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Brázda Pavel

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 17. prosince 2002 21:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: nipos

Omlouvam se za off topic,
ale po havarii systemu jsem opet nainstaloval Milenia a nejnovejsi ovladace
vsech desek, hlavne vsak nVidia a ejhle, chodi jak Need for Speed, tak
bezporuchove i emulator MZ.
ALE NECO ZA NECO:
Mam zasejfovanou jen versi "7" a neznam novou adresu, odkud ten novy
emulator stahnout. Smilujtese a navedte mne na spravnou cestu :-))
S diky
                    Josef Puta
----- Original Message -----
From: "Michal Janošek" <sharpemu@pandora.czM.Janosek@sh.cvut.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, December 17, 2002 9:06 AM
Subject: nipos

>
> Zdravim vsechny,
> chtel bych se zeptat, jak to vypada s vyvojem NiPOSu.
> Respektive, pokud by bylo mozne ho "naportovat" do mzf
> formatu,abych po nabootovani CP/M ho mohl nahrat z kazety
>  ( a nasledne se pokouset rozbehat IDE interface).
> Disketovou jednotku jsem zatim bohuzel vzdal, nesedly mi
> ceny za tisteny spoj takhle pred vanoci...
>
> Diky za info,
>
> M. Janosek
>
>
> --
> Mobil.cz: Velke finale vanocni douteze - 7 Nokii ve hre s firmou GSMobil.
> ->> http://www.mobil.cz/soutez_gsmobil.html

-- 
Mobil.cz: Velke finale vanocni douteze - 7 Nokii ve hre s firmou GSMobil.
->> http://www.mobil.cz/soutez_gsmobil.html
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: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 23. prosince 2002 17:58
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Vesele vanoce

25.10.2009

Vse nejlepsi  ke svatkum vanocnim vsem, ktere mohu nazvat svymi prateli. Preji vsem bohateho Jeziska , 
hlavne vsak stastne svatky vanocni, hodne porozumeni a dobrych lidskych vztahu. Do Noveho roku 
potom hlavne hodne zdravi. 
Preje a zdravi 
                                Pepik Puta 

--  
Pandora - http://www.pandora.cz/ 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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 17. prosince 2002 22:18
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: nipos

25.10.2009

Ahoj, 
  
s vyvojom NIPOSu to vyzera tak, ze este musim odhalit nejake bugy s inicializaciou disketovej mechaniky 
atd., aby som mohol skompilovat definitivnu verziu BIOSu, BDOSu a prip. CCP. Nasledovat bude 
vytvorenie MZF suboru, z ktoreho sa to bude vsetko instalovat a nebude potrebna disketova mechanika. 
Po instalacii na HDD bude k dispozicii specialny loader (velmi kratky program cca 200 bytov), ktory sa 
natiahne napr. z kazety pripadne z ramdisku a preda riadenie HDD, cely system bude ulozeny v 
systemovej stope na HDD a nebude ho treba tahat zakazdym z pasky resp. diskety. Kedy to bude hotove 
nemozem slubit, mam kopec inych veci a CPM robim iba vo volnom case, ktoreho mam zalostne malo ;-( 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, December 17, 2002 9:06 AM 
Subject: nipos 
 
 
Zdravim vsechny, 
chtel bych se zeptat, jak to vypada s vyvojem NiPOSu.  
Respektive, pokud by bylo mozne ho "naportovat" do mzf  
formatu,abych po nabootovani CP/M ho mohl nahrat z kazety 
 ( a nasledne se pokouset rozbehat IDE interface).  
Disketovou jednotku jsem zatim bohuzel vzdal, nesedly mi  
ceny za tisteny spoj takhle pred vanoci... 
 
Diky za info, 
 
M. Janosek 
 
 
--  
Mobil.cz: Velke finale vanocni douteze - 7 Nokii ve hre s firmou GSMobil. 
->> http://www.mobil.cz/soutez_gsmobil.html 

--  
Mobil.cz: Velké finále vánoční soutěže - 7 Nokií ve hře s firmou GSMobil. 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: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 17. prosince 2002 22:26
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: nipos

25.10.2009

díky aspoň za vidinu lepších zítřků, s časem je mi to jasné, sám tu tvořím  
taky velice poskrovnu .... příští rok se uvidí. 
  
M. Janosek 
  

-----Original Message----- 
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [mailto:smihla@ceit.sk] 
Sent: Tuesday, December 17, 2002 10:18 PM 
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
Subject: Re: nipos 
 
Ahoj, 
  
s vyvojom NIPOSu to vyzera tak, ze este musim odhalit nejake bugy s inicializaciou disketovej 
mechaniky atd., aby som mohol skompilovat definitivnu verziu BIOSu, BDOSu a prip. CCP. 
Nasledovat bude vytvorenie MZF suboru, z ktoreho sa to bude vsetko instalovat a nebude 
potrebna disketova mechanika. Po instalacii na HDD bude k dispozicii specialny loader (velmi 
kratky program cca 200 bytov), ktory sa natiahne napr. z kazety pripadne z ramdisku a preda 
riadenie HDD, cely system bude ulozeny v systemovej stope na HDD a nebude ho treba tahat 
zakazdym z pasky resp. diskety. Kedy to bude hotove nemozem slubit, mam kopec inych veci a 
CPM robim iba vo volnom case, ktoreho mam zalostne malo ;-( 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, December 17, 2002 9:06 AM 
Subject: nipos 
 
 
Zdravim vsechny, 
chtel bych se zeptat, jak to vypada s vyvojem NiPOSu.  
Respektive, pokud by bylo mozne ho "naportovat" do mzf  
formatu,abych po nabootovani CP/M ho mohl nahrat z kazety 
 ( a nasledne se pokouset rozbehat IDE interface).  
Disketovou jednotku jsem zatim bohuzel vzdal, nesedly mi  
ceny za tisteny spoj takhle pred vanoci... 
 
Diky za info, 
 
M. Janosek 
 
 
--  
Mobil.cz: Velke finale vanocni douteze - 7 Nokii ve hre s firmou GSMobil. 
->> http://www.mobil.cz/soutez_gsmobil.html 

--  
Mobil.cz: Velké finále vánoční soutěže - 7 Nokií ve hře s firmou GSMobil.  

--  
Mobil.cz: Velké finále vánoční soutěže - 7 Nokií ve hře s firmou GSMobil. No virus found 
in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
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Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 10. prosince 2002 22:16
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Perka do plottru 

25.10.2009

Myslím, že problém nebyl JAK naplnit, jako spíše ČÍM naplnit. 
  
J.Špaček 

----- Original Message -----  
From: Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, December 10, 2002 8:56 AM 
Subject: RE: Perka do plottru  
 
Ja kdysi davno videl znatelne jednodussi variantu: 
  
Do tela patrony se navrtal maly otvor a patrona se plnila injekcni strikackou. Po naplneni se otvor 
prelepil tenkou izolepou. 
  
P.S.Uznavam ale, ze to neni tak efektni jako ta zasroubovavaci cepicka :) 

--  
Mobil.cz: Velké finále vánoční soutěže - 7 Nokií ve hře s firmou GSMobil.  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.427 / Virová báze: 240 - datum vydání: 6.12.2002 

--  
Mobil.cz: Velké finále vánoční soutěže - 7 Nokií ve hře s firmou GSMobil. No virus found 
in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 9. prosince 2002 18:56
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Perka do plottru 

25.10.2009

Pro pana MUDr. Putu i ostatní zájemce 
  
Perka do Sharp plotteru kdysi upravoval bývalý člen Sharp MZ klubu Brno Julek Filla. Z patronky odřízl čepičku, 
vyvrtal dirku cca o průměru 1,5 mm, vyřízl závit a na soustruhu vyhotovil škoubeček. Úprava vyžaduje jemnou 
hodinářskou prácičku. Vše demonstruje připojený obrázek. Plní se normální razítkovou barvou bez oleje, a to tak, že 
jemně do barvy namočený štěteček se otírá o otvor v patroně a čeká se, až se kapka barvy nasákne. To se opakuje 
několikrát, dokud se barva otvorem vsakuje. Nouzově lze perka také plnit bez uvedené úpravy tak, že se perko 
opatrně kleštičkami vytáhne z patrony a hmota uvnitř se napustí razítkovou barvou. Pozor, toto lze (byť s určitým 
rizikem) provádět jen u kovových perek; perka z umělé hmoty proces "odšpuntování" zpravidla nepřežijí. 
  
P.S. Zaschlá kulička v perku se oživí tak, že perkem přejížme konec palce z pokožky na nehet, až perko začne psát 
(dřive se takto "rozpisovaly" zaschlá "věčná pera", předchůdci dnešních propisek. 
  
