ma 2 externi zdroje interruptu. 
> > Puvodne jsem myslel, ze jeden bude na ROMdisk a druhy na SIO. Jenze co pak 
> > s FDC > proto SIO pujde pollingem.
> >
> > Casovani: Pokud ATMEGA pobezi na 16MHz (16 MIPS) a Sharp na 4MHz, pak na 
> > vystaveni dat ma ATMEGA 6 cyklu bez WAIT stavu. S jednim WAIT stavem (na 
> > sbernici T9 je vyveden signal EXTWAIT) je to 10 cyklu, coz by bylo lepsi - 
> > a kazdy dalsi WAIT je 4 cykly.
> >
> > Timto by se dala zbrzdit komunikace mezi Z80 a ATMegou. Pak je ale nutno 
> > vzit vetsi GAL20V8 -> ATMega by nahazovala platna data na sbernici a GAL 
> > by rusil WAIT stav pro Sharpa.
> >
> > Nicmene nevim, pokud to cele neni prilis kratkozrake, proto bych privital 
> > nejakou diskusi na nahozene tema.
> >
> > V priloze posilam potencialni schematko te karty.
> >
> > Vasek
> >
> > ---
> > Divejte se na televizi na internetu
> > Hudebni televize OCKO -
> > http://ocko.idnes.cz/stream.asp
> > 
> 
> 
> ---
> Divejte se na televizi na internetu
> Hudebni televize OCKO - 
> http://ocko.idnes.cz/stream.asp
> 
> 
> 

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 14. prosince 2006 8:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: SD kombinovana karta

No myslim Vasku, ze ma tenhle projekt stavu - po dlouhe dobe jedna vize, 
ktera by nemusela byt az tak nerealna. Jenom snad par drobnych hintu....

- Pokud budeme chtit soucasne pracovat s FAT systemem a emulovat nejakou 
periferii, bojim se ze CPU s 1KB SRAM bude nedostatecny. Sice by bylo 
bezvadne stvorit nejake ultra low-cost reseni a verim ze se najdou 
programatori kteri i z jednoducheho systemu dokazou vytahnout maximum, bojim 
se ale ze v tomhle pripade by to byla fakt drina. Ja sam jsem natolik 
pohodlny, ze bych do Atmela radsi neco napsal v Cecku, nez plodit v ASM....
- 8255 je pro me tak prezita vec, ze uz bych ji na te karte ani 
nepostradal... Nicmene pujdou jiste vytvorit 2 verze karty...
- GALy uz dnes taky moc nefrci, mozna bych tam na miste dekoderu radeji 
videl nejakeho maleho XILINXe (XC9536/72), ale to je vec nazoru. Mozna je to 
i tim, ze na GALy nemam programator :)
- Myslim ze bude treba pri komunikaci s kartou pouzit i EXWAIT - nedelam si 
iluze o tom, ze ATMega se bude flakat a bude vzdy pripravena obslouzit 
preruseni od Sharpa. Ikdyz pokud se nepletu, tak uz by mela mit 
implementovano i hardwarove SPI pro komunikaci s SD kartou, takze to mozna 
takovy problem nebude.... Kdyz ale vezmem v uvahu obsluhu FAT systemu, to ze 
data muzou byt po karte fragmentovana, .... No uvidime :)

Jinak to vypada velice slibne - konecne moderni koncepce bez hromady 74XX 
logiky, jednoduchost, verim ze i funkcnost a take vysoka kompatabilita 
dosazena moznosti cele zarizeni jednoduse preprogramovat. To vse bez 
jedineho zasahu do MZ-800. Na PC se tomu rika Plug&Play, ne? :)))))))

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference "Pocítac SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, December 13, 2006 5:28 PM
Subject: SD kombinovana karta

>
> Ahoj svete,
>
> zacal jsem plodit kartu, ktera bude mit na sobe SIO, PIO a SD-card 
> interface. Ramdisk jsem zavrhnul, z toho duvodu, protoze MemExt je 
> jednoznacne lepsi - Davide, smekam pomyslny klobouk.
>
> Momentalne je to ve stadiu ditete, kdy je tatinek v mamince. Takze nic 
> neni jasne a nic neni jiste.
>
> Se Zdenkem Adlerem jsme se shodli na tom, ze vestavena ATMEGA bude po 
> RESETu emulovat ROMdisk, tzn. ze z SD karty se nabootuje system. Pak by 
> ATMEGA mela emulovat SIO (coz nebude slozite vzhledem k tomu, ze SIO 
> obsahuje primo na hardwaru.
>
> A take FDC - na SD-karte bude FAT16 a na ni FD images - po startu bude 
> nejaky pocatecni a pak pomoci programku budou vybiratelne  - jako kdyz 
> clovek prehazuje diskety.
>
> Co se tyce implementace, tak ATMEGA ma 2 externi zdroje interruptu. 
> Puvodne jsem myslel, ze jeden bude na ROMdisk a druhy na SIO. Jenze co pak 
> s FDC > proto SIO pujde pollingem.
>
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> Casovani: Pokud ATMEGA pobezi na 16MHz (16 MIPS) a Sharp na 4MHz, pak na 
> vystaveni dat ma ATMEGA 6 cyklu bez WAIT stavu. S jednim WAIT stavem (na 
> sbernici T9 je vyveden signal EXTWAIT) je to 10 cyklu, coz by bylo lepsi - 
> a kazdy dalsi WAIT je 4 cykly.
>
> Timto by se dala zbrzdit komunikace mezi Z80 a ATMegou. Pak je ale nutno 
> vzit vetsi GAL20V8 -> ATMega by nahazovala platna data na sbernici a GAL 
> by rusil WAIT stav pro Sharpa.
>
> Nicmene nevim, pokud to cele neni prilis kratkozrake, proto bych privital 
> nejakou diskusi na nahozene tema.
>
> V priloze posilam potencialni schematko te karty.
>
> Vasek
>
> ---
> Divejte se na televizi na internetu
> Hudebni televize OCKO -
> http://ocko.idnes.cz/stream.asp
> 

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 13. prosince 2006 17:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: SD kombinovana karta

Přílohy: MZ-800_combo-card.png

MZ-800_combo-car
d.png (20 kB)

Ahoj svete,

zacal jsem plodit kartu, ktera bude mit na sobe SIO, PIO a SD-card interface. Ramdisk 
jsem zavrhnul, z toho duvodu, protoze MemExt je jednoznacne lepsi - Davide, smekam 
pomyslny klobouk.

Momentalne je to ve stadiu ditete, kdy je tatinek v mamince. Takze nic neni jasne a 
nic neni jiste.

Se Zdenkem Adlerem jsme se shodli na tom, ze vestavena ATMEGA bude po RESETu emulovat 
ROMdisk, tzn. ze z SD karty se nabootuje system. Pak by ATMEGA mela emulovat SIO (coz 
nebude slozite vzhledem k tomu, ze SIO obsahuje primo na hardwaru.

A take FDC - na SD-karte bude FAT16 a na ni FD images - po startu bude nejaky 
pocatecni a pak pomoci programku budou vybiratelne  - jako kdyz clovek prehazuje 
diskety.

Co se tyce implementace, tak ATMEGA ma 2 externi zdroje interruptu. Puvodne jsem 
myslel, ze jeden bude na ROMdisk a druhy na SIO. Jenze co pak s FDC > proto SIO pujde 
pollingem.

Casovani: Pokud ATMEGA pobezi na 16MHz (16 MIPS) a Sharp na 4MHz, pak na vystaveni dat 
ma ATMEGA 6 cyklu bez WAIT stavu. S jednim WAIT stavem (na sbernici T9 je vyveden 
signal EXTWAIT) je to 10 cyklu, coz by bylo lepsi - a kazdy dalsi WAIT je 4 cykly. 

Timto by se dala zbrzdit komunikace mezi Z80 a ATMegou. Pak je ale nutno vzit vetsi 
GAL20V8 -> ATMega by nahazovala platna data na sbernici a GAL by rusil WAIT stav pro 
Sharpa.

Nicmene nevim, pokud to cele neni prilis kratkozrake, proto bych privital nejakou 
diskusi na nahozene tema.

V priloze posilam potencialni schematko te karty.

Vasek

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 12. prosince 2006 10:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Re[2]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

> OK, da se pouzit ATMEGA128, ta ma 4kB SRAM. Nicmene vzhledem k tomu, ze se
> z SD karty tahaji pakety 512B bych s dovolenim na prvni pokusy pouzil tu 
> mensi :-)

No, FATku jsem sice taky resil na uP s 1K SRAM, ale je to hrozna otrocina - 
2K pameti beru jako rozumne minimum, aby jsi mel jak buffer pro data, tak i 
pro adresar. Ja to resil pouze za pomoci 32B bufferu pro adresar a data jsem 
tahal z SD karty rovnou bez bufferu, ale nebylo to zrovna nejrychlejsi 
reseni. Mj. musela byt karta defragmentovana. Jestli budes chtit resit plnou 
podporu FAT (pripadne pouzit i dostupne zdrojaky v C), budou 2K, pripadne 4K 
onchip SRAM fakt minimem.

> Tady tomu ponekud nerozumim, proc musi byt NIPOS v max 4kB ? Nejake
> principielni omezeni ?

- Jedna se o to, ze uz by jsi na mene jak 56 KB volne pameti nemusel vsechno 
spustit a taky by jsi asi CP/M zprostil plne kompatability s ostatnimi 
systemy. Jednoduse prostor od 0100 do DC000 (kde uz je zacatek CCP) by mel 
byt volny. Doufam ze nekecam, presna cisla uz v hlave nemam....

> A takhle, takze predstava by byla v podstate pouzit ATMEGU jako FAT<->CPM
> konvertor ? Nebo jinak, z jedne strany SD karta a z druhe se to tvari, 
> jakoze je
> na sbernici ROMDISK a WD279X ? To je dobry napad, tak daleko jsem se ani
> nedival :-)

- Tak tak... To je moje idea pro jednoduchy, kompatibilni a pritom mocny 
doplnek pro MZ-800

> PS1: An mam ROM kod jenom v MZF, existuje nejaky konvertor MZF na HEX ?
> Je nekde popsany format MZF ?

- popsany ho nemam, ale z hlavy:

MZF je tvoreny hlavickou 128 bajtu a samotnymi daty (zbytek souboru). 
Hlavicka by mela byt takto:

Filetype (1 byte) - 01=OBJ, 05=BTX, ....
Filename (17 bytu)
Length (2B)
Start (2B)
Exec(2B)
Poznamka, pripadne se sem vesly i loader apod. (104B)

> PS2 - Zdenku, nemas ICQ ? Ja mam asi nejake Tve starsi cislo, moje je 
> 6929134

Mam, ale vyuzivam velice zridka (nyni asi tak 2x do roka:-) 

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 12. prosince 2006 9:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Re[2]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

> - Spravne rozhodnuti, PICy take zrovna nemam v oblibe :) Nicmene ATMEGu bych 
> volil jinou, kvuli plne podpore FAT minimalne s 4KB SRAM.

OK, da se pouzit ATMEGA128, ta ma 4kB SRAM. Nicmene vzhledem k tomu, ze se
z SD karty tahaji pakety 512B bych s dovolenim na prvni pokusy pouzil tu mensi :-)

> Mno, jiste to pujde, obavam se ale toho, ze se nam CP/M nevejde do 4KB 
> RAMky - Marek uz pri implementaci NIPOSu bojoval s poslednimi par bajty 
> volne pameti...

Tady tomu ponekud nerozumim, proc musi byt NIPOS v max 4kB ? Nejake
principielni omezeni ?

> > V kazdem pripade, ja potreba se domluvit aspon na meziobliceji:
> > - ATMEGA se musi chovat pro boot stejne jako ROMDISK
> > - pak pro OS zajisti zakladni operace - zapis, cteni souboru
> 
> Tak tak, to je zaklad. Potom kdyz se podobne jako emulace ROM disku zvladne 
> i emulace Floppy, ktera neni o tolik slozitejsi, bude mozne na SD karte 
> honit starou CP/M ci disketovy BASIC bez jakychkoliv uprav! Pouze se vybere 
> obraz diskety z SD karty a vse ostatni bude fungovat jako s beznym radicem 
> WD279X a treba i rychleji....

A takhle, takze predstava by byla v podstate pouzit ATMEGU jako FAT<->CPM
konvertor ? Nebo jinak, z jedne strany SD karta a z druhe se to tvari, jakoze je
na sbernici ROMDISK a WD279X ? To je dobry napad, tak daleko jsem se ani
nedival :-)

Vasek

PS1: An mam ROM kod jenom v MZF, existuje nejaky konvertor MZF na HEX ?
Je nekde popsany format MZF ?

PS2 - Zdenku, nemas ICQ ? Ja mam asi nejake Tve starsi cislo, moje je 6929134

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 12. prosince 2006 9:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Re[2]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

> Tedy, navrhuji, ac mam PICy opravdu rad a umim s nimi, ATMEGA8( pak32) s 
> 1k
> datove RAM, 16MIPS, programovanim v GCC a cenou cca 35Kc. Aspon budu
> mit padny duvod se s touto platformou naucit :-)

- Spravne rozhodnuti, PICy take zrovna nemam v oblibe :) Nicmene ATMEGu bych 
volil jinou, kvuli plne podpore FAT minimalne s 4KB SRAM.

>
>> - No, taky jsem spise na stourani do hardwaru a software pisu jen kdyz me 
>> k tomu prinuti okolnosti. Kdyby se k tomu prihlasil nekdo schopnejsi 
>> (halooo, Romane, jsi tu? :-))), byl bych hrozne rad. Myslim ze by pro 
>> zacatek stacil i nejaky souborovy manazer nezavisly na CPM (NIPOSu).
>
> To podle meho nazoru neni uplne dobre reseni, OS _MUSI_ zajistovat 
> zakladni
> sluzby pro vsechny sve ovecky - programy. Pristup k periferiim, pristup k 
> souborum.
>
> Spise bych to tlacil cestou nativni podpory FAT16 v NIPOSu, pricemz 
> nejnizsi vrstva
> bude implementovana v ATMEGA (8kB na testovani, pak napr.32kB jako 
> full-featured).

Mno, jiste to pujde, obavam se ale toho, ze se nam CP/M nevejde do 4KB 
RAMky - Marek uz pri implementaci NIPOSu bojoval s poslednimi par bajty 
volne pameti...

> V kazdem pripade, ja potreba se domluvit aspon na meziobliceji:
> - ATMEGA se musi chovat pro boot stejne jako ROMDISK
> - pak pro OS zajisti zakladni operace - zapis, cteni souboru

Tak tak, to je zaklad. Potom kdyz se podobne jako emulace ROM disku zvladne 
i emulace Floppy, ktera neni o tolik slozitejsi, bude mozne na SD karte 
honit starou CP/M ci disketovy BASIC bez jakychkoliv uprav! Pouze se vybere 
obraz diskety z SD karty a vse ostatni bude fungovat jako s beznym radicem 
WD279X a treba i rychleji....

Zdenek 

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 12. prosince 2006 9:03
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re[5]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

> Kde najdu boot sekvenci jak se kontroluje ROMDISK ?

Na adrese 0xE6CA by mela zacinat sekvence ktera natahuje program ze 
zalohovaneho RD (romdisku), na adrese 0xE70E je pak kontrola CRC. Na adrese 
0xE7BA se zapisem 0xA5 do prvniho byte RD testuje jeho pritomnost a pak se z 
nej pokousi tahat ulozeny program.

Z. 

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 12. prosince 2006 8:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Re[2]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) 
> 
> - No, myslim ze pouziti ext. procesoru by bylo na miste. Preci nebudeme 
> Sharpa zatezovat souborovymi operacemi a rvanim se s FATkou a podobnymi 
> nechutnostmi. Idealni by opravdu bylo nechat vsechnu praci na ext. procesoru 
> aby Sharp uz ziskaval jen surova data. Pak by nebyl problem hrat treba 
> samplovanou hudbu aj.

Tedy, navrhuji, ac mam PICy opravdu rad a umim s nimi, ATMEGA8( pak32) s 1k
datove RAM, 16MIPS, programovanim v GCC a cenou cca 35Kc. Aspon budu
mit padny duvod se s touto platformou naucit :-)

> - No, taky jsem spise na stourani do hardwaru a software pisu jen kdyz me k 
> tomu prinuti okolnosti. Kdyby se k tomu prihlasil nekdo schopnejsi (halooo, 
> Romane, jsi tu? :-))), byl bych hrozne rad. Myslim ze by pro zacatek stacil 
> i nejaky souborovy manazer nezavisly na CPM (NIPOSu).

To podle meho nazoru neni uplne dobre reseni, OS _MUSI_ zajistovat zakladni
sluzby pro vsechny sve ovecky - programy. Pristup k periferiim, pristup k souborum.

Spise bych to tlacil cestou nativni podpory FAT16 v NIPOSu, pricemz nejnizsi vrstva
bude implementovana v ATMEGA (8kB na testovani, pak napr.32kB jako full-featured).

