
Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 24. října 2007 14:28
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MemExt - uprava :)

25.10.2009

POZOR to nebude fungovat a muzes neco odpalit !!!!!!!  

datove vystupy (to znamena data co prectes) by musely byt pripojena az za LS245 co oddeluje 
MB sharp od rozsirujiciho konektoru. Pokud to das primo - pri instrukci IN se ti otevre jak 
LS245 tak tvuj vystup a hadej co se muze stat. 

David 

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

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


Brázda Pavel 

Od: Martin Frohlich (sharpemu@pandora.cz) [martin.frohlich@seznam.cz]
Odesláno: 23. října 2007 11:00
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: Invex 2007

25.10.2009

Zdravim, 
  
tak jsem se na to setkání těšil a bohužel budu doma trčet na neschopence :-( 
Navic moje žena jde na 19:00 do práce takže i kdybych jel tak stihnu tak akorát říct dobrý den a už bych 
odjížděl abych to stihnul domů a hlídal děti. 
  
Takže letos bohužel... 
  
S pozdravem 
Martin Frohlich 

-----Original Message----- 
From: Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) [mailto:brazda.pavel@seznam.cz]  
Sent: Tuesday, October 23, 2007 10:43 AM 
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Subject: Invex 2007 
 
Srdečně zdravím všechny příznivce Sharpa. 
Připomínám se ješte na zítřejší mimořádné ?Invexovské? setkání v Brněnském Sharp 
klubu. 

Začátek je v 17hodin v Centru volného času Brno v parku Lužánky viz prispevek z 
8.10.2007. 
Můžeme se zdržet až do 20 hodin. K dispozici je mimo střechy nad hlavou i pět počítačů s 
monitory a fdd mechanikou. 

Za Sharp MZ klub Brno, Pavel Brázda 

 
---  
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: Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) [brazda.pavel@seznam.cz]
Odesláno: 23. října 2007 9:43
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Invex 2007

25.10.2009

Srdečně zdravím všechny příznivce Sharpa. 
Připomínám se ješte na zítřejší mimořádné ?Invexovské? setkání v Brněnském Sharp klubu. 

Začátek je v 17hodin v Centru volného času Brno v parku Lužánky viz prispevek z 8.10.2007. 
Můžeme se zdržet až do 20 hodin. K dispozici je mimo střechy nad hlavou i pět počítačů s 
monitory a fdd mechanikou. 

Za Sharp MZ klub Brno, Pavel Brázda 

 
---  
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:brazda.pavel@seznam.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 21. října 2007 14:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: MemExt - 1. faze :)

25.10.2009

Ja jsem to puvodni zapojeni pouzival jako jakysi FLASH disk se 128kB pameti AMD kdyz jsem 
ozivoval jina zapojeni. Muj FDC je ponekud nekompatibilni a kazetak jsem zavrhl jiz davno. 

Schema jsem delal az pak podle pameti tak se omlouvam za tu chybku. Hlavni nevyhodou je, ze 
se s timto zapojenim dostanes vzdy jen do 64 KB pameti. Mel jsem zapojeny jiny PGM jen dva 
IO 138 a 273 co umel celou 512kB FLASH. Byl vpodstate to same jen trochu prehazene adresni 
vodice a zrusena druha 138 a A0, A1 a A2 byly posledni adresni vodice pro FLASH. Brany pak 
byly 10-17 data pro FLASH (jeden port pro kazdych 64k) a 18-1F adresoval 273. Ale po 
zapojeni MemExt uz jsem to nepotreboval. 

David 

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

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


Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 18. října 2007 19:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: MemExt - 1. faze :)

25.10.2009

aj pisu hlouposti  

pardon 

David 

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

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


Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 18. října 2007 19:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: MemExt - 1. faze :)

25.10.2009

aj pisu hlouposti  

pardon 

David 

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

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


Brázda Pavel 

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 13. října 2007 19:30
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: nekdy je treba si na "hlouposti" cas udelat :)

25.10.2009

Dobry den vsem. 
Plne souhlasim s tim, ze je treba si na zivot udelat cas. Take neni nutno, jak vyplyva z pekneho 
prispevku autora Pavla, mit vzdy na stole "latest model of anythink". Nekdy, a to je asi zdrave, je 
dobre si vylepsit naladu realizaci sve myslenky. Je jasne, ze penize jsou treba, ale mozna jsou 
i extrahominidni tvorove stastni a bez konta. Osobne i ty byvale zdrave hominidy, bohace, vidim 
temer denne a mam z nich dojem, ze by za zdravou kuzi radeji zili racionalni zivot. 
  
Omlouvam se za of topic filosofovani, ale lide, bdete :-)), zijte stastne a radostne. 
  
Zdravi 
J.P. 
 
----- Původní zpráva ----- 
Odesílatel: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)  
Datum: Sobota 13. října 2007, 17:15 
Předmět: Re: PC_USB_MZ-Plotter + navrh 
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
 
>  
> Dobry den, 
> nekdy je treba si na "hlouposti" cas udelat :) 
> Napriklad dnes: ve sbernem dvore jsem ziskal zachovaly LCD  
> monitor Dell 1702FP. 
> Stacilo k nemu pridat napajeci zdroj (od stareho notebooku) 
> a dle navodu : 
> http://www.instructables.com/id/FREE-17%22-LCD-Monitor---How-to- 
> do-it%3f/?ALLSTEPS 
> vymenit dva, SLOVY _DVA_ kondenzátory . 
> Vysledkem je naprosto suprovy a hlavne funkcni 17" LCD monitor. 
>  
> A proc to sem pisu ? 
> Protoze je to obecny problem. Elektronika nejcasteji "umira" ze  
> zcela banalnich duvodu. 
> Tady to byly vysychajici elektrolyticke kondiky - po 5 letech  
> p! ouzivani !!! 
>  
> Takze jsem pouzil tester elektrolytu,  
> (navod v jedne prakticke elektronice, pokud bude zajem,  
> dohledam cislo a rok vydani, pripadne schema zapojeni) 
> z 16ti moznych jsem 14 otestoval a ponechal, zbyvajici dva  
> vymenil. Prace na cca 60 minut . 
> Vrele doporucuji tuto pomucku vsem 8bitakum. 
>  
> Dle zkusenosti z konference Spectru, rada Sinclairu ma tento  
> problem take (a to nemluvim o modernich PC MB, ktere "umiraji" 
> po 2 az 3 letech pouzivani. 
>  
> Dekuji za vasi pozornost 

mailto:puta@iol.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:puta@iol.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.instructables.com/id/FREE-17%22-LCD-Monitor---How-to


> S pozdravem 
> Pavel 
> > ---------------------------------------- 

 
---  
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: 18. října 2007 18:01
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: MemExt - 1. faze :)

25.10.2009

Zkus vlozit invertor mezi Q 74LS138 a CP 74LS273. 

David 

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

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


Brázda Pavel 

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 12. října 2007 17:16
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: PC_USB_MZ-Plotter + navrh

25.10.2009

Dobry vecer vsem, 
bohuzel Zdenku, mate pravdu. Cas "tak zvane neni". Ale, co bude dal ???  :-(((( 
  
To je asi, filosoficky vzato, problem tohoto naroda, ze nema pro praci cas na sve vyziti. Dekuji 
za odpoved. 
  
S pozdravem 
J.P. 
 
----- Původní zpráva ----- 
Odesílatel: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
Datum: Pátek 12. října 2007, 18:47 
Předmět: Re: PC_USB_MZ-Plotter + navrh 
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
 
>  
> Zdravim Josefa i ostatni v konferenci, 
>  
> osloveni "pane Zdenku" mi prijde jako na nekoho jineho, priste  
> to muze byt klidne i bez toho pana... ale to je jen  
> drobnost.Pasovat me do role jednoho z nejzasvedcenejsich mozna  
> nebude zcela na miste. V soucasne dobe jsem se take alespon  
> docasne zaradil spis do role pasivniho pozorovatele konference,  
> ale je dobre vedet se zde objevilo nekolik velice schopnych lidi  
> jako je mj. Vasek Peroutka a dalsi, kteri zde cas od casu  
> prezentuji sve napady, uspechy apod. Bohuzel dnesni doba je tak  
> trochu neuprosna a casu na hobby je cim dal tim mene, ale i tak  
> myslim ! ze vyvoj ruznych doplnku pro Sharpa stale pokracuje,  
> ikdyz jen zelvim tempem. Ono "obeslani" ucastniku konference a  
> zjistovani zajmu uz tu probehlo podle me vicekrat, z cca 80-ti  
> clenu byli vzdy jen 2-3 zajemci. Proto soucasna situace nahrava  
> spis domacim bastlirum kteri si pozadovana zarizeni jsou schopni  
> zhotovit sami, bez cizi pomoci... Sam bych se rad do budoucna  
> zase aktivne pripojil, soucasna situace mi to vsak z casovy! 
> ch duvodu neumoznuje a behem pristiho roku asi nebude lepe..... 
>  
> Zdenek 
>  
> P.S.: K PC na kterem uz nejsou std. porty je mozne sehnat primo  
> hotove prevodniky USB-LPT nebo USB-COM, chapu ale ze tato  
> stavebnice bude mit sirsi vyuziti... 
> ----- Original Message -----  
> From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz)  
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
> Sent: Friday, October 12, 2007 2:20 PM 
> Subject: PC_U! SB_MZ-Plotter + navrh 
>  
>  

mailto:puta@iol.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:puta@iol.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:puta@iol.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)


>  
> Dobry den pane Zdenku, 
> protoze se jeden z aktivnich ucastniku konference zajimal o  
> nize uvedenou problematiku, zasilam Vam popis sveho "objevu" :- 
> )) a necham plne na Vas, jestli prispevek do konference  
> pustite.  
>  
> Protoze u novych notebooku de facto skoncily LPT porty,  
> ostatne i COMx a ja mam doma ubastleno nekolik periferii k  
> pocitaci, tak jsem zacal byt smutny :-( Byla uplna nahoda,  
> ze jsem se jednou rozhlizel v GM elektronice v Praze a nasel  
> jsem nasledujici stavebnici: 
>  
> K8055 usb experiment interface board. Po sestaveni ma 8  
> digitalnich vystupu, 2 analogove. 
> 5 digitalnich vstupu a 2 analogove. Ke stavebici je i CD s  
> knihovnami a ukazkove programy pro VB, Delphi, jazyk C.  
> Programove lze i analogove linky nahodit na max = 5 voltu nebo  
> min = 0 Voltu.  
> Vstupy i vystup! y jsou mechanicky resene pripajenou svorkovnici. 
>  
> To uz bylo 8 +2 digitalnich vystupnich linek, tedy v  
> terminologii LPT ekvivalent registru BA a BA+2 
> Pro regisr BA +1 je na K 8055 5 + 2 vstupnich linek. Vyrobil  
> jsem jen mezikus ke stabilizaci signalu, kde jsem uzil Shmidtuv  
> klopny obvod (2x). 
>  
> Datove linky STB a INIT jsem pripojil na plotter a napsal  
> obsluzny program nejdrive pro jednotlive funkce plotteru. A  
> ejhle, ono to zacalo chodit. Tak jsem tam stejnym zpusobem  
> poslal MZ ASCII text a on se vytikl.  
>  
> No a to je cely HW princip. Musim dodat, ze s grafikou to budu  
> zkouset priste. Take musim prozradit, ze ke komunikaci staci  
> pouze 8 datovych linek a STB, tedy RDP. Event. inversi signalu  
> resim programove, protoze jsem si kdysi nechal jeho atypicke  
> signaly HW invertovat. Jeste jedna informace je dulezita: casove  
> relace sig! nalu. PC a K8055 jsou na plotter prilis rychle, takze  
> program je nutne zpomalovat {wait(), sleep() nebo co je v jinych  
> jazycich}. Z toho patrne plyne vyhoda, ze signal BUSY alias RDA  
> to zatim nepotrebovalo. 
>  
> Protoze z diskuzi vim, ze o pocitacich vite vic nez ja, nebudu  
> Vas zatezovat ukazkou sveho programu, ale kdyz ji budete chtit,  
> tak Vam ji poslu. 
>  
> S pozdravem  
> Josef Puta 
>  
> P.S. pro Zdenka Adlera 
> V konferenci je mnoho chytrych lidi, s velmi dobrymi napady.  
> Jenomze problem vidim v tom, ze tyto dobre napady jsou jen pro  
> ty nejzasvedcenejsi. Sam bych rad zbavil slepoty sveho Sharpa a  
> pripojil ho k PC monitoru, stejne tak bych rad "bootoval" sveho  
> Sharpa z nejake pametove karty a stejne tak rad bych vyuzil i  

25.10.2009



> mnoho jinych napadu, ALE, alespon ja, toho nejsem schopen,  
> protoze to neumim. Predpokladam, ze takovych je nas! vic. 
>  

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

25.10.2009



Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 12. října 2007 14:03
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: PC_USB_MZ-Plotter + navrh

25.10.2009

Zdravim Josefa i ostatni v konferenci, 
  
osloveni "pane Zdenku" mi prijde jako na nekoho jineho, priste to muze byt klidne i bez toho pana... ale to 
je jen drobnost.Pasovat me do role jednoho z nejzasvedcenejsich mozna nebude zcela na miste. V 
soucasne dobe jsem se take alespon docasne zaradil spis do role pasivniho pozorovatele konference, ale 
je dobre vedet se zde objevilo nekolik velice schopnych lidi jako je mj. Vasek Peroutka a dalsi, kteri zde 
cas od casu prezentuji sve napady, uspechy apod. Bohuzel dnesni doba je tak trochu neuprosna a casu 
na hobby je cim dal tim mene, ale i tak myslim ze vyvoj ruznych doplnku pro Sharpa stale pokracuje, 
ikdyz jen zelvim tempem. Ono "obeslani" ucastniku konference a zjistovani zajmu uz tu probehlo podle 
me vicekrat, z cca 80-ti clenu byli vzdy jen 2-3 zajemci. Proto soucasna situace nahrava spis domacim 
bastlirum kteri si pozadovana zarizeni jsou schopni zhotovit sami, bez cizi pomoci... Sam bych se rad do 
budoucna zase aktivne pripojil, soucasna situace mi to vsak z casovych duvodu neumoznuje a behem 
pristiho roku asi nebude lepe..... 
  
Zdenek 
  
P.S.: K PC na kterem uz nejsou std. porty je mozne sehnat primo hotove prevodniky USB-LPT nebo 
USB-COM, chapu ale ze tato stavebnice bude mit sirsi vyuziti... 

----- Original Message -----  
From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Friday, October 12, 2007 2:20 PM 
Subject: PC_USB_MZ-Plotter + navrh 
 
Dobry den pane Zdenku, 
protoze se jeden z aktivnich ucastniku konference zajimal o nize uvedenou problematiku, 
zasilam Vam popis sveho "objevu" :-))  a necham plne na Vas, jestli prispevek do konference 
pustite.  
  
Protoze u novych notebooku de facto skoncily LPT porty, ostatne i COMx a ja mam doma 
ubastleno nekolik periferii k pocitaci, tak jsem zacal byt smutny :-(      Byla uplna nahoda, ze 
jsem se jednou rozhlizel v GM elektronice v Praze a nasel jsem  nasledujici stavebnici: 
  
K8055 usb experiment interface board. Po sestaveni ma  8 digitalnich vystupu, 2 analogove. 
5 digitalnich vstupu a 2 analogove. Ke stavebici je i CD s knihovnami a ukazkove programy 
pro VB, Delphi, jazyk C. Programove lze i analogove linky nahodit na max = 5 voltu nebo min 
= 0 Voltu.  
Vstupy i vystupy jsou mechanicky resene pripajenou svorkovnici. 
  
To uz bylo 8 +2 digitalnich vystupnich linek, tedy v terminologii  LPT ekvivalent registru BA 
a BA+2 
Pro regisr BA +1 je na K 8055  5 + 2 vstupnich linek. Vyrobil jsem jen mezikus ke stabilizaci 
signalu, kde jsem uzil Shmidtuv klopny obvod (2x). 
  
Datove linky  STB a  INIT jsem pripojil na plotter a napsal obsluzny program nejdrive pro 
jednotlive funkce plotteru. A ejhle, ono to zacalo chodit. Tak jsem tam stejnym zpusobem 
poslal MZ ASCII text a on se vytikl.  
  
No a to je cely HW princip. Musim dodat, ze s grafikou to budu zkouset priste. Take musim 
prozradit, ze ke komunikaci staci pouze 8 datovych linek a STB, tedy RDP. Event. inversi 

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


signalu resim programove, protoze jsem si kdysi nechal jeho atypicke signaly HW invertovat. Jeste 
jedna informace je dulezita: casove relace signalu. PC a K8055 jsou na plotter prilis rychle, takze 
program je nutne zpomalovat {wait(), sleep() nebo co je v jinych jazycich}. Z toho patrne plyne 
vyhoda, ze signal BUSY alias RDA to zatim nepotrebovalo. 
  
Protoze z diskuzi vim, ze o pocitacich vite vic nez ja, nebudu Vas zatezovat ukazkou sveho 
programu, ale kdyz ji budete chtit, tak Vam ji poslu. 
  
S pozdravem  
Josef Puta 
 
P.S. pro Zdenka Adlera 
V konferenci je mnoho chytrych lidi, s velmi dobrymi napady. Jenomze problem vidim v tom, ze 
tyto dobre napady jsou jen pro ty nejzasvedcenejsi. Sam bych rad zbavil slepoty sveho Sharpa a 
pripojil ho k PC monitoru, stejne tak bych rad "bootoval" sveho Sharpa z nejake pametove karty a 
stejne tak rad bych vyuzil i mnoho jinych napadu, ALE, alespon ja, toho nejsem schopen, protoze 
to neumim. Predpokladam, ze takovych je nas vic. 
  
Proto davam ke zvazeni navrh:   
  
Obeslat ucastniky konference dotaznikem o 'zajem o jednotlive konstrukce'. V pripade vyssiho 
zajmu nechat vyrobit desku a doplnit soucastkami = vyrobit stavebnici a tuto prodavat. Myslim, ze 
konference by si to klidne mohla dovolit a vystupovat v roli jakehosi podnikatele / vyrobce. Je 
prece skoda plytvat dobrymi napady a snahou jednotlivcu. Je to jen navrh, rozhoduti necham na 
tech, co do problematiky opravdu vidi. 
S pozdravem J.P.  
 
----- Původní zpráva ----- 
Odesílatel: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
Datum: Úterý 9. října 2007, 16:13 
Předmět: Re: Nabídka různého smetí nejen pro Sh arpa 
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
 
>  
> S tiskarnou PRT (z jistych duvodu jsem ji tenkrat rikal o jedno  

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

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

25.10.2009

mailto:(sharpemu@pandora.cz)


Brázda Pavel 

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 10. října 2007 7:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Nabídka různého smetí nejen pro Sh arpa

25.10.2009

Dobry den, 
jsem potesen Vasi odpovedi. Jiste chapete, ze moje snaha je pouze z důvodu nostalgie a navic 
mam syna, ktery se touto problematikou take zabyva.  
S pozdravem "At zije Sharp" 
  
Josef Puta 
 
----- Původní zpráva ----- 
Odesílatel: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
Datum: Úterý 9. října 2007, 16:13 
Předmět: Re: Nabídka různého smetí nejen pro Sh arpa 
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
 
>  
> S tiskarnou PRT (z jistych duvodu jsem ji tenkrat rikal o jedno  
> pismenko pozmenenym nazvem) jsem si kdysi take uzil a na  
> zapojeni interface jsem dosel metodou pokus-omyl. Vim ze datove  
> vodice sly najit snadno, horsi to bylo se zbytkem. Co si  
> pamatuju tak mela v sobe i azbuku, takze ceske texty vytistene s  
> touhle znakovou sadou vypadaly celkem kuriozne. Stejne tak vim  
> ze byl problem s nastavenim radkovani ktere mela tiskarna  
> nestandardni a dost odlisne od stroju drzicich standard EPSON  
> (radky dal od sebe), takze vznikal problem treba pri tisku  
> obrazku ktere byly s bilymi pruhy. Ale tenkrat v! dobe kdy jsme  
> si obrazky z pocitace misto tisknuti vypuntikovavali na  
> milimetrovy papir to byla opravdu bomba. Inu madarsti soudruzi  
> se vyznamenali :-) 
>  
> Zdenek 
> ----- Original Message -----  
> From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz)  
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
> Sent: Tuesday, October 09, 2007 2:51 PM 
> Subject: Re: Nabídka různého smetí nejen pro Sh arpa 
>  
>  
>  
>  
> Vazeny pane Vasaku, 
> z toulek po Internetu jsem narazil na fakt, ze mate zkusenosti  
> s jehlickovou tiskarnou Datacoop DCD PRT-42G. 
>  
> Shodou okolnosti jsem tuto relikvii, zcela panenskou,  
> nepouzitou, ziskal. Rad bych ji pripojil k PC nebo k MZ, ale  
> neznam zapojeni CENTRONIXU na zminene tiskarne Datacoop DCD PRT- 
> 42G. Jeji prilozene schema mi nedava smysl a nerad bych napoprve  
> znicil computer. Na miste vstupu je konekto! r CENTRONIX 25  
> dutinky /je to maminka :-)) /. 
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>  
> Jestli Vas mohu pozadat, mate-li povedomi o datovych a  
> hanshaekovych pinech na zminene tiskarne Datacoop DCD PRT-42G,  
> prosim zaslete mi je na nize uvedenou adresu. 
>  
> S pozdravem a diky 
>  
> Josef Puta 
> puta@post.cz, puta@iol.cz, 
>  
> P.S. MZ Plotter propojeny k PC pres USB zije. Mohu se podelit  
> o poznatky; toto je pro celou konferenci 
>  
> ----- Původní zpráva ----- 
> Odesílatel: ""  
> Datum: Úterý 9. října 2007, 15:34 
> Předmět: Re: Nabídka různého smetí nejen pro Sharpa 
> Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" , 
>  
> > Vazeny pane Vasaku, 
> > z toulek po Internetu jsem narazil na fakt, ze mate  
> zkusenosti s  
> > jehlickovou tiskarnou Datacoop DCD PRT-42G. 
> >  
> > Shodou okolnosti jsem tuto relikvii, zcela panenskou,  
>! ; > nepouzitou, ziskal. Rad bych ji pripojil k PC nebo k MZ, ale  
> > neznam zapojeni CENTRONIXU na zminene tiskarne Datacoop DCD  
> PRT- 
> > 42G. Jeji prilozene schema mi nedava smysl a nerad bych  
> napoprve  
> > znicil computer. Na miste vstupu je konektor CENTRONIX 25  
> > dutinky /je to maminka :-)) /. 
> >  
> > Jestli Vas mohu pozadat, mate-li povedomi o datovych a  
> > hansha! ekovych pinech na zminene tiskarne Datacoop DCD PRT- 
> 42G,  
> > prosim zaslete mi je na nize uvedenou adresu. 
> >  
> > S pozdravem a diky 
> >  
> > Josef Puta 
> > puta@post.cz, puta@iol.cz, 
> >  
> > P.S. MZ Plotter propojeny k PC pres USB zije. Mohu se  
> podelit o  
> > poznatky; toto je pro celou konferenci. Zdravim. 
> >  
> >  
> > ----- Původní zpráva ----- 
> > Odesílatel: marcel vasak (sharp! emu@pandora.cz)  
> > Datum: Pondělí 1. října 2007, 13:34 
> > Předmět: Re: Nabídka různého smetí nejen pro Sharpa 
> > Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
> >  
>  

25.10.2009
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> ---  
> Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize OCKO  
>  
> --- 
> Divejte se na televizi na internetu 
> Hudebni televize OCKO -  
> http://ocko.idnes.cz/stream.asp 
>  

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

25.10.2009

http://ocko.idnes.cz/stream.asp


Brázda Pavel 

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 12. října 2007 13:20
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: PC_USB_MZ-Plotter + navrh

25.10.2009

Dobry den pane Zdenku, 
protoze se jeden z aktivnich ucastniku konference zajimal o nize uvedenou problematiku, 
zasilam Vam popis sveho "objevu" :-))  a necham plne na Vas, jestli prispevek do konference 
pustite.  
  
Protoze u novych notebooku de facto skoncily LPT porty, ostatne i COMx a ja mam doma 
ubastleno nekolik periferii k pocitaci, tak jsem zacal byt smutny :-(      Byla uplna nahoda, ze 
jsem se jednou rozhlizel v GM elektronice v Praze a nasel jsem  nasledujici stavebnici: 
  
K8055 usb experiment interface board. Po sestaveni ma  8 digitalnich vystupu, 2 analogove. 
5 digitalnich vstupu a 2 analogove. Ke stavebici je i CD s knihovnami a ukazkove programy pro 
VB, Delphi, jazyk C. Programove lze i analogove linky nahodit na max = 5 voltu nebo min = 0 
Voltu.  
Vstupy i vystupy jsou mechanicky resene pripajenou svorkovnici. 
  
To uz bylo 8 +2 digitalnich vystupnich linek, tedy v terminologii  LPT ekvivalent registru BA a 
BA+2 
Pro regisr BA +1 je na K 8055  5 + 2 vstupnich linek. Vyrobil jsem jen mezikus ke stabilizaci 
signalu, kde jsem uzil Shmidtuv klopny obvod (2x). 
  
Datove linky  STB a  INIT jsem pripojil na plotter a napsal obsluzny program nejdrive pro 
jednotlive funkce plotteru. A ejhle, ono to zacalo chodit. Tak jsem tam stejnym zpusobem poslal 
MZ ASCII text a on se vytikl.  
  
No a to je cely HW princip. Musim dodat, ze s grafikou to budu zkouset priste. Take musim 
prozradit, ze ke komunikaci staci pouze 8 datovych linek a STB, tedy RDP. Event. inversi 
signalu resim programove, protoze jsem si kdysi nechal jeho atypicke signaly HW invertovat. 
Jeste jedna informace je dulezita: casove relace signalu. PC a K8055 jsou na plotter prilis rychle, 
takze program je nutne zpomalovat {wait(), sleep() nebo co je v jinych jazycich}. Z toho patrne 
plyne vyhoda, ze signal BUSY alias RDA to zatim nepotrebovalo. 
  
Protoze z diskuzi vim, ze o pocitacich vite vic nez ja, nebudu Vas zatezovat ukazkou sveho 
programu, ale kdyz ji budete chtit, tak Vam ji poslu. 
  
S pozdravem  
Josef Puta 
 
P.S. pro Zdenka Adlera 
V konferenci je mnoho chytrych lidi, s velmi dobrymi napady. Jenomze problem vidim v tom, ze 
tyto dobre napady jsou jen pro ty nejzasvedcenejsi. Sam bych rad zbavil slepoty sveho Sharpa a 
pripojil ho k PC monitoru, stejne tak bych rad "bootoval" sveho Sharpa z nejake pametove karty 
a stejne tak rad bych vyuzil i mnoho jinych napadu, ALE, alespon ja, toho nejsem schopen, 
protoze to neumim. Predpokladam, ze takovych je nas vic. 
  
Proto davam ke zvazeni navrh:   
  
Obeslat ucastniky konference dotaznikem o 'zajem o jednotlive konstrukce'. V pripade vyssiho 
zajmu nechat vyrobit desku a doplnit soucastkami = vyrobit stavebnici a tuto prodavat. Myslim, 

mailto:puta@iol.cz
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ze konference by si to klidne mohla dovolit a vystupovat v roli jakehosi podnikatele / vyrobce. Je 
prece skoda plytvat dobrymi napady a snahou jednotlivcu. Je to jen navrh, rozhoduti necham na tech, 
co do problematiky opravdu vidi. 
S pozdravem J.P.  
 
----- Původní zpráva ----- 
Odesílatel: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
Datum: Úterý 9. října 2007, 16:13 
Předmět: Re: Nabídka různého smetí nejen pro Sh arpa 
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
 
>  
> S tiskarnou PRT (z jistych duvodu jsem ji tenkrat rikal o jedno  

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

25.10.2009

mailto:(sharpemu@pandora.cz)


Brázda Pavel 

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 9. října 2007 13:52
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Nabídka různého smetí nejen pro Sh arpa

25.10.2009

  
Vazeny pane Vasaku, 
z toulek po Internetu jsem narazil na fakt, ze mate zkusenosti s jehlickovou tiskarnou Datacoop 
DCD PRT-42G. 
  
Shodou okolnosti jsem tuto relikvii, zcela panenskou, nepouzitou, ziskal. Rad bych ji pripojil k 
PC nebo k MZ, ale neznam zapojeni CENTRONIXU na zminene tiskarne Datacoop DCD PRT-
42G. Jeji prilozene schema mi nedava smysl a nerad bych napoprve znicil computer. Na miste 
vstupu je konektor CENTRONIX 25 dutinky /je to maminka :-)) /. 
  
Jestli Vas mohu pozadat, mate-li povedomi o datovych a hanshaekovych pinech na zminene 
tiskarne Datacoop DCD PRT-42G, prosim zaslete mi je na nize uvedenou adresu. 
  
S pozdravem a diky 
  
Josef Puta 
puta@post.cz, puta@iol.cz, 
  
P.S. MZ Plotter propojeny k PC pres USB zije. Mohu se podelit o poznatky; toto je pro celou 
konferenci 
 
----- Původní zpráva ----- 
Odesílatel: ""  
Datum: Úterý 9. října 2007, 15:34 
Předmět: Re: Nabídka různého smetí nejen pro Sharpa 
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" , 
 
> Vazeny pane Vasaku, 
> z toulek po Internetu jsem narazil na fakt, ze mate zkusenosti s  
> jehlickovou tiskarnou Datacoop DCD PRT-42G. 
>  
> Shodou okolnosti jsem tuto relikvii, zcela panenskou,  
> nepouzitou, ziskal. Rad bych ji pripojil k PC nebo k MZ, ale  
> neznam zapojeni CENTRONIXU na zminene tiskarne Datacoop DCD PRT- 
> 42G. Jeji prilozene schema mi nedava smysl a nerad bych napoprve  
> znicil computer. Na miste vstupu je konektor CENTRONIX 25  
> dutinky /je to maminka :-)) /. 
>  
> Jestli Vas mohu pozadat, mate-li povedomi o datovych a  
> hansha! ekovych pinech na zminene tiskarne Datacoop DCD PRT-42G,  
> prosim zaslete mi je na nize uvedenou adresu. 
>  
> S pozdravem a diky 
>  
> Josef Puta 
> puta@post.cz, puta@iol.cz, 
>  
> P.S. MZ Plotter propojeny k PC pres USB zije. Mohu se podelit o  
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> poznatky; toto je pro celou konferenci. Zdravim. 
>  
>  
> ----- Původní zpráva ----- 
> Odesílatel: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz)  
> Datum: Pondělí 1. října 2007, 13:34 
> Předmět: Re: Nabídka různého smetí nejen pro Sharpa 
> Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
>  

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

25.10.2009

mailto:(sharpemu@pandora.cz)


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 9. října 2007 14:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Nabídka různého smetí nejen pro Sh arpa

25.10.2009

S tiskarnou PRT (z jistych duvodu jsem ji tenkrat rikal o jedno pismenko pozmenenym nazvem) jsem si 
kdysi take uzil a na zapojeni interface jsem dosel metodou pokus-omyl. Vim ze datove vodice sly najit 
snadno, horsi to bylo se zbytkem. Co si pamatuju tak mela v sobe i azbuku, takze ceske texty vytistene s 
touhle znakovou sadou vypadaly celkem kuriozne. Stejne tak vim ze byl problem s nastavenim radkovani 
ktere mela tiskarna nestandardni a dost odlisne od stroju drzicich standard EPSON (radky dal od sebe), 
takze vznikal problem treba pri tisku obrazku ktere byly s bilymi pruhy. Ale tenkrat v dobe kdy jsme si 
obrazky z pocitace misto tisknuti vypuntikovavali na milimetrovy papir to byla opravdu bomba. Inu 
madarsti soudruzi se vyznamenali :-) 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Tuesday, October 09, 2007 2:51 PM 
Subject: Re: Nabídka různého smetí nejen pro Sh arpa 
 
  
Vazeny pane Vasaku, 
z toulek po Internetu jsem narazil na fakt, ze mate zkusenosti s jehlickovou tiskarnou Datacoop 
DCD PRT-42G. 
  
Shodou okolnosti jsem tuto relikvii, zcela panenskou, nepouzitou, ziskal. Rad bych ji pripojil k 
PC nebo k MZ, ale neznam zapojeni CENTRONIXU na zminene tiskarne Datacoop DCD 
PRT-42G. Jeji prilozene schema mi nedava smysl a nerad bych napoprve znicil computer. Na 
miste vstupu je konektor CENTRONIX 25 dutinky /je to maminka :-)) /. 
  
Jestli Vas mohu pozadat, mate-li povedomi o datovych a hanshaekovych pinech na zminene 
tiskarne Datacoop DCD PRT-42G, prosim zaslete mi je na nize uvedenou adresu. 
  
S pozdravem a diky 
  
Josef Puta 
puta@post.cz, puta@iol.cz, 
  
P.S. MZ Plotter propojeny k PC pres USB zije. Mohu se podelit o poznatky; toto je pro celou 
konferenci 
 
----- Původní zpráva ----- 
Odesílatel: ""  
Datum: Úterý 9. října 2007, 15:34 
Předmět: Re: Nabídka různého smetí nejen pro Sharpa 
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" , 
 
> Vazeny pane Vasaku, 
> z toulek po Internetu jsem narazil na fakt, ze mate zkusenosti s  
> jehlickovou tiskarnou Datacoop DCD PRT-42G. 
>  
> Shodou okolnosti jsem tuto relikvii, zcela panenskou,  
> nepouzitou, ziskal. Rad bych ji pripojil k PC nebo k MZ, ale  
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> neznam zapojeni CENTRONIXU na zminene tiskarne Datacoop DCD PRT- 
> 42G. Jeji prilozene schema mi nedava smysl a nerad bych napoprve  
> znicil computer. Na miste vstupu je konektor CENTRONIX 25  
> dutinky /je to maminka :-)) /. 
>  
> Jestli Vas mohu pozadat, mate-li povedomi o datovych a  
> hansha! ekovych pinech na zminene tiskarne Datacoop DCD PRT-42G,  
> prosim zaslete mi je na nize uvedenou adresu. 
>  
> S pozdravem a diky 
>  
> Josef Puta 
> puta@post.cz, puta@iol.cz, 
>  
> P.S. MZ Plotter propojeny k PC pres USB zije. Mohu se podelit o  
> poznatky; toto je pro celou konferenci. Zdravim. 
>  
>  
> ----- Původní zpráva ----- 
> Odesílatel: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz)  
> Datum: Pondělí 1. října 2007, 13:34 
> Předmět: Re: Nabídka různého smetí nejen pro Sharpa 
> Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
>  

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

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

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 9. října 2007 13:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Nabídka různého smetí nejen pro Sh arpa

25.10.2009

Vazeny pane Vasaku, 
z toulek po Internetu jsem narazil na fakt, ze mate zkusenosti s jehlickovou tiskarnou Datacoop 
DCD PRT-42G. 
  
Shodou okolnosti jsem tuto relikvii, zcela panenskou, nepouzitou, ziskal. Rad bych ji pripojil k 
PC nebo k MZ, ale neznam zapojeni CENTRONIXU na zminene tiskarne Datacoop DCD PRT-
42G. Jeji prilozene schema mi nedava smysl a nerad bych napoprve znicil computer. Na miste 
vstupu je konektor CENTRONIX 25 dutinky /je to maminka :-)) /. 
  
Jestli Vas mohu pozadat, mate-li povedomi o datovych a hanshaekovych pinech na zminene 
tiskarne Datacoop DCD PRT-42G, prosim zaslete mi je na nize uvedenou adresu. 
  
S pozdravem a diky 
  
Josef Puta 
puta@post.cz, puta@iol.cz, 
  
P.S. MZ Plotter propojeny k PC pres USB zije. Mohu se podelit o poznatky; toto je pro celou 
konferenci. Zdravim. 
 
 
----- Původní zpráva ----- 
Odesílatel: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz)  
Datum: Pondělí 1. října 2007, 13:34 
Předmět: Re: Nabídka různého smetí nejen pro Sharpa 
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
 
 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO  
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Brázda Pavel 

Od: Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) [brazda.pavel@seznam.cz]
Odesláno: 8. října 2007 19:06
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: Invex 2007

25.10.2009

Zdravím, 
  
společné setkání příznivců sharpa se už v minulosti během Invexu konalo. 
Tímto bych chtěl tedy Vás, všechny, kteří mate zájem oficiálně pozvat na 
„Invexovské“ setkání v Brněnském Sharp klubu, které se bude konat ve středu 
24.10.2007 v 17 hodin v Centru volného času Brno v parku Lužánky, tamvaj č. 1 
směr Řečkovice, vystoupit na zastávce Antonínská a kousek parkem vpřed a nebo 
na další zastávce Pionýrská a kousek parkem zpět. 
Budova uprostřed této mapy v parku 
 http://www.mapy.cz/#x=138141536@y=132851232@z=15@mm=Z@sa=s@st=s@ssq=Brno,%
20Anton%C3%ADnsk%C3%A1%20@sss=1@ssp=137611796_132495779_138532372_133311907 
  
Za Sharp MZ klub Brno, Pavel Brázda 
  
Jo, dokonce existuje i foto – Invex 2003 
http://www.scav.ic.cz/data/Sharp_klub/2003_10_Sharp_Klub_Invex_001.jpg 
http://www.scav.ic.cz/data/Sharp_klub/2003_10_Sharp_Klub_Invex_002.jpg 
http://www.scav.ic.cz/data/Sharp_klub/2003_10_Sharp_Klub_Invex_005.jpg 
  
 
 
 
-----Original Message----- 
From: Martin Frohlich (sharpemu@pandora.cz) [mailto:martin.frohlich@seznam.cz] 
Sent: Monday, October 08, 2007 6:08 PM 
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Subject: Invex 2007 
 
 
Zdravim všechny, 
 
Vzhledem k tomu, že nevím co a jak a nezahlédl jsem že by někdo něco 
plánoval, mám troufalý dotaz. 
Mohl by někdo z brněnských u příležitosti veletrhu Invex uspořádat 
nějakou slezinu nás sharpoidně založených lidiček? 
A absolutně nejlépe ve středu (na odborné dny je vysoké vstupné a v 
první neodborný den je tam ještě relativně dost co vidět než to školy 
rozeberou). 
 
Jsou tu další co by o podobný sraz měli zájem? 
 
S pozdravem Sharpu zdar 
 
Martin 
 
 
--- 
Divejte se na televizi na internetu 
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp 

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

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:brazda.pavel@seznam.cz
http://www.mapy.cz/#x=138141536@y=132851232@z=15@mm=Z@sa=s@st=s@ssq=Brno
http://www.scav.ic.cz/data/Sharp_klub/2003_10_Sharp_Klub_Invex_001.jpg
http://www.scav.ic.cz/data/Sharp_klub/2003_10_Sharp_Klub_Invex_002.jpg
http://www.scav.ic.cz/data/Sharp_klub/2003_10_Sharp_Klub_Invex_005.jpg
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:martin.frohlich@seznam.cz
http://ocko.idnes.cz/stream.asp


Brázda Pavel 

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 1. října 2007 8:14
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[2]: Nahrání WAV zpět do MZ-800 - dodatek

25.10.2009

Dobrý den, 
1. října 2007, 8:53:17, napsal jste: 
 
Ja osobne jsem pouziva mp3 prehravac a nemnel jse, s prenosem wawu do Sharpa zadne 
problemy, 
predtim jsem pouzival stary laptop 386 a pomoci dosoveho programu pres LPT port jsem 
prenasel data primo ns vstupy interniho magnetofonu Sharpa. 
Marcel Vasak 
 

 
 
 
 
--  
S pozdravem, 
 falcen99 
 falcen99@seznam.cz 

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

> Ještě mě napadla jedna maličkost - co takhle změnit "polaritu 
magnetofonové hlavy", tedy přepnout vzadu SW4 do druhé polohy? 
 