Zdraví 
Doc. Ing. Jaroslav Špaček, CSc. 
 
  

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

From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Sunday, December 08, 2002 10:51 PM 
Subject: Re: Nabídka Sharp MZ-821 
 
Dobry vecer, 
Popiste prosim, jak se upravuji ta pisatka na plotter. Udavate, ze je plnite razitkovou 
barvou, ta je ale lipofilni a to odporuje navodu v orig. MZ manualu.Lide, kteri pisatka 
kdysi plinili tvrdi, ze tam davali barvu na basi lihu.  
Pravdou je, ze zacina byt akutni nedostatek pisatek do plotteru a tak by se tato 
konference timto vaznym problemem mohla take zabyvat. 
S pozdravem 
                                        MUDr. Josef Puta 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.427 / Virová báze: 240 - datum vydání: 6.12.2002 

--  
Mobil.cz: Velké finále vánoční soutěže - 7 Nokií ve hře s firmou GSMobil. 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: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 17. prosince 2002 9:07
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: nipos

Zdravim vsechny,
chtel bych se zeptat, jak to vypada s vyvojem NiPOSu. 
Respektive, pokud by bylo mozne ho "naportovat" do mzf 
formatu,abych po nabootovani CP/M ho mohl nahrat z kazety
 ( a nasledne se pokouset rozbehat IDE interface). 
Disketovou jednotku jsem zatim bohuzel vzdal, nesedly mi 
ceny za tisteny spoj takhle pred vanoci...

Diky za info,

M. Janosek

-- 
Mobil.cz: Velke finale vanocni douteze - 7 Nokii ve hre s firmou GSMobil.
->> http://www.mobil.cz/soutez_gsmobil.html
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 Baroň (sharpemu@pandora.cz) [Pavel.Baron@sme.cz]
Odesláno: 6. prosince 2002 19:41
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Re[2]: Jen pro pripomenuti, o cem je tato konference....

Samozreme se pritomnym "ONLY SHARPISTUM" takyomlouvam ... 
:-)

-----Original Message-----
From: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [mailto:falcen99@seznam.cz] 
Sent: Friday, December 06, 2002 2:55 PM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: Re[2]: Jen pro pripomenuti, o cem je tato konference....

Dobrý den,
6. prosince 2002, 14:39:25, napsal jste:
Omlouvam se taky a pritom doufam ze to nebude vadit upozornuji na
konferenci pro ATARI ST
atari-st@pandora.cz
Falcen99

mccspc> Omlouvam se
mccspc> Petr

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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 Baroň (sharpemu@pandora.cz) [Pavel.Baron@sme.cz]
Odesláno: 6. prosince 2002 19:39
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Re[9]: Fw: Sharp MZ-821

Origos Atari monitor byl ojedinělý svým zapojenim a byl cernobily. Kolega mel drive 
RGB monitor a obraz na nem byl super ale samozrejme nebyl to zadny mnouznamy standard 
(CGA,EA, VGA) 

-----Original Message-----
From: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [mailto:falcen99@seznam.cz] 
Sent: Friday, December 06, 2002 2:38 PM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: Re[9]: Fw: Sharp MZ-821

Dobrý den,
6. prosince 2002, 14:13:34, napsal jste:
Je mozne pripojit k st-cku nejak monitor aby bral vsechny jeho rezimy
mislim tim k 1040 STFM,Aby nebylo treba prepinat mezi dvema monitory??
falcen99

PBspc> Drive sem mel 520ST nyní mam 1024STFM ... s 1MB RAM a integr.FDD.
PBspc> P.

PBspc> -----Original Message-----
PBspc> From: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [mailto:falcen99@seznam.cz] 
PBspc> Sent: Friday, December 06, 2002 1:30 PM
PBspc> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
PBspc> Subject: Re[7]: Fw: Sharp MZ-821

PBspc> Dobrý den,
PBspc> 6. prosince 2002, 13:19:12, napsal jste:
PBspc> A na jakem typu st-cka,ja shanim jakykoliv.
PBspc> falcen99

PBspc>> Jo jo STecko ... to byla masinka ... na ni sem svého casu dohral 
DungeonMastera ... a pote i Chaose ... dokonce bez navodu jednoho nejmenovaného 
pocitacoveho casopisu :-)

PBspc>> -----Original Message-----
PBspc>> From: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [mailto:falcen99@seznam.cz] 
PBspc>> Sent: Friday, December 06, 2002 12:43 PM
PBspc>> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
PBspc>> Subject: Re[5]: Fw: Sharp MZ-821

PBspc>> Dobrý den,
PBspc>> 6. prosince 2002, 11:55:53, napsal jste:
PBspc>> Vymnenim Sharpa za Atari ST..
PBspc>> fAlcen99
PBspc>>  falcen99@seznam.cz
 

PBspc>>> Je fajn vedet, že Tě ještě zajímá staré železo ...
PBspc>>> Mimochodem Tvé stránky o emulátorech byly (a věřím, že zase budou) vynikajíci 
...

PBspc>>> P.S. to já zase mám Atarko XE i ST, Amigu a Sharp mi dosloužil :-( bohužel 
...

PBspc>>> -----Original Message-----
PBspc>>> From: evilmind@emulators.cz (sharpemu@pandora.cz) 
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[mailto:evilmind@emulators.cz] 
PBspc>>> Sent: Friday, December 06, 2002 11:51 AM
PBspc>>> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
PBspc>>> Subject: Re[3]: Fw: Sharp MZ-821

PBspc>>> Hello Pavel,

PBspc>>> Thursday, December 05, 2002, 12:51:32 PM, you wrote:
PBspc>>>>> 2. Pro pana doktora Putu : je mi lito ze vam toho sharpa nemuzu
PBspc>>>>>    prodat, nebot se jako prvni, jeste pred vasim emailem, prihlasil
PBspc>>>>> zajemce "evilmind" a tomu jsem sharpa poslal ve stredu.
PBspc>>>> Ojojoj ze by ten EvilMind co nemá cas na www.emulators.cz ???
PBspc>>>> To by byla uza kdyby zase nejaky ten cas mel 

PBspc>>> Ve skutecnosti jsem jen vyuzil prilezitosti, protoze jsem Sharpa nikdy
PBspc>>> na vlastni oci ani nevidel. Diky tomu, ze muj rodny pocitacovy krouzek
PBspc>>> mel uz v roce 83 jenom Sinclairy, a zadny sharpista nebyl v okruhu
PBspc>>> mnoha kilometru, nechovam dnes k Sharpu zadne negativni pocity - Atari
PBspc>>> bych si treba nikdy nekoupil...  ;-)

PBspc>>> Best regards,
PBspc>>>  evilmind                            mailto:evilmind@emulators.cz
PBspc>>>  http://www.emulators.cz & http://www.studna.net - it's time to learn czech 
guys...

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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 Baroň (sharpemu@pandora.cz) [Pavel.Baron@sme.cz]
Odesláno: 6. prosince 2002 19:37
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Re[7]: Fw: Sharp MZ-821

Nevim, nikdy jsem MIDI nezkousel. Je reseno jako "petikolikovy" konektor ke kteremuse 
pripoi napr. syntak ... a vse ostatní resi soft ... teoreticky ano ale je to otazka 
softu.

-----Original Message-----
From: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz) [mailto:miksovsky@controltech.cz] 
Sent: Friday, December 06, 2002 2:19 PM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: Re: Re[7]: Fw: Sharp MZ-821

> Drive sem mel 520ST nyní mam 1024STFM ... s 1MB RAM a integr.FDD.
> P.
>
Jak je to tam s MIDI ?
Je mozne prehravat soubory *.mid z PC na Atari ST ??

Diky za odpoved

Petr

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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:Pavel.Baron@sme.cz
mailto:miksovsky@controltech.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:miksovsky@controltech.cz
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http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 6. prosince 2002 14:55
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[2]: Jen pro pripomenuti, o cem je tato konference....

Dobrý den,
6. prosince 2002, 14:39:25, napsal jste:
Omlouvam se taky a pritom doufam ze to nebude vadit upozornuji na
konferenci pro ATARI ST
atari-st@pandora.cz
Falcen99

mccspc> Omlouvam se
mccspc> Petr

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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:falcen99@seznam.cz
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http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 6. prosince 2002 14:47
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Jen pro pripomenuti, o cem je tato konference....

Ale ale, k čemu se to tady schyluje ???  Že by si ataristi koledobvali o nakládačku od 
sharpistů, jako za starých časů ??? Tak
odpoledne za školou :-)))))

Tom.

----- Original Message -----
From: <miksovsky@controltech.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, December 06, 2002 2:39 PM
Subject: Re: Jen pro pripomenuti, o cem je tato konference....