V kazdem pripade, ja potreba se domluvit aspon na meziobliceji:
- ATMEGA se musi chovat pro boot stejne jako ROMDISK
- pak pro OS zajisti zakladni operace - zapis, cteni souboru

Vasek

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 12. prosince 2006 8:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re[5]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

> Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) 
> 
> > Davejte velky pozor mezi MMc a SD cartami je velky rozdil v poctu
> > bitu.
> > MMC jsou 2 bitove a SD 4bitove karty ja osobne jsem na to prisel kdyz
> > jse si do fotaku koupil omilem SD kartu misto MMC,MMc karty jsou
> > kupodivu drazsi.
> > MArcel Vasak
> 
> No myslim si ze zas tak velky pozor jako tu pise Marcel davat nemusite :) 
> Zminoval jsem se o SPI rezimu, kdy karta (at uz MMC nebo SD) komunikuje 
> pouze pomoci jednoho datoveho bitu (vlastne dvou - jeden dovnitr, druhy 
> ven), hodin a chip selektu. Prenosova rychlost i v tomto pripade je na 
> naseho SHARPa dostatecne vysoka a prevod na paralelni data, pripadne i 
> souborove operace nad FAT systemem by provadel procesor na karte. Jednoduse 
> by to tedy fungovalo jen tak, ze by Sharp zaslal karte pozadavek na otevreni 
> souboru XXXXXXXX.YYY pro cteni ci zapis a pak uz by mohl obdrzet / posilat 
> data. Samozrejmne, pri trose sikovnosti a rychlem CPU by slo emulovat za 
> pomoci teto karty treba i FDD, ROM kartu, QD ktere by byly jako image 
> ulozeny na SD karte.
> Jinak MMC jsou drazsi asi jen z podobneho duvodu, jako se navysuje cena 
> treba u zastaralych PC komponent. Obecne se da rict ze SD je nadmnozinou 
> MMC.
> 
> Zdenek 

Zrovna jsem chtel psat odpoved, ze SD 4bitovy ani SD 1bitovy rezim bych
nepouzil, ale SPI rezim ( tak jak jsem pouzil oznaceni pro piny v seznamu
v minulem emailu). Vecer mne jeste napadlo nechat 8255 neemulovanou
a MCU by slouzil jenom jako SD a SIO interface.

Kde najdu boot sekvenci jak se kontroluje ROMDISK ?

Vasek

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 12. prosince 2006 8:21
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Re[2]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

> diky za zpravu. S Markem mne to mrzi, nevedel jsem to.

- Na strankach jsem to tenkrat umyslne nezverejnoval, kdo chce ale 
nahlednout, tak muze zde: http://mz-800.xf.cz/vzpominka.php

> Ohledne SD/MMC a MZ - to neni spatny napad. Bylo by fajn, kdyby NIPOS
> pouzival RAMDISK jako linearni adresni prostor. Myslis, ze by to slo ?
> Otazkou je, jake aplikace by to byly schopny pouzivat.

- toho se trosku obavam. Nicmene David Luftner (jiste take Davide sledujes 
konferenci, tak muzes okomentovat) sveho casu vyvijel pametove rozsireni 
512K RAM / 512K Flash ktere melo celkem siroke moznosti mapovani (tusim v 
ramci celych 64 KB) a bylo zasunute do slotu pro EPROM + par adresovych 
vodicu navic.

> Jinak komunikaci muze delat primo Z80 (jako napr. tady Atmel 
> http://homepage.ntlworld.com/seanellis/mmcserial.htm ). Nebo navrhuji
> pouzit nejaky externi procesor:
> - 8bit bus + R/W + 3bity adresa + select - smerem k MZ-800
> - 3x 8bit PIO
> - 1x 4bity na MMC/SD - DIN, DOUT, CS, CLK
> - 1x 2 bity SIO
>
> je dohromady 35. Procesor pak muze delat i nejaky zakladni processing
> FATky a napr. Microchip PIC ma i dost velkou interni SRAM, ktera pak muze
> fungovat jako FIFO.

- No, myslim ze pouziti ext. procesoru by bylo na miste. Preci nebudeme 
Sharpa zatezovat souborovymi operacemi a rvanim se s FATkou a podobnymi 
nechutnostmi. Idealni by opravdu bylo nechat vsechnu praci na ext. procesoru 
aby Sharp uz ziskaval jen surova data. Pak by nebyl problem hrat treba 
samplovanou hudbu aj.

> Kdo se do toho se mnou pusti ? Zdenku ? :-)
> Ja osobne bych spise zvladnul tu kartu, OS jsem nikdy neprogramoval.
> Ale nerikam, ze bych to nedal. No, i kdyz... Nevim...

- No, taky jsem spise na stourani do hardwaru a software pisu jen kdyz me k 
tomu prinuti okolnosti. Kdyby se k tomu prihlasil nekdo schopnejsi (halooo, 
Romane, jsi tu? :-))), byl bych hrozne rad. Myslim ze by pro zacatek stacil 
i nejaky souborovy manazer nezavisly na CPM (NIPOSu).

> Zdenku, mas nejakou dokumentaci k NIPOSu ?

- Mam pouze zdrojove kody, ne vsak aktualni. Kdyby nahodou sledovala tuto 
diskuzi i Markova manzelka Jana, budu moc rad kdyz bychom se mimo konferenci 
mohli treba dohodnout o osudu posledni verze NIPOSu, kterou jiste bude mit k 
dispozici.

Zdravi

Zdenek 

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 12. prosince 2006 7:56
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re[5]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

> Davejte velky pozor mezi MMc a SD cartami je velky rozdil v poctu
> bitu.
> MMC jsou 2 bitove a SD 4bitove karty ja osobne jsem na to prisel kdyz
> jse si do fotaku koupil omilem SD kartu misto MMC,MMc karty jsou
> kupodivu drazsi.
> MArcel Vasak

No myslim si ze zas tak velky pozor jako tu pise Marcel davat nemusite :) 
Zminoval jsem se o SPI rezimu, kdy karta (at uz MMC nebo SD) komunikuje 
pouze pomoci jednoho datoveho bitu (vlastne dvou - jeden dovnitr, druhy 
ven), hodin a chip selektu. Prenosova rychlost i v tomto pripade je na 
naseho SHARPa dostatecne vysoka a prevod na paralelni data, pripadne i 
souborove operace nad FAT systemem by provadel procesor na karte. Jednoduse 
by to tedy fungovalo jen tak, ze by Sharp zaslal karte pozadavek na otevreni 
souboru XXXXXXXX.YYY pro cteni ci zapis a pak uz by mohl obdrzet / posilat 
data. Samozrejmne, pri trose sikovnosti a rychlem CPU by slo emulovat za 
pomoci teto karty treba i FDD, ROM kartu, QD ktere by byly jako image 
ulozeny na SD karte.
Jinak MMC jsou drazsi asi jen z podobneho duvodu, jako se navysuje cena 
treba u zastaralych PC komponent. Obecne se da rict ze SD je nadmnozinou 
MMC.

Zdenek 

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 11. prosince 2006 18:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[5]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

Dobrý den,
11. prosince 2006, 17:07:25, napsal jste:

Davejte velky pozor mezi MMc a SD cartami je velky rozdil v poctu
bitu.
MMC jsou 2 bitove a SD 4bitove karty ja osobne jsem na to prisel kdyz
jse si do fotaku koupil omilem SD kartu misto MMC,MMc karty jsou
kupodivu drazsi.
MArcel Vasak

VP> Ahoj Zdenku,

VP> diky za zpravu. S Markem mne to mrzi, nevedel jsem to.

VP> Ohledne SD/MMC a MZ - to neni spatny napad. Bylo by fajn, kdyby NIPOS
VP> pouzival RAMDISK jako linearni adresni prostor. Myslis, ze by to slo ?
VP> Otazkou je, jake aplikace by to byly schopny pouzivat.

VP> Jinak komunikaci muze delat primo Z80 (jako napr. tady Atmel 
VP> http://homepage.ntlworld.com/seanellis/mmcserial.htm ). Nebo navrhuji
VP> pouzit nejaky externi procesor:
VP> - 8bit bus + R/W + 3bity adresa + select - smerem k MZ-800
VP> - 3x 8bit PIO
VP> - 1x 4bity na MMC/SD - DIN, DOUT, CS, CLK
VP> - 1x 2 bity SIO

VP> je dohromady 35. Procesor pak muze delat i nejaky zakladni processing
VP> FATky a napr. Microchip PIC ma i dost velkou interni SRAM, ktera pak muze
VP> fungovat jako FIFO.

VP> Ted jde o to navrhnout protokol, jakym zpusobem si bude povidat NIPOS
VP> a combo karta.

VP> Kdo se do toho se mnou pusti ? Zdenku ? :-)
VP> Ja osobne bych spise zvladnul tu kartu, OS jsem nikdy neprogramoval.
VP> Ale nerikam, ze bych to nedal. No, i kdyz... Nevim...

VP> Zdenku, mas nejakou dokumentaci k NIPOSu ?

VP> Vasek

>> ------------ Původní zpráva ------------
>> Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) 
>> 
>> Abych taky prispel svou troskou do mlyna....  8-bitovy interface byl v 
>> NIPOSu podporovany naplno, nicmene jsme tenkrat s Markem Smihlou a ostatnimi 
>> aktivneji se podilejicimi Sharpisty usoudili, ze nema prilis budoucnost a ma 
>> cenu se nadale zabyvat pouze 16-ti bitovym rozhranim ktere je sice 
>> slozitejsi, ale nabizi zato daleko vice moznosti vcetne autodetekce 
>> zarizeni, moznosti pracovat s FAT systemem, disky do 128 GB, .... Kdyz jsme 
>> s Markem tenkrat vedli cilou korespondenci, psal mi o sve praci na podpore 
>> 16-bitoveho BIOSu (ktery uz tenkrat delal pouze na emulatoru nebot diky 
>> pokrocile nemoci uz nedokazal sestavit samotny HW radic)... Bohuzel, kratce 
>> pote se navzdycky odmlcel a jeho programatorsky skvost stale ceka na sveho 
>> pokracovatele.
>> Abych to tedy shrnul, tak 8-bitovy radic je krokem zpatky (prestoze pouze s 
>> nim zatim beha skvely NIPOS) a nema cenu se zabyvat nicim jinym jak 16-ti 
>> bitem, nebo rovnou pripojenim SD karet pres SPI rozhrani (a usetreni si 
>> prace s pajenim 40-ti a vice pinovych konektoru pro IDE / CF a jine 
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>> zrudnosti)
>> 
>> Zdravi
>> 
>> Zdenek
>> 

VP> ---
VP> Divejte se na televizi na internetu
VP> Hudebni televize OCKO - 
VP> http://ocko.idnes.cz/stream.asp

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 11. prosince 2006 18:28
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[5]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

Dobrý den,
11. prosince 2006, 15:13:38, napsal jste:

ZDENKU POKUD BYS MNEL MOZNOST SEHNAT ZZDROJAKY NIPOS-CP/M A EMULATOR
KTERY UMU OBA RADICE TJ 8 A 16 BITOVY TAK BYCH SE TEN SYSTEM Z 8
BITOVEHO NA 16BITOVY POKUSIL PREDELAT.
pOKUD SE JEDNA O 16 BITOVY RADIC FIZICKY K SPECTRACKE INTERFERACI MB02
SE DELA MALICKA DESTICKA KTERA TO UMI,JEDNALO BY SE JENOM O JEJI
PREADRESOVANI Z POCITACE POTREBUJE POUZE 8 DAT A RIDICI SIGNALY.
Marcel Vasak

ZA> Abych taky prispel svou troskou do mlyna....  8-bitovy interface byl v
ZA> NIPOSu podporovany naplno, nicmene jsme tenkrat s Markem Smihlou a ostatnimi
ZA> aktivneji se podilejicimi Sharpisty usoudili, ze nema prilis budoucnost a ma
ZA> cenu se nadale zabyvat pouze 16-ti bitovym rozhranim ktere je sice 
ZA> slozitejsi, ale nabizi zato daleko vice moznosti vcetne autodetekce 
ZA> zarizeni, moznosti pracovat s FAT systemem, disky do 128 GB, .... Kdyz jsme
ZA> s Markem tenkrat vedli cilou korespondenci, psal mi o sve praci na podpore
ZA> 16-bitoveho BIOSu (ktery uz tenkrat delal pouze na emulatoru nebot diky
ZA> pokrocile nemoci uz nedokazal sestavit samotny HW radic)... Bohuzel, kratce
ZA> pote se navzdycky odmlcel a jeho programatorsky skvost stale ceka na sveho
ZA> pokracovatele.
ZA> Abych to tedy shrnul, tak 8-bitovy radic je krokem zpatky (prestoze pouze s
ZA> nim zatim beha skvely NIPOS) a nema cenu se zabyvat nicim jinym jak 16-ti
ZA> bitem, nebo rovnou pripojenim SD karet pres SPI rozhrani (a usetreni si
ZA> prace s pajenim 40-ti a vice pinovych konektoru pro IDE / CF a jine 
ZA> zrudnosti)

ZA> Zdravi

ZA> Zdenek

ZA> ----- Original Message ----- 
ZA> From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
ZA> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
ZA> Sent: Monday, December 11, 2006 2:51 PM
ZA> Subject: Re:Re[2]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

>>
>> A jeste jedna vecicka, kdyz uz mam delat ten interface. Ma smysl delat 
>> 16-bitovy? Nebo je ten 8-bitovy uz dostatecne podporovany v CPM nebo 
>> NIPOSu ?
>>
>> Jde mi o to - jestli nema ani jeden podporu v OS, pak by bylo lepsi udelat 
>> 16-b.
>>
>> Pokud ma 8-b uz podporu v OS, pak pri dnesnich cenach CF karet ( 128MB za 
>> cca 400Kc) nema smysl koumat co a jak dal a udela se 8-b radic.
>>
>> Vasek
>>
>> ---
>> Divejte se na televizi na internetu
>> Hudebni televize OCKO -
>> http://ocko.idnes.cz/stream.asp 
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ZA> ---
ZA> Divejte se na televizi na internetu
ZA> Hudebni televize OCKO - 
ZA> http://ocko.idnes.cz/stream.asp

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 11. prosince 2006 17:07
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Re[2]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

Ahoj Zdenku,

diky za zpravu. S Markem mne to mrzi, nevedel jsem to.

Ohledne SD/MMC a MZ - to neni spatny napad. Bylo by fajn, kdyby NIPOS
pouzival RAMDISK jako linearni adresni prostor. Myslis, ze by to slo ?
Otazkou je, jake aplikace by to byly schopny pouzivat.

Jinak komunikaci muze delat primo Z80 (jako napr. tady Atmel 
http://homepage.ntlworld.com/seanellis/mmcserial.htm ). Nebo navrhuji
pouzit nejaky externi procesor:
- 8bit bus + R/W + 3bity adresa + select - smerem k MZ-800
- 3x 8bit PIO
- 1x 4bity na MMC/SD - DIN, DOUT, CS, CLK
- 1x 2 bity SIO

je dohromady 35. Procesor pak muze delat i nejaky zakladni processing
FATky a napr. Microchip PIC ma i dost velkou interni SRAM, ktera pak muze
fungovat jako FIFO.

Ted jde o to navrhnout protokol, jakym zpusobem si bude povidat NIPOS
a combo karta.

Kdo se do toho se mnou pusti ? Zdenku ? :-)
Ja osobne bych spise zvladnul tu kartu, OS jsem nikdy neprogramoval.
Ale nerikam, ze bych to nedal. No, i kdyz... Nevim...

Zdenku, mas nejakou dokumentaci k NIPOSu ?