Já to nezkoušel, šlo mi to napoprvé bez chyby. 
 
Petr de Zviqov 
 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO 

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


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 1. října 2007 7:53
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Nahrání WAV zpět do MZ-800 - dodatek

25.10.2009

Ještě mě napadla jedna maličkost - co takhle změnit "polaritu 
magnetofonové hlavy", tedy přepnout vzadu SW4 do druhé polohy? 
 
Já to nezkoušel, šlo mi to napoprvé bez chyby. 
 
Petr de Zviqov 

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

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


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 1. října 2007 7:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Nahrání WAV zpět do MZ-800

25.10.2009

Mě to chodí dobře. Kvůli testům ramdisku jsem zkonvertoval z .MZF do .WAV čtyři 
nejreprezentativnější (a nejdelší) sharpácké 
hry: Driller man, Flappy, Moty a Wooky (má vlastní jednosouborová verze). 
K tomu ještě Dan Dare - Pilot of the future (dvě části). Vypálil jsem 
audio CD se sedmi stopami a fungovalo na stolním přehrávači 
Sony (z roku 1992) i na neznačkovém discmanu Roadstar. Jen 
jsem musel nastavit určitou minimální hlasitost, pak to jde sqjele. 
 
Petr de Zviqov 

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

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


Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 26. září 2007 20:18
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: MemExt

25.10.2009

zdravim 

Bohuzel data pro Eagle s navrhem plosnaku na MemExt se mi nekam zatoulal. Takze uz ho 
nemam. 

Nicmene kdo chce - delal jsem dva prototypy MemExt - oba jsou funkcni -jeden si necham a 
jeden muzu nekomu poslat. 

David 

david.luftner@volny.cz 

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

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:ix9@atlas.cz
mailto:david.luftner@volny.cz


Brázda Pavel 

Od: Roman Dolejsi (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@gmail.com]
Odesláno: 27. září 2007 23:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: MemExt

25.10.2009

Ahoj, 
 
  v principu budu asi radsi, kdyz se dostanu k hotovemu kousku (at uz od kohokoli). Jsem spis na 
software nez hardware. 
Snad se mi podari vysetrit cas v dostatecne kratke dobe k dodani neceho, co bude MemExt 
vyuzivat - abychom uz konecne meli padny duvod si ho vsichni poridit :-)  
 
zatim, 
Roman 
 
27.9.07, Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) < pandora.idnes.cz@ordoz.com>: 

 
Tak uz jsem ten MemExt prekreslil a pokud v tom nenajdu chyby, tak to dam v pondeli do 
vyroby. Nechce se vam nekomu podivat jestli v tom nenajdete nejakou chybku? 
http://ordoz.com/memext/ (je to v Eagle-4.16.r2 - jeste pred tydnem jsem ani nevedel, ze ten 
program existuje :-) 
 
Romane, mam pocit, ze uz jsi v minulosti projevil zajem o ten hotovy MemExt od Davida, tak 
bych tu desku pro tebe zrusil a koupis si ten hotovy?  
 
Michal 
--- 
Divejte se na televizi na internetu 
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp 

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

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:rdolejsi@gmail.com
mailto:sharpemu@pandora.cz
mailto:pandora.idnes.cz@ordoz.com
http://ordoz.com/memext/
http://ocko.idnes.cz/stream.asp


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2007 12:22
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Nabídka AL250

25.10.2009

Pro všechny co touží si postavit konvertor ze Sharpa na VGA monitor nabízím čip Averlogic AL250 za 
350 Korun včetně pošty (platba na účet předem). Rychlejší vítězí :-) Neváhejte, nebo to zítra nabídnu 
kolegům Spectristům :-) 
  
Zdeněk 

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

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


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2007 13:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Nabídka AL250

25.10.2009

Tak hlásím STOP stav, pro velký zájem ihned prodáno. 
  
Zdeněk 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Monday, September 24, 2007 1:22 PM 
Subject: Nabídka AL250 
 
Pro všechny co touží si postavit konvertor ze Sharpa na VGA monitor nabízím čip Averlogic AL250 za 
350 Korun včetně pošty (platba na účet předem). Rychlejší vítězí :-) Neváhejte, nebo to zítra nabídnu 
kolegům Spectristům :-) 
  
Zdeněk 

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

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

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


Brázda Pavel 

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 16. listopadu 2007 21:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Problem s Memextem

25.10.2009

Tak posílám typy pamětí: 

V prvním HM62851CLP-5 a v druhém BS62LV4006PCP55 

Jinak časování musí být OK protože na čtení/zápis do RAM je použitá kombinace signálů CAS 
původních pamětí a signály RD a WR od Z80. CAS přichází o dost později tak stránkovací 
paměť má dost času na na výběr. Navíc při zápisu je signál WR je taky opožděný už od Z80. 

David 

 
---  
Nejlepší finanční produkty rok! Podívejte se na Zlatou Korunu 

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


Brázda Pavel 

Od: Roman Dolejsi (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@gmail.com]
Odesláno: 24. září 2007 10:39
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MemExt

25.10.2009

Ja bych byl pro. 
Porad planuji se MemExtem vyhledove zabyvat (snad dlouhe zimni vecery) a mit jeji 
implementaci pouze v emulatoru je trochu osemetne.. 
 
Roman 
 
24.9.07, Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) <pandora.idnes.cz@ordoz.com>: 

 
Chci si nechat vyrobit plosny spoj pro MemExt... U www.semach.cz (oboustrany, prokoveny, 
103x70mm). 
Budete mit taky nekdo zajem? 
 
--- 
Divejte se na televizi na internetu 
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp 

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

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:rdolejsi@gmail.com
mailto:sharpemu@pandora.cz
mailto:pandora.idnes.cz@ordoz.com
http://www.semach.cz
http://ocko.idnes.cz/stream.asp


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 3. září 2007 10:06
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re - Bytefest

25.10.2009

Naprostej souhlas. A kdyby moje neteřinka tolik nespěchala za svou babičkou, tak bych se zdržel 
podstatně déle. 
 
Petr de Zviqov 

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

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


Brázda Pavel 

Od: smihlova@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihlova@ceit.sk]
Odesláno: 3. září 2007 7:36
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re - Bytefest

25.10.2009

  
Zdravim Vas, mili SHARP-isti, 
  
prvykrat pisem do tejto konferencie, i ked pasivne ju sledujem snad od pociatku. Moj prispevok nie 
je odborny skor spolocensky, a dufam ze nebude prilis sentimentalny. 
Zucastnili sme sa v sobotu Bytefestu (na podnet mojich chalanov - 15, 13 ) a daleku cestu nelutujeme. 
Co sme boli trochu sklamani ze Sharpka takmer nebola vobec zastupena, v silnej prevahe boli Atari a 
Amiga. Ale aspon sme si vyskusali a porovnali ako sa pracovalo a samozreme hralo na tychto 
platformach, bol to dobry napad organizatorov spravit spolocnu akciu. Trosku sme zavideli inym 
platformam ze sa zisli vo vacsom pocte a mali z toho aj aj spocensku udalost. Jediny SHARP mohykan 
(dufam ze nie posledny) priniesol na chvilu ukazat Petr, objavil sa tam aj Vaclav, mozno este niekto dalsi. 
Chcem Vas povzbudit aby ste nezabudli na svoju prvu "8-bitovu lasku", samozrejme zivot ide dalej a 
vsetci mame pracovne, vacsinou aj rodicovske povinnosti, a niet casu vrtat sa len v minulosti. Ale myslim 
ze nasa "generation NEXT" oceni, ked im odovzdate to aspon cast z toho dobreho co v minulosti vzniklo 
a co uz nemaju kde spoznat a naucit sa.  
Ospravedlnujem sa ak je moj prispevok trochu "off topic", zelam vela radosti a tvorivosti a snad sa na 
buduci rok zidete vo vacsom pocte.... 
  
S pozdravom, 
Jana Smihlova 
  

----- Original Message -----  
From: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Sent: Wednesday, August 29, 2007 12:34 PM 
Subject: Re: Bytefest 
 
Tak to se tam potkame, taky tam budu v sobotu - asi po poledni - HW neberu zadny, an je 
porad na Morave... 
 
V. 
 
------------ Původní zpráva ------------ 
Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) <judeware@volny.cz> 
Předmět: Re: Bytefest 
Datum: 29.8.2007 13:10:56 
--------------------------------------------- 

Na bajtfest pojedu, přestože jsem časově letos úplně v pérdeli. Ovšem jen v sobotu a vezu jen 
omezené množství hardwaru. 
 
Petr de Zviqov 

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

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

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

mailto:smihlova@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihlova@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:sharpemu@pandora.cz
mailto:judeware@volny.cz


Brázda Pavel 

Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) [judeware@volny.cz]
Odesláno: 29. srpna 2007 11:26
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Bytefest

25.10.2009

Na bajtfest pojedu, přestože jsem časově letos úplně v pérdeli. Ovšem jen v sobotu a vezu jen 
omezené množství hardwaru. 
 
Petr de Zviqov 

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

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


Brázda Pavel 

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 29. srpna 2007 11:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Bytefest

25.10.2009

Tak to se tam potkame, taky tam budu v sobotu - asi po poledni - HW neberu zadny, an je porad 
na Morave... 
 
V. 
 
------------ Původní zpráva ------------ 
Od: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) <judeware@volny.cz> 
Předmět: Re: Bytefest 
Datum: 29.8.2007 13:10:56 
--------------------------------------------- 

Na bajtfest pojedu, přestože jsem časově letos úplně v pérdeli. Ovšem jen v sobotu a vezu jen 
omezené množství hardwaru. 
 
Petr de Zviqov 

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

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

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:vaclavpe@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<judeware@volny.cz>


Brázda Pavel 

Od: juraj macko (sharpemu@pandora.cz) [jurajmacko@yahoo.com]
Odesláno: 18. března 2007 20:07
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: RE: Emulator

25.10.2009

Dik, funguje to :-) 

Na ten kod som mu uz pisal, dufam, ze sa mi ozve. 

s pozdravom 

Juraj Macko 

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

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:jurajmacko@yahoo.com


Brázda Pavel 

Od: Pavel Brázda (sharpemu@pandora.cz) [brazda.pavel@seznam.cz]
Odesláno: 16. března 2007 18:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: Emulator

25.10.2009

  
Dobry den, 
  
stahni si http://www.scav.ic.cz/upload/EMUBASIC.MZF , 
http://www.scav.ic.cz/upload/Open-bas.mzf a http://www.scav.ic.cz/upload/Open-
obj.mzf . V emulatoru spust EMUBASIC.MZF, v nem zadej prikaz LOAD a nahrej 
nejdriv Open-bas.mzf. Zadej prikaz RUN nebo zmackni F1 a emulator te vyzve k 
nahrani dalsi casti. Vyber Open-obj.mzf. 
  
Registracni klic sezenes jedine u Zdenka Adlera. Kontak je v Emulatoru. 
  
Pavel 
 

From: juraj macko (sharpemu@pandora.cz) [mailto:jurajmacko@yahoo.com]  
Sent: Friday, March 16, 2007 2:50 PM 
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Subject: Emulator 
 
Dobry den, dnes som nahodou narazil na emulator MZ 800 a zahral si Flappyho :-). Pekna 
spomienka na detstvo. Chcel som sa opytat kde a ako sa da zohnat registracny kluc pre ten 
emulator od pana Adlera + by som sa chcel opytat ako sa nahravaju a spustaju programy v 
Basicu ked nemam pocitac SHARP len emulator. Pametam si prikaz LOAD ale nejako to 
nefunguje. Hlavne by som si chcel spustit OPENING 800, krasne demo :-) 

  

Vdaka za pomoc. 

  

Juraj. 

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

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

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:brazda.pavel@seznam.cz
http://www.scav.ic.cz/upload/EMUBASIC.MZF
http://www.scav.ic.cz/upload/Open
http://www.scav.ic.cz/upload/Open
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:jurajmacko@yahoo.com


Brázda Pavel 

Od: juraj macko (sharpemu@pandora.cz) [jurajmacko@yahoo.com]
Odesláno: 16. března 2007 14:50
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Emulator

25.10.2009

Dobry den, dnes som nahodou narazil na emulator MZ 800 a zahral si Flappyho :-). Pekna 
spomienka na detstvo. Chcel som sa opytat kde a ako sa da zohnat registracny kluc pre ten 
emulator od pana Adlera + by som sa chcel opytat ako sa nahravaju a spustaju programy v 
Basicu ked nemam pocitac SHARP len emulator. Pametam si prikaz LOAD ale nejako to 
nefunguje. Hlavne by som si chcel spustit OPENING 800, krasne demo :-) 

  

Vdaka za pomoc. 

  

Juraj. 

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

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:jurajmacko@yahoo.com


Brázda Pavel 

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 5. února 2007 9:05
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:vypocet

25.10.2009

Ahoj Davide, 
 
tohle zapojeni neni uplne idealni z toho duvodu, ze na vstupech nejsou analogove komparatory - 
a hodnota napeti preklopeni neni presne urcena a spocitatelna. Zavisi na mnoha ostatnich 
faktorech - napajeci napeti, napeti na ostatnich vstupech, potazmo teplota. 
 
Pro MKO bych Ti spise doporucil NE555, tam jsou vstupy s komparatory a dobu kyvu muzes 
presne spocitat podle datasheetu.A napetove zavisle to sice je, ale nijak vyrazne - oproti 7474 
nebo 74123. 
 
Pokud vsak trvas na tomhle zapojeni, to Ti nepomuzu. A predpokladam, ze to nebude ani v 
silach ostatnich. 
 
Vasek 
 
------------ Původní zpráva ------------ 
Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz)  

Zdravim, 

dokazete mi nekdo vypocitat hodnoty R a C u tohoto zapojeni, aby vysledny puls mel 3,84 
mikrosekund. 

Dik David 

P.S. na hodnoty typu "spravne" jsem prisel taky. 

 
---  
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 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:vaclavpe@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Roman Dolejsi (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@gmail.com]
Odesláno: 3. ledna 2007 19:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re[2]: Kdo je Microcode ? Dotaz asi na Romana Dolejsiho

25.10.2009

  Zdravim, 
 
  urcite to mozne je, ale jak i Zdenek muze potvrdit, zatim je prace se ZX2MZ trochu 
komplikovana a aby tento nastroj mohl pouzivat  nekdo dalsi, musim ho nejprve 'zcivilizovat' :-) 
To mimo jine znamena i do nektereho ZX emulatoru opet pridat podporu odchytavani 
hardwarovych udalosti..  
 
  Prave proto chci udelat nove webove stranky a na ne dat jak MCE, tak i ZX2MZ. Premyslel 
jsem i o nejake instruktazi, jak pri prevodu postupovat. Jen mi zatim nezbyvalo tolik casu se 
timhle vsim zabyvat. 
  Ted, kdyz mam zajemce, mam alespon proc to delat - nejprve bych chtel 
udelat podporu pro konverze ze ZX Spectra 128k na Sharp + MemExt, aby bylo mozne tento 
doplnek Sharpa ihned alespon trochu vyuzit (a taky otestovat - jak v realu, tak v emulatoru :-) ).  
 
  Takze vydrzte, zkusim na tom zapracovat. 
 
zatim, 
Roman 
 
2007/1/3, marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) < falcen99@seznam.cz>: 

Dobrý den, 

3. ledna 2007, 17:29:29, napsal jste: 

 
NEslo by poslat ten program ZX2MZ mnel bych o nej velky zajem :-) 

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: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 5. února 2007 7:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: vypocet
Přílohy: RS.GIF

25.10.2009

Zdravim, 

dokazete mi nekdo vypocitat hodnoty R a C u tohoto zapojeni, aby vysledny puls mel 3,84 
mikrosekund. 

Dik David 

P.S. na hodnoty typu "spravne" jsem prisel taky. 

 
---  
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: 3. ledna 2007 17:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Kdo je Microcode ? Dotaz asi na Romana Dolejsiho
Přílohy: batman.mzf; concert.mzf; darts.mzf; a.mzf; eel.mzf; olli.mzf; puz4.mzf; pyjama.mzf

25.10.2009

 
2007/1/3, Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz) <Martin.Karen@pvt.cz >: 

udelat nove a s nimi i nove verze MCE (meho emulatoru ZX, Sharpa a PMD) a ZX2MZ 
(vicemene automatickeho prevodniku programu a her ze ZX Spectra na Sharpa, snad uz i s 
vyuzitim MemExt pro prevody ze ZX Spectra 128). Tak mi drzte palce :-)   
..hmmmm, kdyby takovy prevodnik prisel ve zlate ere Sharpika, mohlo byt dnes nostalgickych Sharp 
pametniku  mnohem vic ;) 
  

 
  To je pravda, ale v te dobe to bylo zcela nerealne. Prevodnik funguje tak, ze neprve zahrajete 
hru ve specialne upravenem (i kdyz libovolnem) emulatoru ZX Spectra, ktery v prubehu 
zaznamenava vsechna mista, na kterych program pristupuje na hardware ZX (obrazovka, zvuk, 
klavesnice, joystick). Na zaklade toho vytvori vystupni (XML-based) report.  
 
  ZX2MZ na zaklade tohoto reportu a binarky ze ZX na vsechna potrebna mista prida odskoky na 
plnou emulaci danych instrukci i hardware, prida i vsechny me emulacni rutiny na prepocet 
obrazovych bodu, klavesnici, joystick i jiz diskutovanou hudbu na MZ a uvodni loader pro 
spousteni.  
 
  On ani ted neni zcela jednoduchy a funguje jen s nekterymi hrami ihned. U jinych se musi na 
zaver jeste poupravit nektere graficke rutiny, jinak by byly neumerne pomale. 
 
  V priloze zasilam priklady jiz prevedenych her, ktere jsem vyhrabal nekde na disku - jeste ze 
stare verze z roku 2001, kterou jsem sveho casu poskytl i Zdenkovi.  
Mozna, ze nektere z nich ani nikdo na MZ jeste nepredelal ;-) Hry nejsou nijak upravene ani 
optimalizovane - proste zustaly tak, jak mi vypadly ze ZX2MZ.  
 
Batman - hra, vicemene ok 
A (skakajici mic) - demo, cernobile, jinak snad ok  
Concert - demo, zacatek trochu funguje  
Darts - sipky, vicemene ok 
EEL - hudebni demo, snad ok 
Olli & Lisa - hra, vicemene ok, jen v uvodu a na konci neprirozene dlouhe prodlevy 
Pyjamarama - hra, vicemene ok, pri prechodu z mistnosti do mistnosti zbytecne pomale  
Puzznic - hra, menu a hudba ok, hra nefunkcni 
 
tak si je uzijte :-) 
 
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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mailto:Martin.Karen@pvt.cz
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Brázda Pavel 

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 3. ledna 2007 18:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[2]: Kdo je Microcode ? Dotaz asi na Romana Dolejsiho

25.10.2009

Dobrý den, 
3. ledna 2007, 17:29:29, napsal jste: 
 
NEslo by poslat ten program ZX2MZ mnel bych o nej velky zajem :-) 
Marcel Vasak 

 
 

>   
2007/1/3, Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz) <Martin.Karen@pvt.cz >: 
udelat nove a s nimi i nove verze MCE (meho emulatoru ZX, Sharpa a PMD) a ZX2MZ 
(vicemene automatickeho prevodniku programu a her ze ZX Spectra na Sharpa, snad uz i 
s vyuzitim MemExt pro prevody ze ZX Spectra 128). Tak mi drzte palce :-)   
..hmmmm, kdyby takovy prevodnik prisel ve zlate ere Sharpika, mohlo byt dnes nostalgickych Sharp 
pametniku  mnohem vic ;) 
  
 
  To je pravda, ale v te dobe to bylo zcela nerealne. Prevodnik funguje tak, ze neprve 
zahrajete hru ve specialne upravenem (i kdyz libovolnem) emulatoru ZX Spectra, ktery v 
prubehu zaznamenava vsechna mista, na kterych program pristupuje na hardware ZX 
(obrazovka, zvuk, klavesnice, joystick). Na zaklade toho vytvori vystupni (XML-based) 
report.  
 
  ZX2MZ na zaklade tohoto reportu a binarky ze ZX na vsechna potrebna mista prida 
odskoky na plnou emulaci danych instrukci i hardware, prida i vsechny me emulacni 
rutiny na prepocet obrazovych bodu, klavesnici, joystick i jiz diskutovanou hudbu na MZ a 
uvodni loader pro spousteni.  
 
  On ani ted neni zcela jednoduchy a funguje jen s nekterymi hrami ihned. U jinych se 
musi na zaver jeste poupravit nektere graficke rutiny, jinak by byly neumerne pomale. 
 
  V priloze zasilam priklady jiz prevedenych her, ktere jsem vyhrabal nekde na disku - 
jeste ze stare verze z roku 2001, kterou jsem sveho casu poskytl i Zdenkovi.  
Mozna, ze nektere z nich ani nikdo na MZ jeste nepredelal ;-) Hry nejsou nijak upravene 
ani optimalizovane - proste zustaly tak, jak mi vypadly ze ZX2MZ.  
 
Batman - hra, vicemene ok 
A (skakajici mic) - demo, cernobile, jinak snad ok  
Concert - demo, zacatek trochu funguje  
Darts - sipky, vicemene ok 
EEL - hudebni demo, snad ok 
Olli & Lisa - hra, vicemene ok, jen v uvodu a na konci neprirozene dlouhe prodlevy 
Pyjamarama - hra, vicemene ok, pri prechodu z mistnosti do mistnosti zbytecne pomale  
Puzznic - hra, menu a hudba ok, hra nefunkcni 
 
tak si je uzijte :-) 
 
Roman 
 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKO  

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz
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mailto:Martin.Karen@pvt.cz


 
 
--  
S pozdravem, 
 falcen99 
 falcen99@seznam.cz 

 
---  
Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ÒĈKONo 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: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 28. prosince 2007 11:03
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: PF 2008

Nedavno jsem objevil tyto pozustatky na svych disketach :)
Tehdy jsem v cca '92 poprve potkal Windows a MacOS a tak me to 
nadchnulo, ze jsem se pustil do megalomanskeho projektu okenkove 
nadstavby pro cp/m :) Neco malo to umelo, ale bylo to priserne pomale a 
v podstate asi i v teto forme nerealne. 
Bohuzel dodnes si jasne pamatuju ten cerny patek, kdy jsem pri testovani 
toho diskoveho editoru prisel o tu nejdulezitejsi disketu se zdrojakama. 
Smutek jsem pak zapijel cely vikend - i kdyz na to uz zas tak jasne 
vzpominky nemam :)
Prvni tri obrazky pochazi z dema, ktere jsem k tomu pripravoval. Jediny 
funkcni(?) zdrojak, ktery z toho vseho mam je starsi verze toho disk 
editoru, ale uz se v nem moc neorientuju a taky si myslim, ze nejaky 
overenejsi diskovy editor urcite uz davno nekde existuje.

PS: za pozornost mimochodem stoji ikona "Rename" na druhem obrazku. 
Nevedel jsem jak tuto fci graficky vyjadrit, takze nakonec je tam ikonka 
stare komunisticke obcanky i s naznacenym statnim znakem a hvezdou :)

Michal

Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> Hezké, hezké... a kdepak ten SW roste? :-) Tedy logo Windows a Sharp 
> mi zrovna nesedí dohromady, jinak to ale vypadá zajímavě :-)
>
> Zdenek

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.31/2457 - Release Date: 10/24/09 14:31:00
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 28. prosince 2007 9:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: PF 2008

Přílohy: scr1.png; scr2.png; scr3.png; scr4.png; scr5.png

scr1.png (3 kB) scr2.png (7 kB) scr3.png (4 kB) scr4.png (6 kB) scr5.png (8 kB)

Do nového roku Vám i Vašim Sharpům přeji vše nejlepší a zároveň 
přikládám sreenshoty, jako vzpominku na jeden nedokončený softVare :)

S pozdravem -
    Michal Hučík alias ChakySoft ;)

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 28. prosince 2007 8:14
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: emulatory pro GP2X

Velice zajimava hraci skrinka, jen co je pravda... skoda jen toho ze to nema 
lepsi displej (rezim 640x200 na Sharpu uz by byl degradovany) a cena se 
blizi pristrojum PDA ktere nabizeji o neco lepsi parametry a vyuziti.
Jinak s tou emulaci Sharpa.... koukal jsem ze na tom bezi MAME, ve kterem 
tusim uz kdysi byla alespon mizerna podpora MZ-700, nebo se mylim? 
Kazdopadne pokud na tom bezi Linux, nemusel by to byt az tak nerealny ukol 
na to emulaci Sharpa udelat....

Na zaver taktez vse nejlepsi do Noveho roku 2008!!!

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Petr Hlína (sharpemu@pandora.cz)" <rudde@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, December 27, 2007 4:35 PM
Subject: emulatory pro GP2X

>
> Ahoj,
>
> budete-li mit volnou chvilku, kouknete na tento link:
> http://en.wikipedia.org/wiki/GP2X#History
>
> Priznam bez muceni, ze jsem o tehle "hraci" konzoli s Linuxem nemel ani 
> potuchy.
> Bezi na ni spousta emulatoru nejenom 8bitovych masin.
> Bohuzel, Sharpa zatim mezi nimi nenajdete :(
>
> Preji prijemne proziti svatku a vse nejlepsi do noveho roku
>
> PHP
>
> ---
> Nejlepsi financni produkty roku najdete na
> http://ZlataKoruna.idnes.cz/ 

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Petr Hlína (sharpemu@pandora.cz) [rudde@seznam.cz]
Odesláno: 27. prosince 2007 16:36
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: emulatory pro GP2X

Ahoj,

budete-li mit volnou chvilku, kouknete na tento link:
http://en.wikipedia.org/wiki/GP2X#History

Priznam bez muceni, ze jsem o tehle "hraci" konzoli s Linuxem nemel ani potuchy.
Bezi na ni spousta emulatoru nejenom 8bitovych masin.
Bohuzel, Sharpa zatim mezi nimi nenajdete :(

Preji prijemne proziti svatku a vse nejlepsi do noveho roku

PHP

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 3. prosince 2007 9:34
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Trocha kultury

Dobry den,

pokud to nekoho zajima, tak tady jsem nasel nekolik rozhovoru s Matthewem Smithem - 
autorem legendarnich her Manic Miner a Jet Set Willy ... 
http://video.google.com/videoplay?docid=2476528495203179749&q=%22Matthew+Smith%22
---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 23. listopadu 2007 18:20
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: ad. "uši" na desce

Mno, abych rekl pravdu, tak jsem ani material nevolil - tedy, mysleno tloustku. To 
byla ponekud chyba, uznavam...

Otazkou je, jestli o, na cem to udelali, je skutecne standardni tloustka...

Vasek

> 
> Ahoj Pavle,
> 
> zda se, ze usi nejsou az tak velky problem, ted jsem zkousel desky 
> zasunout a zase vyndat - chce to fakt hodne sily! :) Vasek bohuzel 
> zvolil prilis silny material ... nicmene karty tam skutecne drzi i bez 
> dalsi fixace :)
> 
> Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> >
> > Ahoj Michale,
> >
> > promiň, nějak jsem tvůj email v té záplavě dopisů přehlédl.
> > Co se týče "uší" u desky, zatím jsem to neřešil.
> > Asi bych to zkusil přilepit nebo jak navrhuješ připájet.
> > Ale zatím jsem stále ve fázi vrtání, snad to dnes už konečně dokončím 
> > a začnu řešit tento problém :)
> > Budu referovat , jak to dopadlo .
> >
> > měj se fajn,
> > zdraví Pavel
> >
> >
> ------------------------------------------------------------------------------------
-------------
> 
> >
> >> Ahoj Pavle, kdyz uz jsi v tom vrtani - podarilo se ti nejak sikovne 
> >> vyresit uchyceni tech desek do spodniho slotu? (V SEMACHu se totiz z 
> >> puvodniho zadani vytralily "usi", kteryma se deska ve spodnim slotu 
> >> fixuje :(
> >> Zatim jsem premyslel, ze bych tam zkusil pripajet nejaky kus plechu, 
> >> nebo silnejsiho dratu ...
> >>
> >> Michal
> >>
> >
> > ---
> > Nejlepsi financni produkty roku najdete na
> > http://ZlataKoruna.idnes.cz/
> 
> 
> ---
> Nejlepsi financni produkty roku najdete na
> http://ZlataKoruna.idnes.cz/
> 
> 
> 

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:vaclavpe@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
http://ZlataKoruna.idnes.cz/


77



8

Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 23. listopadu 2007 17:19
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: ad. "uši" na desce

Ahoj Pavle,

zda se, ze usi nejsou az tak velky problem, ted jsem zkousel desky 
zasunout a zase vyndat - chce to fakt hodne sily! :) Vasek bohuzel 
zvolil prilis silny material ... nicmene karty tam skutecne drzi i bez 
dalsi fixace :)

Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> Ahoj Michale,
>
> promiň, nějak jsem tvůj email v té záplavě dopisů přehlédl.
> Co se týče "uší" u desky, zatím jsem to neřešil.
> Asi bych to zkusil přilepit nebo jak navrhuješ připájet.
> Ale zatím jsem stále ve fázi vrtání, snad to dnes už konečně dokončím 
> a začnu řešit tento problém :)
> Budu referovat , jak to dopadlo .
>
> měj se fajn,
> zdraví Pavel
>
> ------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
>
>> Ahoj Pavle, kdyz uz jsi v tom vrtani - podarilo se ti nejak sikovne 
>> vyresit uchyceni tech desek do spodniho slotu? (V SEMACHu se totiz z 
>> puvodniho zadani vytralily "usi", kteryma se deska ve spodnim slotu 
>> fixuje :(
>> Zatim jsem premyslel, ze bych tam zkusil pripajet nejaky kus plechu, 
>> nebo silnejsiho dratu ...
>>
>> Michal
>>
>
> ---
> Nejlepsi financni produkty roku najdete na
> http://ZlataKoruna.idnes.cz/

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 23. listopadu 2007 17:12
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: ad. "uši" na desce

Ahoj Michale,

promiň, nějak jsem tvůj email v té záplavě dopisů přehlédl.
Co se týče "uší" u desky, zatím jsem to neřešil.
Asi bych to zkusil přilepit nebo jak navrhuješ připájet.
Ale zatím jsem stále ve fázi vrtání, snad to dnes už konečně dokončím a začnu řešit 
tento problém :)
Budu referovat , jak to dopadlo .

měj se fajn,
zdraví Pavel

--------------------------------------------------------------------------------------
-----------
> Ahoj Pavle, kdyz uz jsi v tom vrtani - podarilo se ti nejak sikovne 
> vyresit uchyceni tech desek do spodniho slotu? (V SEMACHu se totiz z 
> puvodniho zadani vytralily "usi", kteryma se deska ve spodnim slotu 
> fixuje :(
> Zatim jsem premyslel, ze bych tam zkusil pripajet nejaky kus plechu, 
> nebo silnejsiho dratu ...
> 
> Michal
>

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 23. listopadu 2007 9:10
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Nahravani MZF z PC do Sharpa pres USB/RS232

Omlouvam se, ze jsem to zapomnel pripsat - PC cast jsem testoval pod 
Linuxem, protoze po widlema nemam s vyvojem aplikaci skoro zadne 
zkusenosti. Verim vsak, ze by nemel byt problem neco podobneho napsat v 
cemkoliv jinem. Program pouze nastavi seriovemu portu prislusnou 
rychlost a vypne rizeni datoveho toku. Pak uz jen otevre soubor, ktery 
mu zadavam jako parametr pri spusteni a jednotlive bajty nasype do toho 
portu.

Uvazoval jsem, ze asi bude nakonec lepsi zustat u rychlosti 57600Bd, 
protoze na Sharpu pak jeste zustava pomerne dost casu na obsluhu 
pripadnych timeoutu, sumarni soucty a nebo na nezbytne kresleni pruhu na 
borderu pri prenosu dat ;)

Pokud se chces pustit do stavby, tak tady je navrh zapojeni, kterym by 
uz melo byt mozne resit odesilani i prijem dat. Navic jsem tam radeji 
pridal odpory, aby nenastal problem, kdyby se neco otevrelo v nepravou 
chvili: http://duna.ordoz.com/mzcom/schema_rxtx.png

V komunikaci s PC pres toto rozhrani vidim potencial v tom, ze pak 
muzeme napr.:

- nahravat jednotlive MZF nejakou jednoduchou aplikaci (to bude prvni co 
chci dokoncit), programy rozlozene na vice casti by vsak vyzadovaly 
vlastni upravu :(

- vytvorit na PC kompletni repozitar MZF souboru, kterym by si pak Sharp 
prochazel jednotlive adresare tak, jako kdyby to byl jeho disk

- otevirat DSK soubory na Sharpu a take konecne pujde nacist disketu do 
PC v jakemkoliv OS i bez cpdread/cpdwrite

- vytvorit nejakou jednoduchou sitovou vrstvu, nebo delat spoustu jinych 
zajimavych veci ;)

Jedna vec me ale nenechava klidnym - kompaktibilita rozhrani: bitovy 
provoz, ktery mi jde z RS232 jsem si analyzoval primo na Sharpu a cely 
program je postaveny na faktu, ze moje RS232 ma v klidovem stavu uroven 
"0", pak nasleduje start bit "1", a pak jdou negovane hodnoty D0 - D7 a 
stop bit "0" ... Nicmene podle toho co pisou treba tady 
http://rs232.hw.cz/ , by to cele melo byt obracene, tedy v klidu 1, pak 
0, pak D7 - D0 ve skutecnych hodnotach.

Michal

Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Dobrý večer, 
>
> gratuluji, to je elegantní řešení.
> Určitě se pustím do stavby, jen by mě zajímalo :
> céčkový zdroják  je nutno kompilovat pod Linuxem ?
>
> s pozdravem
>
> Pavel
>   
>> ----------------------------------------
>>
>> Dobry den,

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:ordoz@ordoz.com
http://duna.ordoz.com/mzcom/schema_rxtx.png
http://rs232.hw.cz/
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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>>
>> v kooperaci s Vaskem se mi dnes podarilo dokoncit jednoduche zarizeni, pomoci
>> ktereho je mozne nahravat jakakoliv data z PC do Sharpa rychlosti 57 600 Bd,
>> tedy 32kB soubor byl do Sharpa nacteny za  5.764 sekund !!! :)
>> Prozatim jsem resil jen stahovani do Sharpa, ale opacnym smerem uz to nebude
>> velky problem.
>> Cely ten bastl vypada zatim zhruba takhle:
>>
>> - radic: 2x LS138, 1x LS245; pripojeno na sbernici, port #30 ( schema:
>> http://duna.ordoz.com/mzcom/schema.png )
>>
>> - v notebooku nemam RS232, takze pripojeno pres beznou snuru s USB/RS232
>> konvertorem
>>
>> - zdrojovy kod odesilaciho programu  http://duna.ordoz.com/mzcom/upload.c
>>
>> - zdrojovy kod prijimaciho programu http://duna.ordoz.com/mzcom/asm.txt
>>
>> Experimentoval jsem i s rychlosti 115 200 Bd, ale tam uz to malinko haprovalo,
>> nicmene stale jeste verim, ze by to snad mohlo litat i na teto rychlosti ;)
>>
>> Michal
>>
>>
>>     
>
> ---
> Nejlepsi financni produkty roku najdete na
> http://ZlataKoruna.idnes.cz/
>   

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 23. listopadu 2007 8:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Nahravani MZF z PC do Sharpa pres USB/RS232

Ahoj Pavle,

jde to i ve Windows pod Cygwinem (tedy aspon v te me verzi Cygwinu). Zkusil jsem to i 
pod MinGW (coz je samotny prekladac), ale chybi knihovna termio.h. Tedy jsem ji zkusil 
vzit ze Cygwinu, pridat k ni O_NOCTTY. Nicmene linker hlasi nevyresene zavislosti. Asi 
by to ale vyresit slo, mozna by stacilo hledat chvili na internetu. Nicmene cesta 
Cygwinem vede - prelozit se ten program da - otestovat jej nemam ale jak.

A jeste poznamka - pokud se nekomu nechce stavet HW, ktery Michal publikoval, muze 
zkusit nejaky Joystick port - a jen zmenit adresu cteni bajtu.

Vasek

> ----------------------------------------
> 
> Dobrý večer, 
> 
> gratuluji, to je elegantní řešení.
> Určitě se pustím do stavby, jen by mě zajímalo :
> céčkový zdroják  je nutno kompilovat pod Linuxem ?
> 
> s pozdravem
> 
> Pavel
> > ----------------------------------------
> > 
> > Dobry den,
> > 
> > v kooperaci s Vaskem se mi dnes podarilo dokoncit jednoduche zarizeni, pomoci
> > ktereho je mozne nahravat jakakoliv data z PC do Sharpa rychlosti 57 600 Bd,
> > tedy 32kB soubor byl do Sharpa nacteny za  5.764 sekund !!! :)
> > Prozatim jsem resil jen stahovani do Sharpa, ale opacnym smerem uz to nebude
> > velky problem.
> > Cely ten bastl vypada zatim zhruba takhle:
> > 
> > - radic: 2x LS138, 1x LS245; pripojeno na sbernici, port #30 ( schema:
> > http://duna.ordoz.com/mzcom/schema.png )
> > 
> > - v notebooku nemam RS232, takze pripojeno pres beznou snuru s USB/RS232
> > konvertorem
> > 
> > - zdrojovy kod odesilaciho programu  http://duna.ordoz.com/mzcom/upload.c
> > 
> > - zdrojovy kod prijimaciho programu http://duna.ordoz.com/mzcom/asm.txt
> > 
> > Experimentoval jsem i s rychlosti 115 200 Bd, ale tam uz to malinko
> haprovalo,
> > nicmene stale jeste verim, ze by to snad mohlo litat i na teto rychlosti ;)
> > 
> > Michal
> >
> > 

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 22. listopadu 2007 22:17
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Nahravani MZF z PC do Sharpa pres USB/RS232

Dobrý večer, 

gratuluji, to je elegantní řešení.
Určitě se pustím do stavby, jen by mě zajímalo :
céčkový zdroják  je nutno kompilovat pod Linuxem ?

s pozdravem

Pavel
> ----------------------------------------
> 
> Dobry den,
> 
> v kooperaci s Vaskem se mi dnes podarilo dokoncit jednoduche zarizeni, pomoci
> ktereho je mozne nahravat jakakoliv data z PC do Sharpa rychlosti 57 600 Bd,
> tedy 32kB soubor byl do Sharpa nacteny za  5.764 sekund !!! :)
> Prozatim jsem resil jen stahovani do Sharpa, ale opacnym smerem uz to nebude
> velky problem.
> Cely ten bastl vypada zatim zhruba takhle:
> 
> - radic: 2x LS138, 1x LS245; pripojeno na sbernici, port #30 ( schema:
> http://duna.ordoz.com/mzcom/schema.png )
> 
> - v notebooku nemam RS232, takze pripojeno pres beznou snuru s USB/RS232
> konvertorem
> 
> - zdrojovy kod odesilaciho programu  http://duna.ordoz.com/mzcom/upload.c
> 
> - zdrojovy kod prijimaciho programu http://duna.ordoz.com/mzcom/asm.txt
> 
> Experimentoval jsem i s rychlosti 115 200 Bd, ale tam uz to malinko haprovalo,
> nicmene stale jeste verim, ze by to snad mohlo litat i na teto rychlosti ;)
> 
> Michal
>
> 

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Radek Suk (sharpemu@pandora.cz) [suk@softex.cz]
Odesláno: 22. listopadu 2007 14:42
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Nahravani MZF z PC do Sharpa pres USB/RS232

Zdravim

zajimave reseni. Pres 14 lety jsem sam zkousel prenaset data ze sharpa do sharpa pres 
joystick. Bylo to pres zapojeni 3 vodicu, bez
zadne jine soucastky jen konektory a tri vodice. Podarilo se mi udelat rutinku ktera 
se sama zasynchronizovala (vyuzivalo se nop
instrukce) a pak bylo mohlo prenest az 2000 bajtu nez bylo potreba to znovu 
zasynchronizovat. Takto se dalo bezpecne prenest bloky o
velokosti 128bajtu vcetne kontrolniho bajtu pro pripad poruchy. Rychlost byla asi 64KB 
za 4sekundy. Skoda ze to nebylo drive,
protoze dat to do Turbo Copy by nam tenkrat hodne pomohlo pri kopirovani na vice 
pocitacu nebo do CP/M, to ty se dalo uvazovat i o
male siti.