>
> Omlouvam se
> Petr
>
>
> --
> Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX!
> ->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz) [miksovsky@controltech.cz]
Odesláno: 6. prosince 2002 14:39
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Jen pro pripomenuti, o cem je tato konference....

Omlouvam se
Petr

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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:miksovsky@controltech.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:miksovsky@controltech.cz
http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 6. prosince 2002 14:38
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[9]: Fw: Sharp MZ-821

Dobrý den,
6. prosince 2002, 14:13:34, napsal jste:
Je mozne pripojit k st-cku nejak monitor aby bral vsechny jeho rezimy
mislim tim k 1040 STFM,Aby nebylo treba prepinat mezi dvema monitory??
falcen99

PBspc> Drive sem mel 520ST nyní mam 1024STFM ... s 1MB RAM a integr.FDD.
PBspc> P.

PBspc> -----Original Message-----
PBspc> From: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [mailto:falcen99@seznam.cz] 
PBspc> Sent: Friday, December 06, 2002 1:30 PM
PBspc> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
PBspc> Subject: Re[7]: Fw: Sharp MZ-821

PBspc> Dobrý den,
PBspc> 6. prosince 2002, 13:19:12, napsal jste:
PBspc> A na jakem typu st-cka,ja shanim jakykoliv.
PBspc> falcen99

PBspc>> Jo jo STecko ... to byla masinka ... na ni sem svého casu dohral 
DungeonMastera ... a pote i Chaose ... dokonce bez navodu jednoho nejmenovaného 
pocitacoveho casopisu :-)

PBspc>> -----Original Message-----
PBspc>> From: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [mailto:falcen99@seznam.cz] 
PBspc>> Sent: Friday, December 06, 2002 12:43 PM
PBspc>> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
PBspc>> Subject: Re[5]: Fw: Sharp MZ-821

PBspc>> Dobrý den,
PBspc>> 6. prosince 2002, 11:55:53, napsal jste:
PBspc>> Vymnenim Sharpa za Atari ST..
PBspc>> fAlcen99
PBspc>>  falcen99@seznam.cz
 

PBspc>>> Je fajn vedet, že Tě ještě zajímá staré železo ...
PBspc>>> Mimochodem Tvé stránky o emulátorech byly (a věřím, že zase budou) vynikajíci 
...

PBspc>>> P.S. to já zase mám Atarko XE i ST, Amigu a Sharp mi dosloužil :-( bohužel 
...

PBspc>>> -----Original Message-----
PBspc>>> From: evilmind@emulators.cz (sharpemu@pandora.cz) 
[mailto:evilmind@emulators.cz] 
PBspc>>> Sent: Friday, December 06, 2002 11:51 AM
PBspc>>> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
PBspc>>> Subject: Re[3]: Fw: Sharp MZ-821

PBspc>>> Hello Pavel,

PBspc>>> Thursday, December 05, 2002, 12:51:32 PM, you wrote:
PBspc>>>>> 2. Pro pana doktora Putu : je mi lito ze vam toho sharpa nemuzu
PBspc>>>>>    prodat, nebot se jako prvni, jeste pred vasim emailem, prihlasil

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz
mailto:falcen99@seznam.cz
mailto:evilmind@emulators.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:evilmind@emulators.cz
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PBspc>>>>> zajemce "evilmind" a tomu jsem sharpa poslal ve stredu.
PBspc>>>> Ojojoj ze by ten EvilMind co nemá cas na www.emulators.cz ???
PBspc>>>> To by byla uza kdyby zase nejaky ten cas mel 

PBspc>>> Ve skutecnosti jsem jen vyuzil prilezitosti, protoze jsem Sharpa nikdy
PBspc>>> na vlastni oci ani nevidel. Diky tomu, ze muj rodny pocitacovy krouzek
PBspc>>> mel uz v roce 83 jenom Sinclairy, a zadny sharpista nebyl v okruhu
PBspc>>> mnoha kilometru, nechovam dnes k Sharpu zadne negativni pocity - Atari
PBspc>>> bych si treba nikdy nekoupil...  ;-)

PBspc>>> Best regards,
PBspc>>>  evilmind                            mailto:evilmind@emulators.cz
PBspc>>>  http://www.emulators.cz & http://www.studna.net - it's time to learn czech 
guys...

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 6. prosince 2002 14:27
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Jen pro pripomenuti, o cem je tato konference....

Teda panove...... to je jak kdyby hrach na stenu hazel - konference se nam
zacina pomalu rozpovidavat, ale na uplne jina temata nez je MZ-800. Pokud
sami uvazite, ze vas e-mail by ani tak nemusel zajimat ostatni v teto
konferenci (napr. ruzne dohody o odkoupeni MZ prislus. apod.), poslete jej
spise te druhe osobe na jeji soukromy e-mail. Taktez je celkem vhodne
umazavat reklamy, ktere se hromadi na konci zprav....

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.426 / Virová báze: 239 - datum vydání: 2.12.2002

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz) [miksovsky@controltech.cz]
Odesláno: 6. prosince 2002 14:19
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re[7]: Fw: Sharp MZ-821

> Drive sem mel 520ST nyní mam 1024STFM ... s 1MB RAM a integr.FDD.
> P.
>
Jak je to tam s MIDI ?
Je mozne prehravat soubory *.mid z PC na Atari ST ??

Diky za odpoved

Petr

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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:miksovsky@controltech.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Brázda Pavel

Od: Pavel Baroň (sharpemu@pandora.cz) [Pavel.Baron@sme.cz]
Odesláno: 6. prosince 2002 14:14
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Re[7]: Fw: Sharp MZ-821

Drive sem mel 520ST nyní mam 1024STFM ... s 1MB RAM a integr.FDD.
P.

-----Original Message-----
From: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [mailto:falcen99@seznam.cz] 
Sent: Friday, December 06, 2002 1:30 PM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: Re[7]: Fw: Sharp MZ-821

Dobrý den,
6. prosince 2002, 13:19:12, napsal jste:
A na jakem typu st-cka,ja shanim jakykoliv.
falcen99

PBspc> Jo jo STecko ... to byla masinka ... na ni sem svého casu dohral DungeonMastera 
... a pote i Chaose ... dokonce bez navodu jednoho nejmenovaného pocitacoveho casopisu 
:-)

PBspc> -----Original Message-----
PBspc> From: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [mailto:falcen99@seznam.cz] 
PBspc> Sent: Friday, December 06, 2002 12:43 PM
PBspc> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
PBspc> Subject: Re[5]: Fw: Sharp MZ-821

PBspc> Dobrý den,
PBspc> 6. prosince 2002, 11:55:53, napsal jste:
PBspc> Vymnenim Sharpa za Atari ST..
PBspc> fAlcen99
PBspc>  falcen99@seznam.cz
 

PBspc>> Je fajn vedet, že Tě ještě zajímá staré železo ...
PBspc>> Mimochodem Tvé stránky o emulátorech byly (a věřím, že zase budou) vynikajíci 
...

PBspc>> P.S. to já zase mám Atarko XE i ST, Amigu a Sharp mi dosloužil :-( bohužel ...

PBspc>> -----Original Message-----
PBspc>> From: evilmind@emulators.cz (sharpemu@pandora.cz) 
[mailto:evilmind@emulators.cz] 
PBspc>> Sent: Friday, December 06, 2002 11:51 AM
PBspc>> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
PBspc>> Subject: Re[3]: Fw: Sharp MZ-821

PBspc>> Hello Pavel,

PBspc>> Thursday, December 05, 2002, 12:51:32 PM, you wrote:
PBspc>>>> 2. Pro pana doktora Putu : je mi lito ze vam toho sharpa nemuzu
PBspc>>>>    prodat, nebot se jako prvni, jeste pred vasim emailem, prihlasil
PBspc>>>> zajemce "evilmind" a tomu jsem sharpa poslal ve stredu.
PBspc>>> Ojojoj ze by ten EvilMind co nemá cas na www.emulators.cz ???
PBspc>>> To by byla uza kdyby zase nejaky ten cas mel 

PBspc>> Ve skutecnosti jsem jen vyuzil prilezitosti, protoze jsem Sharpa nikdy
PBspc>> na vlastni oci ani nevidel. Diky tomu, ze muj rodny pocitacovy krouzek
PBspc>> mel uz v roce 83 jenom Sinclairy, a zadny sharpista nebyl v okruhu

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:Pavel.Baron@sme.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz
mailto:falcen99@seznam.cz
mailto:evilmind@emulators.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:evilmind@emulators.cz
http://www.emulators.cz
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PBspc>> mnoha kilometru, nechovam dnes k Sharpu zadne negativni pocity - Atari
PBspc>> bych si treba nikdy nekoupil...  ;-)

PBspc>> Best regards,
PBspc>>  evilmind                            mailto:evilmind@emulators.cz
PBspc>>  http://www.emulators.cz & http://www.studna.net - it's time to learn czech 
guys...