Vasek

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) 
> 
> Abych taky prispel svou troskou do mlyna....  8-bitovy interface byl v 
> NIPOSu podporovany naplno, nicmene jsme tenkrat s Markem Smihlou a ostatnimi 
> aktivneji se podilejicimi Sharpisty usoudili, ze nema prilis budoucnost a ma 
> cenu se nadale zabyvat pouze 16-ti bitovym rozhranim ktere je sice 
> slozitejsi, ale nabizi zato daleko vice moznosti vcetne autodetekce 
> zarizeni, moznosti pracovat s FAT systemem, disky do 128 GB, .... Kdyz jsme 
> s Markem tenkrat vedli cilou korespondenci, psal mi o sve praci na podpore 
> 16-bitoveho BIOSu (ktery uz tenkrat delal pouze na emulatoru nebot diky 
> pokrocile nemoci uz nedokazal sestavit samotny HW radic)... Bohuzel, kratce 
> pote se navzdycky odmlcel a jeho programatorsky skvost stale ceka na sveho 
> pokracovatele.
> Abych to tedy shrnul, tak 8-bitovy radic je krokem zpatky (prestoze pouze s 
> nim zatim beha skvely NIPOS) a nema cenu se zabyvat nicim jinym jak 16-ti 
> bitem, nebo rovnou pripojenim SD karet pres SPI rozhrani (a usetreni si 
> prace s pajenim 40-ti a vice pinovych konektoru pro IDE / CF a jine 
> zrudnosti)
> 
> Zdravi
> 
> Zdenek
> 

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
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http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 11. prosince 2006 15:14
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:Re[2]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

Abych taky prispel svou troskou do mlyna....  8-bitovy interface byl v 
NIPOSu podporovany naplno, nicmene jsme tenkrat s Markem Smihlou a ostatnimi 
aktivneji se podilejicimi Sharpisty usoudili, ze nema prilis budoucnost a ma 
cenu se nadale zabyvat pouze 16-ti bitovym rozhranim ktere je sice 
slozitejsi, ale nabizi zato daleko vice moznosti vcetne autodetekce 
zarizeni, moznosti pracovat s FAT systemem, disky do 128 GB, .... Kdyz jsme 
s Markem tenkrat vedli cilou korespondenci, psal mi o sve praci na podpore 
16-bitoveho BIOSu (ktery uz tenkrat delal pouze na emulatoru nebot diky 
pokrocile nemoci uz nedokazal sestavit samotny HW radic)... Bohuzel, kratce 
pote se navzdycky odmlcel a jeho programatorsky skvost stale ceka na sveho 
pokracovatele.
Abych to tedy shrnul, tak 8-bitovy radic je krokem zpatky (prestoze pouze s 
nim zatim beha skvely NIPOS) a nema cenu se zabyvat nicim jinym jak 16-ti 
bitem, nebo rovnou pripojenim SD karet pres SPI rozhrani (a usetreni si 
prace s pajenim 40-ti a vice pinovych konektoru pro IDE / CF a jine 
zrudnosti)

Zdravi

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, December 11, 2006 2:51 PM
Subject: Re:Re[2]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

>
> A jeste jedna vecicka, kdyz uz mam delat ten interface. Ma smysl delat 
> 16-bitovy? Nebo je ten 8-bitovy uz dostatecne podporovany v CPM nebo 
> NIPOSu ?
>
> Jde mi o to - jestli nema ani jeden podporu v OS, pak by bylo lepsi udelat 
> 16-b.
>
> Pokud ma 8-b uz podporu v OS, pak pri dnesnich cenach CF karet ( 128MB za 
> cca 400Kc) nema smysl koumat co a jak dal a udela se 8-b radic.
>
> Vasek
>
> ---
> Divejte se na televizi na internetu
> Hudebni televize OCKO -
> http://ocko.idnes.cz/stream.asp 

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

40

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<vaclavpe@seznam.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
http://www.avg.com


41

Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 11. prosince 2006 14:51
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Re[2]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

A jeste jedna vecicka, kdyz uz mam delat ten interface. Ma smysl delat 16-bitovy? Nebo 
je ten 8-bitovy uz dostatecne podporovany v CPM nebo NIPOSu ?

Jde mi o to - jestli nema ani jeden podporu v OS, pak by bylo lepsi udelat 16-b.

Pokud ma 8-b uz podporu v OS, pak pri dnesnich cenach CF karet ( 128MB za cca 400Kc) 
nema smysl koumat co a jak dal a udela se 8-b radic.

Vasek

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 11. prosince 2006 14:05
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Re[2]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

OK, ja muzu zkusit pres vanoce neco nacrtnout:
7410(CFC), 2x628128 (RDISK), 8255 (PIO),8251(SIO) + bizuterie.

Co bych potreboval je:
- volne pouzitelne adresy
- rozmery te desky, aby se vesla zezadu do slotu a rozmery diry, kudy povedou kabely

Otazkou je, a doufam, jestli se to vsechno na tu desticku vejde...

A taky, kdo napise soft, aby to nebylo jen placnuti do vody...

Vasek

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) 
> 
> Pokud by nekdo udelal tu Combo desku tak bych ji bral vsemi deseti :-)
> Marcel Vasak
> 
> >> ------------ Původní zpráva ------------
> >> Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) 
> >> 
> >> No to by mozna slo ale je jny roblem malo slotu pro karty to by nekdo
> >> musel udelat combo cartu z radicem flash karet,fdd radicem,a prarelnim
> >> a seriovym portem aby k Sharpu slo neco pripojit.
> 
> VP> Co se tyce FDC, ten uz je vymysleny, tezko jej nekdo bude predelavat.
> VP> Maximalne pokud by chtel nekdo nahradit logiku nejakym CPLD - podobne
> VP> jako tady: http://home.swipnet.se/~w-68269/wd_fdc/wd_fdc.htm
> 
> VP> Ohledne zbytku do druheho slotu, ano, CF interface obsahuje 7410 a
> VP> tranzistor (pokud je to to posledni schema, ktere jsem videl), k tomu
> VP> RAMdisk s SRAM 128kB (628128 stoji 42Kc v GM elec..) + 74138.
> VP> Plus 82c55 (za 90Kc tamtez) na paralelni sbernici a 82c51 (cca 90Kc
> VP> taky) na seriovou.
> 
> VP> Nebo 82c55 a 82c51 nahradit PICem, AVR - usetri se misto na desce,
> VP> ale komunikace by byla asi jina.
> 
> >> VP> Doma mam MZ-821 s FDC "Horava" - bohuzel nevim, jestli s nim
> >> VP> funguji FDD 1,44MB (mne to AFAIK chodilo s 5,25" ). Co myslite,
> >> No urcite s nim pujdou 720 dikety nekde v konfrenci jsem videl i
> >> rozsireni na 1.4mb ale nevim jestli to bylo na tenhe radic
> 
> VP> Ano, neco jsem uz zjistil, ale - jaky je rozdil mezi FDC "Horava" a
> "Havlicek" ?
> VP> Pokud je vybec nejaky ?
> 
> >> VP> sel by system rozsirit tak, ze by s nim slo pracovat jako s
> >> VP> klasickym PC ( CF karta jako hard disk, ramdisk jako rozsireni
> >> VP> pameti pricemz strankovani by zvladal CPM nebo NIPOS). Atd.
> >> NA ten programator ciovych karet z duvodu ze prodavane jsem taky
> >> mislel ale zabrzdila mne ta absence portu pio/sio
> 
> VP> Nemyslim si, ze by byl problem pripojit PICPRG na Centronics -
> VP> - delalo se to s ruznym jinym HW, kdyz na to prijde. A bylo by to hned.
> 
> VP> Takze je otazkou, jestli je nutne ted hned jeste dalsi PIO/SIO.
> 
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> VP> Mimochodem, dokonce jsem videl na Japonskych strankach pripojeni
> VP> Sharpa do LAN - a TCP/IP stack na Z80 je nejaky tady:
> VP> http://www.nenie.org/cpcip/
> 
> VP> Toz tak,
> VP> Vasek
> 
> VP> ---
> VP> Divejte se na televizi na internetu
> VP> Hudebni televize OCKO - 
> VP> http://ocko.idnes.cz/stream.asp
> 
> 
> -- 
> S pozdravem,
>  falcen99
>  falcen99@seznam.cz
> 
> 
> ---
> Divejte se na televizi na internetu
> Hudebni televize OCKO - 
> http://ocko.idnes.cz/stream.asp
> 
> 
> 

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 11. prosince 2006 12:08
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[2]: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

Dobrý den,
11. prosince 2006, 11:36:24, napsal jste:

Pokud by nekdo udelal tu Combo desku tak bych ji bral vsemi deseti :-)
Marcel Vasak

>> ------------ Původní zpráva ------------
>> Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) 
>> 
>> No to by mozna slo ale je jny roblem malo slotu pro karty to by nekdo
>> musel udelat combo cartu z radicem flash karet,fdd radicem,a prarelnim
>> a seriovym portem aby k Sharpu slo neco pripojit.

VP> Co se tyce FDC, ten uz je vymysleny, tezko jej nekdo bude predelavat.
VP> Maximalne pokud by chtel nekdo nahradit logiku nejakym CPLD - podobne
VP> jako tady: http://home.swipnet.se/~w-68269/wd_fdc/wd_fdc.htm

VP> Ohledne zbytku do druheho slotu, ano, CF interface obsahuje 7410 a
VP> tranzistor (pokud je to to posledni schema, ktere jsem videl), k tomu
VP> RAMdisk s SRAM 128kB (628128 stoji 42Kc v GM elec..) + 74138.
VP> Plus 82c55 (za 90Kc tamtez) na paralelni sbernici a 82c51 (cca 90Kc
VP> taky) na seriovou.

VP> Nebo 82c55 a 82c51 nahradit PICem, AVR - usetri se misto na desce,
VP> ale komunikace by byla asi jina.

>> VP> Doma mam MZ-821 s FDC "Horava" - bohuzel nevim, jestli s nim
>> VP> funguji FDD 1,44MB (mne to AFAIK chodilo s 5,25" ). Co myslite,
>> No urcite s nim pujdou 720 dikety nekde v konfrenci jsem videl i
>> rozsireni na 1.4mb ale nevim jestli to bylo na tenhe radic

VP> Ano, neco jsem uz zjistil, ale - jaky je rozdil mezi FDC "Horava" a "Havlicek" ?
VP> Pokud je vybec nejaky ?

>> VP> sel by system rozsirit tak, ze by s nim slo pracovat jako s
>> VP> klasickym PC ( CF karta jako hard disk, ramdisk jako rozsireni
>> VP> pameti pricemz strankovani by zvladal CPM nebo NIPOS). Atd.
>> NA ten programator ciovych karet z duvodu ze prodavane jsem taky
>> mislel ale zabrzdila mne ta absence portu pio/sio

VP> Nemyslim si, ze by byl problem pripojit PICPRG na Centronics -
VP> - delalo se to s ruznym jinym HW, kdyz na to prijde. A bylo by to hned.

VP> Takze je otazkou, jestli je nutne ted hned jeste dalsi PIO/SIO.

VP> Mimochodem, dokonce jsem videl na Japonskych strankach pripojeni
VP> Sharpa do LAN - a TCP/IP stack na Z80 je nejaky tady:
VP> http://www.nenie.org/cpcip/

VP> Toz tak,
VP> Vasek

VP> ---
VP> Divejte se na televizi na internetu
VP> Hudebni televize OCKO - 
VP> http://ocko.idnes.cz/stream.asp

-- 
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S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 11. prosince 2006 11:36
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) 
> 
> No to by mozna slo ale je jny roblem malo slotu pro karty to by nekdo
> musel udelat combo cartu z radicem flash karet,fdd radicem,a prarelnim
> a seriovym portem aby k Sharpu slo neco pripojit.

Co se tyce FDC, ten uz je vymysleny, tezko jej nekdo bude predelavat.
Maximalne pokud by chtel nekdo nahradit logiku nejakym CPLD - podobne
jako tady: http://home.swipnet.se/~w-68269/wd_fdc/wd_fdc.htm

Ohledne zbytku do druheho slotu, ano, CF interface obsahuje 7410 a
tranzistor (pokud je to to posledni schema, ktere jsem videl), k tomu
RAMdisk s SRAM 128kB (628128 stoji 42Kc v GM elec..) + 74138.
Plus 82c55 (za 90Kc tamtez) na paralelni sbernici a 82c51 (cca 90Kc
taky) na seriovou.

Nebo 82c55 a 82c51 nahradit PICem, AVR - usetri se misto na desce,
ale komunikace by byla asi jina.

> VP> Doma mam MZ-821 s FDC "Horava" - bohuzel nevim, jestli s nim
> VP> funguji FDD 1,44MB (mne to AFAIK chodilo s 5,25" ). Co myslite,
> No urcite s nim pujdou 720 dikety nekde v konfrenci jsem videl i
> rozsireni na 1.4mb ale nevim jestli to bylo na tenhe radic

Ano, neco jsem uz zjistil, ale - jaky je rozdil mezi FDC "Horava" a "Havlicek" ?
Pokud je vybec nejaky ?

> VP> sel by system rozsirit tak, ze by s nim slo pracovat jako s
> VP> klasickym PC ( CF karta jako hard disk, ramdisk jako rozsireni
> VP> pameti pricemz strankovani by zvladal CPM nebo NIPOS). Atd.
> NA ten programator ciovych karet z duvodu ze prodavane jsem taky
> mislel ale zabrzdila mne ta absence portu pio/sio

Nemyslim si, ze by byl problem pripojit PICPRG na Centronics -
- delalo se to s ruznym jinym HW, kdyz na to prijde. A bylo by to hned.

Takze je otazkou, jestli je nutne ted hned jeste dalsi PIO/SIO.

Mimochodem, dokonce jsem videl na Japonskych strankach pripojeni
Sharpa do LAN - a TCP/IP stack na Z80 je nejaky tady:
http://www.nenie.org/cpcip/

Toz tak,
Vasek

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 10. prosince 2006 11:30
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

Dobrý den,

Dobrý den,
8. prosince 2006, 11:28:13, napsal jste:
  Posilam to takhle protoze Pandora opet zlobi.
  
VP> Ahoj vsem, nevim, jestli a jak to tady jeste zije, zkousel jsem
VP> posilat par lidem odtud email, mozna dosel, mozna nedosel, nevim. Nicmene, asi
VP> toliko jsem psal:

VP> delate jeste nekdo neco se Sharpem ? Mne napadla takova vecicka,
VP> videl jsem pripojeni Sharpa na Compact-Flash karty, napsat
VP> jednoduchy PIC assembler a programator, proste ho pouzivat do
VP> dilny jako Personalni Computer. PIC assembler jsem kdysi psal pro
VP> PCcka, byl hodne jednoduchy, mozna by to Cecko slo prelozit i pro Z80 instrukcni 
sadu
No to by mozna slo ale je jny roblem malo slotu pro karty to by nekdo
musel udelat combo cartu z radicem flash karet,fdd radicem,a prarelnim
a seriovym portem aby k Sharpu slo neco pripojit.
VP> Doma mam MZ-821 s FDC "Horava" - bohuzel nevim, jestli s nim
VP> funguji FDD 1,44MB (mne to AFAIK chodilo s 5,25" ). Co myslite,
No urcite s nim pujdou 720 dikety nekde v konfrenci jsem videl i
rozsireni na 1.4mb ale nevim jestli to bylo na tenhe radic
VP> sel by system rozsirit tak, ze by s nim slo pracovat jako s
VP> klasickym PC ( CF karta jako hard disk, ramdisk jako rozsireni
VP> pameti pricemz strankovani by zvladal CPM nebo NIPOS). Atd.
NA ten programator ciovych karet z duvodu ze prodavane jsem taky
mislel ale zabrzdila mne ta absence portu pio/sio

VP> Myslite, ze to je zvracena predstava ? Rad bych se k Sharpu
VP> vratil - a nejen tak, ze bych na nem zahral obcas Flappy, ale i pro mensi prace
VP> v elektrokoutku.

VP> Dela nekdo jeste vyvoj Sharpa, komponent atd. ? Rad bych se toho procesu 
zucastnil.

VP> Jeste mne zajima - nevite, kde se daji sehnat aspon k nahlednuti stara cisla SUG
VP> Magazinu ?

VP> Vasek
VP> ---
VP> Divejte se na televizi na internetu
VP> Hudebni televize OCKO - 
VP> http://ocko.idnes.cz/stream.asp
-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz  

---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 8. prosince 2006 11:28
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Uzivatele Sharpu - spojte se :-)

Ahoj vsem, nevim, jestli a jak to tady jeste zije, zkousel jsem posilat par lidem 
odtud email, mozna dosel, mozna nedosel, nevim. Nicmene, asi toliko jsem psal:

delate jeste nekdo neco se Sharpem ? Mne napadla takova vecicka, videl jsem pripojeni 
Sharpa na Compact-Flash karty, napsat jednoduchy PIC assembler a programator, proste 
ho pouzivat do dilny jako Personalni Computer. PIC assembler jsem kdysi psal pro 
PCcka, byl hodne jednoduchy, mozna by to Cecko slo prelozit i pro Z80 instrukcni sadu

Doma mam MZ-821 s FDC "Horava" - bohuzel nevim, jestli s nim funguji FDD 1,44MB (mne 
to AFAIK chodilo s 5,25" ). Co myslite, sel by system rozsirit tak, ze by s nim slo 
pracovat jako s klasickym PC ( CF karta jako hard disk, ramdisk jako rozsireni pameti 
pricemz strankovani by zvladal CPM nebo NIPOS). Atd.

Myslite, ze to je zvracena predstava ? Rad bych se k Sharpu vratil - a nejen tak, ze 
bych na nem zahral obcas Flappy, ale i pro mensi prace v elektrokoutku.

Dela nekdo jeste vyvoj Sharpa, komponent atd. ? Rad bych se toho procesu zucastnil.

Jeste mne zajima - nevite, kde se daji sehnat aspon k nahlednuti stara cisla SUG 
Magazinu ?

Vasek
---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Roman TLSTAK (sharpemu@pandora.cz) [tlstak@web.de]
Odesláno: 21. listopadu 2006 20:41
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Fwd: One Chip MSX - almost sold out!