S pozdravem

Suk

----- Original Message ----- 
From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, November 22, 2007 2:23 PM
Subject: Nahravani MZF z PC do Sharpa pres USB/RS232

>
> Dobry den,
>
> v kooperaci s Vaskem se mi dnes podarilo dokoncit jednoduche zarizeni, pomoci 
ktereho je mozne nahravat jakakoliv data z PC do
Sharpa rychlosti 57 600 Bd, tedy 32kB soubor byl do Sharpa nacteny za  5.764 sekund 
!!! :)
> Prozatim jsem resil jen stahovani do Sharpa, ale opacnym smerem uz to nebude velky 
problem.
> Cely ten bastl vypada zatim zhruba takhle:
>
> - radic: 2x LS138, 1x LS245; pripojeno na sbernici, port #30 ( schema: 
http://duna.ordoz.com/mzcom/schema.png )
>
> - v notebooku nemam RS232, takze pripojeno pres beznou snuru s USB/RS232 konvertorem
>
> - zdrojovy kod odesilaciho programu  http://duna.ordoz.com/mzcom/upload.c
>
> - zdrojovy kod prijimaciho programu http://duna.ordoz.com/mzcom/asm.txt
>
> Experimentoval jsem i s rychlosti 115 200 Bd, ale tam uz to malinko haprovalo, 
nicmene stale jeste verim, ze by to snad mohlo
litat i na teto rychlosti ;)
>
> Michal
>
> ---
> Nejlepsi financni produkty roku najdete na
> http://ZlataKoruna.idnes.cz/
>

---

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:suk@softex.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<pandora.idnes.cz@ordoz.com>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://duna.ordoz.com/mzcom/schema.png
http://duna.ordoz.com/mzcom/upload.c
http://duna.ordoz.com/mzcom/asm.txt
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 22. listopadu 2007 14:23
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Nahravani MZF z PC do Sharpa pres USB/RS232

Dobry den,

v kooperaci s Vaskem se mi dnes podarilo dokoncit jednoduche zarizeni, pomoci ktereho 
je mozne nahravat jakakoliv data z PC do Sharpa rychlosti 57 600 Bd, tedy 32kB soubor 
byl do Sharpa nacteny za  5.764 sekund !!! :)
Prozatim jsem resil jen stahovani do Sharpa, ale opacnym smerem uz to nebude velky 
problem.
Cely ten bastl vypada zatim zhruba takhle:

- radic: 2x LS138, 1x LS245; pripojeno na sbernici, port #30 ( schema: 
http://duna.ordoz.com/mzcom/schema.png )

- v notebooku nemam RS232, takze pripojeno pres beznou snuru s USB/RS232 konvertorem

- zdrojovy kod odesilaciho programu  http://duna.ordoz.com/mzcom/upload.c

- zdrojovy kod prijimaciho programu http://duna.ordoz.com/mzcom/asm.txt

Experimentoval jsem i s rychlosti 115 200 Bd, ale tam uz to malinko haprovalo, nicmene 
stale jeste verim, ze by to snad mohlo litat i na teto rychlosti ;)

Michal

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 21. listopadu 2007 8:23
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Kapsacon, PS/2 mys a IDE16 - trochu delsi text

Pravda, pravda.... Vím že do MZ-800 totiž existovala redukce která vyvedla z 
osmistovky tentýž přímý konektor jako měla sedmistovka - na desce tuším byla 
i nějaká logika řady 74xx. Pokud někdo vlastní QD mechaniku tak jistě dobře 
ví, že k sedmistovce se dala připojit napřímo, kdežto k osmistovce právě 
přes zmiňovanou redukci.

Zdeněk

----- Original Message ----- 
From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)" <zelezo@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, November 20, 2007 9:57 PM
Subject: Re: Kapsacon, PS/2 mys a IDE16 - trochu delsi text

>
>
>
>> MZ-700 má konektor 50 pin.
>
> Potvrzuji,
> bohužel , je to přímý konektor jako u Speccy , vyvedený přesně tam,
> kde má 821 - 811 vyvedené konektory Cannon.
>
> rozměry desky až na tento detail budou shodné.
>
> Co se týče CP/M pro 700,
> podrobně je to popsáno tady:
> http://www.sharpmz.org/index.html - CP/M - PCP/M on the MZ- 700
>
> HDS ~ 1.44 MB  úprava řadiče tady:
> http://mz-800.xf.cz/fddhds.htm
>
> ahoj Pavel
> .---------------------------------------------
>> 3) MZ-700 je na CP/M jako dělaný, mám dojem, že pro něj i existovalo, a 
>> znovu
>> portnout by to mělo jít, 40 znaků se snad přežije (Sord měl taky v CP/M 
>> 40
>> znaků...)
>>
>>
>> ---
>> Nejlepsi financni produkty roku najdete na
>> http://ZlataKoruna.idnes.cz/
>>
>>
>>
>
> ---
> Nejlepsi financni produkty roku najdete na
> http://ZlataKoruna.idnes.cz/ 

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz) [miksovsky@controltech.cz]
Odesláno: 21. listopadu 2007 7:50
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Kapsacon, PS/2 mys a IDE16 - trochu delsi text

No tech variant CP/M je vicero
my jsme pouzivali kolinskou variantu (autorem ing. Milan Dobes) a meli jsem 
provedenou upravu v ROMce
(je v ni jmeno a adresa).. obsah te ROMky ma dokonce nekde Z. Adler protoze 
jsem mu ji posilal..
vyhodou bylo ze to umelo velmi rychle bootovat RAM disku.
Respektive poprve se nabutovalo z diskety a pak kdyz se stisknul
reset dalsi boot probehl z RAM disku..

Petr

----- Original Message ----- 
From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, November 20, 2007 9:49 PM
Subject: Re: Kapsacon, PS/2 mys a IDE16 - trochu delsi text

>
> Aha, tak to jo, ja jsem se ted prokopaval Lamacovym textem a HD diskety 
> tam prave zminovane nejsou.
>
> Mam v tech CP/M na Sharpa nejaky chaos, co tak matne tusim, tak je:
> - LEC 2.2
> - LEC 2.3
> - mZx CP/M
> - NIPOS
>
> nebo jeste neco dalsiho (co se pouziva v cesko-slovenskych luzich a hajich 
> ?
>
> Jake to ma vubec vlastnosti ?
>
> V.
>
>>
>> Ahoj,
>>
>> řadič HDS od Tatra Softer - p. Koštial podporoval 1.44 MB diskety už před 
>> mnoha
>> lety.
>> Ten řadič s WD 2793 co jsem ti , Vašku, ukazoval, je právě to zařízení, 
>> které
>> pod CP/M 1.44 diskety podporuje a umí.
>>
>> zdraví Pavel
>> > ----------------------------------------
>>
>> > BTW. podporuje CP/M diskety 1.44MB ? Kdyz uz je nejaka podpora 
>> > hardwarova
>> tady:
>> > http://mz-800.xf.cz/fddhds.htm
>> >
>> > V.
>> >
>
> ---
> Nejlepsi financni produkty roku najdete na
> http://ZlataKoruna.idnes.cz/ 

mailto:miksovsky@controltech.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:miksovsky@controltech.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<vaclavpe@seznam.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://mz-800.xf.cz/fddhds.htm
http://ZlataKoruna.idnes.cz/


20

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 21. listopadu 2007 7:47
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Kapsacon, PS/2 mys a IDE16 - trochu delsi text

>> MZ-700 má konektor 50 pin.
>
>Popis by byl ? Co je tam navic oproti MZ800 ?

http://www.sharpmz.org/mz-700/connect.htm

>CP/M s podporou IDE uz existuje ? Kde to roste a co to umi ? Jinak neco
16bitoveho je snad castecne v NIPOSu.

Tak se to dodělá. Pokud už základ je, tím líp.

>BTW. Divide podporuje pouze jeden IDE disk, je to tak ? SELP a SELS tam
chybi...

Master+slave umí, ale pokud vím, chodí to s disky, zapojení dvou CF dělá problém.
Kluci od ZX připojují většinou disk(CF) + CD ROM.

>Souhlas - ale kdo to naprogramuje ? :-)

udělám si sám. Zase trochy systemařiny, po čase...
         J.D.

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 20. listopadu 2007 22:43
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Dotaz - hromadna objednavka XC9572XL

Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Ahoj všem a Vaškovi zvlášt !
>
> Uni desku jsem si dnes od Vaška vyzvedl a začínám vrtat. Ale nějak se mi přehřívá 
vrtačka , tak jsem toho nechal a sedl si raději k Internetu a podělím se s vámi o 
dojmy :).
>   
Ahoj Pavle, kdyz uz jsi v tom vrtani - podarilo se ti nejak sikovne 
vyresit uchyceni tech desek do spodniho slotu? (V SEMACHu se totiz z 
puvodniho zadani vytralily "usi", kteryma se deska ve spodnim slotu 
fixuje :(
Zatim jsem premyslel, ze bych tam zkusil pripajet nejaky kus plechu, 
nebo silnejsiho dratu ...

Michal
 

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 20. listopadu 2007 22:05
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Kapsacon, PS/2 mys a IDE16 - trochu delsi text

Ještě se asi používal originální Sharp PCP/M (viz. http://www.sharpmz.org)
který Lamač upravil a to byl základ pro LEC.
PCP/M jsem nikdy nepoužíval - jen LEC, ale mám pár disket a ty jsou pod Lamačem 
normálně čitelné.

mZx jsem také nikdy nepoužíval, domnívám se, že to byl buď PCP/M nebo spíše LEC s 
přepsanou hlavičkou .

NIPOS je jiné kafe, Marek Šmihla někdy v srpnu roku 2002 kompletně přepsal BIOS a 
společně s Lamačovým BDOSem a CCP to byl základ Niposu verze beta 1. Poslední (mě 
známá) verze NIPOSu je 0.17 z 21.6.2003.

Pavel
> ----------------------------------------
> 
> Aha, tak to jo, ja jsem se ted prokopaval Lamacovym textem a HD diskety tam
> prave zminovane nejsou.
> 
> Mam v tech CP/M na Sharpa nejaky chaos, co tak matne tusim, tak je:
> - LEC 2.2
> - LEC 2.3
> - mZx CP/M
> - NIPOS
> 
> nebo jeste neco dalsiho (co se pouziva v cesko-slovenskych luzich a hajich ?
> 
> Jake to ma vubec vlastnosti ?
> 
> V.
> 
> > 
> > Ahoj,
> > 
> > řadič HDS od Tatra Softer - p. Koštial podporoval 1.44 MB diskety už před
> mnoha
> > lety.
> > Ten řadič s WD 2793 co jsem ti , Vašku, ukazoval, je právě to zařízení, které
> > pod CP/M 1.44 diskety podporuje a umí.
> > 
> > zdraví Pavel
> > > ----------------------------------------
> > 
> > > BTW. podporuje CP/M diskety 1.44MB ? Kdyz uz je nejaka podpora hardwarova
> > tady:
> > > http://mz-800.xf.cz/fddhds.htm
> > > 
> > > V.
> > > 
> 
> ---
> Nejlepsi financni produkty roku najdete na
> http://ZlataKoruna.idnes.cz/
> 
> 
> 

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 20. listopadu 2007 21:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Dotaz - hromadna objednavka XC9572XL

Ahoj Pavle,

ted jsem se dival, ja osobne mam K6X4008C1F - kupovano v GMe.

Co se tyce Xilinxu, Noby mne navedl na esoucastky.cz - maji je tam za jeste lepsi 
ceny, nez TME. Otazkou je, jestli jsou na sklade. Protoze konkretne v TME nemaji nic a 
budou mit cca za mesic.

Takze jsem do esoucastek psal email, doufam, ze se brzy ozvou a ze ta cena nebyla 
nalakani zakazniku. A ve ctvrtek bych to tam objednal.

Pokud budes chtit, tak i tu SRAMku.
V.

> 
> Ahoj všem a Vaškovi zvlášt !
> 
> Uni desku jsem si dnes od Vaška vyzvedl a začínám vrtat. Ale nějak se mi
> přehřívá vrtačka , tak jsem toho nechal a sedl si raději k Internetu a podělím
> se s vámi o dojmy :).
>   Deska přesně pasuje do "domečku" , takže bych si jednoho Xilinxe XC9572
> objednal, osobní odběr v Praze - děkuji předem.
> Je možno objednat i tu SRAM 512 k ?
> 
> 
> přeji dobrou noc
> Pavel
> > ----------------------------------------
> > 
> > Zdravicko vsichni,
> > 
> > takze univerzalni desky uz dorazily. Chystam se objednat u TME.CZ hradlova
> pole
> > XC9572XL10TQG10 - bez dph a postovneho jsou za cca 148Kc. Chcete se nekdo
> pridat
> > k objednavce (osobni predani v Praze - jinak postovne navrch s platbou predem)
> ?
> > Nebo je mozno doojbednat i jine veci podle potreby.
> > 
> > Zatim budu brat 4 kusy - ale od 10ks je cena opet vyhodnejsi a lepsi.
> > 
> > Vasek
> 
> > 
> > 
> 
> ---
> Nejlepsi financni produkty roku najdete na
> http://ZlataKoruna.idnes.cz/
> 
> 
> 

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 20. listopadu 2007 21:57
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Kapsacon, PS/2 mys a IDE16 - trochu delsi text

> MZ-700 má konektor 50 pin.

Potvrzuji,
bohužel , je to přímý konektor jako u Speccy , vyvedený přesně tam, 
kde má 821 - 811 vyvedené konektory Cannon.

rozměry desky až na tento detail budou shodné.

Co se týče CP/M pro 700,
podrobně je to popsáno tady:
http://www.sharpmz.org/index.html - CP/M - PCP/M on the MZ- 700

HDS ~ 1.44 MB  úprava řadiče tady:
http://mz-800.xf.cz/fddhds.htm

ahoj Pavel
.---------------------------------------------
> 3) MZ-700 je na CP/M jako dělaný, mám dojem, že pro něj i existovalo, a znovu
> portnout by to mělo jít, 40 znaků se snad přežije (Sord měl taky v CP/M 40
> znaků...)
> 
> 
> ---
> Nejlepsi financni produkty roku najdete na
> http://ZlataKoruna.idnes.cz/
> 
> 
> 

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 20. listopadu 2007 21:50
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Kapsacon, PS/2 mys a IDE16 - trochu delsi text

Aha, tak to jo, ja jsem se ted prokopaval Lamacovym textem a HD diskety tam prave 
zminovane nejsou.

Mam v tech CP/M na Sharpa nejaky chaos, co tak matne tusim, tak je:
- LEC 2.2
- LEC 2.3
- mZx CP/M
- NIPOS

nebo jeste neco dalsiho (co se pouziva v cesko-slovenskych luzich a hajich ?

Jake to ma vubec vlastnosti ?

V.

> 
> Ahoj,
> 
> řadič HDS od Tatra Softer - p. Koštial podporoval 1.44 MB diskety už před mnoha
> lety.
> Ten řadič s WD 2793 co jsem ti , Vašku, ukazoval, je právě to zařízení, které
> pod CP/M 1.44 diskety podporuje a umí.
> 
> zdraví Pavel
> > ----------------------------------------
> 
> > BTW. podporuje CP/M diskety 1.44MB ? Kdyz uz je nejaka podpora hardwarova
> tady:
> > http://mz-800.xf.cz/fddhds.htm
> > 
> > V.
> > 

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 20. listopadu 2007 21:46
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Dotaz - hromadna objednavka XC9572XL

Ahoj všem a Vaškovi zvlášt !

Uni desku jsem si dnes od Vaška vyzvedl a začínám vrtat. Ale nějak se mi přehřívá 
vrtačka , tak jsem toho nechal a sedl si raději k Internetu a podělím se s vámi o 
dojmy :).
  Deska přesně pasuje do "domečku" , takže bych si jednoho Xilinxe XC9572 objednal, 
osobní odběr v Praze - děkuji předem.
Je možno objednat i tu SRAM 512 k ?

přeji dobrou noc
Pavel
> ----------------------------------------
> 
> Zdravicko vsichni,
> 
> takze univerzalni desky uz dorazily. Chystam se objednat u TME.CZ hradlova pole
> XC9572XL10TQG10 - bez dph a postovneho jsou za cca 148Kc. Chcete se nekdo pridat
> k objednavce (osobni predani v Praze - jinak postovne navrch s platbou predem) ?
> Nebo je mozno doojbednat i jine veci podle potreby.
> 
> Zatim budu brat 4 kusy - ale od 10ks je cena opet vyhodnejsi a lepsi.
> 
> Vasek

> 
> 

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 20. listopadu 2007 21:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Kapsacon, PS/2 mys a IDE16 - trochu delsi text

Ahoj,

řadič HDS od Tatra Softer - p. Koštial podporoval 1.44 MB diskety už před mnoha lety.
Ten řadič s WD 2793 co jsem ti , Vašku, ukazoval, je právě to zařízení, které pod CP/M 
1.44 diskety podporuje a umí.

zdraví Pavel
> ----------------------------------------

> BTW. podporuje CP/M diskety 1.44MB ? Kdyz uz je nejaka podpora hardwarova tady:
> http://mz-800.xf.cz/fddhds.htm
> 
> V.
> 

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 20. listopadu 2007 21:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Kapsacon, PS/2 mys a IDE16 - trochu delsi text

> 
> MZ-700 má konektor 50 pin.

Popis by byl ? Co je tam navic oproti MZ800 ?

> Jinak
> 1) kazeta suxx :o)
> 2) proč pro IDE/cokoliv psát vlastní systém, když CP/M existuje a je na něj dost
> jiných programů

CP/M s podporou IDE uz existuje ? Kde to roste a co to umi ? Jinak neco 16bitoveho je 
snad castecne v NIPOSu.
BTW. Divide podporuje pouze jeden IDE disk, je to tak ? SELP a SELS tam chybi...

> 3) MZ-700 je na CP/M jako dělaný, mám dojem, že pro něj i existovalo, a znovu
> portnout by to mělo jít, 40 znaků se snad přežije (Sord měl taky v CP/M 40
> znaků...)
> 
Souhlas - ale kdo to naprogramuje ? :-)

BTW. podporuje CP/M diskety 1.44MB ? Kdyz uz je nejaka podpora hardwarova tady: 
http://mz-800.xf.cz/fddhds.htm

V.

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 20. listopadu 2007 20:46
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Kapsacon, PS/2 mys a IDE16 - trochu delsi text

>Mezi MZ-700 a MZ-800 jsou rozdily pomerne znacne, ale pouze v grafice a
diky ni i v mapovani pameti - zbytek by mel byt stejny, jenom si nejsem
zcela jisty zda ma MZ-700 vyvedenou sbernici na 50-ti pinovem konektoru
protoze vim, ze originalni karty pro MZ radu mely primy konektor o par
kontaktu uzsi. V MZ-800 ta samozrejmne nevadilo....
>Jinak jsem zaslechl neco o CP/M na MZ-700... Netvrdim ze je to nemozne,
ale o zadne implementaci dosud nevim a ani netusim, jak prinosna by byla v
textovem rezimu 40x25.

MZ-700 má konektor 50 pin.
Jinak
1) kazeta suxx :o)
2) proč pro IDE/cokoliv psát vlastní systém, když CP/M existuje a je na něj dost 
jiných programů
3) MZ-700 je na CP/M jako dělaný, mám dojem, že pro něj i existovalo, a znovu portnout 
by to mělo jít, 40 znaků se snad přežije (Sord měl taky v CP/M 40 znaků...)

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 20. listopadu 2007 11:22
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Dotaz - hromadna objednavka XC9572XL

Zdravicko vsichni,

takze univerzalni desky uz dorazily. Chystam se objednat u TME.CZ hradlova pole 
XC9572XL10TQG10 - bez dph a postovneho jsou za cca 148Kc. Chcete se nekdo pridat k 
objednavce (osobni predani v Praze - jinak postovne navrch s platbou predem) ? Nebo je 
mozno doojbednat i jine veci podle potreby.

Zatim budu brat 4 kusy - ale od 10ks je cena opet vyhodnejsi a lepsi.

Vasek

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 20. listopadu 2007 8:36
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Kde sehnat WD2791 nebo SAB2791 ?

Diky za tip, zkusil jsem mu napsat.

Vasek

> Dobry vecer
> 
> Ja bych zkusil www.denkl.cz. Pred par mesici jsem tam sehnal WD2797. Skoda ze v
> soucasne dome na webu nemaji zadny cenik, ale
> tenkrat tam byl takovy jako jsem videl i na v polskych strankach (nejaka firma z
> Krakova) a bylo tam snad uplne vse co se kdy
> vyrabelo (jen cisla, zadny poradny popis). Jinak jsem to od nich dostal obratem
> cca do 10 dnu.
> 
> S pozdravem
> 
> Suk
> 
> 
> >
> > Zdravicko,
> >
> > nevite, kde by se daly sehnat radice FDC viz subjekt ?
> >
> > Diky,
> > Vasek
> >

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Radek Suk (sharpemu@pandora.cz) [suk@softex.cz]
Odesláno: 19. listopadu 2007 21:31
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Kde sehnat WD2791 nebo SAB2791 ?

Dobry vecer

Ja bych zkusil www.denkl.cz. Pred par mesici jsem tam sehnal WD2797. Skoda ze v 
soucasne dome na webu nemaji zadny cenik, ale
tenkrat tam byl takovy jako jsem videl i na v polskych strankach (nejaka firma z 
Krakova) a bylo tam snad uplne vse co se kdy
vyrabelo (jen cisla, zadny poradny popis). Jinak jsem to od nich dostal obratem cca do 
10 dnu.

S pozdravem

Suk

----- Original Message ----- 
From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, November 19, 2007 7:25 PM
Subject: Kde sehnat WD2791 nebo SAB2791 ?

>
> Zdravicko,
>
> nevite, kde by se daly sehnat radice FDC viz subjekt ?
>
> Diky,
> Vasek
>
> ---
> Nejlepsi financni produkty roku najdete na
> http://ZlataKoruna.idnes.cz/
>

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 19. listopadu 2007 21:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Jeste k FDC radicum

Zacal jsem se tak nejak kopat v radicich FDC. Byl bych moc rad, kdyby mi nekdo do 
problematiky pomohl zavest trochu vice svetla.

Ze Zdenkovych stranek jsem prostudoval dokumentaci k vyrobe FDC radice Horava. Je tam 
i vypis EPROM, ktera preklada commandy.

Podle vypisu pro cokoli jineho dela pouhou inverzi. Zamerme se tedy na CMD registr. 
Paklize si rekneme, ze obsah EEPROM je spravne, zjistime nasledujici rozdily:
adresa: 9 = b
adresa: d = f
adresa: 19 = 1b
adresa: 1d = 1f
adresa: 39 = 3b
adresa: 3d = 3f
adresa: 40 = 42
adresa: 41 = 43
adresa: 44 = 46
adresa: 45 = 47
adresa: 48 = 42
adresa: 49 = 43
adresa: 4a = 42
adresa: 4b = 43
adresa: 4c = 46
adresa: 4d = 47
adresa: 4e = 46
adresa: 4f = 47
adresa: 50 = 52
adresa: 51 = 53
adresa: 54 = 56
adresa: 55 = 57
adresa: 58 = 52
adresa: 59 = 53
adresa: 5a = 52
adresa: 5b = 53
adresa: 5c = 56
adresa: 5d = 57
adresa: 5e = 56
adresa: 5f = 57
adresa: 61 = 63
adresa: 65 = 67
adresa: 69 = 63
adresa: 6b = 63
adresa: 6d = 67
adresa: 6f = 67
adresa: 71 = 73
adresa: 75 = 77
adresa: 79 = 73
adresa: 7b = 73
adresa: 7d = 77
adresa: 7f = 77

Z toho plyne, ze se meni hlavne 4 spodni bity. Ve vetsine pripadu se nastavi it R1 - 
"Stepping Motor Rate". Toto nastavovani je vsak velmi nesystematicke. Napr. RATE 00 se 
nechava, ale 01 se zvysuje. A to jen nekde.
Dalsi zmeny jsou:
- pro nektere step-out se nastavi "unload head at the beginning" a opet stepping rate
- pro nektere step-in se nastavi "unload head on the beginning" a opet stepping rate

Ale proc ne pro vsechny ?

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:vaclavpe@seznam.cz
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Proc je to takhle nutne udelat ? Petre Zydku - ty u Tveho superjednoducheho zapojeni 
nepouzivas zadny preklad povelu - nebo se pletu ?

Tohle by mne vazne silne zajimalo. Netusite, kdo by to mohl vedet ? Jano Kostial ? 
Nebo je tu nejaky dalsi konstrukter FDC (Horava/Havlicek/Dlouhy) ? Napr. radic 
Havlicek s obvodem WD2793 EEPROM nepouziva. Ale mezi temi obvody nejsou rozdily v 
techle povelech, nybrz az v ReadSector/WriteSector - kdy jsou zmeny v pozicich 
SideCompare, SectorLength a UpdateSSO bitu...

Nebo jsem nekde udelal chybu v mych uvahach ?

Vasek

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 19. listopadu 2007 19:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Kde sehnat WD2791 nebo SAB2791 ?

Zdravicko,

nevite, kde by se daly sehnat radice FDC viz subjekt ?

Diky,
Vasek

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 19. listopadu 2007 9:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Kapsacon, PS/2 mys a IDE16 - trochu delsi text

Mezi MZ-700 a MZ-800 jsou rozdily pomerne znacne, ale pouze v grafice a diky 
ni i v mapovani pameti - zbytek by mel byt stejny, jenom si nejsem zcela 
jisty zda ma MZ-700 vyvedenou sbernici na 50-ti pinovem konektoru protoze 
vim, ze originalni karty pro MZ radu mely primy konektor o par kontaktu 
uzsi. V MZ-800 ta samozrejmne nevadilo....
Jinak jsem zaslechl neco o CP/M na MZ-700... Netvrdim ze je to nemozne, ale 
o zadne implementaci dosud nevim a ani netusim, jak prinosna by byla v 
textovem rezimu 40x25.

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, November 19, 2007 8:57 AM
Subject: Re: Kapsacon, PS/2 mys a IDE16 - trochu delsi text

>
>> ------------ Původní zpráva ------------
>> Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz)
>>
>> Vzhledem k tomu, že chci časem rozjet CF kartu na MZ-700 a povrtat se 
>> kvůli tomu
>> v CP/M, určitě by mne zdrojáky NIPOSu zajímaly (přeci jen obsluha 
>> periferií je
>> mi bližší než jejich stavba), i kdyby z toho nakonec třeba nic nevzešlo, 
>> pokud
>> na tom bude někdo dělat, přidám se k němu.
>>          J.D.
>
> Tak u mne je to ponekud obracene, ja tu periferii spise postavim...
>
> Je nejaky zasadni rozdil mezi porty (fyzicky) MZ700 a MZ800 ? Tzn. Je na 
> MZ700 podobne vyvedena sbernice Z80 jako na MZ800 nebo to tam je jinak ?
>
> Myslim, ze bychom spolecnymi silami mohli neco dat dohromady...
>
> VP
>
>
> ---
> Nejlepsi financni produkty roku najdete na
> http://ZlataKoruna.idnes.cz/ 

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 19. listopadu 2007 8:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Kapsacon, PS/2 mys a IDE16 - trochu delsi text

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) 
> 
> Vzhledem k tomu, že chci časem rozjet CF kartu na MZ-700 a povrtat se kvůli tomu
> v CP/M, určitě by mne zdrojáky NIPOSu zajímaly (přeci jen obsluha periferií je
> mi bližší než jejich stavba), i kdyby z toho nakonec třeba nic nevzešlo, pokud
> na tom bude někdo dělat, přidám se k němu.
>          J.D.

Tak u mne je to ponekud obracene, ja tu periferii spise postavim...

Je nejaky zasadni rozdil mezi porty (fyzicky) MZ700 a MZ800 ? Tzn. Je na MZ700 podobne 
vyvedena sbernice Z80 jako na MZ800 nebo to tam je jinak ?

Myslim, ze bychom spolecnymi silami mohli neco dat dohromady...

VP

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 18. listopadu 2007 21:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Problem s Memextem

Ahoj michale
V patek jsem pustil tvuj test na jeden z MemExtu a do nedelniho vecera cca 48 hodin 
nic - jelo to porad. Tak ti nevim.

David
---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 18. listopadu 2007 19:57
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Kapsacon, PS/2 mys a IDE16 - trochu delsi text

=====================================
Bezna verze ovladace K-MOUSE:

;XECUTE MOUSE
;TAKE COORDINATES FROM CURPOS==COORD
MOUSE  LD HL,(COORD)
       LD BC,#FBDF
       LD DE,(OLDCO)
       IN A,(C)
       LD (OLDCO),A
       SUB E
       JR Z,NM_X
       JP P,MX_PL
       ADD A,L
       JR C,ZER_X
       XOR A
ZER_X  LD L,A
       JR NM_X
MX_PL  ADD A,L
       JR C,BEX_Z
       CP #FD ;MAXIMUM X
       JR C,BEX_B
BEX_Z  LD A,#FD ;MAXIMUM X
BEX_B  LD L,A
NM_X   LD B,#FF
       IN A,(C)
       LD (OLDCO+1),A
       SUB D
       JR Z,NM_Y
       NEG
       JP P,MY_PL
       ADD A,H
       JR C,ZER_Y
       XOR A
ZER_Y  LD H,A
       JR NM_Y
MY_PL  ADD A,H
       JR C,BEY_Z
       CP #BE ;MAXIMUM Y
       JR C,BEY_B
BEY_Z  LD A,#BE ;MAXIMUM Y
BEY_B  LD H,A
NM_Y   LD A,H
       CP #FF
       JR C,BIGY
       LD H,#FF
BIGY   CP #02 ;MINIMUM Y
       JR NC,SMALY
       LD H,#02 ;MINIMUM Y
SMALY  LD A,L
       CP #FF
       JR C,DIRY
       LD L,#FF
DIRY   CP #02 ;MINIMUM X
       JR NC,DIMENS
       LD L,#02 ;MINIMUM X
DIMENS LD (COORD),HL
       LD BC,#FADF
       LD HL,CONTRB

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:velesoft@seznam.cz
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       IN A,(C)
       CPL
       AND 7
       RLCA
       RLCA
       RLCA
       RLCA
       OR (HL)
       LD (HL),A
       RET
;sem se ukladaji souradnice pro osu XaY
COORD  DEFB 0,0
OLDCO  DEFB 0,0;WORKING

Dalsi verze ovladacu jsou na
http://velesoft.speccy.cz/kmouse/km-doc/kempston_mouse_turbo_interface/km-t_
2006/kempston_mouse_turbo-2006.pdf od strany 14. Nekde mam dokonce i
ovladac, ktery umi soucasne emulovat joystick.

VELESOFT

----- Original Message -----
From: "+GAMA" <sharpemu@pandora.czcomputer.research@centrum.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Sunday, November 18, 2007 5:11 PM
Subject: Re: Kapsacon, PS/2 mys a IDE16 - trochu delsi text

>
> >vykreslit a o nic jineho se uzivatel nestara). U ovladace se ha nastavit
> >jeste i minimalni a maximalni hranice os X a Y (okno ve kterem se bude
> >kurzor pohybovat). Ovladac si hlida aby sipka tyto hranice neprekrocila.
> >Velikost ovladace byva tusim od 90 do 200 bajtu, ale da se napsat i
> kratsi
> >nebo delsi. Vsechny zdrojaky mam na webu v PDF dokumentaci.
>
> Když jsem potřeboval narvat obsluhu myši místo kempstonu do utilit pro
Desktop, využil jsem toho, že má ZX obrazovka na šířku těch 256 bodů, takže
osa X zůstala nezměněna a rovnou se použila pro kurzor. Na výšku má
obrazovka 192 bodů, což jsou 3/4 z 256, takže jsem hodnotu z myší osy Y
prostě vynásobil 3/4 a vznikla Y souřadnice pro kurzor. To bylo cca 18
bajtů. Myš má pak sice v Y ose trochu jinou rychlost, není to ale poznat.
> Takže není potřeba držet staré souřednice, porovnávat s novými, hlídat
přetečení - to jen na vysvětlenou, jak se dosáhlo těch 20 bajtů délky.
> Velesoft vymyslel totéž, zcela nezávisle.
> Na SHARPu by to znamenalo vzhledem k rozlišení >256 jezdit s myší nejspíše
ob bod, což nevadí, pokud není opravdu potřeba bodová přesnost (například v
případě grafických editorů potřeba je, ale tam se předpokládá, že se delší
ovladač vejde), naopak je pak myš trochu rychlejší.
> Vzhledem k tomu, že chci časem rozjet CF kartu na MZ-700 a povrtat se
kvůli tomu v CP/M, určitě by mne zdrojáky NIPOSu zajímaly (přeci jen obsluha
periferií je mi bližší než jejich stavba), i kdyby z toho nakonec třeba nic
nevzešlo, pokud na tom bude někdo dělat, přidám se k němu.
>          J.D.
>
>
> ---
> Nejlepsi financni produkty roku najdete na
> http://ZlataKoruna.idnes.cz/

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 18. listopadu 2007 17:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Kapsacon, PS/2 mys a IDE16 - trochu delsi text

>vykreslit a o nic jineho se uzivatel nestara). U ovladace se ha nastavit
>jeste i minimalni a maximalni hranice os X a Y (okno ve kterem se bude
>kurzor pohybovat). Ovladac si hlida aby sipka tyto hranice neprekrocila.
>Velikost ovladace byva tusim od 90 do 200 bajtu, ale da se napsat i
kratsi
>nebo delsi. Vsechny zdrojaky mam na webu v PDF dokumentaci.

Když jsem potřeboval narvat obsluhu myši místo kempstonu do utilit pro Desktop, využil 
jsem toho, že má ZX obrazovka na šířku těch 256 bodů, takže osa X zůstala nezměněna a 
rovnou se použila pro kurzor. Na výšku má obrazovka 192 bodů, což jsou 3/4 z 256, 
takže jsem hodnotu z myší osy Y prostě vynásobil 3/4 a vznikla Y souřadnice pro 
kurzor. To bylo cca 18 bajtů. Myš má pak sice v Y ose trochu jinou rychlost, není to 
ale poznat.
Takže není potřeba držet staré souřednice, porovnávat s novými, hlídat přetečení - to 
jen na vysvětlenou, jak se dosáhlo těch 20 bajtů délky.
Velesoft vymyslel totéž, zcela nezávisle.
Na SHARPu by to znamenalo vzhledem k rozlišení >256 jezdit s myší nejspíše ob bod, což 
nevadí, pokud není opravdu potřeba bodová přesnost (například v případě grafických 
editorů potřeba je, ale tam se předpokládá, že se delší ovladač vejde), naopak je pak 
myš trochu rychlejší.
Vzhledem k tomu, že chci časem rozjet CF kartu na MZ-700 a povrtat se kvůli tomu v 
CP/M, určitě by mne zdrojáky NIPOSu zajímaly (přeci jen obsluha periferií je mi bližší 
než jejich stavba), i kdyby z toho nakonec třeba nic nevzešlo, pokud na tom bude někdo 
dělat, přidám se k němu.
         J.D.

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 17. listopadu 2007 23:01
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Kapsacon, PS/2 mys a IDE16 - trochu delsi text

----- Original Message -----
From: "Vaclav Peroutka" <sharpemu@pandora.czvaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Saturday, November 17, 2007 10:06 PM
Subject: Kapsacon, PS/2 mys a IDE16 - trochu delsi text

>
> Ahoj vsichni (paklize tady jeste nekdo je),
>
> predem se omlouvam za delku textu, ale mam toho na srdci (krome selestu)
trochu vice.
>
> Sesli jsme se s Pavlem Zelezem na Kapsaconu, byli jsme sice v mensine
proti Spektristum (taky, jak jinak), ale zaznamenali jsme par postrehu.
>
> Bavil jsem se s Cygnusem a Gamou o Kempston mysi. Jde o to, ze klasicka
Atari mys (kterou Sharp s jemnymi upravami pouziva) se musi kontrolovat
hodne casto. Coz je dobre u jednoduchych aplikaci, kde se moc nemaluje, ale
u her, ktere jsou aspon trochu hybavejsi, tento zpusob neni prilis
pouzitelny. Takze padl navrh udelat port Kempston mysi pro Sharpa - rutiny
na to v podstate jsou hotove a pry zabiraji velmi malo kodu (snad okolo
20B). Mnoho hezkych her pro ZX Spectrum predelanych z Joysticku pro K-Mouse
od Velesofta je tady: http://velesoft.speccy.cz/kmsoft.htm
>
K-MOUSE ( http://velesoft.speccy.cz/kmturbo-cz.htm ) je sice interface pro
ZX, ale neni problem ho pripojit k jakemukoli jinemu pocitaci se Z80CPU.
Pouziva porty #FADF,#FBDF a #FFDF pro cteni stavu tlacitek(az 4)+kolecka a
os X a Y. Porty #xxDF jsou u Sharpa neobsazene, takze interface lze pripojit
beze zmen. Interface vraci absolitni hodnoty os X a Y v rozmezi
0-255(jednoduchy 8 bit citac) bez omezeni hranice, takze hodnora 255 pretece
dale na 0 a pokracuje dal... Ovladac pro mys se stara jen o to, aby prevedl
absolutni hodnoty na relativni, tedy jen vypocitava velikost odchylek s
pohybu od posledniho cteni stavu mysi a dal z odchylek vypocita presnou
pozici kam ukazuje kurzor(proste vrati souradnice X a Y kam je treba sipku
vykreslit a o nic jineho se uzivatel nestara). U ovladace se ha nastavit
jeste i minimalni a maximalni hranice os X a Y (okno ve kterem se bude
kurzor pohybovat). Ovladac si hlida aby sipka tyto hranice neprekrocila.
Velikost ovladace byva tusim od 90 do 200 bajtu, ale da se napsat i kratsi
nebo delsi. Vsechny zdrojaky mam na webu v PDF dokumentaci. Bez jakychkoli
uprav jde spektracky mouse driver pouzit i u sharpa. Port tlacitek vraci na
bitech D0-D3 stav az ctyr tlacitek mysi a na D4-D7 4bitovy citac pozice
kolecka mysi.