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 6. prosince 2002 13:30
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[7]: Fw: Sharp MZ-821

Dobrý den,
6. prosince 2002, 13:19:12, napsal jste:
A na jakem typu st-cka,ja shanim jakykoliv.
falcen99

PBspc> Jo jo STecko ... to byla masinka ... na ni sem svého casu dohral DungeonMastera 
... a pote i Chaose ... dokonce bez navodu jednoho nejmenovaného pocitacoveho casopisu 
:-)

PBspc> -----Original Message-----
PBspc> From: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [mailto:falcen99@seznam.cz] 
PBspc> Sent: Friday, December 06, 2002 12:43 PM
PBspc> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
PBspc> Subject: Re[5]: Fw: Sharp MZ-821

PBspc> Dobrý den,
PBspc> 6. prosince 2002, 11:55:53, napsal jste:
PBspc> Vymnenim Sharpa za Atari ST..
PBspc> fAlcen99
PBspc>  falcen99@seznam.cz
 

PBspc>> Je fajn vedet, že Tě ještě zajímá staré železo ...
PBspc>> Mimochodem Tvé stránky o emulátorech byly (a věřím, že zase budou) vynikajíci 
...

PBspc>> P.S. to já zase mám Atarko XE i ST, Amigu a Sharp mi dosloužil :-( bohužel ...

PBspc>> -----Original Message-----
PBspc>> From: evilmind@emulators.cz (sharpemu@pandora.cz) 
[mailto:evilmind@emulators.cz] 
PBspc>> Sent: Friday, December 06, 2002 11:51 AM
PBspc>> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
PBspc>> Subject: Re[3]: Fw: Sharp MZ-821

PBspc>> Hello Pavel,

PBspc>> Thursday, December 05, 2002, 12:51:32 PM, you wrote:
PBspc>>>> 2. Pro pana doktora Putu : je mi lito ze vam toho sharpa nemuzu
PBspc>>>>    prodat, nebot se jako prvni, jeste pred vasim emailem, prihlasil
PBspc>>>> zajemce "evilmind" a tomu jsem sharpa poslal ve stredu.
PBspc>>> Ojojoj ze by ten EvilMind co nemá cas na www.emulators.cz ???
PBspc>>> To by byla uza kdyby zase nejaky ten cas mel 

PBspc>> Ve skutecnosti jsem jen vyuzil prilezitosti, protoze jsem Sharpa nikdy
PBspc>> na vlastni oci ani nevidel. Diky tomu, ze muj rodny pocitacovy krouzek
PBspc>> mel uz v roce 83 jenom Sinclairy, a zadny sharpista nebyl v okruhu
PBspc>> mnoha kilometru, nechovam dnes k Sharpu zadne negativni pocity - Atari
PBspc>> bych si treba nikdy nekoupil...  ;-)

PBspc>> Best regards,
PBspc>>  evilmind                            mailto:evilmind@emulators.cz
PBspc>>  http://www.emulators.cz & http://www.studna.net - it's time to learn czech 
guys...

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz
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http://www.emulators.cz
http://www.studna.net
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-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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 Baroň (sharpemu@pandora.cz) [Pavel.Baron@sme.cz]
Odesláno: 6. prosince 2002 13:19
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Re[5]: Fw: Sharp MZ-821

Jo jo STecko ... to byla masinka ... na ni sem svého casu dohral DungeonMastera ... a 
pote i Chaose ... dokonce bez navodu jednoho nejmenovaného pocitacoveho casopisu :-)

-----Original Message-----
From: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [mailto:falcen99@seznam.cz] 
Sent: Friday, December 06, 2002 12:43 PM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: Re[5]: Fw: Sharp MZ-821

Dobrý den,
6. prosince 2002, 11:55:53, napsal jste:
Vymnenim Sharpa za Atari ST..
fAlcen99
 falcen99@seznam.cz
 

PBspc> Je fajn vedet, že Tě ještě zajímá staré železo ...
PBspc> Mimochodem Tvé stránky o emulátorech byly (a věřím, že zase budou) vynikajíci 
...

PBspc> P.S. to já zase mám Atarko XE i ST, Amigu a Sharp mi dosloužil :-( bohužel ...

PBspc> -----Original Message-----
PBspc> From: evilmind@emulators.cz (sharpemu@pandora.cz) 
[mailto:evilmind@emulators.cz] 
PBspc> Sent: Friday, December 06, 2002 11:51 AM
PBspc> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
PBspc> Subject: Re[3]: Fw: Sharp MZ-821

PBspc> Hello Pavel,

PBspc> Thursday, December 05, 2002, 12:51:32 PM, you wrote:
PBspc>>> 2. Pro pana doktora Putu : je mi lito ze vam toho sharpa nemuzu
PBspc>>>    prodat, nebot se jako prvni, jeste pred vasim emailem, prihlasil
PBspc>>> zajemce "evilmind" a tomu jsem sharpa poslal ve stredu.
PBspc>> Ojojoj ze by ten EvilMind co nemá cas na www.emulators.cz ???
PBspc>> To by byla uza kdyby zase nejaky ten cas mel 

PBspc> Ve skutecnosti jsem jen vyuzil prilezitosti, protoze jsem Sharpa nikdy
PBspc> na vlastni oci ani nevidel. Diky tomu, ze muj rodny pocitacovy krouzek
PBspc> mel uz v roce 83 jenom Sinclairy, a zadny sharpista nebyl v okruhu
PBspc> mnoha kilometru, nechovam dnes k Sharpu zadne negativni pocity - Atari
PBspc> bych si treba nikdy nekoupil...  ;-)

PBspc> Best regards,
PBspc>  evilmind                            mailto:evilmind@emulators.cz
PBspc>  http://www.emulators.cz & http://www.studna.net - it's time to learn czech 
guys...

-- 
S pozdravem,
 Marcel
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 falcen99@seznam.cz

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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: 6. prosince 2002 12:43
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[5]: Fw: Sharp MZ-821

Dobrý den,
6. prosince 2002, 11:55:53, napsal jste:
Vymnenim Sharpa za Atari ST..
fAlcen99
 falcen99@seznam.cz
 

PBspc> Je fajn vedet, že Tě ještě zajímá staré železo ...
PBspc> Mimochodem Tvé stránky o emulátorech byly (a věřím, že zase budou) vynikajíci 
...

PBspc> P.S. to já zase mám Atarko XE i ST, Amigu a Sharp mi dosloužil :-( bohužel ...

PBspc> -----Original Message-----
PBspc> From: evilmind@emulators.cz (sharpemu@pandora.cz) 
[mailto:evilmind@emulators.cz] 
PBspc> Sent: Friday, December 06, 2002 11:51 AM
PBspc> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
PBspc> Subject: Re[3]: Fw: Sharp MZ-821

PBspc> Hello Pavel,

PBspc> Thursday, December 05, 2002, 12:51:32 PM, you wrote:
PBspc>>> 2. Pro pana doktora Putu : je mi lito ze vam toho sharpa nemuzu
PBspc>>>    prodat, nebot se jako prvni, jeste pred vasim emailem, prihlasil
PBspc>>> zajemce "evilmind" a tomu jsem sharpa poslal ve stredu.
PBspc>> Ojojoj ze by ten EvilMind co nemá cas na www.emulators.cz ???
PBspc>> To by byla uza kdyby zase nejaky ten cas mel 

PBspc> Ve skutecnosti jsem jen vyuzil prilezitosti, protoze jsem Sharpa nikdy
PBspc> na vlastni oci ani nevidel. Diky tomu, ze muj rodny pocitacovy krouzek
PBspc> mel uz v roce 83 jenom Sinclairy, a zadny sharpista nebyl v okruhu
PBspc> mnoha kilometru, nechovam dnes k Sharpu zadne negativni pocity - Atari
PBspc> bych si treba nikdy nekoupil...  ;-)

PBspc> Best regards,
PBspc>  evilmind                            mailto:evilmind@emulators.cz
PBspc>  http://www.emulators.cz & http://www.studna.net - it's time to learn czech 
guys...

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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 Baroň (sharpemu@pandora.cz) [Pavel.Baron@sme.cz]
Odesláno: 6. prosince 2002 11:56
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Re[3]: Fw: Sharp MZ-821

Je fajn vedet, že Tě ještě zajímá staré železo ...
Mimochodem Tvé stránky o emulátorech byly (a věřím, že zase budou) vynikajíci ...