Cau Marek,

problem by nebol, lenze ? 229 + postovne (podla skusenosti z eBay tak ?35) a poplatky 
za prevod nie je malo penazi... Ak mi ich vies nejakym sposobom vopred dorucit, moze 
byt aj hotovost, viem to zaplatit z Rakuska.

Na druhej strane - nerozumiem celkom problemu, hladke platby musia z Ciech fungovat 
rovnako. Ci je tam este nejaka ina podmienka?

Maj sa

Roman.
_______________________________________________________________________
Viren-Scan f?r Ihren PC! Jetzt f?r jeden. Sofort, online und kostenlos.
Gleich testen! http://www.pc-sicherheit.web.de/freescan/?mc=022222

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 18. listopadu 2006 12:36
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Fwd: One Chip MSX - almost sold out!

Dostal jsem nabidku na tohle bohuzel nemam konto kdyby nekdo pomohl mi
s koupenim teto desky jedna se Hw emulator 8 bitovych pocitacu.Oproti
karte t-rex umi tahle pocitace co mnely jen flopy pripadne bez nizh z
duvodu ze na jeji konectory je mozno pripojit periferije jako jsou
Divide a pod staci redukce.Tato karta by se nemnela jmenovat MSX-ONE
ale 8-Bit-ONE !!! Pokud by ji nekdo k nam ctel dovazet tak jsem Prvni
zajemce o ni nebod mit jakykoliv pocitac osazeny Z80 v jedne krabicce
je vyhoda pripojeni karty je jednoduche ma vsechny bezne video
vystupy,vstupy na jolistick/mouse,a keyboard napajeni je 9V.Krabicka
je vhodna na ruzne conny.

MArcel Vasak

Toto je předaná zpráva
Odesílatel: Bazix <info@bazix.nl>
Příjemce: falcen99@seznam.cz
Předmět: One Chip MSX - almost sold out!
Datum: 17. listopadu 2006, 9:50:12

===8<============ Začátek původní zprávy ===============
Dear Marcel Vasak,

The initial batch of One Chip MSX computers available on pre-order is
almost completely sold out. As it looks now, we are going to sell out
completely before November 21st. If you want to make sure you get your
hands on one (or more), we advise you to wait no longer than necessary and
place your pre-order at http://www.bazix.nl/onechipmsx_preorder.html 

For information and pictures of the One Chip MSX, its specifications and
package contents please visit http://www.bazix.nl/onechipmsx.html

Best wishes,

Bazix VOF
http://www.bazix.nl/
http://www.woomb.net/
===8<============= Konec původní zprávy ================

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
avast! Antivirus: Odchozi zprava cista.
Virova databaze (VPS): 0649-0, 15.11.2006
Testovano: 18.11.2006 12:49:19
avast! (c) copyright 1988-2006 ALWIL Software.
http://www.avast.com

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz
mailto:<info@bazix.nl>
mailto:falcen99@seznam.cz
http://www.bazix.nl/onechipmsx_preorder.html
http://www.bazix.nl/onechipmsx.html
http://www.bazix.nl/
http://www.woomb.net/
mailto:falcen99@seznam.cz
http://www.avast.com


52

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [bomi@centrum.cz]
Odesláno: 16. října 2006 21:31
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:  Textová hra Agent Wolf  podruhé ;-)

Zapoměl jsem přiložit odkaz ;-)

http://bomi.wz.cz/plugins/agentwolf.zip
______________________________________________________________
> Od: bomi@centrum.cz
> Komu: "Konference "PoÄĂtaÄ SHARP MZ-800 a emulĂĄtory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Datum: 16.10.2006 22:19
> Předmět: Textová hra Agent Wolf  podruhé ;-)
>
>Zdravím,
>po minulém fiasku (před třemi roky) jsem se k tomu opět dostal a
tentokrát snad bude možné hru i spustit ;-)

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [bomi@centrum.cz]
Odesláno: 16. října 2006 21:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Textová hra Agent Wolf  podruhé ;-)

Zdravím,
po minulém fiasku (před třemi roky) jsem se k tomu opět dostal a tentokrát snad bude 
možné hru i spustit ;-)

Jaksi už jsem už programování v BASICu trochu odvykl, takže jsem byl sotva schopen po 
pár hodinách opravit několik základních chyb, aby bylo možné hru alespoň 
spustit/dohrát... Ale je to děravé, jak řešeto a navíc to zabírá skoro celou pamět. 
(Což u BASICu není moc, že...)

Jinak řečeno, neočekávám, že by to snad nedejbože ještě někdo hrál, ale byl to takový 
skoro vrchol mé tvorby na Sharpovi, tak by mi bylo líto, kdyby to zůstalo zas jako 
úplně nedokončené... Jsem si říkal, že by to možná mohlo někoho zaujmout...?

Postup k nahrátí do Zdeňkova emulátoru: Nahrajte BASIC 1Z016m+, pak napište příkaz 
NEWON a následně příkaz RUN"
Do Virtual CMT vkládejte a pouštějte soubory v následujícím pořadí: agentwolf.mzf, 
agwscreen.mzf, agwmain.mzf.

Miroslav Hajda

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 12. října 2006 6:20
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Zelený monitor Philips

Přílohy: Monitor-01.jpg; Monitor-02.jpg

Monitor-01.jpg (75 
kB)

Monitor-02.jpg (73 
kB)

Zdravim, nemate nekdo zajem o plne funkcni zeleny monitor Philips, idealni pro 8bit 
pocitace.
Cena 400,- (mozno i na dobirku)
S pozdravem
Aleš Lupuljev
lupuljev@seznam.cz

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Danny (sharpemu@pandora.cz) [dan_beck@email.cz]
Odesláno: 3. září 2006 16:00
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Nabídka

Zdravím kolegy Sharpisty!

Omlouvám se, že používám toto fórum, ale vzhledem ke krátké době mne nenapadlo nic 
lepšího.

Kamaráda opustila přítelkyně, kvůli níž kupoval lístky na pražský koncert Madonny. 
Takže teď jsou mu už k ničemu.

Jsou na středu 6. na plochu za původní regulérní prodejní cenu 3340 Kč.

Pokud byste někdo měl zájem nebo o někom víte, prosím, kontaktujte mne na mém e-mailu 
dan_beck@email.cz.

Díky za pomoc!

Dan Beck

PS: Ještě jednou se omlouvám, že po tak dlouhé době své nečinnosti je můj první post 
hned offtopic, ale doufám, že to pochopíte. Díky moc!

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 18. srpna 2006 16:49
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[3]: nemá někdo zájem?

Dobrý den,
18. srpna 2006, 17:16:21, napsal jste:

Nevite nekdo jak je to s tou combo cartou ktera je tady vystavena
mislim tim 512kb ramdisk kombinovanou ze sramdiskem a ide interface od
Zdenka Adlera  ??
MArcel Vasak

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: vlada (sharpemu@pandora.cz) [v-r@post.cz]
Odesláno: 18. srpna 2006 16:16
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: nemá nikdo zájem?

Přílohy:  nemá někdo zájem?  (621 bajtů)

 nemá někdo 
zájem?  (621 bajtů...

No,
ted nevim jestli to bylo na me, nebo na puvodniho nabizetele :-).
Vlada
v-r(zavinac)post.cz
---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: vlada (sharpemu@pandora.cz) [v-r@post.cz]
Odesláno: 17. srpna 2006 6:01
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: nemá někdo zájem?

No ja bych mel asi taky jeden - MZ821+ original plotr + radic s 5 1/4 palce fd ( 
360K), ramdisk.
Akorat bych to musel domluvit - uvazuju o tom jiz dele ale jeste jsem se nedokopal to 
nadnest.
Vlada

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Marek Brunda (sharpemu@pandora.cz) <marek@brunda.name>
> Předmět: Re: nemá někdo zájem?
> Datum: 16.8.2006 22:34:46
> ----------------------------------------
> 
> je vse funkcni? kolik za nej chcete?
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> 
> 
> 

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Marek Brunda (sharpemu@pandora.cz) [marek@brunda.name]
Odesláno: 16. srpna 2006 21:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: nemá někdo zájem?

je vse funkcni? kolik za nej chcete?
---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Marek Brunda (sharpemu@pandora.cz) [marek@brunda.name]
Odesláno: 16. srpna 2006 21:31
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: nemá někdo zájem?

je vse funkcni? kolik za nej chcete?
---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Marek Brunda (sharpemu@pandora.cz) [marek@brunda.name]
Odesláno: 16. srpna 2006 21:30
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: nemá někdo zájem?

je vse funkcni? kolik za nej chcete?
---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 16. srpna 2006 18:36
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: nem

Dobry den,
netvrdim, ze by se mi hodilo uplne vsechno, ale na
casti to asi prodavat nebudete.
Jakou castku byste si za to asi predstavoval?
Mate k Sharpovi jeste nejake dalsi prislusenstvi,
ktere jste nezminil?

Zdravi

J. Augustin

--- fripuji@post.cz (sharpemu@pandora.cz)
<fripuji@post.cz> wrote:

> 
> Zdravím v?echny sharpisty,
> nemá n?kdo zájem o MZ821  s p?íslu?enstvím?Mám k
> n?mu ?adi?,floppy,manuál.VRAM je roz?í?ená...
> tel.608034570
> 
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu
> mobilu: http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> 

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: fripuji@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [fripuji@post.cz]
Odesláno: 16. srpna 2006 17:15
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: nemá někdo zájem?

Zdravím všechny sharpisty,
nemá někdo zájem o MZ821  s příslušenstvím?Mám k němu řadič,floppy,manuál.VRAM je 
rozšířená...
tel.608034570

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
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Brázda Pavel

Od: samista (sharpemu@pandora.cz) [sam.coupe@centrum.cz]
Odesláno: 16. srpna 2006 13:14
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp navývojové desce?

> trochu mi ale unika podstata celej zalezitosti

Zalezi, jak a odkud to kdo veme :-)
Nejlepe se na tom implementuji veci, co uz jsou odzkousene, proverene a dobre 
zdokumentovane, tedy napr. IDE u SAMa, Spectra ci C64.
Snahou je, aby se to chovalo jako original s potrebnymi periferiemi.
Vyjimka se predpoklada u vstupnich a zobrazovacich jednotek, tam se proste emuluje 
VGA, PC klavesnice ci mys a prevadi z nebo na porty klonu.

Samozrejme je mozne udelat jen emulator, nevymyslet IDE ci USB a CF slot pouzivat 
pouze pro snapy ci import souboru z PC, ale neni to prave.

Predstavy se ruzni, u amstradu je videt jednu z ucinnych aplikaci:
Mala krabicka, ktera nahradi jak pocitac, tak vsechna HW udelatka  (eprom, ramdisk, 
ide, mys), vleze se do tasky (na Con), desekrat lehci.
Potrebuje pripojit jen PC mys, klavesnici a VGA.
Napajeni staci jen pres USB, jinak napaj. zdroj.
Zaznamove zarizeni prakticke a skladne - pres modernejsi IDE a nejlepe FAT.

sam.
---
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 16. srpna 2006 9:28
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp navývojové desce?

napad je to pekny. ozivenie starych klasik je fajn. srdiecko mi poskocilo,
ked som nedavno videl implementaciu C64 v joysticku (ano, do priestoru
stareho joysticku napchali kompletnukomodorku aj sa ROMkou s kopou hier,
stacilo len pripojit telku a zdroj)

trochu mi ale unika podstata celej zalezitosti - na novom cipe vystavat
stary HW je sice mozne, ale co vsetko to obnasa? jedna sa o emulator? bude
treba emulovat HW (GDG, klavesnicu, kazetak/floppy)? ak ano, v com je
prinos oproti emulacii v PC? ak nie, tak to bude asi dost okliestena verzia
mz800vky (periferie) - ako sa bude "bootovat" soft z CF?

Feri

"samista (sharpemu@pandora.cz)" <sam.coupe@centrum.cz> wrote on 15.08.2006
08:02:51:

>
> Zdravím všechny sharpisty,
>
> ač uživatel jiného počítače, obracím se na Vás s tipem, který jsem
> prezentoval na diskusním fóru Spectristů na Pandoře stejně jako
> commodoristům (http://www.ide64.org),
>  a který by mohl zajímat i Vás.
>
> Jedná se o vývojou desku s čipem Altera za 149 dolarů,
> která kromě obvyklých moderních PC portů má i TV výstup a CF slot.
> Jinak je tam vše: VGA, PS/2, RS-232, USB, CF slot, audio, 1MB flash
> ramky, 8 MB sdram, 2 expanzní 40pinové sloty.
> Vizte prosím
> http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?
> Language=English&CategoryNo=39&No=14&Revision=018&PartNo=1
>
> Ideální pro nějaký klon staršího počítače s vybranými periferiemi
> (ide, ramdisk, eprom, stereozvuk apod.)
> Funkční implementace osmibiťáku Amstrad CPC včetně IDE rozhraní je na
> http://www.symbos.de/trex.htm (koukněte na  videoukázku!)
>
> Na desce je toho hodně pohromadě a vlastně tak ani není třeba pro
> naprogramovanou Alteru vyvíjet novou zvláštní desku.
>
> Pokud o TREX C1 máte zájem, ozvěte se mi prosím - nejlépe do konce
> tohoto týdne. Mám již 3 zájemce, s více lidmi se náklady na dopravu
> lépe rozloží.
>
> Můžete příp. zavolat na 6 0 4 - 291 9. 7.4.
>
> samista
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: http:
> //mobil.idnes.cz/katalog.asp
>

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 15. srpna 2006 7:50
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Sharp na vývojové desce?

Dobrý den,
15. srpna 2006, 8:02:51, napsal jste:
Pujde na tom i Sord M5 ??
Marcel Vasak

s> Zdravím všechny sharpisty,

s> ač uživatel jiného počítače, obracím se na Vás s tipem, který jsem
s> prezentoval na diskusním fóru Spectristů na Pandoře stejně jako
s> commodoristům (http://www.ide64.org),
s>  a který by mohl zajímat i Vás.

s> Jedná se o vývojou desku s čipem Altera za 149 dolarů,
s> která kromě obvyklých moderních PC portů má i TV výstup a CF slot.
s> Jinak je tam vše: VGA, PS/2, RS-232, USB, CF slot, audio, 1MB
s> flash ramky, 8 MB sdram, 2 expanzní 40pinové sloty.
s> Vizte prosím
s> http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=39
&No=14&Revision=018&PartNo=1

s> Ideální pro nějaký klon staršího počítače s vybranými periferiemi
s> (ide, ramdisk, eprom, stereozvuk apod.)
s> Funkční implementace osmibiťáku Amstrad CPC včetně IDE rozhraní je
s> na http://www.symbos.de/trex.htm (koukněte na  videoukázku!)

s> Na desce je toho hodně pohromadě a vlastně tak ani není třeba pro
s> naprogramovanou Alteru vyvíjet novou zvláštní desku.

s> Pokud o TREX C1 máte zájem, ozvěte se mi prosím - nejlépe do konce
s> tohoto týdne. Mám již 3 zájemce, s více lidmi se náklady na dopravu lépe rozloží.

s> Můžete příp. zavolat na 6 0 4 - 291 9. 7.4.

s> samista
s> ---
s> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
s> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: samista (sharpemu@pandora.cz) [sam.coupe@centrum.cz]
Odesláno: 15. srpna 2006 7:03
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Sharp na vývojové desce?

Zdravím všechny sharpisty,

ač uživatel jiného počítače, obracím se na Vás s tipem, který jsem prezentoval na 
diskusním fóru Spectristů na Pandoře stejně jako commodoristům (http://www.ide64.org),
 a který by mohl zajímat i Vás.

Jedná se o vývojou desku s čipem Altera za 149 dolarů,
která kromě obvyklých moderních PC portů má i TV výstup a CF slot.
Jinak je tam vše: VGA, PS/2, RS-232, USB, CF slot, audio, 1MB flash ramky, 8 MB sdram, 
2 expanzní 40pinové sloty.
Vizte prosím
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=39&No=14
&Revision=018&PartNo=1

Ideální pro nějaký klon staršího počítače s vybranými periferiemi (ide, ramdisk, 
eprom, stereozvuk apod.)
Funkční implementace osmibiťáku Amstrad CPC včetně IDE rozhraní je na 
http://www.symbos.de/trex.htm (koukněte na  videoukázku!)

Na desce je toho hodně pohromadě a vlastně tak ani není třeba pro naprogramovanou 
Alteru vyvíjet novou zvláštní desku.

Pokud o TREX C1 máte zájem, ozvěte se mi prosím - nejlépe do konce tohoto týdne. Mám 
již 3 zájemce, s více lidmi se náklady na dopravu lépe rozloží.