> Pokud nekdo nezna princip, jde o to, ze Kempston mouse posila, o kolik se
ma mys posunout. - vlastne stejne jako v PS2 protokolu je posilan prirustek
ci ubytek aktualni pozice od posledniho vysilani dat.
>
Ne, K-MOUSE interface vraci jen absolutni souradnice, o prevod na relativni
(odchylka v pohybu) a vse ostatni se stara jednoduchy ovladac.

VELESOFT

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
No virus found in this incoming message.
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 17. listopadu 2007 22:06
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Kapsacon, PS/2 mys a IDE16 - trochu delsi text

Ahoj vsichni (paklize tady jeste nekdo je),

predem se omlouvam za delku textu, ale mam toho na srdci (krome selestu) trochu vice.

Sesli jsme se s Pavlem Zelezem na Kapsaconu, byli jsme sice v mensine proti 
Spektristum (taky, jak jinak), ale zaznamenali jsme par postrehu.

Bavil jsem se s Cygnusem a Gamou o Kempston mysi. Jde o to, ze klasicka Atari mys 
(kterou Sharp s jemnymi upravami pouziva) se musi kontrolovat hodne casto. Coz je 
dobre u jednoduchych aplikaci, kde se moc nemaluje, ale u her, ktere jsou aspon trochu 
hybavejsi, tento zpusob neni prilis pouzitelny. Takze padl navrh udelat port Kempston 
mysi pro Sharpa - rutiny na to v podstate jsou hotove a pry zabiraji velmi malo kodu 
(snad okolo 20B). Mnoho hezkych her pro ZX Spectrum predelanych z Joysticku pro K-
Mouse od Velesofta je tady: http://velesoft.speccy.cz/kmsoft.htm

Pokud nekdo nezna princip, jde o to, ze Kempston mouse posila, o kolik se ma mys 
posunout. - vlastne stejne jako v PS2 protokolu je posilan prirustek ci ubytek 
aktualni pozice od posledniho vysilani dat.

A otazka zni, ma-li to smysl. Tezko si budeme nalhavat, ze Sharp komunita se rozrusta. 
Opak je smutnou pravdou. Tezko rict, jestli si nekdo zahraje nejakou hru - ale napr. 
uprava Flappy pro mys by byla frajerina :-)

K tehle diskusi jsme se dostali diky tomu, ze jsem se pustil do konvertoru PS2 -> 
Atari/Sharp mys. A ten mi, jak je to dobrym zvykem, na prvni pokus nefungoval. Interni 
pull-upy v PIC16f630 totiz vytahnou porty maximalne na 1.5V z 5V moznych. Takze jak 
jsem doufal, ze nebudou nutne externi pull-up odpory - tak nutne jsou. (dalsim 
problemem bylo napajeni PS/2 mysi z RESET pinu misto z Ucc... :-)

Nyni mi mys blika diodama pri stisku tlacitek - bohuzel na Sharpovi jsem to 
nevyzkousel, protoze jej tady nemam. Takze to bude dalsi krok testu.

A ted dotaz - mel by nekdo zajem o konvertor PS/2 -> Sharp mys ? Bud ve forme 
stavebnice, nebo hotovy modul ?

Pavel vytahl svuj harddisk s polovicnim IDE - takze jsme dosli k tomu, kolik prace by 
zabralo IDE16. Pred chvili jsem se pohrabal ve starych prispevcich v konferenci - a 
opet jsem ziskal par napadu od kolegu Sinclairistu. Dospel jsem k tomu, ze Petr Zidek 
udelal nekolik verzi s vicemene klasickymi 74xx obvody, pak Zdenek zacal implementaci 
do Xilinxe. V jakem stavu je to po hardwarove strance ? Momentalne pouzitelne by asi 
bylo zapojeni s 74HCT652 (ktere jsou v GME po 70Kc za kus), zapojeni DivIDE nebo MBIDE 
ktere obsahuje levnejsi 74HCT245/74HCT373 - v obou pripadech s GALem nebo EEPROMkou - 
a konecne nejmodernejsi zapojeni v Xilinxu - a to bud 9536-44 (v GMe za 60) + dekoder 
adres, nebo ev. neco vetsiho (napr. XC9572XL10TQG10 v TME.cz za hezkych 147Kc za 3 
kousky). Otazkou je (Zdenku), je-li CPLD schopno mit INOUT porty - neboli obousmerne. 
To jsem zatim nezkousel.

A druha vec, jak je to s podporou v programech ? Pokud je mi znamo, Marek bohuzel tu 
implementaci v NIPOSu nedokoncil. Ale posledni zdrojaky NIPOSu jsou dostupne. Pokud by 
byl problem s pameti, navrhuji vyhodit neco velmi malo pouzivane. A jak by to bylo s 
podporou v jinych programech ? Minimalne nejaky BASIC pro HD by byla hezka vec.

Takze prosim, projevte se nekdo, kdo si hral s IDE16 nebo to alespon mel v planu...

Vasek

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 16. listopadu 2007 9:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Ramdisky - jak to vlastne je ?

Ahoj Pavle,

Dival jsem se do disassemblovaneho vypisu z MZ1R12, ale FB tam najit nemuzu... 
Predpokladam, ze to je jen preklep, protoze u ostatnich konfiguraci jsou pouzity 3 
porty a v tomto jedinem pripade 4. Takze pod obrazkem ma asi byt F8-FA.

O tech E8 az EF nikdo nevi ? Takhle strankoval PEZIK RAMdisk, nebo se pletu ?Takze to 
zrejme musi byt s nejake SHARP hardwarem aspon trochu kompatibilni...

Na Kapsaconu se muzeme sejit, ja se tam zajdu podivat predpokladam v sobotu kolem 11h.

Kdyby neco, mobil na mne je 604 798 870.

Vasek

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Pavel Zelezo <zelezo@seznam.cz>
> Předmět: Re:Ramdisky - jak to vlastne je ?
> Datum: 15.11.2007 23:26:55
> ----------------------------------------
> Ahoj Vašku, 
> 
> tak tenhle přispěvek jsem včera  přehlédl , ale moc se mi to líbí :) a jsem
> pro.
> 
> BTW, nesjdeme se na KapsaConu ?
> Nějak jsem si to popletl a myslel jsem, že už byl.
> 
> ahoj Pavel
> 
> PS:
> o portech jsem našel jedinou zmínku a to tuto:
> 
> http://www.sharpmz.org/mz-700/mz1r12.htm
> je tam zmíněna adresace portu $FB
> 
> Zkus ještě Zdeňka Adlera. Mám pocit, že ten ví o HW Sharpa úplně všechno :)
> > ----------------------------------------
> > 
> > Zdravicko,
> > 
> > nasel jsem par prispevku ohledne RAMdisku z roku 2004 a mam par dotazu, ktere
> > zkusim tak nejak sesumirovat:
> > 
> > 1. Podle stranek scav.ic.cz se pouzivaji na SRAM/ROM nasledujici porty:
> >    - 0xE8 - 0xEF - s touto funkci:
> >       - out(E8) - ???
> >       - out(E9) - stranka pro 64kB
> >       - out(EA) / in(EA) - zapis/cteni bajtu a increment
> >       - out(EB) - nastaveni spodnich 16 bitu adresy
> >       - out(EC) -  ???
> >       - out(ED) -  ???
> >       - out(EE) -  ???
> >       - out(EF) -  ???
> >    - 0xF8 - 0xFB
> >      - in(F8) -  nulovani ROM/SRAM adresy
> >      - in(F9) -  cteni bajtu a increment
> >      - out(FA) -  zapis bajtu do SRAM (nikoli do ROM) a increment
> >      - out(FB) -  ???

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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> > 
> > ->  k cemu slouzi ty ostatni adresy ?
> > 
> 
> 
> 

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 14. listopadu 2007 17:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Ramdisky - jak to vlastne je ?

Přílohy: mz800rd.png

mz800rd.png (12 
kB)

Zdravicko,

nasel jsem par prispevku ohledne RAMdisku z roku 2004 a mam par dotazu, ktere zkusim 
tak nejak sesumirovat:

1. Podle stranek scav.ic.cz se pouzivaji na SRAM/ROM nasledujici porty:
   - 0xE8 - 0xEF - s touto funkci:
      - out(E8) - ???
      - out(E9) - stranka pro 64kB
      - out(EA) / in(EA) - zapis/cteni bajtu a increment
      - out(EB) - nastaveni spodnich 16 bitu adresy
      - out(EC) -  ???
      - out(ED) -  ???
      - out(EE) -  ???
      - out(EF) -  ???
   - 0xF8 - 0xFB
     - in(F8) -  nulovani ROM/SRAM adresy
     - in(F9) -  cteni bajtu a increment
     - out(FA) -  zapis bajtu do SRAM (nikoli do ROM) a increment
     - out(FB) -  ???

->  k cemu slouzi ty ostatni adresy ?

2. Jak do toho vseho zapada RAMDisk PEZIK ?

Jde mi totiz o nasledujici vec. Vzhledem k tomu, ze uz jsou hotove ty univerzalni 
desky pro Sharpa (kdo si je objednal, muzete se brzy tesit), chci jako prvni krok 
osadit jednu desku pokusne Xilinxem, 628512 a 29F010. 

V 29F010 bude maly bootovaci programek (viz obrazek), ktery bude umoznovat jednak 
spousteni programu z FLASHe a taky mazani FLASHe (krome 1. sektoru s bootloaderem) a 
pridavani programu. 

628512 bude klasicky RAMdisk. Mel by fungoval v CP/M ev. dalsich programech (paklize 
existuji).

A ted - 628512 bude podporovat 0xE9-0xEB - tzn. klasicky SRAM disk - mam pravdu ?
Cteni bootloaderu z FLASHE bude na portech 0xF8-0xF9 - jen doufam, ze se pouzivaji pri 
startu Sharpa jako prvni.

Programovani a ostatni operace s FLASH budou na jinych portech - rekneme 0x55, 0x56, 
0x57.

Ma nekdo neco zasadniho proti teto koncepci ? Co si o tom kdo mysli ?

Vasek

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 14. listopadu 2007 10:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Problem s Memextem

A ja bych k tomu jen dodal - chce to logicky analyzator. Pripada mi, ze tam je hazard 
v casovani /CS - ale to je jen odhad "na dalku"...

Vypada to totiz, ze je rozdil v casovani "instruction fetch" cyklu a klasickeho cteni 
dat. A kdyz to bere instrukce, tak to vypada, ze problemy nejsou. Pouze pri presypani 
dat...

Vasek

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 14. listopadu 2007 9:57
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Problem s Memextem

Ahoj Davide,

tvuj testovaci program uz jsem take zkousel - mam pocit, ze se v nem 
chyba projevi o neco pozdeji, ale kazdopadne i s nim jsem detekoval na 
deskach problemy.
Muj test program byl puvodne napsany trochu kostrbate a delal jsem v nem 
"ld a,(hl)" jak pri testu obsahu, tak i jeste jednou pri vypisu 
chyboveho hlaseni a nekolikrat se mi stalo, ze v chybovem hlaseni byla 
pri tom druhem nacteni uz spravna hodnota .
Vcera jsem delal test jen na jedine strance: pres ldir jsem do cele 
stranky zapsal hodnotu, pak jsem ji zkontroloval, inkrementoval jsem 
hodnotu pro zapis, a znovu ldir... Opet to trvalo o neco dele, nez 
komplexni test nad nekolika strankama, ale nakonec se chyba cca za 2 
hodiny projevila.
S Vaskem Peroutkou jsme se jeste vcera bavili o tom, jestli nahodou 
SRAM, ktere jsi pouzil ve svych prototypech nejsou o neco pomalejsi, nez 
ty, ktere tam mam ja. Z fotky tveho memextu jde poznat pouze to, ze tam 
mas urcite pameti od jineho vyrobce, ale nerozeznam typ a parametry.

Jeste pro doplneni v hokus-pokus: vcera jsem meril uroven napeti na 
vystupu tech 7489 pri L a H stavu a nameril jsem cca 0.16V a 4.6V - tedy 
bez problemu.

Michal

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 13. listopadu 2007 20:12
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Problem s Memextem

Přílohy: TEST.LST

TEST.LST (3 kB)

Přidávám také svojí trošku do mlýna.
 
Protože jsem neměl moc času napsal jsem jednoduchý program (viz příloha) a testoval 
jsem oba kusy MemExt. Každý běžel cca 6 hodin a nebyla detekována žádná chyba. Možná 
mám v programu chybu nebo něco.
O víkendu to teda zkusím pustit na delší dobu.

David
---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: honza@unidataz.cz (sharpemu@pandora.cz) [honza@unidataz.cz]
Odesláno: 13. listopadu 2007 10:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Problem s Memextem

DD,

to vypadá na problém s časováním (zpožděním) nějakého zápisu. Po ohřevu 
desku se časy změní a deska se o "trochu" chová jinak a začne dělat 
chyby. Podíval bych se osciloskopem jaké je zpoždění vystavení adres a 
dat proti řídícím signálům (WR,CS,..). Možná bude potřeba některé 
signály zpozdit dalšími hradly.

S pozdravem
ing. Jan Chaloupek

Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Dobry den,
>
> omlouvam se vsem, ze tu z toho tak trochu delam konferenci o elektronice, nicmene 
tento problem konzultuji uz nejakou dobu s Davidem Luftnerem a shodli jsme se na tom, 
ze by asi bylo lepsi presunout se s tim do konference.
>
> Po oziveni vsech peti desek jsem si napsal program, ktery ve smycce postupne od 
adresy #3000 az #c000 pripojuje jednotlive stranky #10 az #7f z SRAM. Program vzdy do 
obsahu cele stranky zapise do kazdeho jejiho bajtu cislo teto stranky, pak si na 
stejnou adresu pripoji nasledujici stranku a pokracuje az do stranky #7f. Jakmile 
zapise obsah posledni stranky, tak je zacne postupne opet pripojovat od zacatku a 
kontroluje zda souhlasi jejich obsah. Jakmile skonci, tak se vse opakuje na adrese o #
1000 vyssi a pak znovu dokola.
>
> Casem se v tomto testu ukazalo, ze se vsechny desky chovaji nestabilne a po ruzne 
dlouhe dobe provozu se treba nekolik bajt zapsalo do uplne jine stranky, nez do te, 
ktera byla prave pripojena.
>
> Chyby se objevuji celkem nevyzpytatelne - treba deska, ktera 6 hodin bezi v testu 
bez chyby mi pak zkolabuje 3 minuty po restartu Sharpa.
>
> Hokus-pokus: zkusil jsem obratit konektor, kterym je MemExt pripojen do MZ ROM 
patice, zvednul jsem hodnoty kondenzatoru na 100nF a 100uF, zkusil jsem vymenit obvody 
7489 za jine, ktere jsem objednal z uplne jineho obchodu (ty puvodni vypadaly jako 
druha jakost), stejne tak jsem priobednal i pameti SRAM* z ruznych zdroju. U dvou 
desek jsem zkusi vymenit invertor 74LS04 za 74LS14. Take jsem u vsech desek nekolikrat 
poradne prohral z obou stran vsechny pajene spoje a protoze pri ozivovani desek byly i 
priblemy s nekolika spatne prokovenyma dirama a v jednom pripade i se zkratem na 
spoji, tak jsem vcera zkusil u jedne desky poctive propajet vsechny prokovene diry 
cinem - z vysledne piplacky jsem mel radost asi jen do 10 minut po spusteni testu :(
>
> * Pameti SRAM 628512 jsem objednal ze 3 ruznych zdroju a vzdy mi poslali nejakou 
nahradu od BSI, konkretne typ BS62LV4006PCP55, coz je trochu neco jineho, nez ty, 
ktere do sveho prototypu osadil David, nicmene vsude mi tvrdili, ze ty pameti jsou 
identicke.
>
> Vzhledem k typu chyby a ke zpusobu testovani se sice neda s jistotou tvrdit, ze 
dokud test zadnou chybu neobjevil, tak ani k zadne nedoslo, nicmene jsem nabyl techto 
subjektivnich dojmu:
>
> - jedna deska je na tom zrejme o trochu lepe, nez ostatni (jeden jeji test jem 
ukoncil po 18 hodinach bez jedine chyby, jinak ruzne testy koncily behem 2 minut az 3 
hodin)
>
> - kombinace nekterych SRAM s nekteryma deskama je mnohem vic chybova, nez jine
>
> Kazdopadne oboji mohou byt skutecne jen dojmy.

mailto:honza@unidataz.cz
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>
> V tuto chvili uz me toho moc nenapada, takze se ptam zda treba nekoho nenapadne v 
cem by jeste mohla bych chyba. 
> Pripadne pokud by mel nekdo zajem, tak mu rad poslu nekterou desku na testovani ...
>
> S pozdravem -
>                        Michal Hucik
>
> ---
> Nejlepsi financni produkty roku najdete na
> http://ZlataKoruna.idnes.cz/
>   

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 13. listopadu 2007 10:23
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Problem s Memextem

Dobry den,

omlouvam se vsem, ze tu z toho tak trochu delam konferenci o elektronice, nicmene 
tento problem konzultuji uz nejakou dobu s Davidem Luftnerem a shodli jsme se na tom, 
ze by asi bylo lepsi presunout se s tim do konference.

Po oziveni vsech peti desek jsem si napsal program, ktery ve smycce postupne od adresy 
#3000 az #c000 pripojuje jednotlive stranky #10 az #7f z SRAM. Program vzdy do obsahu 
cele stranky zapise do kazdeho jejiho bajtu cislo teto stranky, pak si na stejnou 
adresu pripoji nasledujici stranku a pokracuje az do stranky #7f. Jakmile zapise obsah 
posledni stranky, tak je zacne postupne opet pripojovat od zacatku a kontroluje zda 
souhlasi jejich obsah. Jakmile skonci, tak se vse opakuje na adrese o #1000 vyssi a 
pak znovu dokola.

Casem se v tomto testu ukazalo, ze se vsechny desky chovaji nestabilne a po ruzne 
dlouhe dobe provozu se treba nekolik bajt zapsalo do uplne jine stranky, nez do te, 
ktera byla prave pripojena.

Chyby se objevuji celkem nevyzpytatelne - treba deska, ktera 6 hodin bezi v testu bez 
chyby mi pak zkolabuje 3 minuty po restartu Sharpa.

Hokus-pokus: zkusil jsem obratit konektor, kterym je MemExt pripojen do MZ ROM patice, 
zvednul jsem hodnoty kondenzatoru na 100nF a 100uF, zkusil jsem vymenit obvody 7489 za 
jine, ktere jsem objednal z uplne jineho obchodu (ty puvodni vypadaly jako druha 
jakost), stejne tak jsem priobednal i pameti SRAM* z ruznych zdroju. U dvou desek jsem 
zkusi vymenit invertor 74LS04 za 74LS14. Take jsem u vsech desek nekolikrat poradne 
prohral z obou stran vsechny pajene spoje a protoze pri ozivovani desek byly i 
priblemy s nekolika spatne prokovenyma dirama a v jednom pripade i se zkratem na 
spoji, tak jsem vcera zkusil u jedne desky poctive propajet vsechny prokovene diry 
cinem - z vysledne piplacky jsem mel radost asi jen do 10 minut po spusteni testu :(

* Pameti SRAM 628512 jsem objednal ze 3 ruznych zdroju a vzdy mi poslali nejakou 
nahradu od BSI, konkretne typ BS62LV4006PCP55, coz je trochu neco jineho, nez ty, 
ktere do sveho prototypu osadil David, nicmene vsude mi tvrdili, ze ty pameti jsou 
identicke.

Vzhledem k typu chyby a ke zpusobu testovani se sice neda s jistotou tvrdit, ze dokud 
test zadnou chybu neobjevil, tak ani k zadne nedoslo, nicmene jsem nabyl techto 
subjektivnich dojmu:

- jedna deska je na tom zrejme o trochu lepe, nez ostatni (jeden jeji test jem ukoncil 
po 18 hodinach bez jedine chyby, jinak ruzne testy koncily behem 2 minut az 3 hodin)

- kombinace nekterych SRAM s nekteryma deskama je mnohem vic chybova, nez jine

Kazdopadne oboji mohou byt skutecne jen dojmy.

V tuto chvili uz me toho moc nenapada, takze se ptam zda treba nekoho nenapadne v cem 
by jeste mohla bych chyba. 
Pripadne pokud by mel nekdo zajem, tak mu rad poslu nekterou desku na testovani ...

S pozdravem -
                       Michal Hucik

---
Nejlepsi financni produkty roku najdete na
http://ZlataKoruna.idnes.cz/
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Brázda Pavel

Od: David Luftner (sharpemu@pandora.cz) [ix9@atlas.cz]
Odesláno: 25. října 2007 19:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: MemExt - uprava :)

Nezapomen ten disciplinovany programator musi v programu pamatovat i na udaje o 
strankach neaktivnich. Ale myslim ze tohle by mela byt starost OS nebo programatora 
OS. Samotny program by se o to nemel zajimat. Alespon takto to bylo v DOSu u 
spustitelnych souboru .com

Jinak na cteni obsahu mapovaci pameti ti staci na vystupy umistit LS245 a jeji vystupy 
pripojit na datovou sbernici na rozsirujim konektoru. Tohle jsem ale pri navrhu 
opustil jednak kvuli te LS245 pred rozsirujicim konektorem a jednak kvuli tem 
informacim o neaktivnich strankach.  

David
---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 25. října 2007 7:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MemExt - uprava :)

Ech ... tak tim padem je asi cteni te strankovaci pameti v ramci 
pametoveho modulu v podstate nemozne :(
Pak uz zbyva jedine takove reseni, ze by se pribastlila do nejake 
periferie na sbernici pamet na portu #e7, coz je ale takove trochu divne 
...
Kazdopadne dovedu si predstavit jake peklo muze nastat, kdyz bude cele 
strankovani zavisle pouze na discipline programatora :(

Michal

David Luftner (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> POZOR to nebude fungovat a muzes neco odpalit !!!!!!!
>
> datove vystupy (to znamena data co prectes) by musely byt pripojena az 
> za LS245 co oddeluje MB sharp od rozsirujiciho konektoru. Pokud to das 
> primo - pri instrukci IN se ti otevre jak LS245 tak tvuj vystup a 
> hadej co se muze stat.
>
> David
>
>
> ---
> Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ??KO 
> <http://ocko.idnes.cz/stream.asp>
>

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

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 25. října 2007 7:06
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MemExt - uprava :)

Onehda jsem delal takovou strucnou rozvahu - je tam jediny problem a to jsou ty pameti 
7489.

128bitu je totiz 128 makrobunek - jen na pamet. Takze nejmensi Xilinx by musel byt 
95144 - a otazkou je, jestli se tam ta zbyla logika vejde.

Tim jsem pravda skoncil a dal to neresil. VHDL kod by slozity nebyl, ale nejak mne to 
odradilo.

Vasek

> 
> Ahoj Michale,
> 
> elegantnější řešení = CPLD XILINX - do jednoho obvodu si namaluješ celou 
> spleť logiky, kterou si pak dle libosti můžeš přeprogramovat. Bez problému 
> jsem si tak kdysi udělal třeba 1MB ramdisk ze 3 obvodů - (XILINX + 2x SRAM 
> 512Kx8)..... Můj názor tedy zní, že použití TTL logiky je již dnes silně 
> nemoderní, ikdyž možná finančně únosnější...
> 
> Zdeněk
> 
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Wednesday, October 24, 2007 1:55 PM
> Subject: MemExt - uprava :)
> 
> 
> >
> >
> > Nenechalo to na sebe dlouho cekat :) Po te chvili co si tady hraju s 
> > pametovym modulem jsem dospel k zaveru, ze jeho dalsi pouziti je dost 
> > nesikovne bez moznosti cist strankovaci pamet - tedy pokud si programator 
> > v nejake alokacni tabulce nezapamatuje ktere stranky si kam namapoval, tak 
> > je totalne ztracen...
> > Uprava by mela byt predevsim levna a pokud mozno co nejvice kompaktni s 
> > tim, co uz se na desce modulu nachazi. Nejprve mne napadlo, ze by vlastne 
> > stacilo pouze pripajet dalsi 74LS138 a 2x MH7489 na hrbety svych kolegu, 
> > ale to byla mylna predstava, protoze ke spravne obsluze tech 4 bitovych 
> > pameti by byla potrebna jeste nejaka dalsi logika + odporove  pole :(
> > Prolistoval jsem katalog obvodu 74*, ale nenasel jsem tam zadneho vhodneho 
> > kandidata. Posledni reseni, ktere mne napadlo je ponechat na hrbete druhy 
> > 74LS138 pro dekodovani /RD signalu a do prostoru nad PROM konektorem (viz 
> > fotka modulu http://www.volny.cz/david.luftner/MemExt/mb.jpg ) pripajet 
> > desticku s jednim 74LS08 (4x AND s dvema vstupy)  + nejakou SMD SRAM, 
> > ktera bude pripojena k D0-D7 a k A12-13 z PROM konektoru ... A14-15 by se 
> > musely privest propojkou z nektere 7489. Stejne tak dekodovane /RD a /WR z 
> > obou 74LS138, ktere by byly pres 74LS08  pripojeny na /CS te SRAM ... 
> > Kapacitne nejmensi SRAM jakou jsem nasel ma ovsem 32k x 8 (za cca 44,-Kc).
> >
> > Je mi jasne, ze tento navrh je naprosto priserny bastl, ktery navic vyhani 
> > komara kanonem, proto se ptam, jestli nekoho nenapadne nejake elegantnejsi 
> > reseni. Pripadne zda by nekoho nenapadlo jak zbytek te SRAM nejak 
> > smysluplne vyuzit.
> >
> > S pozdravem - Michal Hucik
> > ---

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:vaclavpe@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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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
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 24. října 2007 13:05
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MemExt - uprava :)

Ahoj Michale,

elegantnější řešení = CPLD XILINX - do jednoho obvodu si namaluješ celou 
spleť logiky, kterou si pak dle libosti můžeš přeprogramovat. Bez problému 
jsem si tak kdysi udělal třeba 1MB ramdisk ze 3 obvodů - (XILINX + 2x SRAM 
512Kx8)..... Můj názor tedy zní, že použití TTL logiky je již dnes silně 
nemoderní, ikdyž možná finančně únosnější...

Zdeněk

----- Original Message ----- 
From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, October 24, 2007 1:55 PM
Subject: MemExt - uprava :)

>
>
> Nenechalo to na sebe dlouho cekat :) Po te chvili co si tady hraju s 
> pametovym modulem jsem dospel k zaveru, ze jeho dalsi pouziti je dost 
> nesikovne bez moznosti cist strankovaci pamet - tedy pokud si programator 
> v nejake alokacni tabulce nezapamatuje ktere stranky si kam namapoval, tak 
> je totalne ztracen...
> Uprava by mela byt predevsim levna a pokud mozno co nejvice kompaktni s 
> tim, co uz se na desce modulu nachazi. Nejprve mne napadlo, ze by vlastne 
> stacilo pouze pripajet dalsi 74LS138 a 2x MH7489 na hrbety svych kolegu, 
> ale to byla mylna predstava, protoze ke spravne obsluze tech 4 bitovych 
> pameti by byla potrebna jeste nejaka dalsi logika + odporove  pole :(
> Prolistoval jsem katalog obvodu 74*, ale nenasel jsem tam zadneho vhodneho 
> kandidata. Posledni reseni, ktere mne napadlo je ponechat na hrbete druhy 
> 74LS138 pro dekodovani /RD signalu a do prostoru nad PROM konektorem (viz 
> fotka modulu http://www.volny.cz/david.luftner/MemExt/mb.jpg ) pripajet 
> desticku s jednim 74LS08 (4x AND s dvema vstupy)  + nejakou SMD SRAM, 
> ktera bude pripojena k D0-D7 a k A12-13 z PROM konektoru ... A14-15 by se 
> musely privest propojkou z nektere 7489. Stejne tak dekodovane /RD a /WR z 
> obou 74LS138, ktere by byly pres 74LS08  pripojeny na /CS te SRAM ... 
> Kapacitne nejmensi SRAM jakou jsem nasel ma ovsem 32k x 8 (za cca 44,-Kc).
>
> Je mi jasne, ze tento navrh je naprosto priserny bastl, ktery navic vyhani 
> komara kanonem, proto se ptam, jestli nekoho nenapadne nejake elegantnejsi 
> reseni. Pripadne zda by nekoho nenapadlo jak zbytek te SRAM nejak 
> smysluplne vyuzit.
>
> S pozdravem - Michal Hucik
> ---
> 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
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 24. října 2007 12:56
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: MemExt - uprava :)

Nenechalo to na sebe dlouho cekat :) Po te chvili co si tady hraju s pametovym modulem 
jsem dospel k zaveru, ze jeho dalsi pouziti je dost nesikovne bez moznosti cist 
strankovaci pamet - tedy pokud si programator v nejake alokacni tabulce nezapamatuje 
ktere stranky si kam namapoval, tak je totalne ztracen...
Uprava by mela byt predevsim levna a pokud mozno co nejvice kompaktni s tim, co uz se 
na desce modulu nachazi. Nejprve mne napadlo, ze by vlastne stacilo pouze pripajet 
dalsi 74LS138 a 2x MH7489 na hrbety svych kolegu, ale to byla mylna predstava, protoze 
ke spravne obsluze tech 4 bitovych pameti by byla potrebna jeste nejaka dalsi logika + 
odporove  pole :( 
Prolistoval jsem katalog obvodu 74*, ale nenasel jsem tam zadneho vhodneho kandidata. 
Posledni reseni, ktere mne napadlo je ponechat na hrbete druhy 74LS138 pro dekodovani 
/RD signalu a do prostoru nad PROM konektorem (viz fotka modulu 
http://www.volny.cz/david.luftner/MemExt/mb.jpg ) pripajet desticku s jednim 74LS08 
(4x AND s dvema vstupy)  + nejakou SMD SRAM, ktera bude pripojena k D0-D7 a k A12-13 z 
PROM konektoru ... A14-15 by se musely privest propojkou z nektere 7489. Stejne tak 
dekodovane /RD a /WR z obou 74LS138, ktere by byly pres 74LS08  pripojeny na /CS te 
SRAM ... Kapacitne nejmensi SRAM jakou jsem nasel ma ovsem 32k x 8 (za cca 44,-Kc). 

Je mi jasne, ze tento navrh je naprosto priserny bastl, ktery navic vyhani komara 
kanonem, proto se ptam, jestli nekoho nenapadne nejake elegantnejsi reseni. Pripadne 
zda by nekoho nenapadlo jak zbytek te SRAM nejak smysluplne vyuzit.

S pozdravem - Michal Hucik
---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 24. října 2007 8:14
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Invex 2007

Mrzi me to, ale dnes se do Brna bohuzel nedostanu :( Nicmene moc rad
bych se s Vami vsemi v Brnenskem Sharp klubu sesel nekdy jindy.

S pozdravem -
    Michal Hucik

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

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 22. října 2007 16:01
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: MemExt - hotovo! :)

Dobry den,

hlasim hotovy a zprovozneny MemExt, coz je dukazem toho, ze jej podle Davidova navodu 
dokaze postavit i uplne jelito ;)
 
Jeste si ale musim napsat nejake testy, kterymi overim zda je skutecne na 100% 
funkcni. Pri ozivovani jsem narazil pouze na problem se spatne prokovenym spojem :( 
Nastesti se jednalo o IORQ, takze jsem to odhalil celkem rychle.

Presto, ze jsem si u firmy Semach objednal 3 kusy desky, tak mi jich za stejnou cenu 
dodali 5 - asi vedeli proc :) Jeden uz je zadany a 3 jsou volne, takze pokud mate 
nekdo zajem, tak vam muzu poslat cistou desku, pripadne se muzeme domluvi na tom, ze 
bych to osadil, zprovoznil a poslal hotovy kus.
(Deska ma bohuzel o malinko jiny rozmer, nez ta Davidova, takze v miste, kde je 
sloupek horniho krytu jsem musel upilovat cca 1mm. Pokud bude zajem, tak poslu fotku.)
Pokud o to nekdo bude stat, tak muzu nekde zverejnit schema flash programatoru, ktery 
jsem pouzil + kod, kterym jsem to naprogramoval. Jedna se v podstate o opis toho 
Davidova programu, ktery zverejnil v konferenci. Akorat jsem ho rozsiril o strankovani 
a programovaci sequence jsou upraveny pro AMD.

Romane: uz jsi se domluvil s Davidem a mas od nej ten jeho druhy kus? Rad bych 
rozpoutal debatu na tema: jak rozume vyuzit rozsireni pameti ;) 

Michal

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

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 21. října 2007 15:00
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MemExt - 1. faze :)

Pro strankovani te flashe a tim i zpristupneni celeho jejiho rozsahu 
stacilo pridat jen jednu LS273 ;)
viz. http://duna.ordoz.com/memext/flash_programator.txt
Ted uz se bavim bastlenim programu, ktery bude umet pri programovani 
strankovat. V podstate uz to mam skoro hotove :)

Uvazoval jsem uz i o takove verzi MemExt, ktera by nevyzadovala upravu v 
BIOSu a zaroven by vyzadovala minimalni zasah do zakladni desky. Zrejme 
by to slo tak, ze by se modul zasunul do patice Z80 - nicmene fyzicke 
odpojeni pameti se asi obejit neda... Napadlo me zablokovat na sbernici 
/MREQ, ale to by se asi nelibilo GéDéGéčku.

Michal

David Luftner (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> Ja jsem to puvodni zapojeni pouzival jako jakysi FLASH disk se 128kB 
> pameti AMD kdyz jsem ozivoval jina zapojeni. Muj FDC je ponekud 
> nekompatibilni a kazetak jsem zavrhl jiz davno.
>
> Schema jsem delal az pak podle pameti tak se omlouvam za tu chybku. 
> Hlavni nevyhodou je, ze se s timto zapojenim dostanes vzdy jen do 64 
> KB pameti. Mel jsem zapojeny jiny PGM jen dva IO 138 a 273 co umel 
> celou 512kB FLASH. Byl vpodstate to same jen trochu prehazene adresni 
> vodice a zrusena druha 138 a A0, A1 a A2 byly posledni adresni vodice 
> pro FLASH. Brany pak byly 10-17 data pro FLASH (jeden port pro kazdych 
> 64k) a 18-1F adresoval 273. Ale po zapojeni MemExt uz jsem to 
> nepotreboval.
>
> David
>
>
> ---
> Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize ??KO 
> <http://ocko.idnes.cz/stream.asp>
>

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

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 21. října 2007 8:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MemExt - 1. faze :)

Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> Tak jsem netusil, ze si vylamu zuby i na tak jednoduchem zapojeni :(

Peklo na zemi ma sve nove jmeno: expandovana sbernice na FDD radici Horava!
Ten bastard mi tam celou dobu posilal nesmysly diky kterym jsem z te 
pameti precetl vzdy jen #FF! :)

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

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 18. října 2007 14:42
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MemExt - 1. faze :)

Tak jsem netusil, ze si vylamu zuby i na tak jednoduchem zapojeni :(

Opravene schema je tady: http://duna.ordoz.com/memext/flashprg.txt

Protoze se mi s flashkou nejak nedarilo a chtel jsem vyloucit 
nekompaktibilitu v programovacich sequencich, tak jsem misto ni do 
patice zasunul sram 628512 (resp. BS62LV4006 - mely by byt stejne). Pro 
zapojeni pameti jsem musel ve schematu prehodit piny 3, 29 a 31, ktere 
maji jiny vyznam, nez u flash.

Napsal jsem si testovaci programek, ktery jsem v debugeru trasoval a po 
jednotlivych I/O operacich jsem si overoval stav na desce sondou:

;
;  zapiseme do sram na adresu #2205 hodnotu  #55
;
ld a,#22
out (#30),a   ; zapis horni byte adresy na port #30
ld bc,#0531  ; b=dolni byte adresy, c=datovy port
ld a,#55        ; nastav data
out (c),a        ;   a uloz do sram

; cteni
ld a,#22
out (#30),a   ; zapis horni byte adresy na port #30
ld bc,#0531  ; b=dolni byte adresy, c=datovy port
in a,(c)          ; precti obsah sram
ld (#8000),a  ;  uloz precteny byte na adresu #8000 v RAM

.... at zapisu co zapisu, tak vzdy prectu jen #ff ..

Vyzkousel jsem tedy tohle vsechno:

- sondou jsem si na LS273 overil, ze se mi spravne nastavuje horni cast 
adresy - OK

- aby nebylo svabum na desce smutno, tak jsem k nim pridal 1mF a 100nF 
kondenzatory

- pridal jsem si do zapojeni dalsi kontrolni LS273, kteremu jsem /MR 
pripojil na +5V a CP jsem spojil s /Q1 pinem spodniho LS138. Na tento 
kontrolni obvod jsem si postupne zapojil A0-A7 z sram, a potom jeste 
D0-D7 - tak jsem si mohl osondovat, ze pri  out (#30),a mam spravnou 
hodnotu na adresni i na datove sbernici - vse bylo OK. Pri in a,(#30) 
jsem na datove sbernici nameril #FF

- kdyz jsem si na kontrolni obvod pripojil  /RW a /RD,  tak jsem na 
nich  pri  in/out  nameril  vzdy  logickou jednicku (proc?),  takze  
jsem jeste overil ze je mam zapojene na spravne piny sbernice a ze za 
provozu na nich neni stav 1, ale ze to tam kmita.

Kde by mohl byt zakopany pes?

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

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 18. října 2007 6:21
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MemExt - 1. faze :)

Jde videt, ze v konferenci jiz bylo zodpovezeno temer vse :-) Jinak drzim 
palec s ozivovanim, dulezitejsi vsak bude vyvinout software ktery s tim bude 
pracovat a skutecne bude stat za to - to by pak mohlo popudit vetsi mnozstvi 
lidu ke stavbe....