P.S. to já zase mám Atarko XE i ST, Amigu a Sharp mi dosloužil :-( bohužel ...

-----Original Message-----
From: evilmind@emulators.cz (sharpemu@pandora.cz) [mailto:evilmind@emulators.cz] 
Sent: Friday, December 06, 2002 11:51 AM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: Re[3]: Fw: Sharp MZ-821

Hello Pavel,

Thursday, December 05, 2002, 12:51:32 PM, you wrote:
PBspc>> 2. Pro pana doktora Putu : je mi lito ze vam toho sharpa nemuzu
PBspc>>    prodat, nebot se jako prvni, jeste pred vasim emailem, prihlasil
PBspc>> zajemce "evilmind" a tomu jsem sharpa poslal ve stredu.
PBspc> Ojojoj ze by ten EvilMind co nemá cas na www.emulators.cz ???
PBspc> To by byla uza kdyby zase nejaky ten cas mel 

Ve skutecnosti jsem jen vyuzil prilezitosti, protoze jsem Sharpa nikdy
na vlastni oci ani nevidel. Diky tomu, ze muj rodny pocitacovy krouzek
mel uz v roce 83 jenom Sinclairy, a zadny sharpista nebyl v okruhu
mnoha kilometru, nechovam dnes k Sharpu zadne negativni pocity - Atari
bych si treba nikdy nekoupil...  ;-)

Best regards,
 evilmind                            mailto:evilmind@emulators.cz
 http://www.emulators.cz & http://www.studna.net - it's time to learn czech guys...

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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: evilmind@emulators.cz (sharpemu@pandora.cz) [evilmind@emulators.cz]
Odesláno: 6. prosince 2002 11:52
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nové články

Hello Zdenek,

Thursday, December 05, 2002, 3:39:49 PM, you wrote:
ZAspc> Jestli to někoho bude zajímat, na http://mz-800.aktualne.cz v sekci "Články"
ZAspc> přibyly 3 rozhovory se známými tvůrci sw pro Sharpa. Příští článek může být
ZAspc> třeba o sw pro Windows Millenium, abych na stránky vůbec někoho
ZAspc> přitáhnul....

Nahodou zejmena ten prvni rozhovor s V.Veselym je fakt super... to si
musel tehdy vest denik, ze si pamatuje presne data?

Best regards,
 evilmind                            mailto:evilmind@emulators.cz
 http://www.emulators.cz & http://www.studna.net - it's time to learn czech guys...

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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: evilmind@emulators.cz (sharpemu@pandora.cz) [evilmind@emulators.cz]
Odesláno: 6. prosince 2002 11:51
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re[3]: Fw: Sharp MZ-821

Hello Pavel,

Thursday, December 05, 2002, 12:51:32 PM, you wrote:
PBspc>> 2. Pro pana doktora Putu : je mi lito ze vam toho sharpa nemuzu
PBspc>>    prodat, nebot se jako prvni, jeste pred vasim emailem, prihlasil
PBspc>> zajemce "evilmind" a tomu jsem sharpa poslal ve stredu.
PBspc> Ojojoj ze by ten EvilMind co nemá cas na www.emulators.cz ???
PBspc> To by byla uza kdyby zase nejaky ten cas mel 

Ve skutecnosti jsem jen vyuzil prilezitosti, protoze jsem Sharpa nikdy
na vlastni oci ani nevidel. Diky tomu, ze muj rodny pocitacovy krouzek
mel uz v roce 83 jenom Sinclairy, a zadny sharpista nebyl v okruhu
mnoha kilometru, nechovam dnes k Sharpu zadne negativni pocity - Atari
bych si treba nikdy nekoupil...  ;-)

Best regards,
 evilmind                            mailto:evilmind@emulators.cz
 http://www.emulators.cz & http://www.studna.net - it's time to learn czech guys...

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 5. prosince 2002 17:09
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RE: Fw: Sharp MZ-821

Diky za odpoved,
je mi lito, ze jste se Sharpa osobne zbavil, ale chapu, ze technicky servis
kolem neni tak dokonaly.
Doufam, ze MZ bude novemu majiteli dobre slouzit jeste dlouhou dobu.
P.S. dnes jsem opravdu Borem alespon projel :-))

J.P.
----- Original Message -----
From: "sharpemu@pandora.cz" <Lupuljev@seznam.czLupuljev@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, December 05, 2002 12:25 PM
Subject: Re: RE: Fw: Sharp MZ-821

>
> 1. Vazeny pane MJ, tento e-mail jsem omylem odeslal bez odpovedi.
>    Inu nikdo neni dokonaly tak ze mne nemusite poucovat.
> 2. Pro pana doktora Putu : je mi lito ze vam toho sharpa nemuzu
>    prodat, nebot se jako prvni, jeste pred vasim emailem, prihlasil
> zajemce "evilmind" a tomu jsem sharpa poslal ve stredu.
> S pozdravem Ales
>
>
> Dne 5. prosinec 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> <sharpemu@pandora.cz> napsal:
>
> >
> > naucte se prosim odpovidat na emaily ...
> >
> > MJ
> >
> >
> > -----Original Message-----
> > From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
> > [mailto:Lupuljev@seznam.cz]
> > Sent: Thursday, December 05, 2002 6:28 AM
> > To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> > Subject: Re: Fw: Sharp MZ-821
> >
> >
> >
> > Dne 4. prosinec 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> > <sharpemu@pandora.cz> napsal:
> >
> > >
> > >
> > > ----- Original Message -----
> > > From: "Puta Josef, MUDr." <puta@iol.cz>
> > > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
<sharpemu@pandora.cz>
> > > Sent: Tuesday, December 03, 2002 8:45 PM
> > > Subject: Re: Sharp MZ-821
> > >
> > >
> > > > Dobry den,
> > > > tento tyden ve ctvrtek budu v Ceske Lipe/Novem Boru. Jestli Vam to
> > > > nerozmluvim, tak bych toho Sharpa koupil. K prodeji Vas patrne vede
to,
> > ze
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> > > > nemate kontakty, ktere jsem Vam nedavno radil?
> > > > Sharp je nadherny ulet z reality. Prosim, zavolejte mi
domu/zaznamnik 47
> > > 560
> > > > 03 054
> > > > S pozdravem
> > > >                                         MUDr. Josef Puta
> > > > ----- Original Message -----
> > > > From: "sharpemu@pandora.cz" <Lupuljev@seznam.czLupuljev@seznam.cz>
> > > > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
<sharpemu@pandora.cz>
> > > > Sent: Tuesday, December 03, 2002 12:21 PM
> > > > Subject: Re: Re: Sharp MZ-821
> > > >
> > > >
> > >
> > >
> > > --
> > > Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX!
> > > ->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
> > >
> >
> > ______________________________________________________________________
> > Reklama:
> > Pouze do 20.12.2002 získáte prémii 400,- Kc pri uzavrení
> > smlouvy o stavebním sporení na http://prodej.finance.cz
> >
> > --
> > Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX!
> > ->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
> >
> >
> > --
> > Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX!
> > ->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
> >
>
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> MP3 autorádio SONY CDX-MP30 za 8 990,-!/10 hodin hudby na jednom CD/odním.
čelní panel/4x50W/D-bass/CD-R,RW play
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=38953%26url=http://www.sony-mobile.c
z/
>
> --
> Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX!
> ->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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: 5. prosince 2002 15:40
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nové články

Jestli to někoho bude zajímat, na http://mz-800.aktualne.cz v sekci "Články"
přibyly 3 rozhovory se známými tvůrci sw pro Sharpa. Příští článek může být
třeba o sw pro Windows Millenium, abych na stránky vůbec někoho
přitáhnul....