Můžete příp. zavolat na 6 0 4 - 291 9. 7.4.

samista
---
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Brázda Pavel

Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [bomi@centrum.cz]
Odesláno: 21. července 2006 13:42
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Stahovací centrum

Zdravím konferenci,
jak možná někteří tušíte, dělal jsem svého času webové stránky, které jsem nazval 
"Stahovací centrum" http://sharp.wz.cz , kde byly umístěny ke stažení některé MZF 
soubory. Nemyslím, že to dopadlo úplným nezdarem, i když připouštím, že mě nezájem 
uživatelů a odmítnutí BBS k poskytnutí souborů ke sdílení demotivovalo. Tísíckrát 
stáhnutý Flappy a další soubory jsou asi jediný výsledek ;-)

Ještě větším neúspěchem dopadly následné pokusy o sloučení stahovacího centra, 
původních stránek MZUnity a stránek o Zdeňkově emulátoru. Víceméně se dá hovořit jak o 
odmítnutí ze strany Pavla Vaňka, tak Zdeňka, který raději preferuje statickou verzi 
stránek, která se bude věnovat pouze jeho emulátoru, což mu nemůžu nijak vytknout. 
Nakonec jsem z toho chtěl udělat aspoň novou verzi stahovacího centra, viz. 
http://smzdc.wz.cz .

Podobně neúspěšně dopadly i mé shany o úpravu a vylepšení Zdeňkových emulátorů, 
skončil jsem tak maximálně u "frontendu" (vzhledu aplikace). Navíc už dnes ani nemám 
Sharpa... Shrnuto a podtrženo, víceméně 0.

Takže, pokud bych chtěl nějak vylepšit dosavadní výsledky svých předchozích činností, 
bude asi nejlépe zrušit Stahovací centrum a ty lepší části přesunout do nové verze. V 
podstatě pochybuji, že by snad někdo projevil snahu vypomoci, takže alespoň pár 
otázek:

V jakém formátu by měly být dostupné soubory?
- v aktuální verzi byl použit formát RAR a ZIP a vlastní soubory byly v MZF formátu.
- tentokrát bych to viděl jenom na ZIP, nebo případně přímo MZF formát, ale pak by byl 
zase problém s vícedílnými hrami, případně časem s místem. 
- pochybuji, že by se podařilo oživit diskuzi na téma nového formátu TMZ, který tu byl 
kdysi před lety zmíněn, nebo jiného...

Problém s .DSK (floppy disc) soubory obsahujících více programů, případně navíc i CP/M 
apod.
- ponechávat pouze relevantní soubory v DSK souboru a zazipovat (zbytek vyplnit 
nulami)
- nechat běžné DSK soubory a uvádět seznam programů, které obsahují - problém s 
duplicitami a nutností stahovat případně celý DSK kvůli jednomu souboru.

Zatím asi tolik. Uvítám jakékoliv konstruktivní připomínky, třeba se to tu rozhýbe ;-)

Miroslav Hajda (bomi@centrum.cz)

---
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Brázda Pavel

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 27. června 2006 17:56
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: FW: nová akce na Smíchově

Zdravim,

pristal mi ve schrance nasledujici mail preposlany do jiste konference znamou 
osobnosti Milanem Kleiblem a protoze jisti panove uz na PLatariade neunavne zvali 
navstevniky na zminovanou akci, cimz zasadne nahlodali muj umysl zucastnit se o 
prazdninach pouze jedne 8-bitove akce, tak vam jej preposilam.
Vlastne bych se docela rad potkal s nejakymi zivymi sharpisty. Poprve jsem MZ-800 
videl asi pred 15 lety u spoluzaka ze zakladky, jenze me tehdy zajimalo Atari, tak 
jsem z nej zadne informace nemamil. Ted, kdyz jsem si ho nahodou taky poridil, muzu 
litovat. :-)

Pristupmez tedy k inkriminovanemu e-mailu:

Ahoj, jsem Atrista 8-bit a shanim lidi od ostatnich 8-16-bitovych 
platforem. Kontakt na Tebe mi dal Yenda-Nobody. Byl na PLatariade v 
C.Budejovicich.

O co vlastne jde. Posledni prazdninovy vykend (1.-3.9.) mam pronajaty 
kulturni sal primo v budove nadrazi Praha-Smichov. Chtel bych usporadat 
takove nostalgicke setkani vsech fanousku starych platforem a zaroven 
verejnosti pristupnou (za symbolicke vstupne 10,-Kc) vystavu, kde by 
byla moznost treba i koupit nebo prodat nejaky ten komp ze zeleznych zasob.

Protoze v Praze a okoli neznam nikoho krome Ataristu, zadam timto o 
zprostredkovani kontaktu. Pokud bys mi mohl dat kontakt na lidi, kteri 
se temto starym krasnym strojum venuji, byl bych moc rad.

A protoze jsi pry poradal Nostalgia-party, tak jiste chapes pohnutky, 
ktere mne k tomu vedou.

Dekuji predem a urcite se mi ozvi.

S pozdravem

Vladimir Toman

Atari akce: http://atariada.prostejov.cz nebo http://krupkaj.wz.cz
Amiga akce: http://rotacak.rotaxmame.iglu.cz

Ahoj, nejrychlejsi spojeni je TM - 737 650 223.
Souhlasim s tim (a jsem rad), aby se to objevilo i na jinych strankach.
Proto jsem chtel sehnat prave ty nadsence nostalgiky z ostatnich platforem.
Ale protoze nemam svou web-stranku, tak bych potreboval od kazdeho zajemce, aby 
se mi ozval mailem.
Prece jen jsou ty prostory omezene. Pokud tedy budes davat na web hlasku o teto 
akci, tak to je podminka. Kdo se se mnou nespoji, tomu nezarucuji misto. Vzdyt
jen samotna Praha i s okolim je velka a ucastnici jezdi i z vetsich dalek. Takze
pokud se tam sejde nekolik desitek(set) kompu, tak by se nemusely vejit. Je to
klasicka zasedacka z 50.let. O stoly a zidle nouze neni, ale prostor je prece
jen omezen. Podle svych zkusenosti predpokladam, ze se v pohode vejde tak 40-60 
kompu.

Tak diky, Vlada

Snad to nekoho zaujme.

Zdravi
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 23. června 2006 7:08
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: NAhrada Mgf MP3 prehravacem

Dobrý den,

  Je mozne nahradit nedostatkove magnetofony pro zx spectrum a podobne
  pocitace MP3 prehravaci co maji Line in vstup ?
  Potrebuji vedet parametry LINE-out vystupu u audio spotrebicu.
  Marcel vasak

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 22. května 2006 15:57
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: DOTAZ - port #DF (223)

----- Original Message -----
From: Zdenek Adler <sharpemu@pandora.czzdeneka@seznam.cz>
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, May 22, 2006 4:12 PM
Subject: Re: DOTAZ - port #DF (223)

>
> > Muzete mi aspon zjistit cislo portu, odkud se stav mysi cetl ?(tedy JOY
> > port)
> > A pokud mozno i na jakem bitu co je.
>
> JOY porty byly F1 a F2 - kompletni popis pripojeni mysi i s obsluznou
> rutinou v ASM se mi podarilo vystourat, posilam v priloze (KOI-8).
>
> Zdenek
>
Diky

> P.S.: Ta ULA v 95108 by me docela zajimala (protoze mam doma 2 kousky) -
> bylo by mozne poslat neco podrobnejsiho na mail zdeneka@seznam.cz ? Mozna
by
> to byla i fajn inspirace pro tvorbu Sharpackeho GDG....
 Trochu bych musel pohledat, ale dokud to nebude 100% hotove, nechci nic
poustet.
Na http://aticatac.altervista.org/mainframe.htm je jiny klon ZX128 a tam je
rovnez ULA
v XC95108 a obsah maj ke stazeni.

VELESOFT

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 22. května 2006 15:13
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: DOTAZ - port #DF (223)

Přílohy: MOUSE.TXT

MOUSE.TXT (9 kB)

> Muzete mi aspon zjistit cislo portu, odkud se stav mysi cetl ?(tedy JOY
> port)
> A pokud mozno i na jakem bitu co je.

JOY porty byly F1 a F2 - kompletni popis pripojeni mysi i s obsluznou 
rutinou v ASM se mi podarilo vystourat, posilam v priloze (KOI-8).

Zdenek

P.S.: Ta ULA v 95108 by me docela zajimala (protoze mam doma 2 kousky) - 
bylo by mozne poslat neco podrobnejsiho na mail zdeneka@seznam.cz ? Mozna by 
to byla i fajn inspirace pro tvorbu Sharpackeho GDG.... 

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 22. května 2006 14:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: DOTAZ - port #DF (223)

----- Original Message -----
From: Zdenek Adler <sharpemu@pandora.czzdeneka@seznam.cz>
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, May 22, 2006 2:23 PM
Subject: Re: DOTAZ - port #DF (223)

>
> Jasne, pravda, .... v HDS radici se do toho portu jenom zapisuje... Stejne
> ale myslim ze na MZ-800 uz mame standard pro pripojeni mysi zabehany a
> K-MOUSE by pro nas asi zadne moc velke vysvobozeni nebylo - oproti
pripojeni
> pres JOY port (ktere jsou na MZ-800 oproti Spectru hned dva a neni treba
> zadnych pridavnych interface) mi prijde zminene zapojeni jako zbytecne
> zatezovani sbernice Sharpa, obsazeni volneho slotu a v neposledni rade i
> zcela nekompatibilni SW obsluhu se stavajici paletou programu. Presto mas
na
> strankach zajimave projekty - treba az dokoncis tu 128K ULA v XC95108 tak
> bych si mozna postavil sve prvni Spectrum :)
>
> Zdenek
>
Muzete mi aspon zjistit cislo portu, odkud se stav mysi cetl ?(tedy JOY
port)
A pokud mozno i na jakem bitu co je.
128ULU jsem z 95% v XC95108 realizoval. Testoval jsem ji bez pritomnosti
Z80CPU(dratovat se mi to nechce) a samostatne funguje. Planuju udelat zbrusu
nove ZX + SAM COUPE a ve vysledku to bude v nejakem vetsim SMD
hradlovem poli, takze na XC95108 muzeme zapomenout.

VELESOFT

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 22. května 2006 13:23
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: DOTAZ - port #DF (223)

Jasne, pravda, .... v HDS radici se do toho portu jenom zapisuje... Stejne 
ale myslim ze na MZ-800 uz mame standard pro pripojeni mysi zabehany a 
K-MOUSE by pro nas asi zadne moc velke vysvobozeni nebylo - oproti pripojeni 
pres JOY port (ktere jsou na MZ-800 oproti Spectru hned dva a neni treba 
zadnych pridavnych interface) mi prijde zminene zapojeni jako zbytecne 
zatezovani sbernice Sharpa, obsazeni volneho slotu a v neposledni rade i 
zcela nekompatibilni SW obsluhu se stavajici paletou programu. Presto mas na 
strankach zajimave projekty - treba az dokoncis tu 128K ULA v XC95108 tak 
bych si mozna postavil sve prvni Spectrum :)

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz)" <velesoft@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, May 22, 2006 1:14 PM
Subject: Re: DOTAZ - port #DF (223)

>
> Ale tam by mohl byt port DF jen pro zapis, ne ?
> K-MOUSE interface je jen citelna periferie.
> A na desce je pouzity prave ten PIC16F84, o kterem
> je tu rec.
>
> VELESOFT
>
> ----- Original Message -----
> From: Zdenek Adler <sharpemu@pandora.czzdeneka@seznam.cz>
> To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Monday, May 22, 2006 7:55 AM
> Subject: Re: DOTAZ - port #DF (223)
>
>
>>
>> Port DF byl vyuzivany pouze HDS radicem (1,44/1,2 MB), prepinalo se s nim
>> tusim generovani preruseni pri signalu DRQ, tzn. ze potreba tam urcite
> bylo.
>> U standardniho radice tento port vyuzity nebyl.
>>
>> Zdenek
>>
>>
>>
>> ----- Original Message -----
>> From: "VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz)" <velesoft@seznam.cz>
>> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
>> Sent: Friday, May 19, 2006 8:52 PM
>> Subject: DOTAZ - port #DF (223)
>>
>>
>> >
>> > Zdravim. Najdu nekde kompletni seznam pouzitych portu ve SHARPovi ?
>> > Resp.jedna se mi o to, jestli ma SHARP obsazeny(pro cteni) port
> #DF(223),
>> > pripadne jestli stejny port nepouziva jina periferie.
>> >
>> > VELESOFT
>> > ---
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>> > Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
>> > http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
>>
>>
>> ---
>> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
>>
>
>
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 22. května 2006 12:15
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: DOTAZ - port #DF (223)

Ale tam by mohl byt port DF jen pro zapis, ne ?
K-MOUSE interface je jen citelna periferie.
A na desce je pouzity prave ten PIC16F84, o kterem
je tu rec.

VELESOFT

----- Original Message -----
From: Zdenek Adler <sharpemu@pandora.czzdeneka@seznam.cz>
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, May 22, 2006 7:55 AM
Subject: Re: DOTAZ - port #DF (223)

>
> Port DF byl vyuzivany pouze HDS radicem (1,44/1,2 MB), prepinalo se s nim
> tusim generovani preruseni pri signalu DRQ, tzn. ze potreba tam urcite
bylo.
> U standardniho radice tento port vyuzity nebyl.
>
> Zdenek
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz)" <velesoft@seznam.cz>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Friday, May 19, 2006 8:52 PM
> Subject: DOTAZ - port #DF (223)
>
>
> >
> > Zdravim. Najdu nekde kompletni seznam pouzitych portu ve SHARPovi ?
> > Resp.jedna se mi o to, jestli ma SHARP obsazeny(pro cteni) port
#DF(223),
> > pripadne jestli stejny port nepouziva jina periferie.
> >
> > VELESOFT
> > ---
> > Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> > http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
>
>
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
>

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 22. května 2006 7:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MYŠ pro SHARP

Tak jestli muzu, vyvratim i tohle.... Pro Sharpa uz nekdy v devadesatem roce 
byla na standartni joystick port pripojena paralelni mys tusim od Atari 
(autorem napadu a obsluznych rutin byl tusim ing. Jan Kostial). Softwarova 
obsluha byla jina nez u joysticku, byla ale vyborne zvladnuta a pouzita 
napr. v MZ Paintu 4.0, dale v setup programu SETHD pod CP/M, ve hrach 
Lemmings, v karetnich hrach od Vlasty Veseleho, hre Return to Kyrandia, v 
hledani min (minesweeper) a hromade dalsich...
Pripojeni PC mysi taky s dodrzenim Atari standardu taky neni problem - 
existuje dokumentovany projekt prevodniku ze seriove mysi na paralelni Atari 
s PIC16F84.

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz)" <nemec@vsi.sk>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Saturday, May 20, 2006 8:13 PM
Subject: Re: MYŠ pro SHARP

>
>>
>> Mozna ze tu o tom uz drive padla rec, ale nemuzu se dohledat.
>> Jak je to tedy s mysi u sharpa ? Zajima me jakym zpusobem byla
>> prpipojena a jestli byla nejaka softw.podpora.
>>
> Sharp nikdy nemal originalnu mys. Nejake dodatocke (nechcem povedat
> amaterske, lebo to slovo tu nie je namieste) pokusy boli, aj tusim 
> kresliaci
> program, ale v tomto pripade nemozem sluzit. Nezazil som osobne ani
> jedno...
>
>
>
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 22. května 2006 6:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: DOTAZ - port #DF (223)

Port DF byl vyuzivany pouze HDS radicem (1,44/1,2 MB), prepinalo se s nim 
tusim generovani preruseni pri signalu DRQ, tzn. ze potreba tam urcite bylo. 
U standardniho radice tento port vyuzity nebyl.

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz)" <velesoft@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, May 19, 2006 8:52 PM
Subject: DOTAZ - port #DF (223)

>
> Zdravim. Najdu nekde kompletni seznam pouzitych portu ve SHARPovi ?
> Resp.jedna se mi o to, jestli ma SHARP obsazeny(pro cteni) port #DF(223),
> pripadne jestli stejny port nepouziva jina periferie.
>
> VELESOFT
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 20. května 2006 21:20
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: MYŠ PRO SHARPA

Přílohy: mouse_to_cpu_cable.jpg

mouse_to_cpu_cabl
e.jpg (30 kB)...

Na http://velesoft.speccy.cz/kmturbo-cz.htm je novy mouse interface pro ZX
Spectrum.
Vzhledem k tomu, ze SHARP ma take Z80CPU, neni problem pripojit tuto
periferii i k nemu.

VELESOFT

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec@vsi.sk]
Odesláno: 20. května 2006 19:13
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MYŠ pro SHARP

> 
> Mozna ze tu o tom uz drive padla rec, ale nemuzu se dohledat.
> Jak je to tedy s mysi u sharpa ? Zajima me jakym zpusobem byla
> prpipojena a jestli byla nejaka softw.podpora.
> 
Sharp nikdy nemal originalnu mys. Nejake dodatocke (nechcem povedat 
amaterske, lebo to slovo tu nie je namieste) pokusy boli, aj tusim kresliaci 
program, ale v tomto pripade nemozem sluzit. Nezazil som osobne ani 
jedno...