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <ordoz@ordoz.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, October 18, 2007 7:15 AM
Subject: Re: MemExt - 1. faze :)

>
>
> Ech .. odpovim si sam ... Ta moje flash je totiz AMD a je tedy s 
> programovacim kodem nekompaktibilni :( - viz. 
> http://pandora.idnes.cz/part/2004/10/39712

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

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 18. října 2007 6:16
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MemExt - 1. faze :)

Ech .. odpovim si sam ... Ta moje flash je totiz AMD a je tedy s 
programovacim kodem nekompaktibilni :( - viz. 
http://pandora.idnes.cz/part/2004/10/39712

Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Dobry den,
>
> postoupil jsem do prvni faze pri vyrobe MemExt - sestavl jsem flash programator 
podle navodu Davida Luftnera a snazim se s nim naprogramovat do flashky upravenou 
ROMku. Vychazel jsem z Davidova prispevku do teto konference z rijna 2004 - 
http://pandora.idnes.cz/part/2004/10/39093 
>
> Po prvnim zapojeni mi programator nefunguje. Muzu mit samozrejme chybu jak v 
zapojeni, tak i v opisu programu, nicmene mne zatim nenapadla zadna lepsi kontrola, 
nez si proverit vystup ze spodniho LS138 logickou sondou. Podle teto kontroly jsem 
zrejme odhalil chybu ve schematu: vystup z horniho LS138 by mel byt vedeny z Q0 a ne z 
Q7.
>
> Bohuzel ani po oprave zapojeni mi rutina pro zapis do flash nefunguje a  nehlede na 
to co se do flashky snazim naprogramovat, tak  z ni ctu pouze hodnotu 0xFF :(
>
> I kdyz mam ze vseobecneho pristupu vsech pritomnych pocit, ze MemExt uprava si zde 
neziskala prilis mnoho priznivcu (coz je bez pochyby velika skoda! :-), tak bych se 
chtel zeptat, zda se prece jen nekdo nepokousel tento programator take sestavit a 
pokud ano, tak zda by se nechtel podelit o zkusenosti s jeho ozivovanim.
>
> Krome jiz zminene chyby jsem zatim neobjevil zadnou botu jak ve schematu, tak v 
assembleru pro obsluhu programatoru, ale rozhodne se nepovazuji za odbornika ani na 
jedno, ani na druhe. 
>
> Napada vas neco?
>
>
> ---
> 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
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 17. října 2007 22:22
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: MemExt - 1. faze :)

Dobry den,

postoupil jsem do prvni faze pri vyrobe MemExt - sestavl jsem flash programator podle 
navodu Davida Luftnera a snazim se s nim naprogramovat do flashky upravenou ROMku. 
Vychazel jsem z Davidova prispevku do teto konference z rijna 2004 - 
http://pandora.idnes.cz/part/2004/10/39093 

Po prvnim zapojeni mi programator nefunguje. Muzu mit samozrejme chybu jak v zapojeni, 
tak i v opisu programu, nicmene mne zatim nenapadla zadna lepsi kontrola, nez si 
proverit vystup ze spodniho LS138 logickou sondou. Podle teto kontroly jsem zrejme 
odhalil chybu ve schematu: vystup z horniho LS138 by mel byt vedeny z Q0 a ne z Q7.

Bohuzel ani po oprave zapojeni mi rutina pro zapis do flash nefunguje a  nehlede na to 
co se do flashky snazim naprogramovat, tak  z ni ctu pouze hodnotu 0xFF :(

I kdyz mam ze vseobecneho pristupu vsech pritomnych pocit, ze MemExt uprava si zde 
neziskala prilis mnoho priznivcu (coz je bez pochyby velika skoda! :-), tak bych se 
chtel zeptat, zda se prece jen nekdo nepokousel tento programator take sestavit a 
pokud ano, tak zda by se nechtel podelit o zkusenosti s jeho ozivovanim.

Krome jiz zminene chyby jsem zatim neobjevil zadnou botu jak ve schematu, tak v 
assembleru pro obsluhu programatoru, ale rozhodne se nepovazuji za odbornika ani na 
jedno, ani na druhe. 

Napada vas neco?

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

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 13. října 2007 15:27
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: PC_USB_MZ-Plotter + navrh

Dobry den,
nekdy je treba si na "hlouposti" cas udelat :)
Napriklad dnes: ve sbernem dvore jsem ziskal zachovaly LCD monitor Dell 1702FP.
Stacilo k nemu pridat napajeci zdroj (od stareho notebooku)
a dle navodu :
http://www.instructables.com/id/FREE-17%22-LCD-Monitor---How-to-do-it%3f/?ALLSTEPS
vymenit dva, SLOVY _DVA_ kondenzátory .
Vysledkem je naprosto suprovy a hlavne funkcni  17" LCD monitor.

A proc to sem pisu ?
Protoze je to obecny problem. Elektronika nejcasteji "umira" ze zcela banalnich 
duvodu.
Tady to byly vysychajici elektrolyticke kondiky - po 5 letech pouzivani !!!

Takze jsem pouzil tester elektrolytu, 
 (navod v jedne prakticke elektronice, pokud bude zajem, dohledam cislo a rok vydani, 
pripadne schema zapojeni)
z 16ti moznych jsem 14 otestoval a ponechal,  zbyvajici dva vymenil. Prace na cca 60 
minut .
Vrele doporucuji tuto pomucku vsem 8bitakum.

Dle zkusenosti z konference Spectru, rada Sinclairu ma tento problem take (a to 
nemluvim o modernich PC MB, ktere "umiraji"
po 2 az 3 letech pouzivani.

Dekuji za vasi pozornost
S pozdravem
Pavel
> ----------------------------------------
> 
> Dobry vecer vsem,
> bohuzel Zdenku, mate pravdu. Cas "tak zvane neni". Ale, co bude dal ???  :-((((
> 
> To je asi, filosoficky vzato, problem tohoto naroda, ze nema pro praci cas na
> sve vyziti. Dekuji za odpoved.
> 
> S pozdravem
> J.P.
> 
> ----- Původní zpráva -----
> Odesílatel: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) 
> Datum: Pátek 12. října 2007, 18:47
> Předmět: Re: PC_USB_MZ-Plotter + navrh
> Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
> 
> > 
> > Zdravim Josefa i ostatni v konferenci,
> > 
> > osloveni "pane Zdenku" mi prijde jako na nekoho jineho, priste 
> > to muze byt klidne i bez toho pana... ale to je jen 
> > drobnost.Pasovat me do role jednoho z nejzasvedcenejsich mozna 
> > nebude zcela na miste. V soucasne dobe jsem se take alespon 
> > docasne zaradil spis do role pasivniho pozorovatele konference, 
> > ale je dobre vedet se zde objevilo nekolik velice schopnych lidi 
> > jako je mj. Vasek Peroutka a dalsi, kteri zde cas od casu 
> > prezentuji sve napady, uspechy apod. Bohuzel dnesni doba je tak 
> > trochu neuprosna a casu na hobby je cim dal tim mene, ale i tak 
> > myslim ze vyvoj ruznych doplnku pro Sharpa stale pokracuje, 
> > ikdyz jen zelvim tempem. Ono "obeslani" ucastniku konference a 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zelezo@seznam.cz
http://www.instructables.com/id/FREE-17%22-LCD-Monitor---How-to-do-it%3f/?ALLSTEPS
mailto:(sharpemu@pandora.cz)


73

> > zjistovani zajmu uz tu probehlo podle me vicekrat, z cca 80-ti 
> > clenu byli vzdy jen 2-3 zajemci. Proto soucasna situace nahrava 
> > spis domacim bastlirum kteri si pozadovana zarizeni jsou schopni 
> > zhotovit sami, bez cizi pomoci... Sam bych se rad do budoucna 
> > zase aktivne pripojil, soucasna situace mi to vsak z casovy!
> > ch duvodu neumoznuje a behem pristiho roku asi nebude lepe.....
> > 
> > Zdenek
> > 
> > P.S.: K PC na kterem uz nejsou std. porty je mozne sehnat primo 
> > hotove prevodniky USB-LPT nebo USB-COM, chapu ale ze tato 
> > stavebnice bude mit sirsi vyuziti...
> > ----- Original Message ----- 
> > From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) 
> > To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
> > Sent: Friday, October 12, 2007 2:20 PM
> > Subject: PC_USB_MZ-Plotter + navrh
> > 
> > 
> > 
> > Dobry den pane Zdenku,
> > protoze se jeden z aktivnich ucastniku konference zajimal o 
> > nize uvedenou problematiku, zasilam Vam popis sveho "objevu" :-
> > )) a necham plne na Vas, jestli prispevek do konference 
> > pustite. 
> > 
> > Protoze u novych notebooku de facto skoncily LPT porty, 
> > ostatne i COMx a ja mam doma ubastleno nekolik periferii k 
> > pocitaci, tak jsem zacal byt smutny :-( Byla uplna nahoda, 
> > ze jsem se jednou rozhlizel v GM elektronice v Praze a nasel 
> > jsem nasledujici stavebnici:
> > 
> > K8055 usb experiment interface board. Po sestaveni ma 8 
> > digitalnich vystupu, 2 analogove.
> > 5 digitalnich vstupu a 2 analogove. Ke stavebici je i CD s 
> > knihovnami a ukazkove programy pro VB, Delphi, jazyk C. 
> > Programove lze i analogove linky nahodit na max = 5 voltu nebo 
> > min = 0 Voltu. 
> > Vstupy i vystupy jsou mechanicky resene pripajenou svorkovnici.
> > 
> > To uz bylo 8 +2 digitalnich vystupnich linek, tedy v 
> > terminologii LPT ekvivalent registru BA a BA+2
> > Pro regisr BA +1 je na K 8055 5 + 2 vstupnich linek. Vyrobil 
> > jsem jen mezikus ke stabilizaci signalu, kde jsem uzil Shmidtuv 
> > klopny obvod (2x).
> > 
> > Datove linky STB a INIT jsem pripojil na plotter a napsal 
> > obsluzny program nejdrive pro jednotlive funkce plotteru. A 
> > ejhle, ono to zacalo chodit. Tak jsem tam stejnym zpusobem 
> > poslal MZ ASCII text a on se vytikl. 
> > 
> > No a to je cely HW princip. Musim dodat, ze s grafikou to budu 
> > zkouset priste. Take musim prozradit, ze ke komunikaci staci 
> > pouze 8 datovych linek a STB, tedy RDP. Event. inversi signalu 
> > resim programove, protoze jsem si kdysi nechal jeho atypicke 
> > signaly HW invertovat. Jeste jedna informace je dulezita: casove 
> > relace signalu. PC a K8055 jsou na plotter prilis rychle, takze 
> > program je nutne zpomalovat {wait(), sleep() nebo co je v jinych 
> > jazycich}. Z toho patrne plyne vyhoda, ze signal BUSY alias RDA 
> > to zatim nepotrebovalo.
> > 
> > Protoze z diskuzi vim, ze o pocitacich vite vic nez ja, nebudu 
> > Vas zatezovat ukazkou sveho programu, ale kdyz ji budete chtit, 
> > tak Vam ji poslu.
> > 
> > S pozdravem 
> > Josef Puta
> > 
> > P.S. pro Zdenka Adlera
> > V konferenci je mnoho chytrych lidi, s velmi dobrymi napady. 
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> > Jenomze problem vidim v tom, ze tyto dobre napady jsou jen pro 
> > ty nejzasvedcenejsi. Sam bych rad zbavil slepoty sveho Sharpa a 
> > pripojil ho k PC monitoru, stejne tak bych rad "bootoval" sveho 
> > Sharpa z nejake pametove karty a stejne tak rad bych vyuzil i 
> > mnoho jinych napadu, ALE, alespon ja, toho nejsem schopen, 
> > protoze to neumim. Predpokladam, ze takovych je nas vic.
> > 
> 
> ---
> 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
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 10. října 2007 12:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:  Nabídka  různého  s metí nejen pro Sh arpa

>> S tiskarnou PRT (z jistych duvodu jsem ji tenkrat rikal o jedno 
>> pismenko pozmenenym nazvem) 

Aha.
Datacoop mi nic neříkalo, ale PRT, to vím...
Mám dojem, že je popsaná v manuálu k Desktopu pro ZX Spectrum (určitě vím, že ji 
Universum vezl kvůli tomu, aby s programem chodila, přes půl republiky na kole), 
důležitý pro vás bude hlavně popis konektoru na straně tiskárny.
Manuál by měl být tu -  http://www.zdenekstary.info/ZXSpectrum/DesktopMAN.rar - jen 
nevím, jestli je to pdf nebo text a jestli je tam i ta část s připojením tiskáren (v 
práci obsah raru neotestuju)...
j.d.

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

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 8. října 2007 21:49
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MZ800 - univerzalni deska verze 0.3

> 
> > Pasuje do obou slotu, jak horniho (kdyz se ostrihnou "usi"), tak dolniho (kdyz
> se
> desticka trochu zkrati).
> 
> Takže defaultně nepasuje nikam? :o)

Presne tak, lip bych to sam nenapsal :-)

> >Vyrobni naklady jsou cca 120Kc/desku bez postovneho (podle predbezne poptavky u
> firmy Spoj
> Kohout).
> 
> Na Kohouta pozor - podle dosavadních zkušeností jsou desky vrtané ručně (občas
> ujede ruka) s neprokovenými dírami, což je s univerzální deskou se spoustou děr
> peklo.
> Poslední desku jsem od něj ale viděl asi před rokem nebo dvěma, možná mezitím
> technologii změnil.

Nojo, taky jsem to uz slysel. Problem je, ze nechat udelat desky prokovene u nejake 
"renomovanejsi" firmy, to by pak jedna nestala stovku, ale mozna petistovku...

VP

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

Od: Martin Frohlich (sharpemu@pandora.cz) [martin.frohlich@seznam.cz]
Odesláno: 8. října 2007 17:08
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Invex 2007

Zdravim všechny,

Vzhledem k tomu, že nevím co a jak a nezahlédl jsem že by někdo něco
plánoval, mám troufalý dotaz.
Mohl by někdo z brněnských u příležitosti veletrhu Invex uspořádat
nějakou slezinu nás sharpoidně založených lidiček?
A absolutně nejlépe ve středu (na odborné dny je vysoké vstupné a v
první neodborný den je tam ještě relativně dost co vidět než to školy
rozeberou).

Jsou tu další co by o podobný sraz měli zájem?

S pozdravem Sharpu zdar

Martin

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

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 8. října 2007 7:07
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MZ800 - univerzalni deska verze 0.3

> Pasuje do obou slotu, jak horniho (kdyz se ostrihnou "usi"), tak dolniho (kdyz se
desticka trochu zkrati).

Takže defaultně nepasuje nikam? :o)

>Vyrobni naklady jsou cca 120Kc/desku bez postovneho (podle predbezne poptavky u firmy 
Spoj
Kohout).

Na Kohouta pozor - podle dosavadních zkušeností jsou desky vrtané ručně (občas ujede 
ruka) s neprokovenými dírami, což je s univerzální deskou se spoustou děr peklo.
Poslední desku jsem od něj ale viděl asi před rokem nebo dvěma, možná mezitím 
technologii změnil.
                              J.D.

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

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 6. října 2007 13:14
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: MZ800 - univerzalni deska verze 0.3

Přílohy: mz800-uniboard.0.3.png

mz800-uniboard.0.
3.png (38 kB)...

Ahoj vsichni,

takze univerzalni desku jsem tak nejak dotahl podle pripominek. Pasuje do obou slotu, 
jak horniho (kdyz se ostrihnou "usi"), tak dolniho (kdyz se desticka trochu zkrati). 
Kouknete na prilozeny obrazek.

Obsahuje plochu pro klasicke soucastky, SMD Xilinx (100pinove a 44pinove pouzdro) a z 
druhe strany SMD 32 pinu siroke/uzke (napr. pro 628512 - 512kB SRAM).

Je neco, co by kdo doplnil ? Napr.:
- presun SMD zony uplne na kraj, aby ne-SMD soucastky mely vic plochy
- vice plochy pro SMD soucastky

Zjistil jsem, ze v mem Sharpu je prostor na sloty asymetricky - asi o 1mm. Muzete to 
nekdo overit, jestli je to skutecne tak, nebo mam nestandardni kus ?

Jinak - zatim se ozvali dva lidi, ze by chteli taky tyhle desky. Ma zajem jeste nekdo 
dalsi ? Zatim tedy budu objednavat 10 desek. Vyrobni naklady jsou cca 120Kc/desku bez 
postovneho (podle predbezne poptavky u firmy Spoj Kohout). 

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: Martin Frohlich (sharpemu@pandora.cz) [martin.frohlich@seznam.cz]
Odesláno: 1. října 2007 21:43
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: Nahrání WAV zpět do MZ-800

Zdravim,

Předem děkuji všem za rady a bývá dobrým zvykem se v případě vyřešení
problému s řešením podělit s ostatními.
Takže hlavní problém byl v polaritě signálu. Odpověď přepínač č. 4 je
sice správná, ale pouze pro externí magnetofon (nebo cokoliv připojeného
k externímu vstupu). Přepínač neovlivní polaritu signálu ze zabudovaného
CMT, což je v případě použití převodní kazety neřešitelný problém.

Takže jsem si postavil jednoduchou přechodku s isostatem, kterým si
přepínám zabudovaný CMT / externí konektory a vše šlape tak jak má.

Ps. Asi tedy má Wav vygenerovaný z emulátoru opačnou polaritu oproti
originální kazetě. Nezkoušel jsem wav nahrát na kazetu (nemám na čem),
ale zřejmě by ani ten nešel nahrát na zabudovaném CMT zpět do Sharpa.
(kdo má možnost a chuť, ať to vyzkouší ;-)

S pozdravem
Martin

-----Original Message-----
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz] 
Sent: Monday, October 01, 2007 9:25 AM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: Re: Nahrání WAV zpět do MZ-800

Osobně jsem používal přímý výstup ze zvukové karty PC do Sharpa, ovšem
je třeba použít výstup ze zesilovače, nikoliv jen Line-out, který
nedosahuje požadované úrovně na vstupech MZ-811 pro ext. mgf. Blbé je,
že většina dnešních zvukovek už zesilovač ani nemívá... Jako přehrávač
klasicky WMP, vše bez problémů, jen si to chce cvičně alespoň jednou
třeba v Turbo copy alespoň poslechem ověřit správnou úroveň signálu a v
případě kazetového adaptéru zkontrolovat zda v signálu nechybí výšky
(=nesprávná kolmost hlav)

Zdeněk

  ----- Original Message ----- 

  From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) 

  To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 

  Sent: Monday, October 01, 2007 8:47 AM

  Subject: Re: Nahrání WAV zpět do MZ-800

  Mě to chodí dobře. Kvůli testům ramdisku jsem zkonvertoval z 

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


81

....MZF do .WAV čtyři nejreprezentativnější (a nejdelší)=
sharpácké

  hry: Driller man, Flappy, Moty a Wooky (má vlastní 
jednosouborová verze).

  K tomu ještě Dan Dare - Pilot of the future (dvě části). 
Vypálil jsem

  audio CD se sedmi stopami a fungovalo na stolním přehrávači

  Sony (z roku 1992) i na neznačkovém discmanu Roadstar. Jen

  jsem musel nastavit určitou minimální hlasitost, pak to jde 
sqjele.

  Petr de Zviqov

  --- 

  Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize OCKO

---
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
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 1. října 2007 11:33
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Nabídka různého smetí nejen pro Sharpa

Dobrý den,
1. října 2007, 10:33:08, napsal jste:

Bral bych tohle:
3/ Něco lehce neSharpistického - ruční CB radiostanice Dragon Elix SY-101
(cena 1000 Kč) - funkční ve velmi dobrém stavu, klasika 40 kanálů 
(rozšiřitelná na 240), všechny běžné funkce, v přísl. prutová anténa a 
nabíječka. Po dohodě možno i s 9-ti NiCd akumulátory.

Marcel Vasak

ZA> Zdravím Sharpisty,

ZA> po podzimním úklidu bych rád nabídnul pár věcí, které by se snad někomu
ZA> mohly hodit, obrázky k následujícímu popisu naleznete zde: 
ZA> http://mz-800.xf.cz/prodej/prodej.html Rád bych se toho zbavil tak nějak v
ZA> celku (resp. po uvedených částech), pochopitelně není problém se na čemkoliv
ZA> domluvit.

ZA> 1/ CompactFlash-IDE adaptér (Cena 350 Kc) - kdysi jsem ho uspesne pouzíval
ZA> pro pripojeni CF karty k Sharpovi, funkcni...

ZA> 2/ Smes harampadi /bez zaruky/ (Cena 400 Kc), vše spíše pro bastlíře za
ZA> zlomek ceny součástek a materiálu
ZA> - Nekolik ruznych vesmes nekompletnich ramdisku (vesmes prototypy)
ZA> - Neosazena deska ramdisku (vhodna napr. pro testovaci zapojeni apod.)
ZA> - Testovaci rozhrani IDE-8 (Funguje s ním např. NIPOS) a IDE-16 - oboje bylo
ZA> funkční, bude ale třeba zkontrolovat....
ZA> - Floppy radic na bazi I8272 s vlastnim ROM diskem - byl funkcni, po zapnutí
ZA> se natáhl bios s řadiče který se pokouší postupně bootovat z jedné ze 4
ZA> připojených FDD

ZA> 3/ Něco lehce neSharpistického - ruční CB radiostanice Dragon Elix SY-101
ZA> (cena 1000 Kč) - funkční ve velmi dobrém stavu, klasika 40 kanálů 
ZA> (rozšiřitelná na 240), všechny běžné funkce, v přísl. prutová anténa a
ZA> nabíječka. Po dohodě možno i s 9-ti NiCd akumulátory.

ZA> Zdeněk

ZA> ----- Original Message ----- 
ZA> From: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
ZA> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
ZA> Sent: Monday, October 01, 2007 9:24 AM
ZA> Subject: Re: Nahrání WAV zpět do MZ-800

>>
>> Osobně jsem používal přímý výstup ze zvukové karty PC do Sharpa, ovšem je 
>> třeba použít výstup ze zesilovače, nikoliv jen Line-out, který nedosahuje 
>> požadované úrovně na vstupech MZ-811 pro ext. mgf. Blbé je, že většina 
>> dnešních zvukovek už zesilovač ani nemívá... Jako přehrávač klasicky WMP, 
>> vše bez problémů, jen si to chce cvičně alespoň jednou třeba v Turbo copy 
>> alespoň poslechem ověřit správnou úroveň signálu a v případě kazetového 
>> adaptéru zkontrolovat zda v signálu nechybí výšky (=nesprávná kolmost 
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>> hlav)
>>
>>
>> Zdeněk
>>
>>
>>
>>  ----- Original Message ----- 
>>
>>  From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)
>>
>>  To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
>>
>>  Sent: Monday, October 01, 2007 8:47 AM
>>
>>  Subject: Re: Nahrání WAV zpět do MZ-800
>>
>>
>>
>>
>>
>>  Mě to chodí dobře. Kvůli testům ramdisku jsem zkonvertoval z
>> ..MZF do .WAV čtyři nejreprezentativnější (a nejdelší)
>> sharpácké
>>
>>  hry: Driller man, Flappy, Moty a Wooky (má vlastní
>> jednosouborová verze).
>>
>>  K tomu ještě Dan Dare - Pilot of the future (dvě části).
>> Vypálil jsem
>>
>>  audio CD se sedmi stopami a fungovalo na stolním přehrávači
>>
>>  Sony (z roku 1992) i na neznačkovém discmanu Roadstar. Jen
>>
>>  jsem musel nastavit určitou minimální hlasitost, pak to jde
>> sqjele.
>>
>>
>>
>>  Petr de Zviqov
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>  --- 
>>
>>  Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize OCKO
>>
>>
>>
>> ---
>> Divejte se na televizi na internetu
>> Hudebni televize OCKO -
>> http://ocko.idnes.cz/stream.asp
>> 

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

-- 
S pozdravem,
 falcen99
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 falcen99@seznam.cz

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

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 1. října 2007 9:33
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Nabídka různého smetí nejen pro Sharpa

Zdravím Sharpisty,

po podzimním úklidu bych rád nabídnul pár věcí, které by se snad někomu 
mohly hodit, obrázky k následujícímu popisu naleznete zde: 
http://mz-800.xf.cz/prodej/prodej.html Rád bych se toho zbavil tak nějak v 
celku (resp. po uvedených částech), pochopitelně není problém se na čemkoliv 
domluvit.

1/ CompactFlash-IDE adaptér (Cena 350 Kc) - kdysi jsem ho uspesne pouzíval 
pro pripojeni CF karty k Sharpovi, funkcni...

2/ Smes harampadi /bez zaruky/ (Cena 400 Kc), vše spíše pro bastlíře za 
zlomek ceny součástek a materiálu
- Nekolik ruznych vesmes nekompletnich ramdisku (vesmes prototypy)
- Neosazena deska ramdisku (vhodna napr. pro testovaci zapojeni apod.)
- Testovaci rozhrani IDE-8 (Funguje s ním např. NIPOS) a IDE-16 - oboje bylo 
funkční, bude ale třeba zkontrolovat....
- Floppy radic na bazi I8272 s vlastnim ROM diskem - byl funkcni, po zapnutí 
se natáhl bios s řadiče který se pokouší postupně bootovat z jedné ze 4 
připojených FDD

3/ Něco lehce neSharpistického - ruční CB radiostanice Dragon Elix SY-101 
(cena 1000 Kč) - funkční ve velmi dobrém stavu, klasika 40 kanálů 
(rozšiřitelná na 240), všechny běžné funkce, v přísl. prutová anténa a 
nabíječka. Po dohodě možno i s 9-ti NiCd akumulátory.

Zdeněk

----- Original Message ----- 
From: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, October 01, 2007 9:24 AM
Subject: Re: Nahrání WAV zpět do MZ-800

>
> Osobně jsem používal přímý výstup ze zvukové karty PC do Sharpa, ovšem je 
> třeba použít výstup ze zesilovače, nikoliv jen Line-out, který nedosahuje 
> požadované úrovně na vstupech MZ-811 pro ext. mgf. Blbé je, že většina 
> dnešních zvukovek už zesilovač ani nemívá... Jako přehrávač klasicky WMP, 
> vše bez problémů, jen si to chce cvičně alespoň jednou třeba v Turbo copy 
> alespoň poslechem ověřit správnou úroveň signálu a v případě kazetového 
> adaptéru zkontrolovat zda v signálu nechybí výšky (=nesprávná kolmost 
> hlav)
>
>
> Zdeněk
>
>
>
>  ----- Original Message ----- 
>
>  From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz)
>
>  To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
>
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>  Sent: Monday, October 01, 2007 8:47 AM
>
>  Subject: Re: Nahrání WAV zpět do MZ-800
>
>
>
>
>
>  Mě to chodí dobře. Kvůli testům ramdisku jsem zkonvertoval z
> ..MZF do .WAV čtyři nejreprezentativnější (a nejdelší)
> sharpácké
>
>  hry: Driller man, Flappy, Moty a Wooky (má vlastní
> jednosouborová verze).
>
>  K tomu ještě Dan Dare - Pilot of the future (dvě části).
> Vypálil jsem
>
>  audio CD se sedmi stopami a fungovalo na stolním přehrávači
>
>  Sony (z roku 1992) i na neznačkovém discmanu Roadstar. Jen
>
>  jsem musel nastavit určitou minimální hlasitost, pak to jde
> sqjele.
>
>
>
>  Petr de Zviqov
>
>
>
>
>
>
>
>  --- 
>
>  Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize OCKO
>
>
>
> ---
> 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
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 1. října 2007 9:17
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Zalohovany ramdisk

Nebrani vubec nic, viz konfera cca 2 roky zpatky a prislevky Petra Zydka.

Vasek

> Vcera jsme tady trochu spekulovali nad tim ramdiskem. Pokud jsme se 
> divali spravne, tak by port #EB (in/out) mel slouzit pro adresovani 
> ramdisku, #EA (in/out) pro data a  port #F9 (pouze out?) k prepinani 
> stranky  ramdisku.
> 
> Pokud je to tak, pak by mne zajimalo, jestli je neco, co by principielne 
> branilo tomu, aby se k sharpovi pripojil 16MB ramdisk - tedy 256*64kB 
> stranek ... netusite?
> 
> Ahoj - 
>     Michal

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

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 1. října 2007 9:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Zalohovany ramdisk

Vcera jsme tady trochu spekulovali nad tim ramdiskem. Pokud jsme se 
divali spravne, tak by port #EB (in/out) mel slouzit pro adresovani 
ramdisku, #EA (in/out) pro data a  port #F9 (pouze out?) k prepinani 
stranky  ramdisku.

Pokud je to tak, pak by mne zajimalo, jestli je neco, co by principielne 
branilo tomu, aby se k sharpovi pripojil 16MB ramdisk - tedy 256*64kB 
stranek ... netusite?

Ahoj - 
    Michal

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

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 1. října 2007 8:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Nahrání WAV zpět do MZ-800

Osobně jsem používal přímý výstup ze zvukové karty PC do Sharpa, ovšem je třeba použít 
výstup ze zesilovače, nikoliv jen Line-out, který nedosahuje požadované úrovně na 
vstupech MZ-811 pro ext. mgf. Blbé je, že většina dnešních zvukovek už zesilovač ani 
nemívá... Jako přehrávač klasicky WMP, vše bez problémů, jen si to chce cvičně alespoň 
jednou třeba v Turbo copy alespoň poslechem ověřit správnou úroveň signálu a v případě 
kazetového adaptéru zkontrolovat zda v signálu nechybí výšky (=nesprávná kolmost hlav)

Zdeněk

  ----- Original Message ----- 

  From: Petr Žydek (sharpemu@pandora.cz) 

  To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 

  Sent: Monday, October 01, 2007 8:47 AM

  Subject: Re: Nahrání WAV zpět do MZ-800

  Mě to chodí dobře. Kvůli testům ramdisku jsem zkonvertoval z 
...MZF do .WAV čtyři nejreprezentativnější (a nejdelší)
sharpácké

  hry: Driller man, Flappy, Moty a Wooky (má vlastní 
jednosouborová verze).

  K tomu ještě Dan Dare - Pilot of the future (dvě části). 
Vypálil jsem

  audio CD se sedmi stopami a fungovalo na stolním přehrávači

  Sony (z roku 1992) i na neznačkovém discmanu Roadstar. Jen

  jsem musel nastavit určitou minimální hlasitost, pak to jde 
sqjele.

  Petr de Zviqov

  --- 

  Dívejte se na televizi na internetu! hudební televize OCKO

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


90

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

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 30. září 2007 0:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: Nahrání WAV zpět do MZ-800

S týmto problémom som sa stretol tiež. Je to individuálne u každého prehrávača ...

Problémov môže nastať niekolko:
a) napálená vlna sa nechytá pretože ju prehrávač začne prehrávať neskoro a ku koncu ju 
usekne. Ja som pridával dve až 5 sekund ale to som ešte vypaloval s WinOn CD takže už 
presne neviem akoto fungovalo a ako s audio CD pracuje Nero...
b) po predĺžení vlny ste omylom použili kompresiu. Tá môže v niektorých prípadoch 
zvukový formát súboru poškodiť. Zásadne súbory pred napálením ukladajte vo formáte 
Wav, Mono, 44khz, 16bit, uncompressed. Súbory sú síce velké ale plne kvalitné.
c) zvuk z prehrávača je trhaný. Môže to byť naprosto nepočutelné, Load System na to 
ale bezpečne reaguje prerušením nahrávania.
d) funkcie prehrávača/diskmanu ako bass booster, 3d zvuk, rozšírenie sterea a podobne 
môže tiež vlnu poškodiť.
e) zvukové výstupy z emulátora sú síce matematicky presné ale trochu "prehučané"... Vo 
wave editore som použil funkciu "Normalize" a znížil hlasitosť na cca 60 percent z 
pôvodnej. Vlnu to trochu učeše a spraví pre modulátor sharpa trochu čitatelnejšou.
f) je lepšie použiť mono jack než stereo. (na stereo kábli to občas haprovalo ale 
neviem vysvetliť prečo, možno len vadný kábel)
g) ak nahrávate do sharpu nie z CD ale z WAV súboru skúste pohladať starší dosový 
prehrávač na zvukové súbory a použite radšej ten. Prehrávače ako Winamp sú nevhodné - 
problém činí multitasking PC...

Ako ideálny prehrávač CD s hrami pre sharpa sa mi ale osvedčila PC CDromka v externom 
racku ešte s klasickým tlačidlom Play, pričom zvukový výstup je zapojený priamo na CD 
romke... Rozhodne nieje na škodu pohrať sa trochu s hlasitosťou a nájsť tú ideálnu.

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

91

mailto:mir-@post.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:mir-@post.cz
http://ocko.idnes.cz/stream.asp


92

Brázda Pavel

Od: Martin Frohlich (sharpemu@pandora.cz) [martin.frohlich@seznam.cz]
Odesláno: 28. září 2007 18:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: Nahrání WAV zpět do MZ-800

Zkušel jsem sluchatkový výstup z bedýnek. Taky se to nechytá. Ale jak
jsem psal. Používám převodní kazetu a originál CMT (nemám to propojené
na external).
Něco takového:
http://www.zlatydul.cz/obchod/audio/multi-cassette-adapter.html

Mám pocit jestli tam někde v tom wavu nejsou kratke mezery a je to na
hraně.. (Torbo copy. LoadSystem to sezere a original monitor ne).

Mafro

-----Original Message-----
From: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [mailto:ordoz@ordoz.com] 
Sent: Friday, September 28, 2007 7:31 PM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: Re: Nahrání WAV zpět do MZ-800

Zkousel jsi to do sharpa navalit rovnou z PC zvukovky? To mi tu funguje 
docela hezky...

Martin Frohlich (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Zdravim,
>
> Nevím jestli jsem tak levý, nebo je něco špatně.
>
> Pokud pomocí emulátoru převedu MZF na WAV, vypálím ho na CD a přes 
> diskmana a převodní kazetu se snažím to natáhnout do Sharpa tak IPL 
> nechytá hlavičku.
>
> Zkoušel jsem to přes Turbo Copy co mám na disketě a ten hlavičku 
> chytil ale blok nenahrál.
>
> Další pokus byl "LoadSystem v2.0"...
> Na konci záznamu chyběly 3 byty a kontrolní součet (tedy 5 byte)...
>
> Když jsem v editoru wavu přidal na konec souboru 3 sekundy ticha už to

> LoadSystem a Turbo copy přecetli  (asi se v neru při pálení soubor 
> nějak trošku zkrátil, nebo diskman nehraje až do úplneho konce stopy),

> ale IPL to pořad nechytá.
>
> No a celé to moje trápení je pro to, že se snažím dostat IPLDisk na 
> disketu. Tak jak jsem ho měl v Turbo copy tak jsem ho spustil, 
> naformátoval disketu a snažil jsem se tam přenést systém (IPLDisk z
> discmana) no a IPLDisk při pokusu o nahrání ohlásil hned po hlavičce 
> Check Sum Err. ;-(
>
> Nemáte tucha co s tím?
>
> Mafro
>
>
> ---
> 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
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 28. září 2007 18:31
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Nahrání WAV zpět do MZ-800

Zkousel jsi to do sharpa navalit rovnou z PC zvukovky? To mi tu funguje 
docela hezky...

Martin Frohlich (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Zdravim,
>
> Nevím jestli jsem tak levý, nebo je něco špatně.
>
> Pokud pomocí emulátoru převedu MZF na WAV, vypálím ho na CD a přes
> diskmana a převodní kazetu se snažím to natáhnout do Sharpa tak IPL
> nechytá hlavičku.
>
> Zkoušel jsem to přes Turbo Copy co mám na disketě a ten hlavičku chytil
> ale blok nenahrál.
>
> Další pokus byl "LoadSystem v2.0"...
> Na konci záznamu chyběly 3 byty a kontrolní součet (tedy 5 byte)...
>
> Když jsem v editoru wavu přidal na konec souboru 3 sekundy ticha už to
> LoadSystem a Turbo copy přecetli  (asi se v neru při pálení soubor nějak
> trošku zkrátil, nebo diskman nehraje až do úplneho konce stopy), ale IPL
> to pořad nechytá.
>
> No a celé to moje trápení je pro to, že se snažím dostat IPLDisk na
> disketu. Tak jak jsem ho měl v Turbo copy tak jsem ho spustil,
> naformátoval disketu a snažil jsem se tam přenést systém (IPLDisk z
> discmana) no a IPLDisk při pokusu o nahrání ohlásil hned po hlavičce
> Check Sum Err. ;-(
>
> Nemáte tucha co s tím?
>
> Mafro
>
>
> ---
> 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
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Brázda Pavel

Od: Martin Frohlich (sharpemu@pandora.cz) [martin.frohlich@seznam.cz]
Odesláno: 28. září 2007 18:01
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Nahrání WAV zpět do MZ-800

Zdravim,

Nevím jestli jsem tak levý, nebo je něco špatně.

Pokud pomocí emulátoru převedu MZF na WAV, vypálím ho na CD a přes
diskmana a převodní kazetu se snažím to natáhnout do Sharpa tak IPL
nechytá hlavičku.

Zkoušel jsem to přes Turbo Copy co mám na disketě a ten hlavičku chytil
ale blok nenahrál.

Další pokus byl "LoadSystem v2.0"...
Na konci záznamu chyběly 3 byty a kontrolní součet (tedy 5 byte)...

Když jsem v editoru wavu přidal na konec souboru 3 sekundy ticha už to
LoadSystem a Turbo copy přecetli  (asi se v neru při pálení soubor nějak
trošku zkrátil, nebo diskman nehraje až do úplneho konce stopy), ale IPL
to pořad nechytá.

No a celé to moje trápení je pro to, že se snažím dostat IPLDisk na
disketu. Tak jak jsem ho měl v Turbo copy tak jsem ho spustil,
naformátoval disketu a snažil jsem se tam přenést systém (IPLDisk z
discmana) no a IPLDisk při pokusu o nahrání ohlásil hned po hlavičce
Check Sum Err. ;-(

Nemáte tucha co s tím?

Mafro

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

Od: Martin Frohlich (sharpemu@pandora.cz) [martin.frohlich@seznam.cz]
Odesláno: 28. září 2007 14:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Programy pro CP/M

Zdravim,

Zakopnul jsem o tyhle stránky s programy pro CP/M a myslím že hromada
věcí by mohla chodit i na Sharpu.

http://www.retroarchive.org/cpm/

Snad se to bude někomu hodit.

A kdyby jste něco z toho chtěli převést přímo do DSK formátu na SHARPa
řekněte si. Vím jak na to. ;-)

Mafro

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

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 28. září 2007 11:13
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MemExt - web

Promiň, problém byl v mém "přijímači" (i když netuším proč)
Teď už to také vidím, oba linky, jak v MSIE tak i ve Firefoxu.

ahoj
Pavel
> ----------------------------------------
> 
> 
> To je zvlastni, ja se tam k tomu normalne dostanu, je tam MemExt1.sch a 
> MemExt1.brd ... Pro jistotu jsem to dal jeste i sem 
> http://duna.ordoz.com/memext/

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

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 28. září 2007 7:00
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MemExt - web

To je zvlastni, ja se tam k tomu normalne dostanu, je tam MemExt1.sch a 
MemExt1.brd ... Pro jistotu jsem to dal jeste i sem 
http://duna.ordoz.com/memext/

Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Ahoj Michale,
>
> na uvedené adrese nic není ...
>
> Pavel
> -------------
>   
>>> Tak uz jsem ten MemExt prekreslil a pokud v tom nenajdu chyby, tak to dam
>>> v pondeli do vyroby. Nechce se vam nekomu podivat jestli v tom nenajdete
>>> nejakou chybku? http://ordoz.com/memext/ (je to v Eagle-4.16.r2 - jeste
>>> pred tydnem jsem ani nevedel, ze ten program existuje :-)
>>>       
>
> ---
> 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
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Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 28. září 2007 5:00
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MemExt - web

Ahoj Michale,

na uvedené adrese nic není ...