Z

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.426 / Virová báze: 239 - datum vydání: 2.12.2002

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 5. prosince 2002 14:21
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RE: RE: Fw: Sharp MZ-821

Ano presne tak, evilmind z emulators.cz
Ales

Dne 5. prosinec 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> 
> Ojojoj ze by ten EvilMind co nemá cas na www.emulators.cz ???
> To by byla uza kdyby zase nejaky ten cas mel 
> :-)
> 
> -----Original Message-----
> From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [mailto:Lupuljev@seznam.cz] 
> Sent: Thursday, December 05, 2002 12:26 PM
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Subject: Re: RE: Fw: Sharp MZ-821
> 
> 
> 1. Vazeny pane MJ, tento e-mail jsem omylem odeslal bez odpovedi.
>    Inu nikdo neni dokonaly tak ze mne nemusite poucovat.
> 2. Pro pana doktora Putu : je mi lito ze vam toho sharpa nemuzu
>    prodat, nebot se jako prvni, jeste pred vasim emailem, prihlasil 
> zajemce "evilmind" a tomu jsem sharpa poslal ve stredu.
> S pozdravem Ales
> 
> 
> Dne 5. prosinec 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> <sharpemu@pandora.cz> napsal:
> 
> > 
> > naucte se prosim odpovidat na emaily ...
> > 
> > MJ
> > 
> > 
> > -----Original Message-----
> > From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
> > [mailto:Lupuljev@seznam.cz]
> > Sent: Thursday, December 05, 2002 6:28 AM
> > To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> > Subject: Re: Fw: Sharp MZ-821
> > 
> > 
> > 
> > Dne 4. prosinec 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> > <sharpemu@pandora.cz> napsal:
> > 
> > >
> > >
> > > ----- Original Message -----
> > > From: "Puta Josef, MUDr." <puta@iol.cz>
> > > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> > > Sent: Tuesday, December 03, 2002 8:45 PM
> > > Subject: Re: Sharp MZ-821
> > >
> > >
> > > > Dobry den,
> > > > tento tyden ve ctvrtek budu v Ceske Lipe/Novem Boru. Jestli Vam to
> > > > nerozmluvim, tak bych toho Sharpa koupil. K prodeji Vas patrne vede to,
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> > ze
> > > > nemate kontakty, ktere jsem Vam nedavno radil?
> > > > Sharp je nadherny ulet z reality. Prosim, zavolejte mi domu/zaznamnik 47
> > > 560
> > > > 03 054
> > > > S pozdravem
> > > >                                         MUDr. Josef Puta
> > > > ----- Original Message -----
> > > > From: "sharpemu@pandora.cz" <Lupuljev@seznam.czLupuljev@seznam.cz>
> > > > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> > > > Sent: Tuesday, December 03, 2002 12:21 PM
> > > > Subject: Re: Re: Sharp MZ-821
> > > >
> > > >
> > >
> > >
> > > --
> > > Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX!
> > > ->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
> > >
> > 
> > ______________________________________________________________________
> > Reklama:
> > Pouze do 20.12.2002 získáte prémii 400,- Kc pri uzavrení
> > smlouvy o stavebním sporení na http://prodej.finance.cz
> > 
> > --
> > Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX!
> > ->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
> > 
> > 
> > -- 
> > Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
> > ->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
> > 
> 
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> MP3 autorádio SONY CDX-MP30 za 8 990,-!/10 hodin hudby na jednom CD/odním. čelní 
panel/4x50W/D-bass/CD-R,RW play http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=38953%
26url=http://www.sony-mobile.cz/
> 
> -- 
> Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
> ->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
> 
> -- 
> Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
> ->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
Pouze do 20.12.2002 získáte prémii 400,- Kc pri uzavrení
smlouvy o stavebním sporení na http://prodej.finance.cz

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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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1

Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 5. prosince 2002 13:00
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RE: Fw: Sharp MZ-821

Ehm, nerad se do toho micham, ale myslim si, ze staci uverejnit jen inzerat
a dojednavat obchod uz si muzete na sve soukrome e-maily. Myslim se, ze
dalsich zhruba 70 sharpistu prihlasenych ke konferenci asi nezajima - ale to
jen na okraj.....
Taktez mne prekvapuji vasnive debaty na uplne jina temata nez je tema teto
konference (viz treba Win Me a dalsi), pritom nove verze emulatoru ci
operacniho systemu NIPOS nikoho nemotivuji k napsani ani nekolika radku....

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.426 / Virová báze: 239 - datum vydání: 2.12.2002

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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 Baroň (sharpemu@pandora.cz) [Pavel.Baron@sme.cz]
Odesláno: 5. prosince 2002 12:52
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: RE: Fw: Sharp MZ-821

Ojojoj ze by ten EvilMind co nemá cas na www.emulators.cz ???
To by byla uza kdyby zase nejaky ten cas mel 
:-)

-----Original Message-----
From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [mailto:Lupuljev@seznam.cz] 
Sent: Thursday, December 05, 2002 12:26 PM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: Re: RE: Fw: Sharp MZ-821

1. Vazeny pane MJ, tento e-mail jsem omylem odeslal bez odpovedi.
   Inu nikdo neni dokonaly tak ze mne nemusite poucovat.
2. Pro pana doktora Putu : je mi lito ze vam toho sharpa nemuzu
   prodat, nebot se jako prvni, jeste pred vasim emailem, prihlasil 
zajemce "evilmind" a tomu jsem sharpa poslal ve stredu.
S pozdravem Ales

Dne 5. prosinec 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> 
> naucte se prosim odpovidat na emaily ...
> 
> MJ
> 
> 
> -----Original Message-----
> From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
> [mailto:Lupuljev@seznam.cz]
> Sent: Thursday, December 05, 2002 6:28 AM
> To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> Subject: Re: Fw: Sharp MZ-821
> 
> 
> 
> Dne 4. prosinec 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> <sharpemu@pandora.cz> napsal:
> 
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: "Puta Josef, MUDr." <puta@iol.cz>
> > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> > Sent: Tuesday, December 03, 2002 8:45 PM
> > Subject: Re: Sharp MZ-821
> >
> >
> > > Dobry den,
> > > tento tyden ve ctvrtek budu v Ceske Lipe/Novem Boru. Jestli Vam to
> > > nerozmluvim, tak bych toho Sharpa koupil. K prodeji Vas patrne vede to,
> ze
> > > nemate kontakty, ktere jsem Vam nedavno radil?
> > > Sharp je nadherny ulet z reality. Prosim, zavolejte mi domu/zaznamnik 47
> > 560
> > > 03 054
> > > S pozdravem
> > >                                         MUDr. Josef Puta
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> > > ----- Original Message -----
> > > From: "sharpemu@pandora.cz" <Lupuljev@seznam.czLupuljev@seznam.cz>
> > > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> > > Sent: Tuesday, December 03, 2002 12:21 PM
> > > Subject: Re: Re: Sharp MZ-821
> > >
> > >
> >
> >
> > --
> > Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX!
> > ->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
> >
> 
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> Pouze do 20.12.2002 získáte prémii 400,- Kc pri uzavrení
> smlouvy o stavebním sporení na http://prodej.finance.cz
> 
> --
> Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX!
> ->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
> 
> 
> -- 
> Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
> ->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
MP3 autorádio SONY CDX-MP30 za 8 990,-!/10 hodin hudby na jednom CD/odním. čelní 
panel/4x50W/D-bass/CD-R,RW play http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=38953%
26url=http://www.sony-mobile.cz/

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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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1

Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 5. prosince 2002 12:26
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RE: Fw: Sharp MZ-821

1. Vazeny pane MJ, tento e-mail jsem omylem odeslal bez odpovedi.
   Inu nikdo neni dokonaly tak ze mne nemusite poucovat.
2. Pro pana doktora Putu : je mi lito ze vam toho sharpa nemuzu
   prodat, nebot se jako prvni, jeste pred vasim emailem, prihlasil 
zajemce "evilmind" a tomu jsem sharpa poslal ve stredu.
S pozdravem Ales

Dne 5. prosinec 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> 
> naucte se prosim odpovidat na emaily ...
> 
> MJ
> 
> 
> -----Original Message-----
> From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
> [mailto:Lupuljev@seznam.cz]
> Sent: Thursday, December 05, 2002 6:28 AM
> To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> Subject: Re: Fw: Sharp MZ-821
> 
> 
> 
> Dne 4. prosinec 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> <sharpemu@pandora.cz> napsal:
> 
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: "Puta Josef, MUDr." <puta@iol.cz>
> > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> > Sent: Tuesday, December 03, 2002 8:45 PM
> > Subject: Re: Sharp MZ-821
> >
> >
> > > Dobry den,
> > > tento tyden ve ctvrtek budu v Ceske Lipe/Novem Boru. Jestli Vam to
> > > nerozmluvim, tak bych toho Sharpa koupil. K prodeji Vas patrne vede to,
> ze
> > > nemate kontakty, ktere jsem Vam nedavno radil?
> > > Sharp je nadherny ulet z reality. Prosim, zavolejte mi domu/zaznamnik 47
> > 560
> > > 03 054
> > > S pozdravem
> > >                                         MUDr. Josef Puta
> > > ----- Original Message -----
> > > From: "sharpemu@pandora.cz" <Lupuljev@seznam.czLupuljev@seznam.cz>
> > > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> > > Sent: Tuesday, December 03, 2002 12:21 PM
> > > Subject: Re: Re: Sharp MZ-821
> > >
> > >
> >
> >
> > --
> > Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX!
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> > ->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
> >
> 
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> Pouze do 20.12.2002 získáte prémii 400,- Kc pri uzavrení
> smlouvy o stavebním sporení na http://prodej.finance.cz
> 
> --
> Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX!
> ->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
> 
> 
> -- 
> Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
> ->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
MP3 autorádio SONY CDX-MP30 za 8 990,-!/10 hodin hudby na jednom CD/odním. čelní 
panel/4x50W/D-bass/CD-R,RW play http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=38953%
26url=http://www.sony-mobile.cz/

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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 Filip (sharpemu@pandora.cz) [filipdavid@post.cz]
Odesláno: 5. prosince 2002 12:25
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RE: Fw: Sharp MZ-821

Chcu se zepta, prodal jsi už toho Sharpa nebo ne???? Bych ho
kdyžtak koupil. 