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 20. května 2006 18:57
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: MYŠ pro SHARP

Mozna ze tu o tom uz drive padla rec, ale nemuzu se dohledat.
Jak je to tedy s mysi u sharpa ? Zajima me jakym zpusobem byla
prpipojena a jestli byla nejaka softw.podpora.

VELESOFT

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec@vsi.sk]
Odesláno: 20. května 2006 18:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: DOTAZ - port #DF (223)

> 
> 
> ----- Original Message -----
> From: Jaroslav Nemec <sharpemu@pandora.cznemec@vsi.sk>
> To: Konference Pocítac SHARP MZ-800 a emulátory <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Saturday, May 20, 2006 5:58 PM
> Subject: Re: DOTAZ - port #DF (223)
> 
> Je tedy jen vyhrazeny, nebo ho radic pouziva ?
> Jedna se mi o to, aby pri cteni z portu #DF radic nikdy nevracel
> zadnou hodnotu. Takze kdyz dam IN A,(DF), nactu co ?
> Radic je na 8bit portech, nebo dekoduje i horni adresovku ?
> 

Aby som na toto vedel zodpovedne, musel by som mat dokumentaciu k 
originalnemu radicu.

Myslim vsak, ze je uplne OK pouzit port $DF oboma smermi. V manuali sa 
pise, ze porty $d8-$df su pre FDC ($d4-d7 je CTC). Mam vsak taky pocit, ze 
rozborom firemneho softwaru sme kedysi zistili tolko, ze D8-DB boli styri 
registre radica, DC a DD boli ovladanie motora a strana diskety.

Ak niekto mate originalny radic, popr. kopiu, pozrite sa na to...

No a co sa tyka sirky adresy - velmi pochybujem, ze to bolo viac ako 8 
bitov...

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 20. května 2006 18:00
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: DOTAZ - port #DF (223)

----- Original Message -----
From: Jaroslav Nemec <sharpemu@pandora.cznemec@vsi.sk>
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Saturday, May 20, 2006 5:58 PM
Subject: Re: DOTAZ - port #DF (223)

Je tedy jen vyhrazeny, nebo ho radic pouziva ?
Jedna se mi o to, aby pri cteni z portu #DF radic nikdy nevracel
zadnou hodnotu. Takze kdyz dam IN A,(DF), nactu co ?
Radic je na 8bit portech, nebo dekoduje i horni adresovku ?

VELESOFT

>
> Port $DF je vyhradeny pre floppy disk (original WD279x). Mam vsak taky
> pocit, ze ani ten ho nepouzival (len $d4-$dd), ale v kazdom pripade - s
nicim
> vo vnutri to nebude v konflikte...
>
> >
> > Zdravim. Najdu nekde kompletni seznam pouzitych portu ve SHARPovi ?
> > Resp.jedna se mi o to, jestli ma SHARP obsazeny(pro cteni) port
#DF(223),
> > pripadne jestli stejny port nepouziva jina periferie.
> >
> > VELESOFT

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec@vsi.sk]
Odesláno: 20. května 2006 16:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: DOTAZ - port #DF (223)

Port $DF je vyhradeny pre floppy disk (original WD279x). Mam vsak taky 
pocit, ze ani ten ho nepouzival (len $d4-$dd), ale v kazdom pripade - s nicim 
vo vnutri to nebude v konflikte...

> 
> Zdravim. Najdu nekde kompletni seznam pouzitych portu ve SHARPovi ?
> Resp.jedna se mi o to, jestli ma SHARP obsazeny(pro cteni) port #DF(223),
> pripadne jestli stejny port nepouziva jina periferie.
> 
> VELESOFT
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> 

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 19. května 2006 19:53
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: DOTAZ - port #DF (223)

Zdravim. Najdu nekde kompletni seznam pouzitych portu ve SHARPovi ?
Resp.jedna se mi o to, jestli ma SHARP obsazeny(pro cteni) port #DF(223),
pripadne jestli stejny port nepouziva jina periferie.

VELESOFT
---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 24. března 2006 15:18
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Připojení SD/MMC karty

Ani nevim, ze bych se tu zminoval o specifikaci CF karet. Vsem co touzi 
najit datasheety k vsemoznym kartam, integrovanym obvodum apod (resilo se to 
tu nedavno, trochu offtopic...), vrele doporucuji vyhledavac GOOGLE, stranky 
ALLDATASHEETS, pro specifikaci Flash pametovych karet pak stranky jejich 
vyrobcu jako SANDISK nebo KINGMAX. Dalsi podobne dotazy budu ignorovat a 
prispevky netykajici se primo MZ-800 mazat. Myslim, ze podobne dotazy neni 
treba prohanet pres konferenci.

Zdenek

> Zdenku nel bych zajem o to pdf se specifikaci cf karet,mohl bys mi ho 
> poslat??
> MArcel Vasak 

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 24. března 2006 14:56
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Připojení SD/MMC karty

Dobrý den,
23. března 2006, 9:12:33, napsal jste:

 Zdenku nel bych zajem o to pdf se specifikaci cf karet,mohl bys mi ho poslat??
 MArcel Vasak
 
ZA> Ohledně podpory SD/MMC - to je pro mě
ZA> novinka. Doufám, že to nehází do koše dlouhý
ZA> vývoj HDD/CF rozhraní, je to další
ZA> rozšíření možností Sharpa?

ZA> - přesně tak, jedná se mi o další perspektivní (alespoň v současné době)
ZA> zařízení pro SHARPa. Napadá mě několik variant od (téměř) přímého napojení
ZA> na sběrnici SHARPa přes emulaci ROM karty, FD řadiče až třeba po externí
ZA> zařízení pro majitele MZ-811 které by emulovalo klasický magnetofon tak, že
ZA> by bylo schopné libovolnou rychlostí (třeba i 4800 Bd a víc) přehrát MZF
ZA> soubory z karty. Tak co, najde se tu nějaký příznivec podobného návrhu? :o)

ZA> Zdeňku, je to SPI totéž, co sériové
ZA> rozhraní pro DIP8 EEPROMy 25xxx???

ZA> - ano, specifikace SPI je stejná i u MMC/SD karet, jenom je třeba dbát na to
ZA> že jsou napájené pouze 3.3V, takže je potřeba přizbůsobit i datové rozhraní
ZA> např. obvody z řady 74LVX nebo jen prostým odporovým děličem 5:3,3 
ZA> (vyzkoušeno bez problému do CLK=2MHz).

ZA> Nemám specifikaci těchto karet v PDF.
ZA> Jinak hardwarově bych to viděl podobně
ZA> jako u mého návrhu I2C pro RTC a scan
ZA> konvertor, bude stačit jedna I/O adresa,
ZA> jeden vícebitový registr a jeden vstupní
ZA> oddělovač (ovládání /CS, DI, DO, CLK, jako
ZA> u SPI EEPROM)?

ZA> - Přesně tak, signály jsou stejné. Kartu pak stačí jednoduchou sekvencí
ZA> přepnout do MMC SPI režimu, vlastní čtení/zápis sektoru, registru karty aj.
ZA> je pak docela hračka - SW obsluhu včetně čtení nefragmentované FAT16 mám
ZA> vyřešenou v jazyku C s min. nároky (zhruba 200 bajtů v RAM pro zásobník a
ZA> proměnné).

ZA> To mě zajímá.
ZA> - To jsem rád, jsi první zájemce :) No uznejte, že 128MB za cca 200 Kč je
ZA> snad nejlacinější Flash médium. Když se k tomu přičte jednoduchá 
ZA> obsluha......

ZA> Zdenek 

ZA> ---
ZA> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
ZA> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp

-- 
S pozdravem,
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 falcen99
 falcen99@seznam.cz
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 23. března 2006 9:13
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Připojení SD/MMC karty

Ohledně podpory SD/MMC - to je pro mě
novinka. Doufám, že to nehází do koše dlouhý
vývoj HDD/CF rozhraní, je to další
rozšíření možností Sharpa?

- přesně tak, jedná se mi o další perspektivní (alespoň v současné době) 
zařízení pro SHARPa. Napadá mě několik variant od (téměř) přímého napojení 
na sběrnici SHARPa přes emulaci ROM karty, FD řadiče až třeba po externí 
zařízení pro majitele MZ-811 které by emulovalo klasický magnetofon tak, že 
by bylo schopné libovolnou rychlostí (třeba i 4800 Bd a víc) přehrát MZF 
soubory z karty. Tak co, najde se tu nějaký příznivec podobného návrhu? :o)

Zdeňku, je to SPI totéž, co sériové
rozhraní pro DIP8 EEPROMy 25xxx???

- ano, specifikace SPI je stejná i u MMC/SD karet, jenom je třeba dbát na to 
že jsou napájené pouze 3.3V, takže je potřeba přizbůsobit i datové rozhraní 
např. obvody z řady 74LVX nebo jen prostým odporovým děličem 5:3,3 
(vyzkoušeno bez problému do CLK=2MHz).

Nemám specifikaci těchto karet v PDF.
Jinak hardwarově bych to viděl podobně
jako u mého návrhu I2C pro RTC a scan
konvertor, bude stačit jedna I/O adresa,
jeden vícebitový registr a jeden vstupní
oddělovač (ovládání /CS, DI, DO, CLK, jako
u SPI EEPROM)?

- Přesně tak, signály jsou stejné. Kartu pak stačí jednoduchou sekvencí 
přepnout do MMC SPI režimu, vlastní čtení/zápis sektoru, registru karty aj. 
je pak docela hračka - SW obsluhu včetně čtení nefragmentované FAT16 mám 
vyřešenou v jazyku C s min. nároky (zhruba 200 bajtů v RAM pro zásobník a 
proměnné).

To mě zajímá.
- To jsem rád, jsi první zájemce :) No uznejte, že 128MB za cca 200 Kč je 
snad nejlacinější Flash médium. Když se k tomu přičte jednoduchá 
obsluha......

Zdenek 

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 16. března 2006 18:07
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[2]: Dataschety

Dobrý den,
16. března 2006, 16:04:30, napsal jste:

Vsc> Ahoj !
Vsc> Zkus http://www.datasheets.org.uk/
Vsc> Zda se mi, ze tam neco je,
Vsc>           Vladimir

>> ------------ Původní zpráva ------------
>> Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) <falcen99@seznam.cz>
>> Předmět: Dataschety
>> Datum: 02.3.2006 12:09:00
>> ----------------------------------------
>> 
>> Dobrý den,
>> 
>>   Shanim datashet pro obvody 29C512-12PC 29C256-12PC,jedna se o prerom
>>   32k*8 64k*8 nemuzu je sehnat na netu nebo nevim kde nemate je
>>   nekdo??
>>   jedna se mi o zapojeni pinu a programovani,potrebuji vedet jak jima
>>   nahradit eprom 27256,27512.
>>   
>> 
>> -- 
>> S pozdravem,
>>  falcen99
>>  falcen99@seznam.cz
>> 
>> 
>> ---
>> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
>> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
>> 
>> 
>> 
Dik za pooc tak tam byly ty prave dataschety u kterych bylo napsano i
jaka eeprom ma jake pouzdro :-)

ted jen sehnat redukci mezi puvodni 27512 a 29c512 nemaji stejne
nozicek a vymnenit patici 28 za 32 v pocitaci nejde :-(
Nevym jak jinak bych ty nove epromky tam dostal nemam na 27256 27512
epromator :-(
Marcel vasak

Vsc> ---
Vsc> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
Vsc> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
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Brázda Pavel

Od: VMAREDA@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [VMAREDA@seznam.cz]
Odesláno: 16. března 2006 16:05
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Dataschety

Ahoj !
Zkus http://www.datasheets.org.uk/
Zda se mi, ze tam neco je,
          Vladimir

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) <falcen99@seznam.cz>
> Předmět: Dataschety
> Datum: 02.3.2006 12:09:00
> ----------------------------------------
> 
> Dobrý den,
> 
>   Shanim datashet pro obvody 29C512-12PC 29C256-12PC,jedna se o prerom
>   32k*8 64k*8 nemuzu je sehnat na netu nebo nevim kde nemate je
>   nekdo??
>   jedna se mi o zapojeni pinu a programovani,potrebuji vedet jak jima
>   nahradit eprom 27256,27512.
>   
> 
> -- 
> S pozdravem,
>  falcen99
>  falcen99@seznam.cz
> 
> 
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> 
> 
> 

---
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 9. března 2006 14:24
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Foto "ISA bridž" s řadičem

Kdo si hraje nezlobí ;)
Je to jen Petrova volba a já mu držím palce.
Když nic jiného, tak objeví cestu "tudy ne".
Bohužel , dnes je tolik krásných "nových" hraček, že člověk neví, s čím si hrát dříve.

S návrhem softu nepomůžu, ale už začínám hledat pájku a staré Mboardy :)

Pavel
> ----------------------------------------
> 
> Mudrcu je hodne, ale jeste vice tech kteri dokazou znevazovat praci ostatnich.
> Nechci tu vyvolavat na konferenci zadne rozbroje, ani nikomu nechci upirat jeho
> nazor... Rad bych ale povedel ze obdivuju Petrovo snazeni o to ukazat, co
> vsechno je jeste mozne s pocitacem starym 20 let a preju mu v tomto pocinani
> hodne uspechu. Treba to konecne probudi par Sharpistu (vcetne me) k dalsi
> praci...
> 
> Zdenek 
>

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 2. března 2006 15:14
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[3]: Dataschety,Ceny v Gm-ku :-(

Dobrý den,
2. března 2006, 14:59:12, napsal jste:

Diky povedlo se mi to stahnout operou.
Jinak 29c512 stoji v gm-ku 68.07 bez dph 81.00 z dph a 92kc stoji
balne postovne :-( to znamena ze mimoprazsti daji vic za poslani nez
za soucastku.to je teda vec.
Marcel vasak

RB>> I ked je to zrejme OT, ale...

RB>> http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/56160/ATMEL/29C512.html
RB>> http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/56159/ATMEL/29C256.html

RB>> Roman

>>>  Shanim datashet pro obvody 29C512-12PC 29C256-12PC,jedna se o prerom
>>>  32k*8 64k*8 nemuzu je sehnat na netu nebo nevim kde nemate je
>>>  nekdo??

RB>> ---
RB>> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
RB>> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Nemec (sharpemu@pandora.cz) [nemec@vsi.sk]
Odesláno: 2. března 2006 12:27
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Dataschety

vsetko to su stale bezne suciastky, napr. www.atmel.com - tam 
trosku poklikat... Keby nepomohlo, rad poslem priamo napr. na e-
mail... 
> 
> Dobrý den,
> 
>   Shanim datashet pro obvody 29C512-12PC 29C256-12PC,jedna se o prerom
>   32k*8 64k*8 nemuzu je sehnat na netu nebo nevim kde nemate je
>   nekdo?? jedna se mi o zapojeni pinu a programovani,potrebuji vedet
>   jak jima nahradit eprom 27256,27512.
> 
> 
> -- 
> S pozdravem,
>  falcen99
>  falcen99@seznam.cz
> 
> 
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
> 

---------------
VSI Ltd.
Pod Kamennou banou 44
080 01  Presov
Slovak republic
tel: +421 905 940966
e-mail: nemec@vsi.sk
---------------

---
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 2. března 2006 12:03
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Dataschety

Dobrý den,

  Shanim datashet pro obvody 29C512-12PC 29C256-12PC,jedna se o prerom
  32k*8 64k*8 nemuzu je sehnat na netu nebo nevim kde nemate je
  nekdo??
  jedna se mi o zapojeni pinu a programovani,potrebuji vedet jak jima
  nahradit eprom 27256,27512.
  

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

99

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz
mailto:falcen99@seznam.cz
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
http://www.avg.com


100

Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 14. února 2006 18:10
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Našel jsem 2793 za přijatelnou cenu

Dobrý den,
14. února 2006, 10:10:41, napsal jste:
    10,71 je nettu brutto neboli oncova cena je 20.-euro,provedeni
    dip28 svab,aspon to tak podle toho vypada,je to ale nemecky takze
    moc presne nevim.
    Nebylo by jednoduzsi to naprogramovat do nejakeho logickeho
    pole,ve kterem by mohly byt i oddelovace a ostatni brizuterie co
    je na te desce,potom by se dala deska zradicem fdd skombinovat i
    sjinymy deskami jako je pio/sio/ramdisk ??
    