Pavel
-------------
> > Tak uz jsem ten MemExt prekreslil a pokud v tom nenajdu chyby, tak to dam
> > v pondeli do vyroby. Nechce se vam nekomu podivat jestli v tom nenajdete
> > nejakou chybku? http://ordoz.com/memext/ (je to v Eagle-4.16.r2 - jeste
> > pred tydnem jsem ani nevedel, ze ten program existuje :-)

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

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 27. září 2007 19:17
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re: Re: MemExt

Tak uz jsem ten MemExt prekreslil a pokud v tom nenajdu chyby, tak to dam v pondeli do 
vyroby. Nechce se vam nekomu podivat jestli v tom nenajdete nejakou chybku? 
http://ordoz.com/memext/ (je to v Eagle-4.16.r2 - jeste pred tydnem jsem ani nevedel, 
ze ten program existuje :-)

Romane, mam pocit, ze uz jsi v minulosti projevil zajem o ten hotovy MemExt od Davida, 
tak bych tu desku pro tebe zrusil a koupis si ten hotovy?

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

100

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:pandora.idnes.cz@ordoz.com
http://ordoz.com/memext/
http://ocko.idnes.cz/stream.asp


101

Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 25. září 2007 10:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MemExt

Tak jsem s vyrobou toho plosneho spoje celkem rychle pohorel :( Prave mi 
volali ze semachu a oznamili mi, ze bez vrtacich dat ten tistak nejsou 
schopni vyrobit...

Nemate nekdo mail na Davida Luftnera? Pokud ty data nema ani on, tak 
bych cely ten navrh musel prekreslit :(

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

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 24. září 2007 11:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: dalsi vyvoj emulatoru

Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> Koukám že se tu konference docela rozjela, to mě těší - myslím že po 
> téměř 4-leté odmlce na mě znova dolehne nostalgie a zase emulátor 
> dotáhnu o kousek dále. Jen tak ze zvědavosti, nezkoušel už někdo jeho 
> funkčnost (či spíš nefunkčnost) na Windows Vista?
Funkcni to je, pouze pri spusteni hlasi problem pri pokusu registrovat 
si nejake pripony. Nevim jak jinde, ale na mem notebooku se ve Vista 
obcas ozyva nejake "lupani" ve zvukovce a to treba i v pripade, ze MZ 
zadne zvuky nevydava.  

>>
>> 1) urcite by si emulator zaslouzil mnohem lepsi editor Assembleru, 
>> ktery by umel alespon zaklady toho,  ....
>
> - Nemám nic proti, ale.... Využije takovýto nástroj více jak 1 
> uživatel? Jestli ano, nebo se Michale chystaš na tvorbu něčeho 
> VELIKÉHO, rád bych Ti pak vyšel vstříc a udělám assembler jaký si 
> budeš přát. Jinak emulátor má možnost nahrát do paměti na jakékoliv 
> místo soubor v binárním tvaru (viz. Debugger - Soubor - Pamět - Nahrát 
> binární soubor), takže import z jiného assembleru jsem prováděl docela 
> běžně, export paměti už pak mám rovnou do MZF tvaru. Já osobně 
> používal Z80ASS pod Windows v kooperaci s emulátorem k plné spokojenosti

Uz jsem si nejake kompilery nasel, ale zadny mi neprisel uplne presne 
jako to co bych si predstavoval, takze uz pisu vlastni ;) Jakmile to 
bude alespon trochu k pouziti podle mych predstav, tak o tom dam vedet.

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

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2007 11:02
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: dalsi vyvoj emulatoru

Koukám že se tu konference docela rozjela, to mě těší - myslím že po téměř 
4-leté odmlce na mě znova dolehne nostalgie a zase emulátor dotáhnu o kousek 
dále. Jen tak ze zvědavosti, nezkoušel už někdo jeho funkčnost (či spíš 
nefunkčnost) na Windows Vista?

> Chtel bych se zeptat Zdenka Adlera, zda uvazoval o dalsim vyvoji sveho 
> emulatoru, napadlo mne, ze by zrejme stalo za to zamerit se take na 
> nasledujici:
>
> 1) urcite by si emulator zaslouzil mnohem lepsi editor Assembleru, ktery 
> by umel alespon zaklady toho, co takove nastroje maji umet. Pro zacatek 
> alespon navesti, praci s retezci, preklad na konkretni misto v pameti, 
> ukladani v binarnim tvaru, atp ...
> Ony sice existuji celkem pekne nastroje uz primo na sharpu, ale v dnesni 
> dobe psat neco vetsiho na sharpacke klavesnici je celkem utrpeni.

- Nemám nic proti, ale.... Využije takovýto nástroj více jak 1 uživatel? 
Jestli ano, nebo se Michale chystaš na tvorbu něčeho VELIKÉHO, rád bych Ti 
pak vyšel vstříc a udělám assembler jaký si budeš přát. Jinak emulátor má 
možnost nahrát do paměti na jakékoliv místo soubor v binárním tvaru (viz. 
Debugger - Soubor - Pamět - Nahrát binární soubor), takže import z jiného 
assembleru jsem prováděl docela běžně, export paměti už pak mám rovnou do 
MZF tvaru. Já osobně používal Z80ASS pod Windows v kooperaci s emulátorem k 
plné spokojenosti

> 2) nevim jak ostatni, ale mne rozhodne velice nadchnul projekt MemExt a 
> myslim si, ze pokud pro nej ma vzniknout i nejaky SW, tak by nemela chybet 
> moznost jeho zapnuti v emulatoru - prece jen se v nem pise a experimentuje 
> mnohem lepe.

- OK, píšu si do ToDo. Mimochodem jak už zde Roman zmínil, v jeho MCE už 
podpora MemExt funguje.

> 3) bylo by celkem zajimave vytvorit komunikacni API, pomoci ktereho by se 
> dalo povesit na sbernici jakekoliv fiktivni zarizeni - tedy v podstate 
> externi program. Umoznilo by to pak emulovat a predevsim simulovat 
> jakykoliv HW pripojeny na sbernici, takze by napr. bylo mozne psat SW pro 
> zarizeni, ktera jeste ani fyzicky neexistuji a urychlit tim vyvoj.

- Fajn nápad, zkusím pouvažovat... 

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

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 24. září 2007 9:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: MemExt

MemExt vidim jako celkem revolucni a jednoduche reseni, jak rozsirit 
moznosti MZ800 ....
 
Stare programy, ktere o MemExtu nevi jej budou ignorovat - z normalniho 
"pohledu" prece nejde poznat, ze se v pocitaci neco zmenilo (s vyjimkou 
par byte v ROM/FLASH :-)
Ty nove programy bude potreba teprve napsat - stejne tak  jako tomu bylo 
pri uprave radice na HDS diskety, nebo u HDD. I proto jsem minuly tyden 
psal, ze by bylo fajn kdyby existovala moznost simulova MemExt v 
emulatoru - zpristupnil by se tak vice lidem a byla by vetsi sance, ze 
si s nim zacnou alespon hrat.

Ramdisk je sice standard, ale I/O operace po jednom byte :(  Navic prave 
ve vetsine implementaci se precuje s ramdiskem jako s "diskem", coz muze 
o to vic komplikovat a zpomalovat jeho uziti jako rozsirene operacni 
pameti v jakemkoliv pojeti noveho SW.

Jinak mas samozrejme pravdu, ze se jedna o celkem invazivni zasah do 
pocitace, i kdyz podle mne celkem trivialni a v mezich unosnosti, ale to 
si musi kazdy posoudit sam, nez se do toho pusti.
Take mas pravdu v tom, ze po implementaci modulu do pocitace vlastne 
nikdo nic extra noveho neziska, dokud neexistuje SW. Presto se tesim az 
si s tim modulem budu moct pohrat :) Mozna to bude zabavne a mozna to 
proste casem zavrhnu jako slepou kolej.

Ahoj -
    Michal

Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Ahoj Michale,
>
> MemExt je pekna vecicka, taky jsem premyslel nad jeji vyrobou. Nakonec jsem to 
zavrhnul z nasledujicich duvodu:
> - neexistuje jediny program, ktery by ho podporoval (podle D.Luftnera)
> - z Sharpa se stane jiny pocitac, uz to nebude ta MZ-800, jako driv
> - nechci se hrabat ve vnitrnostech
> - chtel jsem jej zjednodusit (logiku vcetne 7489 narvat do Xilinxu) - ale ted jsou 
ty stranky prilis male, takze by bylo potreba vetsi Xilinx.
>
> Ale mozna jsem prilis velky cimprlich. Proto se radeji priklanim ke Tvemu puvodnimu 
napadu - zalohovany RAMDisk, ktery jede pod CP/M, Basicem atd. Pravdou je, ze MemExt 
by byl rychlejsi, ale - kdo upravi stavajici soft, aby chodil s MemExtem ?
>
> Vasek
>
>   
>> ------------ Původní zpráva ------------
>> Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
>> Předmět: MemExt
>> Datum: 24.9.2007 10:28:38
>> ----------------------------------------
>>
>> Chci si nechat vyrobit plosny spoj pro MemExt... U www.semach.cz (oboustrany,
>> prokoveny, 103x70mm). 
>> Budete mit taky nekdo zajem?
>>
>> ---
>> Divejte se na televizi na internetu
>> Hudebni televize OCKO - 
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>> 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
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 24. září 2007 8:54
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:MemExt

Ahoj Michale,

MemExt je pekna vecicka, taky jsem premyslel nad jeji vyrobou. Nakonec jsem to 
zavrhnul z nasledujicich duvodu:
- neexistuje jediny program, ktery by ho podporoval (podle D.Luftnera)
- z Sharpa se stane jiny pocitac, uz to nebude ta MZ-800, jako driv
- nechci se hrabat ve vnitrnostech
- chtel jsem jej zjednodusit (logiku vcetne 7489 narvat do Xilinxu) - ale ted jsou ty 
stranky prilis male, takze by bylo potreba vetsi Xilinx.

Ale mozna jsem prilis velky cimprlich. Proto se radeji priklanim ke Tvemu puvodnimu 
napadu - zalohovany RAMDisk, ktery jede pod CP/M, Basicem atd. Pravdou je, ze MemExt 
by byl rychlejsi, ale - kdo upravi stavajici soft, aby chodil s MemExtem ?

Vasek

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
> Předmět: MemExt
> Datum: 24.9.2007 10:28:38
> ----------------------------------------
> 
> Chci si nechat vyrobit plosny spoj pro MemExt... U www.semach.cz (oboustrany,
> prokoveny, 103x70mm). 
> Budete mit taky nekdo zajem?
> 
> ---
> 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
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 24. září 2007 8:42
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: MemExt

Chci si nechat vyrobit plosny spoj pro MemExt... U www.semach.cz (oboustrany, 
prokoveny, 103x70mm). 
Budete mit taky nekdo zajem?

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

Od: PeC@ (sharpemu@pandora.cz) [peca@email.cz]
Odesláno: 22. září 2007 11:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: OT: konecne pececkari pochopili, ze bez CMT to proste nejde :)

Ahoj,

marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Dobrý den,
> 22. září 2007, 10:26:59, napsal jste:
> Hmm kdyz je to v te sachte 5/25 jak se do toho cpou kazety?

   zepredu.

> predni vstup jsem na obrasku nevidel jen horni,

   Kdepak. Vpredu je dira jako v autoradie (kazeta se strka bokem). 
Nahore je jenom stitek, zadny vstup.

> a jak se vnitrkem pripojuji ty jacky a seriovy kabel?

   IMHO zezadu, podobne jako se pripojuje CD-ROM. Akorat koukam, ze 
vyvod RS-232 a audio konektory je na kartovy slot, takze se to propojuje 
vne bedny. Ja osobne bych propojil radeji rovnou uvnitr, primo do 
zakladni desky.

> Marcel Vasak

Peca

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

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 22. září 2007 10:43
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: OT: konecne pececkari pochopili, ze bez CMT to proste nejde :)

Dobrý den,
22. září 2007, 10:26:59, napsal jste:
Hmm kdyz je to v te sachte 5/25 jak se do toho cpou kazety?? predni
vstup jsem na obrasku nevidel jen horni,a jak se vnitrkem pripojuji
ty jacky a seriovy kabel??
Marcel Vasak

MH> http://www.conrad.cz/kazetovy-magnetofon-do-pc-plusdeck-2+dp106652/

MH> ---
MH> Divejte se na televizi na internetu
MH> Hudebni televize OCKO - 
MH> 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
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 22. září 2007 9:27
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: OT: konecne pececkari pochopili, ze bez CMT to proste nejde :)

http://www.conrad.cz/kazetovy-magnetofon-do-pc-plusdeck-2+dp106652/

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

Od: Martin Frohlich (sharpemu@pandora.cz) [martin.frohlich@seznam.cz]
Odesláno: 21. září 2007 23:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: dalsi vyvoj emulatoru

Ahoj vsichni...

No Michale, ty si ses nejak moc jistej ze se ozvu ;-)

To Cecko jsem po dlouhem hledani nakonec nasel...
Snad mi nikdo neutrhne hlavu když vam sem poslu odkaz:
http://www.mafro.info/sharp/SuperSoft_C.zip

Jinak po dlouhe době si delam poradek ve vecech ze Sharpa a snazim se
obnovit vse co jsem mel a nekde po disketach a kazetach jeste snad mam.

Mejte se
Mafro

-----Original Message-----
From: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [mailto:ordoz@ordoz.com] 
Sent: Friday, September 21, 2007 5:08 PM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: Re: dalsi vyvoj emulatoru

Ja jsem nejake cecko mel primo od Lamace :) Jen tu disketu nejak nemuzu 
nacist :( Mozna by to mohl mit Martin Frohlich ... Pokud jo, tak se 
urcite ozve ;)

> Jo, fajne :-) Kdovi, jestli by se ta verze 1.0 dala prelozit a
> provozovat primo v Lamacovi. Dokonce jsem k tomu nasel knizku - The 
> Small-C Handbook.
>
> Kdyz Ti namaluju ten RAMDisk, rozchodis to Small-C ? ;-)
>
> ---
> 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
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Brázda Pavel

Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [bomi@centrum.cz]
Odesláno: 21. září 2007 17:52
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: dalsi vyvoj emulatoru

Předně si cením toho, že se tu po dlouhé době oběvil i příspěvek k tématu, kvůli 
kterého byla původně tato diskuze založena... ;-)
______________________________________________________________
> Od: ordoz@ordoz.com
> Datum: 21.09.2007 13:47
>
>Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>> Svého času jsem se také chtěl zapojit do vývoje Zdeňkova emulátoru a
>> kromě některých funkcí jako například vykreslovaní bez DirectX (tehdy
>> kvůli Wine) a bez borderu jsem se rozhodl zkusit rozdělit emulátor na
>> samostatná zařízení (tedy bod 3), která by se k hlavní aplikaci
>> připojovala ve formě modulů... Bohužel jsem tehdy (kromě zpomalení
>> vykreslování) narazil v Delphi na až příliš obtížně překonatelné překážky
>> souvisejícími s bugem RecreateWND... :-(
>>   
> Rozdeleni emulatoru na jednotlive periferie je asi prece jen trochu neco
> jineho, nez uvadim v bodu 3. Videl bych to spis tak, ze si v konfiguraci
> emulatoru zaregistruju nejaky socket, do ktereho pak bude emulator v
> taktech posilat obsah MZ sbernice. Jakykoliv externi proces pak muze na
> tomto socketu poslouchat a odpovidat, s tim, ze samozrejme musi akceptovat
> interni hodiny - vse je samozrejme hodne zavisle na tom jak to vlastne nyni
> vypada uvnitr emulatoru.

V mém případě šlo přesně o to, co zde popisuješ... Jednotlivé moduly si měly 
registrovat obsluhu portů, části paměti, případně obsahy registrů atp.  Cílem bylo 
umožnit jejich vzájemnou zaměnitelnost a tedy možnost dalšího vývoje bez nutnosti 
zásahu do hlavního jádra a to včetně vývoje v jiných programovacích jazycích... 
Podobné cíle měl tehdy se svým emulátorem tuším i Roman Dolejší...

>> Otázkou je, zda si svým příspěvkem chtěl o vytvoření daných funkcí
pouze požádat Zdeňka, či případně sám nabízíš, že přidáš svou ruku k
dílu... ;-)
> Samotne closed-source pojeti emulatoru uz tak nejak samo o sobe
> odpovida na vasi otazku :) Kazdopadne si ale myslim, ze i takoveto namety
> jsou velkym prinosem pro dalsi vyvoj.
> ...
> S pozdravem -
>     Michal Hucik

To jednak není nutně trvalý stav a kromě toho věřím, že je možné se se Zdeňkem rozumně 
domluvit. Ostatně já jsem zdrojáky koupil za svého Sharpa (čímž jsem se tedy odříznul 
od veškerých HW úprav) a Zdeněk souhlasil, že upravené verze můžu zveřejnit, pokud mu 
je nechám zkontrolovat a budou obsahovat jeho licenční podmínky pro všechny části 
které vytvořil. To znamená, že i já ti mohu nabídnout vytvoření rozhraní podle tvých 
potřeb, takže pokud navrhneš něco více konkrétního, opráším své znalosti Delphi, které 
v mém případě patří k těm obskurním jazykům, kterými jsem se zabýval celkem dlouho...

Zdraví HajdaM

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

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 21. září 2007 16:08
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: dalsi vyvoj emulatoru

Ja jsem nejake cecko mel primo od Lamace :) Jen tu disketu nejak nemuzu 
nacist :( Mozna by to mohl mit Martin Frohlich ... Pokud jo, tak se 
urcite ozve ;)

> Jo, fajne :-) Kdovi, jestli by se ta verze 1.0 dala prelozit a 
> provozovat primo v Lamacovi. Dokonce jsem k tomu nasel knizku - The 
> Small-C Handbook.
>
> Kdyz Ti namaluju ten RAMDisk, rozchodis to Small-C ? ;-)
>
> ---
> 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
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 21. září 2007 15:05
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: dalsi vyvoj emulatoru

> > No vidis :-) Jsou tam i prekladace pro CPMku. Bohuzel ten Small-C link 
> > je uz nedostupny a ani neni v archive.org....
> tohle? http://www.cpm.z80.de/small_c.html :)
> 

Jo, fajne :-) Kdovi, jestli by se ta verze 1.0 dala prelozit a provozovat primo v 
Lamacovi. Dokonce jsem k tomu nasel knizku - The Small-C Handbook.

Kdyz Ti namaluju ten RAMDisk, rozchodis to Small-C ? ;-)

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

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 21. září 2007 14:57
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: dalsi vyvoj emulatoru

Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> No vidis :-) Jsou tam i prekladace pro CPMku. Bohuzel ten Small-C link 
> je uz nedostupny a ani neni v archive.org....
tohle? http://www.cpm.z80.de/small_c.html :)

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

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 21. září 2007 12:18
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: dalsi vyvoj emulatoru

> >
> > Jisteze existuje, assembleru pekna radka :-)
> 
> Ano, jen jsem lehce zagooglil :)  http://www.z80.info/z80sdt.htm
> 

No vidis :-) Jsou tam i prekladace pro CPMku. Bohuzel ten Small-C link je uz 
nedostupny a ani neni v archive.org....

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

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 21. září 2007 11:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: dalsi vyvoj emulatoru

Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> Jisteze existuje, assembleru pekna radka :-)

Ano, jen jsem lehce zagooglil :)  http://www.z80.info/z80sdt.htm

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

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 21. září 2007 11:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: dalsi vyvoj emulatoru

Jisteze existuje, assembleru pekna radka :-)

Co se tyce prekladace, zalezi na tom,z jakeho jazyka. Napr. pro Cecko existuje 
minimalne SDCC.

V.

> ------------ Původní zpráva ------------
> Kazdopadne uz jsem uvazoval nad tim, ze bych zkusil napsat assembler 
> kompiler pro Z80 z bodu 1) - teda kdo vi, mozna ze uz i nejaky existuje. 

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

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 21. září 2007 11:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: dalsi vyvoj emulatoru

Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Svého času jsem se také chtěl zapojit do vývoje Zdeňkova emulátoru a kromě některých 
funkcí jako například vykreslovaní bez DirectX (tehdy kvůli Wine) a bez borderu jsem 
se rozhodl zkusit rozdělit emulátor na samostatná zařízení (tedy bod 3), která by se k 
hlavní aplikaci připojovala ve formě modulů... Bohužel jsem tehdy (kromě zpomalení 
vykreslování) narazil v Delphi na až příliš obtížně překonatelné překážky 
souvisejícími s bugem RecreateWND... :-(
>   

Rozdeleni emulatoru na jednotlive periferie je asi prece jen trochu neco 
jineho, nez uvadim v bodu 3. Videl bych to spis tak, ze si v konfiguraci 
emulatoru zaregistruju nejaky socket, do ktereho pak bude emulator v 
taktech posilat obsah MZ sbernice. Jakykoliv externi proces pak muze na 
tomto socketu poslouchat a odpovidat, s tim, ze samozrejme musi 
akceptovat interni hodiny - vse je samozrejme hodne zavisle na tom jak 
to vlastne nyni vypada uvnitr emulatoru.
Jinak co se tyka wine, tak multiplatformni pojeti je v podstate bod 4), 
ale o tom uz jsem si kdysi davno nejaky mail se Zdenkem Adlerem vymenil, 
tak jsem to ted ani neuvadel.

> Otázkou je, zda si svým příspěvkem chtěl o vytvoření daných funkcí pouze požádat 
Zdeňka, či případně sám nabízíš, že přidáš svou ruku k dílu... ;-)
>   
Samotne closed-source pojeti emulatoru uz tak nejak samo o sobe odpovida 
na vasi otazku :) Kazdopadne si ale myslim, ze i takoveto namety jsou 
velkym prinosem pro dalsi vyvoj.
Zivim se jako programator, na cemz ma prave MZ800 nemaly podil. Za tech 
par let jsem byl nucen vystridat spousty jak serioznich, tak i celkem 
obskurnich programovacich jazyku, i operacnich systemu - bohuzel ani 
windows, ani deplhi mezi nimi nefiguruje :)
Kazdopadne uz jsem uvazoval nad tim, ze bych zkusil napsat assembler 
kompiler pro Z80 z bodu 1) - teda kdo vi, mozna ze uz i nejaky existuje. 
Ja bych ho zkusil napsat treba v perlu, nebo v pythonu :) Ale i tak 
stale nemam zpusob jak dostat zkompilovana binarni data do pameti 
emulatoru ... Mozna tak pres snapshot, ale to je celkem priserna cesta. 
Opet by to tu chtelo mit nejake API pres ktere by to tam slo dostat, pak 
by se skutecne mohl vyvoj utilit k emulatoru posouvat dal bez zavislosti 
na samotnem jeho jadru.

S pozdravem -
    Michal Hucik

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

Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [bomi@centrum.cz]
Odesláno: 21. září 2007 10:17
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: dalsi vyvoj emulatoru

Svého času jsem se také chtěl zapojit do vývoje Zdeňkova emulátoru a kromě některých 
funkcí jako například vykreslovaní bez DirectX (tehdy kvůli Wine) a bez borderu jsem 
se rozhodl zkusit rozdělit emulátor na samostatná zařízení (tedy bod 3), která by se k 
hlavní aplikaci připojovala ve formě modulů... Bohužel jsem tehdy (kromě zpomalení 
vykreslování) narazil v Delphi na až příliš obtížně překonatelné překážky 
souvisejícími s bugem RecreateWND... :-(

Kromě toho, že jsem neměl dostatek dokumentace (kterou jsem od Zdeňka získal až 
později) a po negativních reakcích některých sharpistů jsem se tehdy rozhodl, že dokud 
Zdeněk neuvolní emulátor jako open-source, zanechám marných snah...

Otázkou je, zda si svým příspěvkem chtěl o vytvoření daných funkcí pouze požádat 
Zdeňka, či případně sám nabízíš, že přidáš svou ruku k dílu... ;-)

Zdraví
HajdaM
______________________________________________________________
> Od: pandora.idnes.cz@ordoz.com
> Komu: "Konference "PoÄĂtaÄ SHARP MZ-800 a emulĂĄtory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Datum: 21.09.2007 09:45
> Předmět: dalsi vyvoj emulatoru
>
>Chtel bych se zeptat Zdenka Adlera, zda uvazoval o dalsim vyvoji sveho
emulatoru, napadlo mne, ze by zrejme stalo za to zamerit se take na
nasledujici:
>
>1) urcite by si emulator zaslouzil mnohem lepsi editor Assembleru, ktery
by umel alespon zaklady toho, co takove nastroje maji umet. Pro zacatek
alespon navesti, praci s retezci, preklad na konkretni misto v pameti,
ukladani v binarnim tvaru, atp ...
>Ony sice existuji celkem pekne nastroje uz primo na sharpu, ale v dnesni
dobe psat neco vetsiho na sharpacke klavesnici je celkem utrpeni. 
>
>2) nevim jak ostatni, ale mne rozhodne velice nadchnul projekt MemExt a
myslim si, ze pokud pro nej ma vzniknout i nejaky SW, tak by nemela chybet
moznost jeho zapnuti v emulatoru - prece jen se v nem pise a experimentuje
mnohem lepe.
>
>3) bylo by celkem zajimave vytvorit komunikacni API, pomoci ktereho by se
dalo povesit na sbernici jakekoliv fiktivni zarizeni - tedy v podstate
externi program. Umoznilo by to pak emulovat a predevsim simulovat
jakykoliv HW pripojeny na sbernici, takze by napr. bylo mozne psat SW pro
zarizeni, ktera jeste ani fyzicky neexistuji a urychlit tim vyvoj.
>
>Co si o tom myslite?
>
>S pozdravem -
>    Michal Hucik

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

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 21. září 2007 8:00
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: dalsi vyvoj emulatoru

Chtel bych se zeptat Zdenka Adlera, zda uvazoval o dalsim vyvoji sveho emulatoru, 
napadlo mne, ze by zrejme stalo za to zamerit se take na nasledujici:

1) urcite by si emulator zaslouzil mnohem lepsi editor Assembleru, ktery by umel 
alespon zaklady toho, co takove nastroje maji umet. Pro zacatek alespon navesti, praci 
s retezci, preklad na konkretni misto v pameti, ukladani v binarnim tvaru, atp ...
Ony sice existuji celkem pekne nastroje uz primo na sharpu, ale v dnesni dobe psat 
neco vetsiho na sharpacke klavesnici je celkem utrpeni. 

2) nevim jak ostatni, ale mne rozhodne velice nadchnul projekt MemExt a myslim si, ze 
pokud pro nej ma vzniknout i nejaky SW, tak by nemela chybet moznost jeho zapnuti v 
emulatoru - prece jen se v nem pise a experimentuje mnohem lepe.

3) bylo by celkem zajimave vytvorit komunikacni API, pomoci ktereho by se dalo povesit 
na sbernici jakekoliv fiktivni zarizeni - tedy v podstate externi program. Umoznilo by 
to pak emulovat a predevsim simulovat jakykoliv HW pripojeny na sbernici, takze by 
napr. bylo mozne psat SW pro zarizeni, ktera jeste ani fyzicky neexistuji a urychlit 
tim vyvoj.

Co si o tom myslite?

S pozdravem -
    Michal Hucik
---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 21. září 2007 7:40
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Zalohovany ramdisk

Problem to mozna neni pro Vas, coz je fajn. Ja jsem odlozil SHARPa i 
pajecku pred vice nez 15 lety a obavam se, ze mi minimalne ve svete 
elektroniky ujelo nekolik rychliku :)

Jeste takova perlicka: vcera jsem listoval staryma papirama k  MZ-800 - 
mel jsem je uz nekolik let schovane ve sklepe a hledal jsem nejake 
informace ke grafickemu chipu. Hledanou informaci jsem nakonec nalezl ve 
sborniku Sharpklubu Karolinka, ktery mel datum 20.9.1987 - tedy na chlup 
20 let! :) Jen nevim, zda povazovat za smutne, ci vesele, ze jsem tim 
sbornikem listoval znova po 20 letech se stejnym nadsenim dozvedet se 
neco (staro)noveho :)

Jinak s Radimem Hajkem, ktery tehdy tvoril v podstate cely Sharpklub, 
vydal nekolik sborniku a distribuoval tusim napr. Artex jsem v kontaktu 
kazdy den. Zdenku treba by se vam ho podarilo i ukecat na rozhovor ;)

S pozdravem -
    Michal Hucik

Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> Pro CPLD myslim, ze to neni problem napsat, je to snad jenom dekoder 
> adres - nebo se, Zdenku, pletu ? :-)
>
> V kazdem pripade, podle schematu bych klidne, jako takove lehke 
> protrenovani mozku, ten kod pro Xilinxe napsal.
>
> Vasek
>
>> ------------ Původní zpráva ------------
>>
>> Dobry den,
>>
>> myslite, ze by jste jeste nekde nasel schema zapojeni + program do 
>> toho CPLD?
>>
>> S pozdravem -
>>     Michal Hucik
>>
>> Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>> >
>> > Zdravím,
>> >
>> > na stavbu ramdisku bych rozhodně místo DRAM použil SRAM dostupné v 
>> > GMe, konkrétně typ 628512 - na zálohovaný RD 1 MB stačí jen 2 kusy, 
>> > odpadají problémy s řešením refreshe který je pro různé paměťové 
>> čipy > jiný, dál latchování adresy a další..... K SRAM pamětem už 
>> stačí jen > pár čítačů a dekodér adres. Osobně jsem na bastl desce 
>> měl udělaný > plně funkční zálohovaný 1MB ramdisk pouze ze 3 obvodů - 
>> 2x62851 + 1x > PLCC XILINX (tuším že to byl XC9572 ve stonohém pouzdře).
>> >
>> > Zdeněk
>>
>
> ---
> 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
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 21. září 2007 7:12
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Zalohovany ramdisk

Vasku, jak uz jsem psal, XILINXe jsem tam pouzil stonoheho, tudiz byl 
napojeny na celou sbernici Sharpa a na pameti - neplnil tedy jen ulohu 
dekoderu adres, ale i citacu apod. Kreslil jsem to tenkrat primo jako schema 
z konkretnich logickych soucastek

Zdenek

----- Original Message ----- 
From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, September 21, 2007 7:59 AM
Subject: Re: Zalohovany ramdisk

>
> Pro CPLD myslim, ze to neni problem napsat, je to snad jenom dekoder 
> adres - nebo se, Zdenku, pletu ? :-)
>
> V kazdem pripade, podle schematu bych klidne, jako takove lehke 
> protrenovani mozku, ten kod pro Xilinxe napsal.
>
> Vasek
>
>> ------------ Původní zpráva ------------
>>
>> Dobry den,
>>
>> myslite, ze by jste jeste nekde nasel schema zapojeni + program do toho 

>> CPLD?

>>

>> S pozdravem -

>>     Michal Hucik

>>

>> Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):

>> >

>> > Zdravím,

>> >

>> > na stavbu ramdisku bych rozhodně místo DRAM použil SRAM dostupné v GMe, 

>> > konkrétně typ 628512 - na zálohovaný RD 1 MB stačí jen 2 kusy, odpadají 

>> > problémy s řešením refreshe který je pro různé paměťové čipy jiný, dál 

>> > latchování adresy a další..... K SRAM pamětem už stačí jen pár čítačů a 

>> > dekodér adres. Osobně jsem na bastl desce měl udělaný plně funkční 

>> > zálohovaný 1MB ramdisk pouze ze 3 obvodů - 2x62851 + 1x PLCC XILINX 
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>> > (tuším že to byl XC9572 ve stonohém pouzdře).

>> >

>> > Zdeněk

>>

>

> ---

> 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
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 21. září 2007 7:00
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Zalohovany ramdisk

Pro CPLD myslim, ze to neni problem napsat, je to snad jenom dekoder adres - nebo se, 
Zdenku, pletu ? :-)

V kazdem pripade, podle schematu bych klidne, jako takove lehke protrenovani mozku, 
ten kod pro Xilinxe napsal.

Vasek

> ------------ Původní zpráva ------------
> 
> Dobry den,
> 
> myslite, ze by jste jeste nekde nasel schema zapojeni + program do toho 
> CPLD?
> 
> S pozdravem -
>     Michal Hucik
> 
> Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> >
> > Zdravím,
> >
> > na stavbu ramdisku bych rozhodně místo DRAM použil SRAM dostupné v 
> > GMe, konkrétně typ 628512 - na zálohovaný RD 1 MB stačí jen 2 kusy, 
> > odpadají problémy s řešením refreshe který je pro různé paměťové čipy 
> > jiný, dál latchování adresy a další..... K SRAM pamětem už stačí jen 
> > pár čítačů a dekodér adres. Osobně jsem na bastl desce měl udělaný 
> > plně funkční zálohovaný 1MB ramdisk pouze ze 3 obvodů - 2x62851 + 1x 
> > PLCC XILINX (tuším že to byl XC9572 ve stonohém pouzdře).
> >
> > Zdeněk
> 

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

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 21. září 2007 6:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Mz800 univerzalni deska

Přílohy: mz800-uniboard.png

mz800-uniboard.pn
g (40 kB)

Zdravim vsechny,

na experimenty jsem zacal kreslit univerzalni desku do horniho slotu Sharpa. Chci, aby 
byla jednostranna - pouze konektor a pripojky jsou oboustranne.

Kouknete na ni do prilohy, reknete, co se libi a co ne, podle vetsinoveho nazoru ji 
muzu jeste upravit.

Zatim netusim, kolik by stala (pravdou je, ze ty oboustranne univerzalni desky jsou 
pekelne drahe). Cenu chci snizit i tim, ze nebude vrtana a kazdy si ji navrta doma 
podle potreby.

Rekneme, kdyby byla cena 150Kc za desku (doufam,ze nadsazena, odhad je PCB cca 120Kc s 
DPH + filmova predloha cca 150Kc) , mel by nekdo zajem ? Cim bude vic desek, tim nizsi 
bude cena.

A taky, pokud je tady nejaka firma, co dela PCB a nabidne lepsi cenu, tak at se mi 
taky ozve. Deska ma rozmer 115x120mm. 

Vasek
---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 20. září 2007 14:00
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Zalohovany ramdisk

Dobry den,

myslite, ze by jste jeste nekde nasel schema zapojeni + program do toho 
CPLD?

S pozdravem -
    Michal Hucik

Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
>
> Zdravím,
>
> na stavbu ramdisku bych rozhodně místo DRAM použil SRAM dostupné v 
> GMe, konkrétně typ 628512 - na zálohovaný RD 1 MB stačí jen 2 kusy, 
> odpadají problémy s řešením refreshe který je pro různé paměťové čipy 
> jiný, dál latchování adresy a další..... K SRAM pamětem už stačí jen 
> pár čítačů a dekodér adres. Osobně jsem na bastl desce měl udělaný 
> plně funkční zálohovaný 1MB ramdisk pouze ze 3 obvodů - 2x62851 + 1x 
> PLCC XILINX (tuším že to byl XC9572 ve stonohém pouzdře).
>
> Zdeněk

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

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 20. září 2007 7:42
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Zalohovany ramdisk

Kdepak Vasku, spotreba je prave uplne miziva (kdyz neni selektovana tak to 
jsou tusim radove mikroampery) a tyhle pameti lze zalohovat i z Lithioveho 
clanku po dobu nekolika let! Z hlediska navrhu si myslim ze je to nejsnazsi 
reseni

Z.

----- Original Message ----- 
From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, September 20, 2007 8:25 AM
Subject: Re: Zalohovany ramdisk

>
> Ahoj,
>
> to je dobry napad, jen spotreba muze byt o neco vyssi - ale s modernimi 
> obvody to tak nevadi.
>
> A nebo jeste jedna idea - na Bytefestu jsme se bavili s Petrem Zydkem - 
> podarilo se mu postavit ramdisk z 30-pinoveho SIMM modulu ze stare 386kove 
> desky. Libilo se mi to. Ale opet je potreba refresh...
>
> Vasek
>
>> ----------------------------------------
>>
>> Zdravím,
>>
>> na stavbu ramdisku bych rozhodně místo DRAM použil SRAM dostupné v GMe, 
>> konkrétně typ 628512 - na zálohovaný RD 1 MB stačí jen 2 kusy, odpadají 
>> problémy s řešením refreshe který je pro různé paměťové čipy jiný, dál 
>> latchování adresy a další..... K SRAM pamětem už stačí jen pár čítačů a 
>> dekodér adres. Osobně jsem na bastl desce měl udělaný plně funkční 
>> zálohovaný 1MB ramdisk pouze ze 3 obvodů - 2x62851 + 1x PLCC XILINX 
>> (tuším že to byl XC9572 ve stonohém pouzdře).
>>
>> Zdeněk
>>
>> ----- Original Message ----- 
>> From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
>> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
>> Sent: Thursday, September 20, 2007 7:41 AM
>> Subject: Zalohovany ramdisk
>>
>>
>> >
>> > Dobry den,
>> >
>> > poustim se do vyroby 1MB zalohovaneho ramdisku, viz. 
>> > http://www.scav.ic.cz/sharp_mz-800_q_Popis_zalohovaneho_ramdisku.htm
>> >
>> > V souvislosti s tim bych mel par otazek:
>> >
>> > 1. jake pameti pouzit misto uvedenych TC511000? Mam totiz pocit, ze uz 
>> > se nevyrabi :(
>> >
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>> > 2. nemate nekdo k dispozici navrh plosneho spoje v lepsim formatu, nez 
>> > je na na www.scav.ic.cz? nejlepe v eagle, nebo ferda mravenec, atp.
>> >
>> > 3. na ramdisku je napsano "3.1" a na webu je k dispozici ROM v3.1 a 
>> > v3.3. Je ta novejsi verze ROM kompaktibilni s puvodnim navrhem 
>> > ramdisku?
>> >
>> > Predem dekuji za odpoved.
>> >
>> > S pozdravem - Michal Hucik
>> > ---
>> > 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 

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

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 20. září 2007 7:26
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Zalohovany ramdisk

Ahoj,

to je dobry napad, jen spotreba muze byt o neco vyssi - ale s modernimi obvody to tak 
nevadi.

A nebo jeste jedna idea - na Bytefestu jsme se bavili s Petrem Zydkem - podarilo se mu 
postavit ramdisk z 30-pinoveho SIMM modulu ze stare 386kove desky. Libilo se mi to. 
Ale opet je potreba refresh...