----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
Od: "Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)" <M.Janosek@sh.cvut.cz>
Komu: "Konference 'Počítač SHARP MZ-800 a emulátory'"
<sharpemu@pandora.cz> Předmět: RE: Fw: Sharp MZ-821
Datum: 5.12.2002 - 8:53:01

> 
> naucte se prosim odpovidat na emaily ...
> 
> MJ
> 
> 
> -----Original Message-----
> From: Lupuljev@seznam.cz
> (sharpemu@pandora.cz)
> [mailto:Lupuljev@seznam.cz]
> Sent: Thursday, December 05, 2002 6:28 AM
> To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a
> emulátory
> Subject: Re: Fw: Sharp MZ-821
> 
> 
> 
> Dne 4. prosinec 2002, Konference "Počítač
> SHARP MZ-800 a emulátory",
> <sharpemu@pandora.cz> napsal:
> 
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: "Puta Josef, MUDr." <puta@iol.cz>
> > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a
> > emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> > Sent: Tuesday, December 03, 2002 8:45 PM
> > Subject: Re: Sharp MZ-821
> >
> >
> > > Dobry den,
> > > tento tyden ve ctvrtek budu v Ceske
> > > Lipe/Novem Boru. Jestli Vam to
> > > nerozmluvim, tak bych toho Sharpa koupil.
> > > K prodeji Vas patrne vede to,
> ze
> > > nemate kontakty, ktere jsem Vam nedavno
> > > radil?
> > > Sharp je nadherny ulet z reality. Prosim,
> > > zavolejte mi domu/zaznamnik 47
> > 560
> > > 03 054
> > > S pozdravem
> > >                                         MUDr.
> > >                                         Josef
> > >                                         Puta
> > > ----- Original Message -----
> > > From: "sharpemu@pandora.cz"
> > > <Lupuljev@seznam.czLupuljev@seznam.cz>
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> > > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a
> > > emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> > > Sent: Tuesday, December 03, 2002 12:21 PM
> > > Subject: Re: Re: Sharp MZ-821
> > >
> > >
> >
> >
> > --
> > Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4
> > telefony s firmou ASFIX!
> > ->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
> >
> 
>
______________________________________________________________________
> Reklama:
> Pouze do 20.12.2002 získáte prémii 400,- Kc
> pri uzavrení
> smlouvy o stavebním sporení na
> http://prodej.finance.cz
> 
> --
> Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4
> telefony s firmou ASFIX!
> ->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
> 
> 
> -- 
> Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4
> telefony s firmou ASFIX! 
> ->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
> 

-- 
----
Vyhraj 2listky na Breakbeat Conference
7.12.2002 v Roxy. zacatek od 22:00
Soutez na http://web.volny.cz
Vice informaci o akci na www.lighthouse.cz

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 5. prosince 2002 8:53
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Fw: Sharp MZ-821

naucte se prosim odpovidat na emaily ...

MJ

-----Original Message-----
From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
[mailto:Lupuljev@seznam.cz]
Sent: Thursday, December 05, 2002 6:28 AM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: Re: Fw: Sharp MZ-821

Dne 4. prosinec 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Puta Josef, MUDr." <puta@iol.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Tuesday, December 03, 2002 8:45 PM
> Subject: Re: Sharp MZ-821
>
>
> > Dobry den,
> > tento tyden ve ctvrtek budu v Ceske Lipe/Novem Boru. Jestli Vam to
> > nerozmluvim, tak bych toho Sharpa koupil. K prodeji Vas patrne vede to,
ze
> > nemate kontakty, ktere jsem Vam nedavno radil?
> > Sharp je nadherny ulet z reality. Prosim, zavolejte mi domu/zaznamnik 47
> 560
> > 03 054
> > S pozdravem
> >                                         MUDr. Josef Puta
> > ----- Original Message -----
> > From: "sharpemu@pandora.cz" <Lupuljev@seznam.czLupuljev@seznam.cz>
> > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> > Sent: Tuesday, December 03, 2002 12:21 PM
> > Subject: Re: Re: Sharp MZ-821
> >
> >
>
>
> --
> Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX!
> ->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
>

______________________________________________________________________
Reklama:
Pouze do 20.12.2002 získáte prémii 400,- Kc pri uzavrení
smlouvy o stavebním sporení na http://prodej.finance.cz

--
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX!
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 5. prosince 2002 6:28
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Fw: Sharp MZ-821

Dne 4. prosinec 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> 
> 
> ----- Original Message -----
> From: "Puta Josef, MUDr." <puta@iol.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Tuesday, December 03, 2002 8:45 PM
> Subject: Re: Sharp MZ-821
> 
> 
> > Dobry den,
> > tento tyden ve ctvrtek budu v Ceske Lipe/Novem Boru. Jestli Vam to
> > nerozmluvim, tak bych toho Sharpa koupil. K prodeji Vas patrne vede to, ze
> > nemate kontakty, ktere jsem Vam nedavno radil?
> > Sharp je nadherny ulet z reality. Prosim, zavolejte mi domu/zaznamnik 47
> 560
> > 03 054
> > S pozdravem
> >                                         MUDr. Josef Puta
> > ----- Original Message -----
> > From: "sharpemu@pandora.cz" <Lupuljev@seznam.czLupuljev@seznam.cz>
> > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> > Sent: Tuesday, December 03, 2002 12:21 PM
> > Subject: Re: Re: Sharp MZ-821
> >
> >
> 
> 
> -- 
> Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
> ->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
Pouze do 20.12.2002 získáte prémii 400,- Kc pri uzavrení
smlouvy o stavebním sporení na http://prodej.finance.cz

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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:Lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:Lupuljev@seznam.cz
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:<puta@iol.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:sharpemu@pandora.cz
mailto:<Lupuljev@seznam.czLupuljev@seznam.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
http://prodej.finance.cz
http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 4. prosince 2002 18:17
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Fw: Sharp MZ-821

----- Original Message -----
From: "Puta Josef, MUDr." <puta@iol.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, December 03, 2002 8:45 PM
Subject: Re: Sharp MZ-821

> Dobry den,
> tento tyden ve ctvrtek budu v Ceske Lipe/Novem Boru. Jestli Vam to
> nerozmluvim, tak bych toho Sharpa koupil. K prodeji Vas patrne vede to, ze
> nemate kontakty, ktere jsem Vam nedavno radil?
> Sharp je nadherny ulet z reality. Prosim, zavolejte mi domu/zaznamnik 47
560
> 03 054
> S pozdravem
>                                         MUDr. Josef Puta
> ----- Original Message -----
> From: "sharpemu@pandora.cz" <Lupuljev@seznam.czLupuljev@seznam.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Tuesday, December 03, 2002 12:21 PM
> Subject: Re: Re: Sharp MZ-821
>
>

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 3. prosince 2002 20:44
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Sharp MZ-821

Dobry den,
tento tyden ve ctvrtek budu v Ceske Lipe/Novem Boru. Jestli Vam to
nerozmluvim, tak bych toho Sharpa koupil. K prodeji Vas patrne vede to, ze
nemate kontakty, ktere jsem Vam nedavno radil?
Sharp je nadherny ulet z reality. Prosim, zavolejte mi domu/zaznamnik 47 560
03 054
S pozdravem
                                        MUDr. Josef Puta
----- Original Message -----
From: "sharpemu@pandora.cz" <Lupuljev@seznam.czLupuljev@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, December 03, 2002 12:21 PM
Subject: Re: Re: Sharp MZ-821

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 3. prosince 2002 12:21
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Sharp MZ-821

Mam kopii original owner´s manualu (kdysy jsem si ji skopíroval), tu
muzu pridat.
Jinak sharp je bez jinych pridavnych interface.
Jsem z Noveho Boru (okr. Ceska Lipa)
Ales

Dne 3. prosinec 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> 
> Chcu se zeptat, máš aj originální owner's manual a je tam něco
> přibastlené ? Dále z kterého města jsi?
> 
> ----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
> Od: "lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)"
> <lupuljev@seznam.cz> Komu: "Konference 'Počítač SHARP MZ-800 a
> emulátory'" <sharpemu@pandora.cz> Předmět: Sharp MZ-821
> Datum: 3.12.2002 - 7:30:24
> 
> > 
> 
> -- 
> ---
> Výhodné ceny letenek najdete vždy na http://letenky.volny.cz
> 
> 
> -- 
> Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
> ->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
Pouze do 20.12.2002 získáte prémii 400,- Kc pri uzavrení
smlouvy o stavebním sporení na http://prodej.finance.cz

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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: 10. prosince 2002 8:56
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Perka do plottru 

25.10.2009

Ja kdysi davno videl znatelne jednodussi variantu: 
  
Do tela patrony se navrtal maly otvor a patrona se plnila injekcni strikackou. Po naplneni se otvor prelepil 
tenkou izolepou. 
  