    Marcel Vasak
PŽ> Koukněte na adresu:

PŽ> http://www.hinkel-elektronik.de/shop/2902.html
PŽ>  Za cenu 10.71? je to přesně ten brouk, co mám
PŽ> doma. Akorát nevím, co znamená výraz "DC93,
PŽ> Tubes". Že by balení v tubě po cca 10 kusech?
PŽ> Ale vypadá to nadějně. Jak by šlo zjistit, o jaké
PŽ> provedení se jedná?
PŽ>  Petr de Zviqov

PŽ> --- 
PŽ>  Vše o mobilech najdete v novém přehledném katalogu mobilů:
PŽ> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp 

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 13. února 2006 14:13
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Čím by bylo dobré se zabývat

Přílohy: PAL2VGA.ZIP

PAL2VGA.ZIP (112 
kB)

Ahoj ahoj,

Pri precteni Petrovy studie jsem si trosku povzdechnul nad tim, kolikpak si 
asi lidi postavilo treba IDE rozhrani... Nicmene me to utvrdilo v myslence 
ze se s nim prislo prilis pozde a uz se asi nenajde nikdo, kdo bude tento na 
MZ-800 novy hardware mohutne podporovat zaplavou noveho softwaru. Privedlo 
me to ale na uplne jinou myslenku, a to vyuziti noveho hardwaru ktery 
ucinime plne kompatabilni s tim stavajicim. Ale abych byl konkretnejsi - 
napadla me emulace radice FDD za pomoci jednocipoveho uP (treba muj oblibeny 
DS89C450 nebo Atmel AVR), latche a SD karty. Na SD kartu by bylo mozne 
nahravat na PC obrazy disket v pomerne vymakanem "extended CPC" formatu 
ktery mimojine pouzivam i v emulatoru, procesor by se pak staral o cteni dat 
z karty (pres SPI rozhrani) a emulaci radice WD2791. Myslim ze to neni 
neresitelne a jestli nektery vikend seberu dostatek odvahy tak to i 
zbastlim. Vyresi se tim celkova kompatabilita napriklad i s BASICem, nebude 
problem emulace 4 mechanik, zadny strach o magneticka media... Rychlost bude 
minimalne srovnatelna s klasickou FDD, pri nejhorsim o neco malo nizsi... 
(pri SW emulaci SPI a cteni z SD karty jsem s DS89C450/33MHz cetl data z 
karty pod FAT16 rychlosti pres 200KB/s, k tomu jeste bude treba pripocitat 
emulaci WD, komunikaci po sbernici Z80,...). Kdyby to cele fungovalo, nasel 
by se tu nekdo se zajmem o stavbu neceho podobneho?

V priloze posilam neco malo co jsem kdysi cmaral v Eagle abych zprovoznil co 
nejprimitivnejsi prevod na VGA. AL250 ma digitalni vstup v RGB565, u MZ-800 
jsem ale vyuzil pro kazdou barvu myslim jen 2 nejvyssi bity pro RGBI signal. 
Take je nutny spravny init chipu bez ktereho ti monitor nezasynchronizuje. 
Dalsi co chip umi je i OSD menu, mam pocit ze do nej jde i flashnout vlastni 
logo a dalsi... Kdyby bylo treba, mozna doma nekde vyhrabu program do te 
89C2051 kterou AL250 inicializuji - nicmene by se to same dalo delat i ze 
Sharpa.
Se zapajenim cipu nebyly zadne problemy - jeden muj kamarad mi kdysi rekl: 
"tohle by zapajelo i prase kopytem" a mel pravdu :) Staci jen mikropajka, 
minimum cinu, hodne kalafuny.... pak se jen objedou vsechny nohy, odcucne se 
prebytecny cin, ocisti se kartackem na zuby od kalafuny a stonozka je 
zapajena... Pajel jsem takto relativne snadno i pouzdra TQFP100 s rozestupem 
0.5 mm - oproti tomu je pajeni AL250 hrackou - chce to parkrat zkusit ze 
starych PC desek "odlepit" a "prilepit" nejakou stonozku a po par pokusech z 
vas budou mistri... Jinak nejblize asi AL250 bude k dostani v nemecku, odkud 
mi tehda vcelku bez prutahu (jen jsem se jim zauzloval ze v budoucnu se jim 
ozvu) zaslali i 2 vzorky na odzkouseni:

ZWINZ Technical Consulting GmbH
Ebersberger Strasse 19
D-85570 Markt Schwaben
Germany

Telephone: (49) 8121-5279
Fax: (49) 8121-41937
URL: www.techconsultzwinz.de 

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 12. ledna 2006 11:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Dlhodoby archiv vo formate Audio CD

Mno ono ani nemusi vyzniet ten postup logicky, metodu archivovania
som konzultoval s par ludmi co sa zaoberaju jak archivnictvom ako
vedou, tak s ludmi co pracuju v technickych oboroch.

Ich odporucenie bolo take aby bol pouzity zaznam určeny pre
povodnu platformu bez akehokolvek kodovania alebo prevodu na ine
subory. Dalej aby boli vybrane media s minimom mechaniky, alebo
elektroniky, ktora by sa mohla casom poskodit (napr hdd, ale aj
pamäťové karty), a aby zaznam nemal magneticku ani elektronicku
formu.

Posledne odporucenie znelo aby sa zaznam co najviac blizil
sucastnym zaznamovym standardom, hlavne tym ktore maju tendenciu
byt nadcasove, pripadne sa predpoklada ze este par desatroci bude
ich standard bezne pouzivany. v tomto ohlade CD Audio ako jediny
format vyhovuje vo vsetkych bodoch.

co sa tyka vyroby quick diskov doslo k pokroku ale nemam vhodne
vybavenie.

Potreboval by som niekde zohnat poskodenu alebo takmer znicenu QD
disketu aby som mohol co najpresnejsie skopirovat vonkajsi plast a
vsetky sucasti diskety.

co sa tyka vyroby zaznamovej plochy tam bude treba zistit vhodny
material (neviem ci oxid zelezity, alebo chrom-dioxid). Ten v co
najjemnejsej forme vmiesat do cirej zelatiny a rovnomerne ho
naniest na celuloid (asi rozprasovanim za horúca ako sprej).

Vykrajovanie by uz potom bola len vec pre nejakeho nadaneho
sustruznika co by vyrobil na desatinu milimetra presny noz.

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 11. ledna 2006 19:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[2]: Dlhodoby archiv vo formate Audio CD

Dobrý den,
11. ledna 2006, 15:28:09, napsal jste:

Spys bych ty diskety pro quickdisk vyrabel vysekavanim z disket 8"
Skoda ze se nekdo tenkrat jak jsem daval info ze ma spoustu 8" diket
neozval pred stehovanim do Pribramy jsem je vyhodil :-((
Marcel Vasak

ZA> Mmm, nechci nikomu nic vyvracet, ale uvedene argumenty mi neprijdou vubec
ZA> padne :-/ Vzhledem k tomu ze muj archiv MZF programu (pouze ve strojaku,
ZA> nepocitam prg. v BASICu!) cita kolem 350-ti programu, nedokazu si predstavit
ZA> 350 miniCD vyskladanych ve skrini, vyhledavani mezi nimi, .... Kdyz si vezmu
ZA> ze v MZF mi tentyz archiv zabira 50 MB (po zaZIPovani zhruba polovinu), mohu
ZA> si ho dovolit na 1 CD ulozit zhruba 30x ! Kdyz budu hodne plytvat a vypalim
ZA> si ho na 10 CD ktere si nekde dam do skrine, budu mit docela klidny
ZA> spanek... Ale jak se rika - kdo chce kam, pomozme mu tam....

ZA> Zdenek

ZA> P.S.: Neda mi to abych se nezeptal... Vim ze to tu Mir probiral pred davnymi
ZA> casy, ale zajimalo by mne, jak nakonec dopadla vyroba medii pro Quick disk
ZA> metodou rozpousteni PC disket v acetonu? Mam jeste stale zamluveny aspon
ZA> jeden kus tohoto hand-made media ktery bych dal na cestne misto do vitrinky
ZA> :-)

ZA> ----- Original Message ----- 
ZA> From: "sharpemu@pandora.cz" <mir-@post.czmir-@post.cz>
ZA> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
ZA> Sent: Wednesday, January 11, 2006 2:21 PM
ZA> Subject: Re: Dlhodoby archiv vo formate Audio CD

>>
>> Metoda archivacie bola zvolena z niekolkych dovodov:
>>
>> 1. Je to externa forma archivacie pri ktorom su datove nosice
>> oddelene od ostatneho hardware. 2. Jedna sa o metodu pri ktorej
>> su ulozene data Read-Only.
>> 3. Jedna sa o nemagneticky zaznam dat.
>> 4. Ide o analogovy zaznam, ktory je mozne rekonstruovat.
>>
>> Tento system archivovania je nezavisly od nahodnych alebo
>> zamernych utokov virmi, vystaveniam magnetického pola. Jedine co
>> je risk je strata kvality zaznamu na nosici vplyvom tepla, casu
>> alebo korozie reflexnej vrstvy.
>>
>> Internet sice data rozptyluje, ale niesom si isty ci je ich
>> ochrana pred stratou dostatočná. Pokial ide o ukladanie dát v MZF
>> formate samozrejme ulozenie na jedno CD by archivovanie vyriesilo,
>> avsak pri zniceni tohoto cd by bola skoda vacsia nez pri zniceni
>> jedneho cd s jednym programom.
>>
>> Pokial svoj archiv drzite na harddisku ratajte s tym ze o neho
>> môzete prist ked zlyha ludsky faktor, alebo technika. v pripade
>> CD ktore ma lezat zamknute v skrini uz musi ist o zamer, v
>> prípade viac CD o vacsiu namahu.
>>
>> Momentalne je ale otazna kvalita zaznamu na CD a jeho
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>> trvanlivost.
>>
>>
>> ---
>> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
ZA> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp

ZA> ---
ZA> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
ZA> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp

ZA> ---
ZA> avast! Antivirus: Prichozi zprava cista.
ZA> Virova databaze (VPS): 0602-2, 11.01.2006
ZA> Testovano: 11.1.2006 16:08:01
ZA> avast! (c) copyright 2000-2004 ALWIL Software.
ZA> http://www.avast.com

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
avast! Antivirus: Odchozi zprava cista.
Virova databaze (VPS): 0602-2, 11.01.2006
Testovano: 11.1.2006 18:01:08
avast! (c) copyright 2000-2004 ALWIL Software.
http://www.avast.com

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 11. ledna 2006 17:30
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[2]: Dlhodoby archiv vo formate Audio CD

Dobrý den,
11. ledna 2006, 11:35:12, napsal jste:
No mp3-prehravace jsou to je pravda chtelo by to prevadec *.mzf to
*.mp3,a tim by bylo po vsech problemech :-)
Marcel Vasak
ZA> Ahoj,

ZA> myslenka je to jiste zajimava, stejne ale myslim ze je to pomerne velke
ZA> plytvani CD. Pokud se Ti jedna o velke "rozptyleni" udaju za ucelem co
ZA> nejvetsi ochrany programu pro MZ-800 tak myslim, ze tuto funkci jiz za nas
ZA> splnil internet :) Krom toho kazdy jiste doma muzeme si svuj MZ archiv
ZA> vypalit treba na 2 zalozni CD/DVD, mit je zaarchivovane na HDD a s prichodem
ZA> dalsich technologii data prenest na nove nosice. Myslim ze nejkritictejsi
ZA> obdoby kdy vetsina pokladu byla ukryta na magnetofonovych paskach a
ZA> disketach uz je davno pryc a neni se treba dale obavat... Mimoto myslim ze
ZA> archivovani ve formatu audio CD neni zrovna usporne - vzdyt pomer uspory
ZA> mista formatu MZF oproti AudioCD je jiste vice jak stonasobny...
ZA> Kdysi me pri pohledu na dnesni miniaturni MP3 playery napadla hrisna
ZA> myslenka - realizace prehravace MZF souboru z SD pametove karty - zapojeni
ZA> by bylo velmi primitivni, obnaselo by pouze 1 ridici procesor (treba nejaky
ZA> rychlejsi klon 8051, AVR, PIC, ....) za par korun a slot pro kartu. Jen se
ZA> mi tenkrat nechtelo piplat s podporou souboroveho systemu FAT 12,16,32 na
ZA> pametove karte. Nenajde se takovy odvazlivec?

ZA> Zdenek

ZA> Subject: Dlhodoby archiv vo formate Audio CD

>>
>> Pred istou dobou som objavil v predajni s CD nosicmi cd o velkosti
>> vizitky. Nijaky novy vynalez to samozrejme nieje ale zacal som sa
>> pohravat s napadom zaarchivovat vsetky subory systemom jeden
>> subor/program vo formáte audio CD na jednu takuto vizitku. cielom
>> je dosiahnut rozptylenie udajov, v pripade poskodenia nosicov
>> dojde k mensej skode a uchova sa viac suborov aj pre buducnost
>>
>> Par suchych udajov:
>>
>> Napalovačka : Yamaha CDRW 4260 SCSI
>> Format :  CD Audio - 44Khz - 16 Bit Mono
>> Rychlost dát : 1200
>> Rychlost napalovania : tak pomaly ako len pojde.
>>
>> Chcel by som sa spytat ci mate nejake skusenosti s dlhodobou
>> archivaciou na cd (hovorme predbezne o archivacii 10-50 rokov), a
>> uchovavanim Cd nosicov (pri filmoch je nutne dodrziavat vhodnu
>> teplotu a vlhkost, co u cd? je mozne kupit aj obal)
>>
>> Subory pokial nebudu chranene proti kopirovaniu budu najskôr z
>> Wav formatu prehrane do sharpu a z neho spat do wavu ktory bude v
>> tejto forme ulozeny na cd. Prvotny wav generovany z *.mzf je sice
>> digitalne dokonaly, ale nieje vhodny pre tento sposob analogoveho
>> ukladania. Zaujimalo by ma v akej polarite je vhodnejsie ukladat,
>> pripadne aky kopirovaci software pre Sharp by bol najvhodnejsi.
>>
>> budu k tomu aj pekne booklety :) Data budu istene na niekolko
>> krat aj vo formate mzf.

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz


107

>>
>> Cielom tohto archivu je zhromazdit maximum software pre Sharpa a
>> dat mu formu vhodnu pre dlhodobu archivaciu, a minimalizovat
>> rizika straty dat.
>>
>>
>> ---
>> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
ZA> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp

ZA> ---
ZA> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
ZA> http://mobil.idnes.cz/katalog.asp

ZA> ---
ZA> avast! Antivirus: Prichozi zprava cista.
ZA> Virova databaze (VPS): 0602-2, 11.01.2006
ZA> Testovano: 11.1.2006 16:08:04
ZA> avast! (c) copyright 2000-2004 ALWIL Software.
ZA> http://www.avast.com

-- 
S pozdravem,
 falcen99
 falcen99@seznam.cz

---
avast! Antivirus: Odchozi zprava cista.
Virova databaze (VPS): 0602-2, 11.01.2006
Testovano: 11.1.2006 16:27:13
avast! (c) copyright 2000-2004 ALWIL Software.
http://www.avast.com

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 11. ledna 2006 15:28
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Dlhodoby archiv vo formate Audio CD

Mmm, nechci nikomu nic vyvracet, ale uvedene argumenty mi neprijdou vubec
padne :-/ Vzhledem k tomu ze muj archiv MZF programu (pouze ve strojaku,
nepocitam prg. v BASICu!) cita kolem 350-ti programu, nedokazu si predstavit
350 miniCD vyskladanych ve skrini, vyhledavani mezi nimi, .... Kdyz si vezmu
ze v MZF mi tentyz archiv zabira 50 MB (po zaZIPovani zhruba polovinu), mohu
si ho dovolit na 1 CD ulozit zhruba 30x ! Kdyz budu hodne plytvat a vypalim
si ho na 10 CD ktere si nekde dam do skrine, budu mit docela klidny
spanek... Ale jak se rika - kdo chce kam, pomozme mu tam....

Zdenek

P.S.: Neda mi to abych se nezeptal... Vim ze to tu Mir probiral pred davnymi
casy, ale zajimalo by mne, jak nakonec dopadla vyroba medii pro Quick disk
metodou rozpousteni PC disket v acetonu? Mam jeste stale zamluveny aspon
jeden kus tohoto hand-made media ktery bych dal na cestne misto do vitrinky
:-)

----- Original Message ----- 
From: "sharpemu@pandora.cz" <mir-@post.czmir-@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, January 11, 2006 2:21 PM
Subject: Re: Dlhodoby archiv vo formate Audio CD

>
> Metoda archivacie bola zvolena z niekolkych dovodov:
>
> 1. Je to externa forma archivacie pri ktorom su datove nosice
> oddelene od ostatneho hardware. 2. Jedna sa o metodu pri ktorej
> su ulozene data Read-Only.
> 3. Jedna sa o nemagneticky zaznam dat.
> 4. Ide o analogovy zaznam, ktory je mozne rekonstruovat.
>
> Tento system archivovania je nezavisly od nahodnych alebo
> zamernych utokov virmi, vystaveniam magnetického pola. Jedine co
> je risk je strata kvality zaznamu na nosici vplyvom tepla, casu
> alebo korozie reflexnej vrstvy.
>
> Internet sice data rozptyluje, ale niesom si isty ci je ich
> ochrana pred stratou dostatočná. Pokial ide o ukladanie dát v MZF
> formate samozrejme ulozenie na jedno CD by archivovanie vyriesilo,
> avsak pri zniceni tohoto cd by bola skoda vacsia nez pri zniceni
> jedneho cd s jednym programom.
>
> Pokial svoj archiv drzite na harddisku ratajte s tym ze o neho
> môzete prist ked zlyha ludsky faktor, alebo technika. v pripade
> CD ktore ma lezat zamknute v skrini uz musi ist o zamer, v
> prípade viac CD o vacsiu namahu.
>
> Momentalne je ale otazna kvalita zaznamu na CD a jeho
> trvanlivost.
>
>
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 11. ledna 2006 14:21
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Dlhodoby archiv vo formate Audio CD

Metoda archivacie bola zvolena z niekolkych dovodov:

1. Je to externa forma archivacie pri ktorom su datove nosice
oddelene od ostatneho hardware. 2. Jedna sa o metodu pri ktorej
su ulozene data Read-Only.
3. Jedna sa o nemagneticky zaznam dat.
4. Ide o analogovy zaznam, ktory je mozne rekonstruovat.