Vasek

> ----------------------------------------
> 
> Zdravím,
> 
> na stavbu ramdisku bych rozhodně místo DRAM použil SRAM dostupné v GMe, 
> konkrétně typ 628512 - na zálohovaný RD 1 MB stačí jen 2 kusy, odpadají 
> problémy s řešením refreshe který je pro různé paměťové čipy jiný, dál 
> latchování adresy a další..... K SRAM pamětem už stačí jen pár čítačů a 
> dekodér adres. Osobně jsem na bastl desce měl udělaný plně funkční 
> zálohovaný 1MB ramdisk pouze ze 3 obvodů - 2x62851 + 1x PLCC XILINX (tuším 
> že to byl XC9572 ve stonohém pouzdře).
> 
> Zdeněk
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Thursday, September 20, 2007 7:41 AM
> Subject: Zalohovany ramdisk
> 
> 
> >
> > Dobry den,
> >
> > poustim se do vyroby 1MB zalohovaneho ramdisku, viz. 
> > http://www.scav.ic.cz/sharp_mz-800_q_Popis_zalohovaneho_ramdisku.htm
> >
> > V souvislosti s tim bych mel par otazek:
> >
> > 1. jake pameti pouzit misto uvedenych TC511000? Mam totiz pocit, ze uz se 
> > nevyrabi :(
> >
> > 2. nemate nekdo k dispozici navrh plosneho spoje v lepsim formatu, nez je 
> > na na www.scav.ic.cz? nejlepe v eagle, nebo ferda mravenec, atp.
> >
> > 3. na ramdisku je napsano "3.1" a na webu je k dispozici ROM v3.1 a v3.3. 
> > Je ta novejsi verze ROM kompaktibilni s puvodnim navrhem ramdisku?
> >
> > Predem dekuji za odpoved.
> >
> > S pozdravem - Michal Hucik
> > ---
> > 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
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 20. září 2007 7:18
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Zalohovany ramdisk

Zdravím,

na stavbu ramdisku bych rozhodně místo DRAM použil SRAM dostupné v GMe, 
konkrétně typ 628512 - na zálohovaný RD 1 MB stačí jen 2 kusy, odpadají 
problémy s řešením refreshe který je pro různé paměťové čipy jiný, dál 
latchování adresy a další..... K SRAM pamětem už stačí jen pár čítačů a 
dekodér adres. Osobně jsem na bastl desce měl udělaný plně funkční 
zálohovaný 1MB ramdisk pouze ze 3 obvodů - 2x62851 + 1x PLCC XILINX (tuším 
že to byl XC9572 ve stonohém pouzdře).

Zdeněk

----- Original Message ----- 
From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, September 20, 2007 7:41 AM
Subject: Zalohovany ramdisk

>
> Dobry den,
>
> poustim se do vyroby 1MB zalohovaneho ramdisku, viz. 
> http://www.scav.ic.cz/sharp_mz-800_q_Popis_zalohovaneho_ramdisku.htm
>
> V souvislosti s tim bych mel par otazek:
>
> 1. jake pameti pouzit misto uvedenych TC511000? Mam totiz pocit, ze uz se 
> nevyrabi :(
>
> 2. nemate nekdo k dispozici navrh plosneho spoje v lepsim formatu, nez je 
> na na www.scav.ic.cz? nejlepe v eagle, nebo ferda mravenec, atp.
>
> 3. na ramdisku je napsano "3.1" a na webu je k dispozici ROM v3.1 a v3.3. 
> Je ta novejsi verze ROM kompaktibilni s puvodnim navrhem ramdisku?
>
> Predem dekuji za odpoved.
>
> S pozdravem - Michal Hucik
> ---
> 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
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Brázda Pavel

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 20. září 2007 6:42
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Zalohovany ramdisk

Dobry den,

poustim se do vyroby 1MB zalohovaneho ramdisku, viz. 
http://www.scav.ic.cz/sharp_mz-800_q_Popis_zalohovaneho_ramdisku.htm

V souvislosti s tim bych mel par otazek:

1. jake pameti pouzit misto uvedenych TC511000? Mam totiz pocit, ze uz se nevyrabi :(

2. nemate nekdo k dispozici navrh plosneho spoje v lepsim formatu, nez je na na 
www.scav.ic.cz? nejlepe v eagle, nebo ferda mravenec, atp.

3. na ramdisku je napsano "3.1" a na webu je k dispozici ROM v3.1 a v3.3. Je ta 
novejsi verze ROM kompaktibilni s puvodnim navrhem ramdisku?

Predem dekuji za odpoved.

S pozdravem - Michal Hucik
---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
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Brázda Pavel

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 18. září 2007 13:07
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: EPROM JSS

Jarda Švehla (JSS) ke každé EPROMce dával popis a návod, z něhož vše 
podstatné zde dal k disposici Zdeněk Adler. Varianty byly dvě, a to jednak 
přepsání původní EPROMky, jednak použití nové EPROMky s dvounásobnou 
kapacitou a přepinačem vyvedeným na přední část spodku skříně pod 
klávasnici. Do jedné poloviny EPROM 256 byl přepsán původní obsah a do druhé 
poloviny nový obsah JSS. Tak si mohl uživatel (třeba majitel Quickdisku) 
přepínat pamět EPROM buď na původní nebo na upravený obsah. Snad se 
neprohřeším proti ochraně osobních dat, když z veřejného a všem dostupného 
telefonního seznamu zde opíši číslo 544 217 339. Možná, že by Jarda měl 
ještě možnost (a ochotu) některým zájemcům svou úpravu vypálit, možná, že i 
po 18 letech by u něj mohlo ležet ještě pár kousků v šuplíku.

Jára Špaček

----- Original Message ----- 
From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, September 18, 2007 12:44 PM
Subject: EPROM JSS

>
> Dobry den,
>
> nemate prosim nekdo k dispozici upravenou EPROM JSS pro SHARP MZ-800 od p. 
> Svehly?
> Byly v ni odstraneny rutiny pro obsluhu quickdisku a misto nich tam byly 
> nejake zajimave upravy monitoru + nove funkce ...
>
> S pozdravem - Michal Hucik
>
> ---
> Divejte se na televizi na internetu
> Hudebni televize OCKO -
> http://ocko.idnes.cz/stream.asp
>
>
>
>
>
> __________ Informace od NOD32 2537 (20070918) __________
>
> Tato zprava byla proverena antivirovym systemem NOD32.
> http://www.nod32.cz
>
> 

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

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [ordoz@ordoz.com]
Odesláno: 18. září 2007 12:28
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: EPROM JSS

Popis nejake starsi verze (1.2) jsem videl v  tomto sborniku  
http://www.scav.ic.cz/download/MZ-800/MZ-800_Navody/Zpravodaj_Sharp_club_Brno_1.pdf 

Ja tady mam kompletni manual k verzi 1.6 - cca. 20 stran v A5 formatu 
... pokud by tu o to byl zajem, tak udelam scan ...

Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) napsal(a):
> Ja osobne nemam, ale - muzete se rozepsat podrobneji o tech funkcich ?
>
> Ktery software vubec pouzival QuickDisk ? Napada mne snad jenom Basic...
>
> VP
>
>   

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

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 18. září 2007 12:14
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: EPROM JSS

Jojo, nahodou bych ji snad i nekde nasel.... Ty nove funkce jsou zhruba 
nasledujici... (viz nize)

Zdenek

P.S.: Quick Disk byl vzhledem ke svemu sekvencnimu pristupu predem odepsanym 
mediem, ikdyz myslenka spiralove drazky nesouci informaci pretrvala od 
gramofonu pres QD az po dnesni CD/DVD media....

--------------------------------
JSS (C) EPROM V 1.2

Uvod
----
Pocitac SHARP MZ-800 patri na nasem trhu k hardwarove nejpropracovanejsim 
osmibitovym pocitacum, bohuzel obsah pameti EPROM nutne vyvolava dojem, ze 
jeho tvurci byli v casove tisni. Proto byl puvodni obsah upraven a vznikla 
pamet, ktera je kompatibilni s EPROM-kou puvodni. Byly pouze odstraneny 
rutiny obsluhy QUICK DISKU, coz vzhledem k jeho nedostupnosti a 
diskutabilnimu prinosu nema zavaznejsi vyznam.

Instalace
---------
1. V souladu s manualem se odmontuje horni kryt pocitace tak, az se dosahne 
pristupu k desce soucastek.
2. Z patice se opatrne vyjme pamet EPROM 27128 a nahradi se pameti novou
3. Namontuje se opet horni kryt pocitace
4. Po zapnuti se pocitac ohlasi hlasenim 'JSS(C) EPROM V1.2'.

Startovaci sekvence
-------------------
-system se snazi cist z EPROM DISKU a neni-li pripojen, tak z FLOPPY DISKU; 
nelze-li precist soubor ani z FLOPPY DISKU, tak vypise uvodni hlaseni;
-v uvodnim hlaseni 'E:Ram disk' nahrazuje 'Q:Quick disk';
-netestuje se stisk [Q] nebot QUICK DISK je vypusten;
-testuje se stisk [E] - zavedeni souboru z nulte stranky RAMdisku, je-li 
tam;
-barva pozadi je jako barva okoli (border) vzdy cerna, coz je z duvodu lepsi 
citelnosti na monochrom. zobrazovaci;

CMT - magnetofon
----------------
-soubor obsahuje pouze jednu hlavicku a jeden blok dat;
-zavadeci signal je kratsi a stejny pro hlavicku i data;
-pri praci s CMT je zavedena tzv. 'zebra', tj. podle urovne signalu se 
stridaji bile a cerne radky v borderu;
-je-li nalezen soubor s vadnou hlavickou, pak system vypise hlaseni 'head 
error - skip' a soubor se preskoci;
-je zavedena moznost vyberu cteneho souboru dotazem 'FILENAME >'; stisk 
klavesy [CR] znamena, ze bude cten prvni nalezeny soubor;
-pri verifikaci je kontrolovan kontrolni soucet souboru a ne shoda s obsahem 
v pameti RAM;

RD - RAM disk
-------------
-system obsluhuje nezalohovany RAM disk (Zemcikuv disk);
-ma vyhrazeny porty 0E8h az 0EFh podle kapacity;
-disk je strankovan do stranek po 64kB a stranky jsou identifikovany cisly 0 
az n; do RAM disku muze byt soucasne ulozeno tolik souboru, kolik stranek 
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disk ma;
-system obsahuje autoidentifikaci kapacity RAM disku: 64kB, 256kB, 320kB 
(256kB+64kB) a 512kB (256kB+256kB);
-je-li pri resetu stisknuta klavesa [E], je spusten soubor ze stranky 0; 
neobsahuje-li stranky 0 zadny soubor, je vypsano hlaseni 'program not 
found'.

EPROM disk
----------
EPROM disk je zarizeni s pameti EPROM, v niz muze byt ulozeno nekolik 
libovolnych spustitelnych souboru. Jeho cinnost nelze ovladat zadnym 
prikazem a spusteni souboru z EPROM disku se uskutecnuje automaticky po 
zapnuti nebo resetu pocitace.

Monitor
-------
-format prikazu: .<prikaz>[=<1.par>[=<2.par>[=<3.par>]]]<CR>;
-je-li zadan chybny prikaz, je vypsano hlaseni 'error';
-prikaz je zrusen kombinaci [shift]+[break];
-oddelovacem mezi parametry mohou byt ',' nebo mezera;
-ohlasovaci znak parametru je '=';
-ohlasovaci znak monitoru je '.';
-stisk [CR] namisto parametru znamena implicitni hodnotu 0;
-parametry se zadavaji jako 1 az 4 ciferne hexacislo, je-li cislo 
viceciferne, pak jsou platne pouze posledni ctyri cifry;
-oprava parametru se provadi neoznacenou klavesou nad [CR];
-pri zadavani parametru operaci pracujicich se soubory, plati stare konvence 
zadavani i editace;

Ostatni zmeny
-------------
- v generatoru znaku byla provedena zmena znaku '3','B','D' a 'Q' z duvodu 
lepsi rozlisitelnosti pri nekvalitnim zobrazovaci;
-na adresu E010h byla umistena instrukce RET (QUICK disk);
-v casti pameti EPROM, jez slouzi jako podpora BASICU, byl predelan 
bufferovany tisk na nezalohovany ramdisk;

Nove prikazy monitoru
---------------------
? - vypis vsech prikazu monitoru.
D - vypis obsahu pameti, mezernik ho pozastavuje a spousti.
K - naplneni bloku pameti konstantou.
W - zkopirovani bloku pameti na jine misto v pameti.
M - modifikace obsahu pameti, ukonceni je [CR] a pokracovani [,] nebo 
[mezera];
X - vypis a modifikace registru procesoru:
    XG  - vypis registru A,B,C,D,E,H,L,F;
    XG' - vypis registru A',B',C',D',E',H',L';
    XS  - vypis registru SP,PC,IX,IY,I,R;
    nasleduje-li jeste pismeno z oznaceni registru, lze modifikovat jeho 
obsah.
R - cteni z pasky, vypis nazvu nalezenych souboru a nacteni zvoleneho 
souboru od adresy 1200h.
S - ulozeni bloku pameti na CMT jako soubor.
L - jako operace 'R', ale soubor je spusten.
V - cteni pasky, vypis nazvu nalezenych souboru a verifikace zvoleneho 
souboru.
Q - softwarovy reset pocitace.
H - vypocet souctu a rozdilu dvou ctyrcifernych hexacisel.
O - vypocet relativni adresy v souladu se semantikou relativniho adresovani 
procesoru Z-80.
G - predani rizeni podprogramu.
U - predani rizeni na adresu 0000 pameti RAM.
P - zapnuti a vypnuti vystupu na tiskarnu. Pri zapnuti je vystup smerovan na 
zobrazovac i na tiskarnu. Vystup je bud na ASCII tiskarnu anebo plotter MZ 
1P16 (podle verze pameti).
Z - vyhledani posloupnosti az sestnacti znaku v pameti RAM
N - vyhledani dalsiho vyskytu posloupnosti znaku.
J - predani rizeni na adresu v pameti, s moznosti tzv. break-pointu, v nemz 
se beh programu zastavi.
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A - srovnani dvou stejne dlouhych bloku v pameti RAM.
I - precteni obsahu I/O portu.
Y - vyslani dat na I/O port.
T - precteni vrcholu zasobniku do registrparu HL.
B - povoleni/zakaz pipani po stisku klavesy.
< - nastaveni az peti ruznych uzivatelskych adres oznacenych 0 az 4.
> - predani rizeni na jednu z peti uzivatelskych adres.
F - spusteni programu IPLPRO... z FLOPPY disku.
E - obsluha nezalohovaneho RAM disku:
    ED  - vypis adresare disku;
    ELn - precteni souboru ze stranky n na adresu 1200h;
    EBn - precteni souboru ze stranky n a jeho spusteni;
    EWn - nahrani bloku pameti RAM do stranky n;
    ESn - prekopirovani souboru z CMT do stranky n.

----- Original Message ----- 
From: "Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz)" <pandora.idnes.cz@ordoz.com>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, September 18, 2007 12:44 PM
Subject: EPROM JSS

>
> Dobry den,
>
> nemate prosim nekdo k dispozici upravenou EPROM JSS pro SHARP MZ-800 od p. 
> Svehly?
> Byly v ni odstraneny rutiny pro obsluhu quickdisku a misto nich tam byly 
> nejake zajimave upravy monitoru + nove funkce ...
>
> S pozdravem - Michal Hucik
>
> ---
> 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
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 18. září 2007 11:58
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:EPROM JSS

Ja osobne nemam, ale - muzete se rozepsat podrobneji o tech funkcich ?

Ktery software vubec pouzival QuickDisk ? Napada mne snad jenom Basic...

VP

> ------------ Původní zpráva ------------
> 
> Dobry den,
> 
> nemate prosim nekdo k dispozici upravenou EPROM JSS pro SHARP MZ-800 od p.
> Svehly?
> Byly v ni odstraneny rutiny pro obsluhu quickdisku a misto nich tam byly nejake
> zajimave upravy monitoru + nove funkce ...
> 
> S pozdravem - Michal Hucik
> 

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

Od: Michal Hučík (sharpemu@pandora.cz) [pandora.idnes.cz@ordoz.com]
Odesláno: 18. září 2007 11:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: EPROM JSS

Dobry den,

nemate prosim nekdo k dispozici upravenou EPROM JSS pro SHARP MZ-800 od p. Svehly?
Byly v ni odstraneny rutiny pro obsluhu quickdisku a misto nich tam byly nejake 
zajimave upravy monitoru + nove funkce ...

S pozdravem - Michal Hucik

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

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 14. září 2007 19:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Zkouska DMA

Nenasel by se tu nejaky dobrovolnik z Prahy, ktery by byl ochotny nechat na
svem Sharpu MZ-700 nebo MZ-800 vyzkouset DMA(direct memory access) modul ?
Jedine co je treba, je otevrit Sharpa a misto Z80CPU(musi byt v patici) se
zasune onen DMA modul s vlastnim procesorem. S funkcnosti by nemel byt zadny
problem, DMA je programovatelne na portu 11 nebo 107 (volitelne) a tedy s
nicim nekoliduje. Jen by me zajimalo, jestli bude Sharp zvladat i rychlejsi
DMA prenosy (presun jednoho bajtu za 4 takty cpu). Osobne bych se zastavil a
modul odzkousel.

VELESOFT

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

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 14. září 2007 17:27
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Zapojení joystickoveho portu

Nedavno jsem se tu ptal na zapojeni joystickoveho portu u SHARPA a bylo mi
receno, ze ne standartne zapojeny. Ale ted koukam do servisniho manualu a ve
schematu je uvedeno jine zapojeni nez je standart na Atari/Amize.

PINOUT KONEKTORU CANON 9 U SHARPA MZ-800:
1-up
2-down
3-left
4-right
5-+5V
6-fire 1
7-fire 2
8-COM (generuje log.0 misto GND)
9-GND
Smery a fire tlacitko u joysticku se spinaji proti signalu COM. Bezny
joystick (ATARI/AMIGA) zde sice fungovat bude, ale diky nepritomnosti
signalu +5V na pinu 7 nebude mozne pouzit autofire, nebo pripojit
Amiga/Atari mys.

Spravne zapojeni CANON 9 konektoru podle vzoru Amiga/Atari:
1-up
2-down
3-left
4-right
5-fire 3
6-fire 1
7-+5V
8-GND
9-fire 2

Drive jsem se tu ptal jaka mys se u Sharpa pouzivala. Nekdo mi tvrdil, ze
klasicka Atari nebo Amiga mys. Akorat mi uz nebylo receno, ze je kvuli mysi
potreba pripojit jeste redukci, ktera pinout na konektoru opravi.

VELESOFT

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

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 13. září 2007 5:28
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:SHARP - Z80A DMA

Je to OT, ale bude možná zajímat i ostatní :

 Z80 na skle:

http://www.sharpmz.org/z80glass.htm

Pavel
> ----------------------------------------
> 
> Hledam datasheet nebo jakekoli info o cipu SHARP Z80A DMA, znacenem jako
> LH0083A. Foto mam zde: http://velesoft.speccy.cz/data-gear.htm
> Nevim uz kde co hledat, tak se obracim sem.
> 
> Jo a tusim ze SHARP vyrabel take sklenene Z80CPU, o tom bych se take rad
> neco dozvedel.....
> 
> VELESOFT
> 
> 
> ---
> 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
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 12. září 2007 20:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: SHARP - Z80A DMA

Hledam datasheet nebo jakekoli info o cipu SHARP Z80A DMA, znacenem jako
LH0083A. Foto mam zde: http://velesoft.speccy.cz/data-gear.htm
Nevim uz kde co hledat, tak se obracim sem.

Jo a tusim ze SHARP vyrabel take sklenene Z80CPU, o tom bych se take rad
neco dozvedel.....

VELESOFT

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

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 19. srpna 2007 13:30
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: redukce PSX JOYPAD to JOYSTICK

Budu delat nejake redukce(konvertory) pro pripojeni PSX JOYPADU jako
joystick. Na jedne strane je konektor pro pripojeni JOYPADU a na druhe
konektor canon zapojeny jako AMIGA/ATARI joy. Redukci lze pouzit u ZX
Spectra, C64, AMIGA, ATARI. Nevim jak ma SHARP zapojeny konektor CANON pro
joystick, muzete mi nekdo poslat link ? Jinak pokud by mel nekdo zajem, cena
redukce je 380 Kc. Ted akorat prijimam objednavky a budu nechavat pridelat
plosne spoje podle poctu objednanych kusu.
http://velesoft.speccy.cz/ruzne/psx/

Ohledne funkcnosti joypadu je to nasledovne:
JOYPAD pripojeny pres redukci se tvari jako klasicky joystick se dvema
tlacitky fire + funkce autofire. Po pripojeni k Amize1200 a CD32 je
podporovano vsech 8 funkcnich tlacitek. Prakticky se to da pripojit na
libovolny joystickovy konektor kde je vyvedeno +5V a GND.

VELESOFT

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

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 13. srpna 2007 9:23
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Bytefest

Zdar,

chystate se nekdo na Bytefest ? Je 1.-2.9. v Praze na smichove.

Vice informaci tady: http://praseparty.wz.cz/?b=17

Vasek

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

147

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:vaclavpe@seznam.cz
http://praseparty.wz.cz/?b=17
http://ocko.idnes.cz/stream.asp


148

Brázda Pavel

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 16. července 2007 9:37
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: 8" FDD

Mam radic i dve 8" disketovky, ovsem pro Sord M5.
Myslim, ze na radici je nejaky klon WD2797 od
Siemensu, ale ted to nemam po ruce (na prani to muzu
zjistit). Bohuzel ty disketovky nejsou puvodni a navic
jsou hole, takze zapojeni bych taky rad zjistil.
Pokud by se nekdo chtel inspirovat tim radicem pro
Sorda, muzu ho treba naskenovat. :)
Mam i par 8" disket, bez kterych bych se obesel, kdyby
je nekdo nutne potreboval.

Pepa

--- miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz)
<miksovsky@controltech.cz> wrote:

> 
> Provozoval jsem SHARPa s 8" disk. jednotkou...
> normalne maji 256kB ale byly formatove na 512kB a po
> vystrihnuti ocka a otoceni byly i oboustrane.. takze
> se na
> ne veslo 1MB. Radic byl WD2797  a meli jsem
> upravenou
> ROMku   RAMDisk byl 512kB a dalo se z nej bootovat..
> Este k tomu byla pripojena 3.5" HD disketa.
> 
> Petr
> 
> ----- Original Message ----- 
> From: "Petr Hlína (sharpemu@pandora.cz)"
> <rudde@seznam.cz>
> To: "Konference "Po?íta? SHARP MZ-800 a emulátory""
> <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Thursday, July 12, 2007 2:42 PM
> Subject: 8" FDD
> 
> 
> >
> > Ahoj,
> >
> > provozoval jste n?kdo sharpa s 8" disketovou
> jednotkou ? Jaký jste u toho 
> > m?li ?adi? ?
> > P?edem dík za va?e informace
> >
> > Petr
> > ---
> > 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
> 
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____________________________________________________________________________________
Pinpoint customers who are looking for what you sell. 
http://searchmarketing.yahoo.com/

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

Od: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz) [miksovsky@controltech.cz]
Odesláno: 16. července 2007 6:39
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: 8" FDD

Provozoval jsem SHARPa s 8" disk. jednotkou...
normalne maji 256kB ale byly formatove na 512kB a po
vystrihnuti ocka a otoceni byly i oboustrane.. takze se na
ne veslo 1MB. Radic byl WD2797  a meli jsem upravenou
ROMku   RAMDisk byl 512kB a dalo se z nej bootovat..
Este k tomu byla pripojena 3.5" HD disketa.

Petr

----- Original Message ----- 
From: "Petr Hlína (sharpemu@pandora.cz)" <rudde@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, July 12, 2007 2:42 PM
Subject: 8" FDD

>
> Ahoj,
>
> provozoval jste někdo sharpa s 8" disketovou jednotkou ? Jaký jste u toho 
> měli řadič ?
> Předem dík za vaše informace
>
> Petr
> ---
> 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
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Brázda Pavel

Od: +GAMA (sharpemu@pandora.cz) [computer.research@centrum.cz]
Odesláno: 12. července 2007 14:45
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: 8" FDD

>Uf uf, něco jsem o tom zaslechnul ale na řadič mě tenkrát nenapadlo se
zeptat... Osmipalec jsem sice v ruce několikrát měl, nikdy jsem však ani
nepátral po tom jestli mají stejné rozhraní jako třeba 5,25" mechaniky či
menší...

3.5" a 5.25" mají interface stejný.
8" se od nich liší, krom jiného mají jiný kmitočet krystalu.
    J.D.

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

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 12. července 2007 13:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: 8" FDD

Uf uf, něco jsem o tom zaslechnul ale na řadič mě tenkrát nenapadlo se 
zeptat... Osmipalec jsem sice v ruce několikrát měl, nikdy jsem však ani 
nepátral po tom jestli mají stejné rozhraní jako třeba 5,25" mechaniky či 
menší...

Z.

----- Original Message ----- 
From: "Petr Hlína (sharpemu@pandora.cz)" <rudde@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, July 12, 2007 2:42 PM
Subject: 8" FDD

>
> Ahoj,
>
> provozoval jste někdo sharpa s 8" disketovou jednotkou ? Jaký jste u toho 
> měli řadič ?
> Předem dík za vaše informace
>
> Petr
> ---
> 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
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Brázda Pavel

Od: Petr Hlína (sharpemu@pandora.cz) [rudde@seznam.cz]
Odesláno: 12. července 2007 13:43
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: 8" FDD

Ahoj,

provozoval jste někdo sharpa s 8" disketovou jednotkou ? Jaký jste u toho měli řadič ?
Předem dík za vaše informace

Petr
---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
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Brázda Pavel

Od: Trafo (sharpemu@pandora.cz) [TravnicekTomas@email.cz]
Odesláno: 29. května 2007 13:23
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:koupím SHARP MZ-800

Cau,
na Aukru je jeste jeden za 300,-.To uz je pekna cena.
Trafo

> 
> Obcas se najde neco na Aukru. Ted tam jeden blazen prodava Sharpa za 3 tisice,
> takze to radeji nebrat...
> 
> Vasek
> 
> > ------------ Původní zpráva ------------
> > Od: Jaromír Bergmann (sharpemu@pandora.cz) 
> > Předmět: koupím SHARP MZ-800
> > Datum: 29.5.2007 14:43:45
> > ----------------------------------------
> > 
> > Kkoupil bych muzeální počítač SHARP MZ-800. Neprodal byste mi ho prosím
> někdo??
> > icq 259689233, Jarda B.
> > ---
> > 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
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 29. května 2007 13:15
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:koupím SHARP MZ-800

Obcas se najde neco na Aukru. Ted tam jeden blazen prodava Sharpa za 3 tisice, takze 
to radeji nebrat...

Vasek

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: Jaromír Bergmann (sharpemu@pandora.cz) 
> Předmět: koupím SHARP MZ-800
> Datum: 29.5.2007 14:43:45
> ----------------------------------------
> 
> Kkoupil bych muzeální počítač SHARP MZ-800. Neprodal byste mi ho prosím někdo??
> icq 259689233, Jarda B.
> ---
> 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
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Brázda Pavel

Od: Jaromír Bergmann (sharpemu@pandora.cz) [j.bergmann@seznam.cz]
Odesláno: 29. května 2007 12:59
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: koupím SHARP MZ-800

Kkoupil bych muzeální počítač SHARP MZ-800. Neprodal byste mi ho prosím někdo?? icq 
259689233, Jarda B.
---
Divejte se na televizi na internetu
Hudebni televize OCKO - 
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
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Brázda Pavel

Od: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 9. března 2007 17:10
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: DMA pro Sharpa

Postavil jsem DATA-GEAR interface, coz je vlastne hole Z80-DMA pripojene k
Z80CPU. DMA se programuje zapisem na port c.11 (hex 0B). Doufam ze Sharp na
tomto portu nic nema pripojene.

http://velesoft.speccy.cz/data-gear.htm

VELESOFT

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

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 9. března 2007 14:35
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Re[2]: Z80 sitovka prototyp - schema podruhe

Tohle je momentalne testovaci karta na paralelni port pro spolecny vyvoj na Sharpu a 
na ZX-Spectru. Soucastky budou ve velkych pouzdrech.

A az tohle bude nejakym zpusobem chodit, pak tam pridam adresovani sbernice a 
predeplam do SMD a pak to bude jako interni karta do Sharpa. Ale jak jsem uz psal, 
tohle je pouze prvni krok dopredu.

Vasek

> 
> Dobrý den,
> 9. března 2007, 13:55:55, napsal jste:
> 
> To ma byt interni karta nebo neco na pararelni port??
> MArcel Vasak
> 
> VP> Takze posilam nove schema s nasledujicimi zmenami:
> VP> - Pridano RS232
> VP> - Pridany stabilizatory - napajeni z ext. adapteru 9-15V (kdo nechce,
> neosadi)
> VP> - Pridany prevodniky urovne mezi 5V a 3.3V
> VP> - Ocislovane soucastky
> VP> - Uzemneni Canon25
> 
> VP> Takze prosim vsechny - kouknete, zhodnotte, a kdyz tak podle toho zacnu
> kreslit testovaci desku.
> 
> VP> Vasek
> 

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

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 9. března 2007 14:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Likvidace 8bitove dilny

Dobrý den,

"likviduji" soubor (převážně z80 osmibitů) a přecházím na CPLD - desku Trex C1.
Mám na prodej dobře vybaveného Sharpíka s dvěma disketovkami a IDE řadičem
Předpokládám , že prodejní cena je pod 2000 Kč,nebo 2 512mb flash kary:-)

K tomu patří i literatura - xeroxy brněnských materiálů, a krabice
flopydisku.

Duvod likvidace je stehovani do mnesiho kde max vejde PC a ten Trex C1

Dale mam doma spousty ruznych soucastek prevazne na 8-bitove pocitace.
kolem 100kg nevazil jsem to ale je toho spousta,a spouste literaqtury
na 8-bity.
Specha to mam na to max mnesic jinsk to bude muset jid ke kontejneru
:-(

-- 
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: 9. března 2007 14:21
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[2]: Z80 sitovka prototyp - schema podruhe

Dobrý den,
9. března 2007, 13:55:55, napsal jste:

To ma byt interni karta nebo neco na pararelni port??
MArcel Vasak

VP> Takze posilam nove schema s nasledujicimi zmenami:
VP> - Pridano RS232
VP> - Pridany stabilizatory - napajeni z ext. adapteru 9-15V (kdo nechce, neosadi)
VP> - Pridany prevodniky urovne mezi 5V a 3.3V
VP> - Ocislovane soucastky
VP> - Uzemneni Canon25

VP> Takze prosim vsechny - kouknete, zhodnotte, a kdyz tak podle toho zacnu kreslit 
testovaci desku.

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: 9. března 2007 13:56
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Z80 sitovka prototyp - schema podruhe

Přílohy: ENC28J60-card.png

ENC28J60-card.png 
(32 kB)

Takze posilam nove schema s nasledujicimi zmenami:
- Pridano RS232
- Pridany stabilizatory - napajeni z ext. adapteru 9-15V (kdo nechce, neosadi)
- Pridany prevodniky urovne mezi 5V a 3.3V
- Ocislovane soucastky
- Uzemneni Canon25

Takze prosim vsechny - kouknete, zhodnotte, a kdyz tak podle toho zacnu kreslit 
testovaci desku.

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: 7. března 2007 14:17
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Forever 8

Ja urcite neprijedu, mam zcela jine plany a povinnosti na ten vikend.

Vasek

> Pokud vim, loni na Foreveru zadny sharpista nebyl, coz
> je jiste skoda. Snad se letos zadari a nebudu tam sam
> s pro ostatni "exotickym" strojem. :)
> 
> Zdravi
> 
> J. Augustin
> 

---
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: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 7. března 2007 9:33
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Z80 sitovka prototyp - schema verze 0.1

Zdravim,

programovat netreba, staci obycejny terminalovy
program, ktery pro Sharpa jiste existuje. Tak me
napada, ma zde nekdo zkusenosti s provozovanim modemu
se Sharpem? Ja jsem ho mel az k PC, tudiz jsem
brouzdal pouze po Fidonetu a PC BBSkach. Urcite u nas
byla kdysi i nejaka osmibitova, ale to me bohuzel
minulo.
Ten "device server" je vlastne takovy modem sveho
druhu, jen keca po Ethernetu.
Specifikace toho meho jsou tady:
http://www.lantronix.com/device-networking/external-device-servers/mss100.html.
Znam par lidi, kteri jej maji, jsou to ovsem vsechno
ataristi (a nahodou jsem jim je vsechny sehnal ja :)).
Urcite se vsak v ceskych luzich a hajich najde i
nejaky majitel jineho osmibitu, ktery ho vlastni.
Tady je pekna ukazka BBS, ktera je tim pripojena k
internetu:
http://mousenet.radtkes.net/bbs/bbsmenu/index1.htm. A
jeste jedna: http://www.darkforce.org/tocbbs.html.

Ta kombo karta vypada velmi slibne, doufam, ze se Ti
to podari dokoncit.

Pepa

--- Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)
<vaclavpe@seznam.cz> wrote:

> 
> Ahoj Josefe,
> 
> co se tyce toho lantronixu, tak jde o to, ze ho mas
> mozna jen Ty. Rozbehat by sel, ale musel by ho nekdo
> naprogramovat.
> 
> To, co jsem posilal, je jen tesovaci karta, na
> kompletni kombo karte (kterou mam rozkreslenou) bude
> jeste RS232 a paralelni sbernice 24 bitu na ruzne
> veci typu programatoru jednocipu atd.
> 
> Vasek
> 
> > ------------ P?vodní zpráva ------------
> > 
> > Kdyz uz jsem se na prvni pokus takto rozepsal,
> neda
> > mi, abych se nezeptal, jak se da pokud mozno
> rychle a
> > relativne levne vyresit absence RS232 portu? Mam
> tu
> > jeden Lantronix device server (rs232<->ethernet) a
> > bylo by pekne s nim Sharpa pripojit k internetu.
> :)
> > 
> > Zdravi
> > 
> > Josef Augustin

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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> > 
> 
> ---
> Divejte se na televizi na internetu
> Hudebni televize OCKO - 
> http://ocko.idnes.cz/stream.asp
> 

 
____________________________________________________________________________________
Finding fabulous fares is fun.  
Let Yahoo! FareChase search your favorite travel sites to find flight and hotel 
bargains.
http://farechase.yahoo.com/promo-generic-14795097

---
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

164

http://ocko.idnes.cz/stream.asp
http://farechase.yahoo.com/promo-generic-14795097
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
http://www.avg.com


165

Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 7. března 2007 8:27
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Z80 sitovka prototyp - schema verze 0.1

Ahoj Josefe,

co se tyce toho lantronixu, tak jde o to, ze ho mas mozna jen Ty. Rozbehat by sel, ale 
musel by ho nekdo naprogramovat.

To, co jsem posilal, je jen tesovaci karta, na kompletni kombo karte (kterou mam 
rozkreslenou) bude jeste RS232 a paralelni sbernice 24 bitu na ruzne veci typu 
programatoru jednocipu atd.

Vasek

> ------------ Původní zpráva ------------
> 
> Kdyz uz jsem se na prvni pokus takto rozepsal, neda
> mi, abych se nezeptal, jak se da pokud mozno rychle a
> relativne levne vyresit absence RS232 portu? Mam tu
> jeden Lantronix device server (rs232<->ethernet) a
> bylo by pekne s nim Sharpa pripojit k internetu. :)
> 
> Zdravi
> 
> Josef Augustin
> 

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

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 6. března 2007 22:12
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Forever 8

Uplne jsem zapomnel vsem vazenym a milym Sharpistum
pripomenout, pokud to jeste nevedi, ze 16-18. 3. se
kona v Trencine osmibitova multiplatformni party.
Podrobnosti najdete na http://forever.zeroteam.sk

Bohuzel jsem se na ni vypravil poprve az loni a muzete
mi verit, ze jsem o hodne prisel.

Pokud vas ma troufala agitace zaujala, muzete se
podivat i na fotky z minulych rocniku na strance meho
kamarada ataristy Krupkaje:
http://krupkaj.ic.cz/album.php?show=ForeverHex
http://krupkaj.ic.cz/album.php?show=ForeverSeven

Pokud vim, loni na Foreveru zadny sharpista nebyl, coz
je jiste skoda. Snad se letos zadari a nebudu tam sam
s pro ostatni "exotickym" strojem. :)

Zdravi

J. Augustin

 
____________________________________________________________________________________
No need to miss a message. Get email on-the-go 
with Yahoo! Mail for Mobile. Get started.
http://mobile.yahoo.com/mail 
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Brázda Pavel

Od: Josef Augustin (sharpemu@pandora.cz) [pepax@yahoo.com]
Odesláno: 6. března 2007 22:04
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Z80 sitovka prototyp - schema verze 0.1

SD a Ethernet pro Sharpa? 3x slava!
Drzim palce, at se dilo povede.

Jako cerstvy uzivatel Sharpu bych to bral vsemi 10ti,
z kejkli s kazetakem uz jsem davno vyrostl a
disketovku jsem zatim nerozcvicil. 8bitovy ide radic
se mi zda trosku drazsi a o 16bitovem jsem jenom
slysel, ze existuje pouze hardware, bez SW podpory.

Bohuzel s elektronikou ani programovanim nemam prilis
mnoho spolecneho, tak muzu leda poskytovat moralni
podporu a delat testera. ;)

Nezbyva mi tedy, nez Vam fandit a mezitim zavidet
Spectristum divIDE, ataristum SIO2IDE, SIO2USB a
SIO2SD, Amstradistum (pokud v CR vubec jeste nejaci
zbyli :)) SymbiFace a commodoristum MMC64 a IDE64. :)
O sitovych kartach nemluve.

Kdyz uz jsem se na prvni pokus takto rozepsal, neda
mi, abych se nezeptal, jak se da pokud mozno rychle a
relativne levne vyresit absence RS232 portu? Mam tu
jeden Lantronix device server (rs232<->ethernet) a
bylo by pekne s nim Sharpa pripojit k internetu. :)

Zdravi

Josef Augustin

--- Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)
<vaclavpe@seznam.cz> wrote:

> 
> Zdravicko panove (a damy, pokud tu nejake vubec
> jsou),
> 
> posilam navrh schematu pro testovaci kartu
> ethernet+SD. Testovani muze probihat na PC - LPT
> port  (protoze Sharpa mam stale na Morave u rodicu)
> nebo na cilovem HW (Sharp / ZX Spectrum - na
> Centronixu + joysticky).
> 
> Komunikacni protokol navrhuji takovy:
> PD5     1 = atmega -> data p?ipravená -> ZX
> PD4     1 = atmega -> data ack -> ZX
> PD3     1 = ZX -> povel -> atmega (0 = data)
> INT0    1 = ZX -> platna data na sbernici ->atmega
> 
> Pomoci povelu (PD3 = 1) se do ATMegy posilaji
> instrukce, co se ma delat. Jinak jdou data a ATMega
> je bud pouzije nebo zahodi.
> Kdyz bude atmega vysilat, nahodi data a PD5, ceka,
> az prijde PD3. INT0 kompletne prerusi probihajici
> prenos.
> 
> Testovaci firmware bude v Cecku - kompilovany pomoci
> GCC.
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> Testovaci software zatim na PC v Cecku, pak
> kompilovany a optimalizovany do Z80 assembleru.
> 
> Prosim o komentare a navrhy k nasledujicim bodum:
> =========================================
> - vyvest/nevyvest ven z ATMegy take RS232 na
> testovani - na seriak se daji posilat debug
> informace (a mozna to tak ma i AVRLIB v GCC ve
> funkci printf() )
> - ISP by melo byt na 5V - ENC je 5V-tolerantni, ale
> nejsem si jisty, ze i SD karty...
> - ochranne odpory na datech jsou kvuli tomu, kdyz se
> "setka" vystup na LPT s vystupem z ATMegy
> 
> Takze tak,
> Vasek
> 
> ---
> Divejte se na televizi na internetu
> Hudebni televize OCKO - 
> http://ocko.idnes.cz/stream.asp
> 

 
____________________________________________________________________________________
Don't get soaked.  Take a quick peek at the forecast
with the Yahoo! Search weather shortcut.
http://tools.search.yahoo.com/shortcuts/#loc_weather
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 6. března 2007 17:01
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Z80 sitovka prototyp - schema verze 0.1

Přílohy: ENC28J60-card.png

ENC28J60-card.png 
(34 kB)

Zdravicko panove (a damy, pokud tu nejake vubec jsou),

posilam navrh schematu pro testovaci kartu ethernet+SD. Testovani muze probihat na PC 
- LPT port  (protoze Sharpa mam stale na Morave u rodicu) nebo na cilovem HW (Sharp / 
ZX Spectrum - na Centronixu + joysticky).