Tento system archivovania je nezavisly od nahodnych alebo
zamernych utokov virmi, vystaveniam magnetického pola. Jedine co
je risk je strata kvality zaznamu na nosici vplyvom tepla, casu
alebo korozie reflexnej vrstvy.

Internet sice data rozptyluje, ale niesom si isty ci je ich
ochrana pred stratou dostatočná. Pokial ide o ukladanie dát v MZF
formate samozrejme ulozenie na jedno CD by archivovanie vyriesilo,
avsak pri zniceni tohoto cd by bola skoda vacsia nez pri zniceni
jedneho cd s jednym programom.

Pokial svoj archiv drzite na harddisku ratajte s tym ze o neho
môzete prist ked zlyha ludsky faktor, alebo technika. v pripade
CD ktore ma lezat zamknute v skrini uz musi ist o zamer, v
prípade viac CD o vacsiu namahu.

Momentalne je ale otazna kvalita zaznamu na CD a jeho
trvanlivost.

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 11. ledna 2006 11:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Dlhodoby archiv vo formate Audio CD

Ahoj,

myslenka je to jiste zajimava, stejne ale myslim ze je to pomerne velke
plytvani CD. Pokud se Ti jedna o velke "rozptyleni" udaju za ucelem co
nejvetsi ochrany programu pro MZ-800 tak myslim, ze tuto funkci jiz za nas
splnil internet :) Krom toho kazdy jiste doma muzeme si svuj MZ archiv
vypalit treba na 2 zalozni CD/DVD, mit je zaarchivovane na HDD a s prichodem
dalsich technologii data prenest na nove nosice. Myslim ze nejkritictejsi
obdoby kdy vetsina pokladu byla ukryta na magnetofonovych paskach a
disketach uz je davno pryc a neni se treba dale obavat... Mimoto myslim ze
archivovani ve formatu audio CD neni zrovna usporne - vzdyt pomer uspory
mista formatu MZF oproti AudioCD je jiste vice jak stonasobny...
Kdysi me pri pohledu na dnesni miniaturni MP3 playery napadla hrisna
myslenka - realizace prehravace MZF souboru z SD pametove karty - zapojeni
by bylo velmi primitivni, obnaselo by pouze 1 ridici procesor (treba nejaky
rychlejsi klon 8051, AVR, PIC, ....) za par korun a slot pro kartu. Jen se
mi tenkrat nechtelo piplat s podporou souboroveho systemu FAT 12,16,32 na
pametove karte. Nenajde se takovy odvazlivec?

Zdenek

Subject: Dlhodoby archiv vo formate Audio CD

>
> Pred istou dobou som objavil v predajni s CD nosicmi cd o velkosti
> vizitky. Nijaky novy vynalez to samozrejme nieje ale zacal som sa
> pohravat s napadom zaarchivovat vsetky subory systemom jeden
> subor/program vo formáte audio CD na jednu takuto vizitku. cielom
> je dosiahnut rozptylenie udajov, v pripade poskodenia nosicov
> dojde k mensej skode a uchova sa viac suborov aj pre buducnost
>
> Par suchych udajov:
>
> Napalovačka : Yamaha CDRW 4260 SCSI
> Format :  CD Audio - 44Khz - 16 Bit Mono
> Rychlost dát : 1200
> Rychlost napalovania : tak pomaly ako len pojde.
>
> Chcel by som sa spytat ci mate nejake skusenosti s dlhodobou
> archivaciou na cd (hovorme predbezne o archivacii 10-50 rokov), a
> uchovavanim Cd nosicov (pri filmoch je nutne dodrziavat vhodnu
> teplotu a vlhkost, co u cd? je mozne kupit aj obal)
>
> Subory pokial nebudu chranene proti kopirovaniu budu najskôr z
> Wav formatu prehrane do sharpu a z neho spat do wavu ktory bude v
> tejto forme ulozeny na cd. Prvotny wav generovany z *.mzf je sice
> digitalne dokonaly, ale nieje vhodny pre tento sposob analogoveho
> ukladania. Zaujimalo by ma v akej polarite je vhodnejsie ukladat,
> pripadne aky kopirovaci software pre Sharp by bol najvhodnejsi.
>
> budu k tomu aj pekne booklety :) Data budu istene na niekolko
> krat aj vo formate mzf.
>
> Cielom tohto archivu je zhromazdit maximum software pre Sharpa a
> dat mu formu vhodnu pre dlhodobu archivaciu, a minimalizovat
> rizika straty dat.
>

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
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>
> ---
> Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu:
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 11. ledna 2006 11:20
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Dlhodoby archiv vo formate Audio CD

"mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz)" <mir-@post.cz> wrote on 10.01.2006
23:06:38:
>
> Pred istou dobou som objavil v predajni s CD nosicmi cd o velkosti
> vizitky. Nijaky novy vynalez to samozrejme nieje ale zacal som sa
> pohravat s napadom zaarchivovat vsetky subory systemom jeden
> subor/program vo formáte audio CD na jednu takuto vizitku. cielom
> je dosiahnut rozptylenie udajov, v pripade poskodenia nosicov
> dojde k mensej skode a uchova sa viac suborov aj pre buducnost
>
> Par suchych udajov:
>
> Napalovačka : Yamaha CDRW 4260 SCSI
> Format :  CD Audio - 44Khz - 16 Bit Mono
> Rychlost dát : 1200
> Rychlost napalovania : tak pomaly ako len pojde.
>
> Chcel by som sa spytat ci mate nejake skusenosti s dlhodobou
> archivaciou na cd (hovorme predbezne o archivacii 10-50 rokov), a
> uchovavanim Cd nosicov (pri filmoch je nutne dodrziavat vhodnu
> teplotu a vlhkost, co u cd? je mozne kupit aj obal)
>
> Subory pokial nebudu chranene proti kopirovaniu budu najskôr z
> Wav formatu prehrane do sharpu a z neho spat do wavu ktory bude v
> tejto forme ulozeny na cd. Prvotny wav generovany z *.mzf je sice
> digitalne dokonaly, ale nieje vhodny pre tento sposob analogoveho
> ukladania. Zaujimalo by ma v akej polarite je vhodnejsie ukladat,
> pripadne aky kopirovaci software pre Sharp by bol najvhodnejsi.
>
> budu k tomu aj pekne booklety :) Data budu istene na niekolko
> krat aj vo formate mzf.
>
> Cielom tohto archivu je zhromazdit maximum software pre Sharpa a
> dat mu formu vhodnu pre dlhodobu archivaciu, a minimalizovat
> rizika straty dat.
>

ahoj,

cin by to bol chvalyhodny, avsak nemyslim, ze je to optimalne riesenie.
miniCD ma kapacitu 210MB alebo 24min zaznamu. spravit si niekolko zaloh
na obycajne CD v MZF formate je, myslim si, ovela praktickejsie.

ked zvazim mnozstvo softu, takych miniCD by bolo treba desiatky...

Feri

---
Vse o mobilech najdete v novem prehlednem katalogu mobilu: 
http://mobil.idnes.cz/katalog.asp
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 10. ledna 2006 23:07
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Dlhodoby archiv vo formate Audio CD

Pred istou dobou som objavil v predajni s CD nosicmi cd o velkosti
vizitky. Nijaky novy vynalez to samozrejme nieje ale zacal som sa
pohravat s napadom zaarchivovat vsetky subory systemom jeden
subor/program vo formáte audio CD na jednu takuto vizitku. cielom
je dosiahnut rozptylenie udajov, v pripade poskodenia nosicov
dojde k mensej skode a uchova sa viac suborov aj pre buducnost

Par suchych udajov:

Napalovačka : Yamaha CDRW 4260 SCSI
Format :  CD Audio - 44Khz - 16 Bit Mono
Rychlost dát : 1200
Rychlost napalovania : tak pomaly ako len pojde.

Chcel by som sa spytat ci mate nejake skusenosti s dlhodobou
archivaciou na cd (hovorme predbezne o archivacii 10-50 rokov), a
uchovavanim Cd nosicov (pri filmoch je nutne dodrziavat vhodnu
teplotu a vlhkost, co u cd? je mozne kupit aj obal)

Subory pokial nebudu chranene proti kopirovaniu budu najskôr z
Wav formatu prehrane do sharpu a z neho spat do wavu ktory bude v
tejto forme ulozeny na cd. Prvotny wav generovany z *.mzf je sice
digitalne dokonaly, ale nieje vhodny pre tento sposob analogoveho
ukladania. Zaujimalo by ma v akej polarite je vhodnejsie ukladat,
pripadne aky kopirovaci software pre Sharp by bol najvhodnejsi.

budu k tomu aj pekne booklety :) Data budu istene na niekolko
krat aj vo formate mzf.

Cielom tohto archivu je zhromazdit maximum software pre Sharpa a
dat mu formu vhodnu pre dlhodobu archivaciu, a minimalizovat
rizika straty dat.

---
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 12. ledna 2006 12:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Data na audio CD

25.10.2009

Myšlenka dat na audio CD není vůbec špatná. 
Nehodí se ovšem pro archivaci (na to můžu mít 
datová CD pořízená na PC). Zato se výborně hodí 
pro kazetové verze her. Je báječné předvádět 
mladým příbuzným vícesoborového Barbariana 
natahováním z kazety (zvukové efekty, proužky 
v borderu, doba trvání). To se nedá popsat slovy, 
to musí mladá generace vidět! Zdeňkův emulátor 
sice umí převod MZF -> WAV, ovšem jen 
1200bit/s. Já bych se přimlouval za drobné 
rozšíření - aby bylo možno volit i jiné rychlosti 
(2400,3600bit/s), a abych mohl u vyšších rychlostí 
zvolit, zda bude před souborem loader programu 
Turbo Copy. Pak by šel na audio CD umístit 
libovolný program určený původně pro kazetu. 
Při použití rychlosti 3600bit/s se na jedno CD 
vejde kopice vícesouborových her (já mám takto 
dvě audiokazety a už mě občas zlobí). To za to 
stojí, nemyslíte??? 

Petr de Zviqov 

 
---  
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Brázda Pavel 

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 5. ledna 2006 14:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Něco pro multiplatformní jedince

25.10.2009

Ahoj Petře, 
 
měl bych zájem o oba stroje. 
Výměnou nabízím procesory Zilog Z80, kolik si řekneš a možná bych našel i nějaké video RAM 
do Sharpa 
(ale těch bude hodně málo , cca 2, max 4 kusy) 
Pak téměř cokoliv ze starého PC hardware, co si vzpomeneš :) 
Věci bych dotáhl na Nostalgii 2006 
(Na 2005 ročníku jsem také byl, ale velice krátce) 
 
Měj se fajn 
zdraví 
Pavel 
 
------------ Původní zpráva ------------ 
Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) <judeware@volny.cz> 
Předmět: Něco pro multiplatformní jedince 
Datum: 05.1.2006 10:54:14 
--------------------------------------------- 

Moc to sem nepatří, ale přece: byl jsem nakupovat 
v regionálním obchodním domě Prior :-D  - 
Kovářov - JČ (výhodný nákup pod jednou střechou 
:-) :-) ). 
 
Přivezl jsem si celkem dva stroje: Didaktik M bez 
zdroje a ATARI 1040ST bez monitoru (s kopou 
německé dokumentace). 
Mám to rozebrat na polovodiče nebo si to mám 
nechat nebo byste měl někdo zájem??? 

Případný vexl bychom provedli na bytefestu 2006 
(bude-li), já tam budu určitě, je to jediná rozumná 
šance k setkání, kdo by chtěl videoramky, zilogy 
a jiné polovodiče, musí se dostavit. Zaznělo tu 
v minulých letech mnoho dotazů ohledně rozbitých 
Sharpů atd., tito jedinci nechť si ho přivezou a dá 
se ledacos řešit. Hlavně ať to nedopadne jako 
v únoru 2005, kdy jsem tam byl sám a čas jsem 
musel vyplnit rozhovory se slušnějšími (rozuměj 
nenafoukanými) Spectristy. Vypadá to, že 
existence emulátoru podnítila některé jedince 
k oživení zájmu o Sharpa (připadně se to týká 
i jejich mladších rodinných příslušníků), tak si ten 
čas udělejte, aby se scéna nejevila mrtvá!!! 

Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 15. února 2006 8:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Našel jsem 2793 za přijatelnou cenu

25.10.2009

Zdavim sharpisty, mam jeden dotaz trochu z jineho soudku. 
Dokazal by nekdo odhadnout jakou realnou zivotnost ma zakladni deska Sharpa ? 
Jiz nini je sharpovi 24let a ten muj stale funguje na 100%,  desim se ale chvile ze ho jednou 
pustim 
a nic se nestane. Otazka zni co potom ? 
S pozdravem Ales Lupuljev 
 
 
------------ Původní zpráva ------------ 
Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) <judeware@volny.cz> 
Předmět: Re: Re: Našel jsem 2793 za přijatelnou cenu 
Datum: 15.2.2006 08:07:06 
--------------------------------------------- 

2793 je tutově DIP40, na to vsadím boty. Pochybuju, že by šel 
snadno nahradit programovatelnou logikou, takové speciality 
jako je generátor CRC polynomu, datový separátor aj., ty 
bych chtěl vidět zrealizované. Je to jen příklad, že sehnat se 
to ještě dá. 

Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 5. ledna 2006 11:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Něco pro multiplatformní jedince

25.10.2009

Moc to sem nepatří, ale přece: byl jsem nakupovat 
v regionálním obchodním domě Prior :-D  - 
Kovářov - JČ (výhodný nákup pod jednou střechou 
:-) :-) ). 
 
Přivezl jsem si celkem dva stroje: Didaktik M bez 
zdroje a ATARI 1040ST bez monitoru (s kopou 
německé dokumentace). 
Mám to rozebrat na polovodiče nebo si to mám 
nechat nebo byste měl někdo zájem??? 

Případný vexl bychom provedli na bytefestu 2006 
(bude-li), já tam budu určitě, je to jediná rozumná 
šance k setkání, kdo by chtěl videoramky, zilogy 
a jiné polovodiče, musí se dostavit. Zaznělo tu 
v minulých letech mnoho dotazů ohledně rozbitých 
Sharpů atd., tito jedinci nechť si ho přivezou a dá 
se ledacos řešit. Hlavně ať to nedopadne jako 
v únoru 2005, kdy jsem tam byl sám a čas jsem 
musel vyplnit rozhovory se slušnějšími (rozuměj 
nenafoukanými) Spectristy. Vypadá to, že 
existence emulátoru podnítila některé jedince 
k oživení zájmu o Sharpa (připadně se to týká 
i jejich mladších rodinných příslušníků), tak si ten 
čas udělejte, aby se scéna nejevila mrtvá!!! 

Petr de Zviqov 
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Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 5. ledna 2006 12:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Nově objevená funkce emulátoru

25.10.2009

Dříve jsem nevěděl, k čemu užit funkci 
[uložit snapshot] v nabídce soubor. Uložit stav 
MZ-800. Hmmm. Teď o Vánocích jsem k počítači 
přilákal oba synovce, hráli Flappy (nemohl jsem 
je od toho odtrhnout). Pak jsem jim ukázal hru 
Driller man. Pěkná myšlenka, průkopník 3D, kam se 
hrabou současné 3D ubohosti dokonalé grafikou, 
ale bez duše. Je to ale těžké (pravili kluci). Někam 
vlezu, ono to na mě začne střílet (nebo někam 
spadnu) a začínám od začátku. A tak jsem použil 
ten snapshot - pokud při experimentování 
v sektoru planety dojde ke kolapsu, načtu stav 
Sharpa a pokračuju ve hře (a tutéž chybu už 
znova neudělám). Normálním způsobem bych to 
musel hrát snad 100x, než bych to dokončil. 
Na to nemám čas a trpělivost jako v dobách 
studentských. 
Ale přesto nejsem hotov, neví někdo jak se dostat 
do sektoru "TRACHYTE"??? 
Název jsem objevil v programu, ale nevím jak na to. 
Doporučuju všem přemýšlivým hráčům i děckám 
z! kaženým PCčkem. Výborné odreagování 
od otravností dospělosti. 

Petr de Zviqov 
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