Komunikacni protokol navrhuji takovy:
PD5     1 = atmega -> data připravená -> ZX
PD4     1 = atmega -> data ack -> ZX
PD3     1 = ZX -> povel -> atmega (0 = data)
INT0    1 = ZX -> platna data na sbernici ->atmega

Pomoci povelu (PD3 = 1) se do ATMegy posilaji instrukce, co se ma delat. Jinak jdou 
data a ATMega je bud pouzije nebo zahodi.
Kdyz bude atmega vysilat, nahodi data a PD5, ceka, az prijde PD3. INT0 kompletne 
prerusi probihajici prenos.

Testovaci firmware bude v Cecku - kompilovany pomoci GCC.
Testovaci software zatim na PC v Cecku, pak kompilovany a optimalizovany do Z80 
assembleru.

Prosim o komentare a navrhy k nasledujicim bodum:
=========================================
- vyvest/nevyvest ven z ATMegy take RS232 na testovani - na seriak se daji posilat 
debug informace (a mozna to tak ma i AVRLIB v GCC ve funkci printf() )
- ISP by melo byt na 5V - ENC je 5V-tolerantni, ale nejsem si jisty, ze i SD karty...
- ochranne odpory na datech jsou kvuli tomu, kdyz se "setka" vystup na LPT s vystupem 
z ATMegy

Takze 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: samista (sharpemu@pandora.cz) [sam.coupe@centrum.cz]
Odesláno: 16. února 2007 8:12
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Re:vybaveny Sharp na prodej... a literatura

> Co se tyce literatury, veci jsou na http://scav.ic.cz/

Soude dle datumu, prislo to skoro jako na zavolanou :-),
kazdopadne mnohokrat dekuji.

sam.
---
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: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 15. února 2007 18:17
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re[2]: vybaveny Sharp na prodej... a literatura

Dobrý den,
15. února 2007, 17:43:47, napsal jste:

Bohuzel koncim nekoli veci je v tom:
1:Stehuji se do mensiho bytu a tam by to neveslo.
2:Budu delat na t-rexu hv wmulatoru do ktereho chci udelat i Sharpa.
3:Pajet diky shorsujicimu zraku uz nemuzu.
MArcel Vasak

VP> Tak falcen99 konci se Sharpem ? A to tady jeste nedavno basnil o ruznych 
vylepsenich...

VP> Co se tyce literatury, veci jsou na http://scav.ic.cz/. Doma mam
VP> taky jeste nejake hooodne stare cyklostyly, chci to vsechno
VP> naskenovat (tak jako jiz zde zminovane Elektroniky) a pak zazalohovat.

VP> Ani Roman Dolejsi se mi neozyva - hodne prace, nebo je pricina nekde jinde ?

VP> Vasek

>> ------------ Původní zpráva ------------
>> Od: samista (sharpemu@pandora.cz) 
>> V souvislosti s literaturou jsem se chtěl zeptat, protože scanů a PDF manuálů
>> pro Sharpíka je na internetu mizivě (a to i ve srovnání s archivy také méně
>> rozšířeného Sordu...). Existuje seznam české literatury pro Sharpa? 
>> Mám pouze jeden obrovský "sborník" - jestli lze tak nazvat zručně svázáné
>> počítačové tisky čtvercového veleformátu. Jsou tam mj. kvalitní věci obecného
>> rázu pro z80, vhodné třeba pro spectristy.
>> 
>> samista
>> 

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 - 
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 15. února 2007 17:44
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:vybaveny Sharp na prodej... a literatura

Tak falcen99 konci se Sharpem ? A to tady jeste nedavno basnil o ruznych 
vylepsenich...

Co se tyce literatury, veci jsou na http://scav.ic.cz/. Doma mam taky jeste nejake 
hooodne stare cyklostyly, chci to vsechno naskenovat (tak jako jiz zde zminovane 
Elektroniky) a pak zazalohovat.

Ani Roman Dolejsi se mi neozyva - hodne prace, nebo je pricina nekde jinde ?

Vasek

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: samista (sharpemu@pandora.cz) 
> V souvislosti s literaturou jsem se chtěl zeptat, protože scanů a PDF manuálů
> pro Sharpíka je na internetu mizivě (a to i ve srovnání s archivy také méně
> rozšířeného Sordu...). Existuje seznam české literatury pro Sharpa? 
> Mám pouze jeden obrovský "sborník" - jestli lze tak nazvat zručně svázáné
> počítačové tisky čtvercového veleformátu. Jsou tam mj. kvalitní věci obecného
> rázu pro z80, vhodné třeba pro spectristy.
> 
> samista
> 

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

Od: samista (sharpemu@pandora.cz) [sam.coupe@centrum.cz]
Odesláno: 15. února 2007 7:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: vybaveny Sharp na prodej... a literatura

Dobrý den,

tímto předávám vzkaz od p. M. Vašáka, který do této konfery občas také přispívá
a nyní "likviduje" soubor (převážně z80 osmibitů) a přechází na CPLD - desku Trex C1.
Má na prodej dobře vybaveného Sharpíka s dvěma disketovkami a IDE řadičem
Předpokládá , že prodejní cena nepoklesne pod 2000 Kč.
K tomu patří i literatura - xeroxy brněnských materiálů.

Pokud nebudete reagovat přímo, ale psát mně, počítejte prosím s dleší prodlavou v 
odpovědi.

V souvislosti s literaturou jsem se chtěl zeptat, protože scanů a PDF manuálů pro 
Sharpíka je na internetu mizivě (a to i ve srovnání s archivy také méně rozšířeného 
Sordu...). Existuje seznam české literatury pro Sharpa? 
Mám pouze jeden obrovský "sborník" - jestli lze tak nazvat zručně svázáné počítačové 
tisky čtvercového veleformátu. Jsou tam mj. kvalitní věci obecného rázu pro z80, 
vhodné třeba pro spectristy.

samista

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

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 5. února 2007 16:25
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Novinky na strankach

Ahoj vsichni,

na stranky jsem pridal font generator pro 8x8 bodu a taky rychly a jednoduchy postup, 
jak nekvalitne prehrat MIDI soubory na Sharpu.

A jako jiz tradicne vse je tady: http://medvidec.ic.cz/comp/mz800.htm

Nepsal nekdo parser MIDI souboru a taky spectrackych STC souboru v Cecku? Celkem by mi 
to pomohlo... On totiz tenhle prehravac je dost spatne znejici diky konverzi 
MIDI2AY...

Vasek

---
Divejte se na televizi na internetu
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Brázda Pavel

Od: Michal Porteš (sharpemu@pandora.cz) [portes@post.cz]
Odesláno: 13. ledna 2007 14:09
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Tetris MZ-800

Tetris vypadá slibně, klávesa možná ne vždycky zareaguje (hraju na emulátoru) a 
některé kostičky nemají korektně udělané otáčení (při otáčení cestují doprava). Jinak 
velmi pěkné, i když pravda docela rychlé...
---
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

175

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:portes@post.cz
http://ocko.idnes.cz/stream.asp
http://www.avg.com


176

Brázda Pavel

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 12. ledna 2007 22:52
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:Tetris MZ-800

Ahoj Vašku,

právě jsem si zahrál Tetris a musím ho pochválit !
(jen mi na Sharpu běží o chloupek rychleji, než stíhám otáčet kostičky ;)
je to jen pocit, ale např. Fukův tetris zpočátku hráče šetří,a až v dalších kolech 
přidá na rychlosti.
To jen na okraj, grafické ztvárnění je pěkné, až přidáš i hudbu, bude to Super !

Měj se fajn,
na další verze se těší

Pavel

> ----------------------------------------
> 
> Ahoj vsichni,
> 
> tak jsem stvoril dalsi preview. Puvodniho Tetrise jsem prekopal, ovladani je
> klavesama A,S,Q. A na konci mezernik.
> 
> A najdete jej tady: http://medvidec.ic.cz/comp/mz800.htm
> 
> Vasek
> 

> 

---
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Brázda Pavel

Od: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 12. ledna 2007 16:41
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Tetris MZ-800

Ahoj vsichni,

tak jsem stvoril dalsi preview. Puvodniho Tetrise jsem prekopal, ovladani je klavesama 
A,S,Q. A na konci mezernik.

A najdete jej tady: http://medvidec.ic.cz/comp/mz800.htm

Vasek

---
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: VELESOFT (SPRINTER) (sharpemu@pandora.cz) [velesoft@seznam.cz]
Odesláno: 10. ledna 2007 15:48
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Znovu zvuky

----- Original Message -----
From: "Vaclav Peroutka" <sharpemu@pandora.czvaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, January 10, 2007 10:43 AM
Subject: Re: Znovu zvuky

>
> Ahoj Velesofte,
>
> to je otazka. je nekde dokumentovana struktura dat v souboru? Idealni by
bylo, kdyby SQ tracker (nebo neco podobneho se stejnym formatem dat)
existoval jak na ZXSpectru ( protoze tam se SQT pouziva a jsou dostupne
hudebni dema - predpokladam), tak na Sharpu (protoze bych to pouzil ja :-) a
taky na Pomocnem Computeru - protoze casto je lepsi bezet soft nativne nez
pres emulator.
>
> V cem je programovany ten SQ tracker ? Je to cisty asembler, nebo je tam
cast v Basicu ?
>
No je to komplet v assembleru, ale okomentovane tusim. V BASICu jsou myslim
jen diskove loadery. Jsou dve verze. Jedna pro 48kB a druha pro ZX 128kB s
integrovanym compilerem.

> Tezko rict, vazne nejsem schopen rict, nakolik to ma smysl. Jsou nekde na
netu podrobnejsi informace o SQ trackeru ?
>

Urcite, http://www.zdenekstary.info/ZXSpectrum/SQTrackerMAN.rar

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: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 10. ledna 2007 10:43
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Znovu zvuky

Ahoj Velesofte,

to je otazka. je nekde dokumentovana struktura dat v souboru? Idealni by bylo, kdyby 
SQ tracker (nebo neco podobneho se stejnym formatem dat) existoval jak na ZXSpectru ( 
protoze tam se SQT pouziva a jsou dostupne hudebni dema - predpokladam), tak na Sharpu 
(protoze bych to pouzil ja :-) a taky na Pomocnem Computeru - protoze casto je lepsi 
bezet soft nativne nez pres emulator.

V cem je programovany ten SQ tracker ? Je to cisty asembler, nebo je tam cast v Basicu 
?

Tezko rict, vazne nejsem schopen rict, nakolik to ma smysl. Jsou nekde na netu 
podrobnejsi informace o SQ trackeru ?

Vasek

> ------------ Původní zpráva ------------
> Od: VELESOFT (SPRINTER)
> >
> No jestli by to k necemu bylo, mam kompletni zdrojaky SQ TRACKERU pro ZX.
> 
> 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: 9. ledna 2007 18:01
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Znovu zvuky

----- Original Message -----
From: "Vaclav Peroutka" <sharpemu@pandora.czvaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, January 08, 2007 9:47 PM
Subject: Znovu zvuky

>
> Ahoj vsem, predem se omlouvam, ze otravuju zase s tim stejnym.
>
> Behem poslednich dnu jsem disassembloval kod prehravace pro Spectracky
Sound Tracker. Musim jeste vyzkouset, jestli bude fungovat v poradku a pak
jsem ochoten a schopen jej poskytnout (s prispenim puvodniho tvurce Zdenka
Adlera).
>
> Vec se ma tak, ze potrebuji proslapnout cesticku: Slozit v necem hudbu -
ulozit ji v rozumnem formatu - prehrat ji na Sharpu s rozumnym overheadem.
Moznosti jsou:
> - Spectracky Sound tracker - Prehravac by byl, ale na cem skladat tu
muziku ?
> - Sonix - Jaky je format souboru ? ( Martine, tys psal navod k Sonixu,
zejo. Nevis ?)
> - MZ Music - dtto - kdo zna format souboru ? Nemate nekdo kontakt na
Tibora Vargu ?
> - nejaky tracker pro Pomocny Computer - zkousel jsem Vortex Tracker, ale
nepodarilo se mi vyloudit ani pipnuti :-(
> - nebo nejak uplne jinak - ale jak ?
>
> Hola hej, Sharp MZ-800 spolecnosti, prober se!
>
> Vasek
>
No jestli by to k necemu bylo, mam kompletni zdrojaky SQ TRACKERU pro ZX.

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: Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) [vaclavpe@seznam.cz]
Odesláno: 9. ledna 2007 16:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: MZ-800 demo

Ahoj vsichni,

jak jsem slibil, posilam jednoduche demo, pouzitelne jako zaklad pro dalsi tvorbu.
demo.asm je hlavni program, v STCplay.asm je STC player. song.defb jsou data pro 
prehravac.

Vse je kompilovane v assembleru "pasmo" - www.arrakis.es/~ninsesabe/pasmo/

Tak dejte vedet, jestli to je ta spravna cesta. Moc totiz v emulatoru nepoznam, jestli 
mi ten radek blika nebo ne...

Timto zpusobem bych tu hlavni funkci pouzil v Tetrisu.

Demo je na http://medvidec.ic.cz/comp/mz800.htm

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: Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz) [Martin.Karen@pvt.cz]
Odesláno: 9. ledna 2007 10:48
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: Znovu zvuky

> - Sonix - Jaky je format souboru ? ( Martine, tys psal navod 
> k Sonixu, zejo. Nevis ?)

...tak to uz si opravdu vubec nevzpominam. V tom navodu ve FETu to asi neni, co?

---
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: 9. ledna 2007 10:33
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re:SN76489AN

Presne tak, 3 kanaly zvukove plus jeden sumovy, ktery se da ovladat jak vnitrni 
delickou, nebo kmitoctem zvuku ze 3. zvukoveho kanalu. Tim se ridi generator 
pseudonahodneho nebo bileho sumu.

SN76489 ma podobne vlastnosti jako AY-3-891x, proto se casto pouziva hudba ze Spectra 
i na Sharpu bez velkych predelavek.

Vasek

> Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)
> 
> ahoj Velesofte,
> 
> Sharp má v sobě mimo jiné toto pro generování zvuku:
> Texas Instruments SN76489AN
> http://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments_SN76489
> 
> zdraví
> Pavel
> > ----------------------------------------
> > 
> > Jak to je u SHARPa vlastne se zvukem ? Kolik kanalu, atd....
> > 
> > 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: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 8. ledna 2007 22:24
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: SN76489AN

ahoj Velesofte,

Sharp má v sobě mimo jiné toto pro generování zvuku:
Texas Instruments SN76489AN
http://en.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments_SN76489

zdraví
Pavel
> ----------------------------------------
> 
> Jak to je u SHARPa vlastne se zvukem ? Kolik kanalu, atd....
> 
> 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: 8. ledna 2007 21:55
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Znovu zvuky

Jak to je u SHARPa vlastne se zvukem ? Kolik kanalu, atd....

VELESOFT

----- Original Message -----
From: "Vaclav Peroutka" <sharpemu@pandora.czvaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, January 08, 2007 9:47 PM
Subject: Znovu zvuky

>
> Ahoj vsem, predem se omlouvam, ze otravuju zase s tim stejnym.
>
> Behem poslednich dnu jsem disassembloval kod prehravace pro Spectracky
Sound Tracker. Musim jeste vyzkouset, jestli bude fungovat v poradku a pak
jsem ochoten a schopen jej poskytnout (s prispenim puvodniho tvurce Zdenka
Adlera).
>
> Vec se ma tak, ze potrebuji proslapnout cesticku: Slozit v necem hudbu -
ulozit ji v rozumnem formatu - prehrat ji na Sharpu s rozumnym overheadem.
Moznosti jsou:
> - Spectracky Sound tracker - Prehravac by byl, ale na cem skladat tu
muziku ?
> - Sonix - Jaky je format souboru ? ( Martine, tys psal navod k Sonixu,
zejo. Nevis ?)
> - MZ Music - dtto - kdo zna format souboru ? Nemate nekdo kontakt na
Tibora Vargu ?
> - nejaky tracker pro Pomocny Computer - zkousel jsem Vortex Tracker, ale
nepodarilo se mi vyloudit ani pipnuti :-(
> - nebo nejak uplne jinak - ale jak ?
>
> Hola hej, Sharp MZ-800 spolecnosti, prober se!
>
> 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: 8. ledna 2007 21:48
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Znovu zvuky

Ahoj vsem, predem se omlouvam, ze otravuju zase s tim stejnym.

Behem poslednich dnu jsem disassembloval kod prehravace pro Spectracky Sound Tracker. 
Musim jeste vyzkouset, jestli bude fungovat v poradku a pak jsem ochoten a schopen jej 
poskytnout (s prispenim puvodniho tvurce Zdenka Adlera).

Vec se ma tak, ze potrebuji proslapnout cesticku: Slozit v necem hudbu - ulozit ji v 
rozumnem formatu - prehrat ji na Sharpu s rozumnym overheadem. Moznosti jsou:
- Spectracky Sound tracker - Prehravac by byl, ale na cem skladat tu muziku ?
- Sonix - Jaky je format souboru ? ( Martine, tys psal navod k Sonixu, zejo. Nevis ?)
- MZ Music - dtto - kdo zna format souboru ? Nemate nekdo kontakt na Tibora Vargu ?
- nejaky tracker pro Pomocny Computer - zkousel jsem Vortex Tracker, ale nepodarilo se 
mi vyloudit ani pipnuti :-( 
- nebo nejak uplne jinak - ale jak ?

Hola hej, Sharp MZ-800 spolecnosti, prober se!

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: blaho@pos.sk (sharpemu@pandora.cz) [blaho@pos.sk]
Odesláno: 3. ledna 2007 18:07
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Kdo je Microcode ? Dotaz asi na Romana Dolejsiho

Zdravim...

Ked som ja prerabal par hier zo ZX Spectra osvedcilo sa mi pre neblikajuce
vykreslovanie obrazovky, presne tak ako spomina Roman, prerusenie IM2.
Zo zaciatku ma zarazalo preco je v hlavnej slucke hry na ZX Spectre pouzita
instrukcia HALT. Je to prave kvoli synchronizacii rovnomernosti behu hry.
Podmienkou vsak bolo aby sa hlavna slucka stihla vykonat za menej ako 20ms.
Bolo to laborovanie s ratanim kazdeho taktu a tak som pre vykreslovanie
obrazkov (Nebulus) napr. skvele vyuzil stack (PUSH) a sadu druhych
registrov pripadne niekoldo desiatok instr. LDI miesto jednej LDIR, pretoze
aj na tom sa dalo usetrit niekolko mikrosekund. Zvuk som zachovaval povodny
zo ZX Spectra, s tym neporadim.

Vela uspechov s hranim sa....

Peter '_face_' Blaho

---
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: 3. ledna 2007 14:11
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: Kdo je Microcode ? Dotaz asi na Romana Dolejsiho

Přílohy: cybernoid.png

cybernoid.png (19 
kB)

> Cybernoida (alespon tu puvodni, resp. prvni, konverzi, co znam ja) delali Profi
> (tehdy to byli 2 stredoskolaci). 

Pravdapravda, Profi tam je. Ale kontakty chybi. Obrazek jsem prilozil. Stejne, za tech 
15 let by byly asi passe.

> Tetris vypada prima, tohle uz bude snad 20-ta variace tetrisu pro MZ-800 :)

Aaaale, to ani nevim, nojo, pohrabals Zdenku v archivu, zejo :-) Ja nasel vsehovsudy 
dva - a ten lepsi, co se chlubi cislem 800 jede stejne pres PCG - a kdyz se nenatahne 
uvodni obrazek, tak je tetris carkokrizkovy :-)

Nicmene ten puvodni dotaz stale plati.

IN A,(0xCE) zkusim, ale nepredpokladam, ze to bude az tak primitivni. Nekde u prgani 
her pro ZX-Spectrum jsem videl, ze se kresli "za bezicim paprskem". No, nevim...

Vasek

PS> pokud by se nekomu chtelo, muze nakreslit 7 ruznych 16-tibarevnych kosticek 8x8 
bodu - klidne v BMP. Ale hezkych :-)

---
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: Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz) [Martin.Karen@pvt.cz]
Odesláno: 3. ledna 2007 13:41
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: Kdo je Microcode ? Dotaz asi na Romana Dolejsiho

Cybernoida (alespon tu puvodni, resp. prvni, konverzi, co znam ja) delali Profi (tehdy 
to byli 2 stredoskolaci). Jestli na tom neco Microcode delal, tak tipuju (nevidel jsem 
tuhle verzi) maximalne to, ze je to 1 soubor ci jde spoustet z Ramdisku apod. (s 
vlastni konverzi teto hry ale urcite nema nic spolecneho!). Puvodne to byla kazetova 
3-dilna klasika - tj. loader + efektni nahniti obrazku + vlastni hra. Co se tyce 
kontaktu, tak tam davali na zacatek vzdy sve kompletni adresy (samozrejme netusim, 
jestli stale jeste plati).

M.

> Kdo je Microcode? David Voráček - zkoušel jsem ho už kdysi 
> kontaktovat ale vypadal na dosti vytíženého člověka. Kdyby se 
> to někomu podařilo, ať mi dá prosím vědět
> 
> Z.
> 
> ----- Original Message -----
> From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
> To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" 
> <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Wednesday, January 03, 2007 12:32 PM
> Subject: Kdo je Microcode ? Dotaz asi na Romana Dolejsiho
> 
> 
> >
> > Ahoj vsichni,
> >
> > hraju si ted s novym lepsim Tetrisem pro Sharpa. Zatim je pozadi a 
> > padajici kosticky, jinak nic neumi. Az bude pouzitelnejsi, 
> pustim to i se 
> > zdrojaky, ted jen preview tady: 
> http://medvidec.ic.cz/comp/tetris.htm
> >
> > Jde mi o nasledujici dve veci:
> > - jak udelat synchronizaci s rozkladem, aby kosticky neblikaly
> > - jak tam vtlacit nejakou jednoduchou hudbu
> >
> > Hledal jsem a nasel hru Cybernoid, pod kterou je podepsany 
> Microcode a 
> > logo Profi. Ta hra se chova presne tak, jak bych chtel. 
> Rolovani je bez 
> > blikani, jednoducha hudba. Jakym zpusobem to udelat ?
> >
> > Nasel jsem jeste tohle: http://bbs.inway.cz/bbs2www/CZspeccy/00ee
> > Bohuzel na sorry.vse.cz uz nic neni :-( Ale RDOS - Romane, 
> ze jsi to ty ?
> >
> > Da se nekde sehnat nejaky zdrojacek, jak na neblikavou 
> obrazovku a hudbu 
> > na Sharpu ?
> >
> > Temi nabizenymi hrami bych taky nepohrdl :-)
> >
> > Diky,
> > Vasek
> >
> > ---
> > Divejte se na televizi na internetu
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> > 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: 3. ledna 2007 13:20
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Kdo je Microcode ? Dotaz asi na Romana Dolejsiho

Tetris vypada prima, tohle uz bude snad 20-ta variace tetrisu pro MZ-800 :)

Synchronizace s rozkladem je velice primitivni - cele kouzlo tkvi v portu 
0xCE ze ktereho se mj. da vycist i to, kdy probiha HBLNK a VBLNK. Stejne tak 
se da kreslici rutina povesit za preruseni vyvolane VBLNK - ted nevim jestli 
nabeznou ci sestupnou hranou, nejlepe zkusit...

Kdo je Microcode? David Voráček - zkoušel jsem ho už kdysi kontaktovat ale 
vypadal na dosti vytíženého člověka. Kdyby se to někomu podařilo, ať mi dá 
prosím vědět

Z.

----- Original Message ----- 
From: "Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz)" <vaclavpe@seznam.cz>
To: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, January 03, 2007 12:32 PM
Subject: Kdo je Microcode ? Dotaz asi na Romana Dolejsiho

>
> Ahoj vsichni,
>
> hraju si ted s novym lepsim Tetrisem pro Sharpa. Zatim je pozadi a 
> padajici kosticky, jinak nic neumi. Az bude pouzitelnejsi, pustim to i se 
> zdrojaky, ted jen preview tady: http://medvidec.ic.cz/comp/tetris.htm
>
> Jde mi o nasledujici dve veci:
> - jak udelat synchronizaci s rozkladem, aby kosticky neblikaly
> - jak tam vtlacit nejakou jednoduchou hudbu
>
> Hledal jsem a nasel hru Cybernoid, pod kterou je podepsany Microcode a 
> logo Profi. Ta hra se chova presne tak, jak bych chtel. Rolovani je bez 
> blikani, jednoducha hudba. Jakym zpusobem to udelat ?
>
> Nasel jsem jeste tohle: http://bbs.inway.cz/bbs2www/CZspeccy/00ee
> Bohuzel na sorry.vse.cz uz nic neni :-( Ale RDOS - Romane, ze jsi to ty ?
>
> Da se nekde sehnat nejaky zdrojacek, jak na neblikavou obrazovku a hudbu 
> na Sharpu ?
>
> Temi nabizenymi hrami bych taky nepohrdl :-)
>
> Diky,
> 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: 3. ledna 2007 12:32
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Kdo je Microcode ? Dotaz asi na Romana Dolejsiho

Ahoj vsichni,

hraju si ted s novym lepsim Tetrisem pro Sharpa. Zatim je pozadi a padajici kosticky, 
jinak nic neumi. Az bude pouzitelnejsi, pustim to i se zdrojaky, ted jen preview tady: 
http://medvidec.ic.cz/comp/tetris.htm

Jde mi o nasledujici dve veci:
- jak udelat synchronizaci s rozkladem, aby kosticky neblikaly
- jak tam vtlacit nejakou jednoduchou hudbu

Hledal jsem a nasel hru Cybernoid, pod kterou je podepsany Microcode a logo Profi. Ta 
hra se chova presne tak, jak bych chtel. Rolovani je bez blikani, jednoducha hudba. 
Jakym zpusobem to udelat ?

Nasel jsem jeste tohle: http://bbs.inway.cz/bbs2www/CZspeccy/00ee
Bohuzel na sorry.vse.cz uz nic neni :-( Ale RDOS - Romane, ze jsi to ty ?

Da se nekde sehnat nejaky zdrojacek, jak na neblikavou obrazovku a hudbu na Sharpu ?

Temi nabizenymi hrami bych taky nepohrdl :-)

Diky,
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 Dolejsi (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@gmail.com]
Odesláno: 24. září 2007 10:29
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: dalsi vyvoj emulatoru

25.10.2009

 
 
21.9.07, Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) <bomi@centrum.cz>: 

 
Předně si cením toho, že se tu po dlouhé době oběvil i příspěvek k tématu, kvůli kterého byla 
původně tato diskuze založena... ;-)  
______________________________________________________________ 
> Od: ordoz@ordoz.com 
> Datum: 21.09.2007 13:47 
> 
>Miroslav Hajda ( sharpemu@pandora.cz) napsal(a): 
>> Svého času jsem se také chtěl zapojit do vývoje Zdeňkova emulátoru a 
>> kromě některých funkcí jako například vykreslovaní bez DirectX (tehdy 
>> kvůli Wine) a bez borderu jsem se rozhodl zkusit rozdělit emulátor na  
>> samostatná zařízení (tedy bod 3), která by se k hlavní aplikaci 
>> připojovala ve formě modulů... Bohužel jsem tehdy (kromě zpomalení 
>> vykreslování) narazil v Delphi na až příliš obtížně překonatelné překážky  
>> souvisejícími s bugem RecreateWND... :-( 
>> 
> Rozdeleni emulatoru na jednotlive periferie je asi prece jen trochu neco 
> jineho, nez uvadim v bodu 3. Videl bych to spis tak, ze si v konfiguraci  
> emulatoru zaregistruju nejaky socket, do ktereho pak bude emulator v 
> taktech posilat obsah MZ sbernice. Jakykoliv externi proces pak muze na 
> tomto socketu poslouchat a odpovidat, s tim, ze samozrejme musi akceptovat  
> interni hodiny - vse je samozrejme hodne zavisle na tom jak to vlastne nyni 
> vypada uvnitr emulatoru. 
 
V mém případě šlo přesně o to, co zde popisuješ... Jednotlivé moduly si měly registrovat 
obsluhu portů, části paměti, případně obsahy registrů atp.  Cílem bylo umožnit jejich 
vzájemnou zaměnitelnost a tedy možnost dalšího vývoje bez nutnosti zásahu do hlavního jádra 
a to včetně vývoje v jiných programovacích jazycích... Podobné cíle měl tehdy se svým 
emulátorem tuším i Roman Dolejší...  
 

 
Ahoj, 
 
  mas Mirku pravdu, moje MCE presne takhle funguje. V principu se jedna o cisty modularni 
framework, ve kterem je vse (CPU, sbernice, periferie) reprezentovano v podobe modulu a jeho 
vstupne-vystupnich interface. Kazdy modul definuje, co vyzaduje za okolni interface a sam 
nejaky interface implementuje.  
 
  Ve finale to tedy vypada tak, ze CPU ke sve praci potrebuje pametovy a portovy radic. 
Pametovy radic ma pripojenu pamet, portovy radic ma do sebe zaregistrovane 'periferie'. 
 
  Kazda periferie (opet modul) je realizovana jednoduchou tridou, ktera odpovida pouze na 
getMemory() a setMemory() prikazy a vetsinou rozeznava jen par spodnich bitu adresy. Takovou 
periferii pak muzete pripojit kamkoli.  
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  Vysledna struktura emulovaneho pocitace je 'slepena' az pri startu podle konfiguracniho souboru 
(ve formatu XML). Tam pamet a periferie pripojite na spravna mista (v pametovem ci portovem 
prostoru) a pametovy a portovy radic pak pripojite k CPU.  
 
  Vsechny emulace dostupne v MCE tak casto vyuzivaji spolecne tridy na realizaci periferii - napr. 
Disciple na ZX i standardni floppy na Sharpu pouzivaji WD297x.java modul. Podobne to je i u 
casovace (I8254.java), CPU (Z80, i8080) a dalsich ..  
  Take podpurne moduly jsou casto vyhodne a znovupouzitelne - modul pro spravu a on-the-fly 
vymenu ROM obsahu, virtualni reprezentace floppy disku s podporou formatovani ci virtualni 
reprezentace pasky.. 
 
  Ted nemam az tolik casu se emulatorem zabyvat, ale presto jsem byl v tomto roce uz schopen 
dodelat zakladni emulaci IQ-151, Ondry a dale vylepsovat obecne vlastnosti emulatoru. Mozna do 
konce roku uvolnim dalsi public verzi :-)  
 
  Kdyby mel nekdo chut, mohu zpristupnit popisy interfacu, dodelat 'javadoc' pro pozadavky 
dostupnych modulu a popis typicke konfigurace v XML - aby si kazdy mohl sestavit masinu podle 
vlastniho prani ;-) 
 
  Pripadne prime spolupraci se meze nekladou :-) 
 
Nejake namety? 
 
zatim, 
Roman 

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

25.10.2009



Brázda Pavel 

Od: Roman Dolejsi (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@gmail.com]
Odesláno: 3. ledna 2007 14:51
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: Re: Kdo je Microcode ? Dotaz asi na Romana Dolejsiho

25.10.2009

Zdravim, 
 
  Martin ma pravdu, David Voracek (Microcode) v tomhle pripade pouze prevedl danou hru do 
diskove podoby. Za puvodni kazetovou verzi stoji opravdu 
Profi. Naslednou praci na konverzich ze ZX-
Spectra zacal David delat az o dost pozdeji, to kdyz jsme se seznamili (tehdy u Oty Zemka - 
mZx nebo jak si Ota tehdy rikal).  
  Co se tyce Davida, tak co jsem mel informace, cca pred 10 lety presedlal z pocitacu na jine 
zajmy od te doby o nem zpravy nemam.. 
 
  Vykreslovat na obrazovku tak, aby to neblikalo, lze opravdu s prispenim portu CE. Pokud neni 
nic jineho na praci, bohate staci poslouchat zmenu jednoho z bitu V/H BLNK a pote zacit svou 
praci. To lze pouzivat v pripade inter, dem nebo podobnych 
zalezitosti, kdy lze stihnout vse provest behem jednoho snimku a ukoncit svou praci opet poslouchanim na portu. 
 
  Pokud je treba zaroven provadet jinou cinnost, je o dost efektivnejsi naprogramovat preruseni 
IM2 tak, aby ho HW sharpa vyvolaval prave pri VBLNK. Jde pak IMHO o jednodussi model, 
kdy standardne provadite nejake vypocty (realizujete hru, program apod.) a v preruseni kreslite 
neco na obrazovku (ci do borderu) - a to pokazde na stejnem miste.  
  Navic samozrejme muzete vyuzit toto preruseni pro presne casovani 
prehravani hudby. Nejsem si ale uplne jisty, jestli si v tomto pripade 
nemusi clovek trochu 
vic davat pozor na to, ze obrazovka muze bezet jak v 50Hz, tak 60Hz (superimpose). .. 
Zkusenejsi me v tomto bode asi doplni ci opravi.  
 
  Pro hudbu a jeji prehravani lze v principu: 
- napsat vlastni prehravaci rutinu + hudbu primo pro cip Sharpa 
- pouzit prehravaci rutinu + hudbu z jineho HW, ktery ma dostatecne pribuzny zvukovy cip 
(napr. cip AY pouzity na ZX Spectrum 128 nebo Amstrad Schneider CPC)  
 
  Pokud by ses, Vasku, rozhodl pro vyuziti libovolne hudby puvodem pro AY, muzes pouzit 
emulacni rutiny, ktere jsem napr. pouzival ja: 
 
- heavy-weight rutina, kterou puvodne vytvoril Lamac a vyuzil ve svem FX Sound Tracku. Ta 
pomoci sumu emuluje nizke tony a sumy emuluje jen castecne.  
- light-weight relokovatelna rutina, kterou puvodne vytvoril zrejme MK Soft, kdyz predelaval 
InterKarate+. Ta sumy emuluje kompletne a nizke tony AY posouva o toninu vys. 
 
.. zdrojaky mohu poskytnout k oboum rutinam. Pouzival jsem je v mych predelavkach ze ZX 
dle uvazeni, protoze kazda hudba ma sva specifika a ne vzdy se na ni obe rutiny hodi.  
 
  A co se tyce RDOS - to jsem opravdu ja :-) A me stranky na 
sorry.vse.cz uz dlouho nejsou updatovane. Nicmene zkusim 
udelat nove a s nimi i nove verze MCE (meho emulatoru ZX, Sharpa a PMD) a ZX2MZ 
(vicemene automatickeho prevodniku programu a her  
ze ZX Spectra na Sharpa, snad uz i s vyuzitim MemExt pro prevody ze ZX Spectra 128). Tak mi 
drzte palce :-)  
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Roman 
 
btw. Autori UZIXu ani SymbOSu se jeste neozvali :-(  
 
3.1.07, Vaclav Peroutka (sharpemu@pandora.cz) <vaclavpe@seznam.cz>: 

 
 
> Cybernoida (alespon tu puvodni, resp. prvni, konverzi, co znam ja) delali Profi 
> (tehdy to byli 2 stredoskolaci). 
 
Pravdapravda, Profi tam je. Ale kontakty chybi. Obrazek jsem prilozil. Stejne, za tech 15 let by 
byly asi passe.  
 
> Tetris vypada prima, tohle uz bude snad 20-ta variace tetrisu pro MZ-800 :) 
 
Aaaale, to ani nevim, nojo, pohrabals Zdenku v archivu, zejo :-) Ja nasel vsehovsudy dva - a ten 
lepsi, co se chlubi cislem 800 jede stejne pres PCG - a kdyz se nenatahne uvodni obrazek, tak je 
tetris carkokrizkovy :-)  
 
Nicmene ten puvodni dotaz stale plati. 
 
IN A,(0xCE) zkusim, ale nepredpokladam, ze to bude az tak primitivni. Nekde u prgani her pro 
ZX-Spectrum jsem videl, ze se kresli "za bezicim paprskem". No, nevim...  
 
Vasek 
 
PS> pokud by se nekomu chtelo, muze nakreslit 7 ruznych 16-tibarevnych kosticek 8x8 bodu - 
klidne v BMP. Ale hezkych :-) 
 

 
 
---  
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: Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz) [Martin.Karen@pvt.cz]
Odesláno: 3. ledna 2007 15:31
Komu: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Předmět: RE: Kdo je Microcode ? Dotaz asi na Romana Dolejsiho

25.10.2009

udelat nove a s nimi i nove verze MCE (meho emulatoru ZX, Sharpa a PMD) a ZX2MZ 
(vicemene automatickeho prevodniku programu a her ze ZX Spectra na Sharpa, snad uz i s 
vyuzitim MemExt pro prevody ze ZX Spectra 128). Tak mi drzte palce :-)  
..hmmmm, kdyby takovy prevodnik prisel ve zlate ere Sharpika, mohlo byt dnes nostalgickych Sharp 
pametniku mnohem vic ;) 
  
 
Pravdapravda, Profi tam je. Ale kontakty chybi.  
  
...tak se zkus mrknout na cokoliv dalsiho (a v puvodnich verzich - ty adresy byly vzdy na zacatku jeste 
pred uvodnim obrazkem, v loaderu) od Profi (napr. FX Soundtrack I  ->  BTW tusim ze jedna z prvnich - 
ne-li vubec prvni - implementaci AY emulace, Barbarian, ATV Simulator, Enduro Racer, Tetris II, 
Bosconian, Sonix), nekde ty adresy urcite budou... 
  
  
Stejne, za tech 15 let by byly asi passe.  
  
...no, bydleli tehda u rodicu, tak tam muze byt pritomen dneska aspon nejaky rodinny prislusnik, ktery 
bude vedet vice... 
  
 
Aaaale, to ani nevim, nojo, pohrabals Zdenku v archivu, zejo :-) Ja nasel vsehovsudy dva - a ten 
lepsi, co se chlubi cislem 800 jede stejne pres PCG - a kdyz se nenatahne uvodni obrazek, tak je 
tetris carkokrizkovy :-)  
  
Jestli to je narazka na Tetris II od Fuxoftu, ktery tez spachali Profi (tehda byli dost pysni na to, ze to 
prevedli tusim jen par dni po tom, co to bylo vypusteno na Spectru), tak vez, ze prvotni verze byla 
"true" MZ-800 s bitmapovou grafikou, jenze to tak nejak Sharpik nestihal, proto se to ve finale udelalo 
pres mapovani znaku ala MZ-700 - ostatne tak to jede prece i na puvodnim Spectru, tak si nestezuj ;o) 
 
  

 
---  
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