P.S.Uznavam ale, ze to neni tak efektni jako ta zasroubovavaci cepicka :) 

--  
Mobil.cz: Velké finále vánoční soutěže - 7 Nokií ve hře s firmou GSMobil. 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: Koloman TEKALE (sharpemu@pandora.cz) [koltek@seznam.cz]
Odesláno: 25. prosince 2002 11:35
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Hardware

25.10.2009

Potřeboval bych prosím schémata ROM disku, RAM disku a pokud možno i QD. Chci pomocí 
FLASH pamětí a SIMM modulů z PC udělat BOOT modul. Děkuji. 

--  
Pandora - http://www.pandora.cz/ 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 Filip (sharpemu@pandora.cz) [filipdavid@post.cz]
Odesláno: 3. prosince 2002 8:31
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Sharp MZ-821

Chcu se zeptat, máš aj originální owner's manual a je tam něco
přibastlené ? Dále z kterého města jsi?

----- PŮVODNÍ ZPRÁVA -----
Od: "lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)"
<lupuljev@seznam.cz> Komu: "Konference 'Počítač SHARP MZ-800 a
emulátory'" <sharpemu@pandora.cz> Předmět: Sharp MZ-821
Datum: 3.12.2002 - 7:30:24

> 

-- 
---
Výhodné ceny letenek najdete vždy na http://letenky.volny.cz

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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: 2. prosince 2002 8:32
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: windows me a jine (bylo: Univerzální des      ka?)

> :-)) ale klidne  RSView32 je vlajkovou lodi Rockwell Software 
> viz http://www.software.rockwell.com/rsview32/

...ehm, ja mel ale na mysli neco praktickeho, ne uzce specializovaneho a zcela jiste 
ne zamereneho na "home use". Proste neco typickeho, co ma sanci uvidet normalni clovek 
;)

> cena za jeden kus je kolem 100 000Kc

...aha, jak jsem uvedl, uz podle cenove relace to asi neni apliakce cilena na domaci 
uzivatele, co si hraji hry na WME :)

> Pricemz ve Win98, Win NT 4.0 , Win2k a Win XP  je ne Win ME.  
> :-))) Cele by to bylo k smichu jen ty zakaznici se nesmali a 
> museli menit OS.

...taky bysme se mohli zacit dohadovat, proc to tvurci toho programu neumi 
naprogramovat, kdyz za to chteji takovou palku, popr. o tom, proc zakaznik, co ma 
navic 100 tisic, si jeste "hraje" s WME...ale to uz by bylo o necem jinem. Ja byl 
zvedav na nejaky obycejny program pro bezneho smrtelnika (hra, emulator, kancelarsky 
soft apod.) co pouze a jen ve WME NIKOMU nejede a je to prokazatelne "vina" WME... Ale 
diky i za tento priklad, aspon neco ;)

-- 
Mobil.cz: Hrajte o Nokii 8310 a dalsi 4 telefony s firmou ASFIX! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_asfix.html
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: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz) [miksovsky@controltech.cz]
Odesláno: 29. listopadu 2002 14:49
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: windows me a jine (bylo: Univerzální des     ka?)

> Take jsem tu nekolikrat zadal, aby mi nekdo dal konkretni pripad tech
udajnych specialnich ovladacu pro WME only, ci nejake aplikace, ktera v nich
nejede.
> Ale niceho takoveho jsem se nedockal...ze by jenom mlaceni prazdne slamy?

:-)) ale klidne  RSView32 je vlajkovou lodi Rockwell Software
viz http://www.software.rockwell.com/rsview32/

cena za jeden kus je kolem 100 000Kc

Pricemz ve Win98, Win NT 4.0 , Win2k a Win XP  je ne Win ME.  :-)))
Cele by to bylo k smichu jen ty zakaznici se nesmali a museli menit OS.

Petr

-- 
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony Samsung T100! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html
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:miksovsky@controltech.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:miksovsky@controltech.cz
http://www.software.rockwell.com/rsview32/
http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz) [Martin.Karen@pvt.cz]
Odesláno: 29. listopadu 2002 13:48
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: windows me a jine (bylo: Univerzální des    ka?)

> > > spustit Windows v režimu Dos a spustit svoje zakoupené dosovské
> > > programy)
> 
> > ...to snad ve W2k/XP muzete???
> 
> naprosto bez problemu :o)

...to je divne, jelikoz W2k/XP fyzicky ani zadny DOS nemaji...

> mezi 98 a ME je prave pomerne velky rozdil. AFAIK byli ME 
> takovym zpatlanym pokusem o unifikaci driveru,

...to slysim prvne, z meho praktickeho pouzivani vidim, ze do WME jsou jsou tytez VXD 
drivery, jako pro celou radu W9x, zatimco pro radu NTx jsou to WDM drivery a to ma 
teda do nejake unifikace na mile daleko...

> dulezite je to _mel_, protoze kdo se zivi programovanim na 
> windowsich, tak vi ze to zdaleka neni pravda.

...no jenze z tohoto pohledu je vse relativni a i program napsany specialne pro WXP 
nemusi jeste kazdemu na WXP jit...

> rozebirat zda jsou WinME povedenym ci nepovedenym OS, tak 
> prosim, ale ja uz se teto plamenne diskuse zdrzim :o)

..a ja myslel, ze si tu predavame zkusenosti a informace a ne, ze Vy to berete jen 
jako nezavaznou hadku o nicem :(

Take jsem tu nekolikrat zadal, aby mi nekdo dal konkretni pripad tech udajnych 
specialnich ovladacu pro WME only, ci nejake aplikace, ktera v nich nejede. Ale niceho 
takoveho jsem se nedockal...ze by jenom mlaceni prazdne slamy?

-- 
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony Samsung T100! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 29. listopadu 2002 13:46
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: windows me a jine (bylo: Univerzální des ka?)

Sorry, uplnou nahodou mi v predoslom maili vypadlo z podporovanych systemov
WinME - takze - uz naposledy - zoznam OS, pod ktorymi bezi ci nebezi Zdenkov
emulator:

Bezi pod:

Windows95
Windows95SR2
Windows98
Windows98SE
WindowsME
Windows2000
WindowsXP

(Ak niekomu nebezi v niektorom z horeuvedenych OS - chyba je bud v
ovladacoch alebo DirectX (treba aspon 7.0 (alebo 6.1?)).

Nebezi pod:

Windows 3.1X
Windows NT 3.51
Windows NT 4.0

Najnizsia konfiguracia, na ktorej som testoval, bola 486DX2/50 + Windows95 +
DirectX7 + 8MB RAM, rychlost emulacie cca 20%.

Uz slubujem, ze to bol moj posledny prispevok na temu WinME - ak treba, som
ochotny na temu WinME diskutovat mimo konferencie... ;-)

Marek

----- Original Message -----
From: <smihla@ceit.sk>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 29. november 2002 12:27
Subject: Re: windows me a jine (bylo: Univerzální des ka?)

Ja iba suhlasim s Martinom - Windows ME pouzivam uz takmer dva roky, k tomu
grafiku od NVidia, a pocitac narvany roznym hardwarom, ktory zvladaju WinME
bez problemov, tekze nejake skusenosti mam. Mozem potvrdit, ze WinME ma
omnoho menej bugov nez Win98SE (ktoru som mal tiez nainstalovanu, ale kvoli
nestabilite iba 4 dni).

Ale vratme sa k emulatoru: nielen ze bezi bez problemov na OS
W98SE/ME/2K/XP, ale mozem potvrdit aj bezproblemovy chod na Windows95 (s
nainstalovanym DirctX 7), takze zhrnutie je asi taketo:

Podporovane OS: Windows95 / Windows98 / Windows98SE / Windows2000 /
WindowsXP
Nepodporovane OS: Windows 3.1X, WindowsNT3.51, WindowsNT4.0

Myslim, ze na tom sa mozme zhodnut vsetci. ;-)

Marek.

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

mailto:smihla@ceit.sk
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mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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From: <Martin.Karen@pvt.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 29. november 2002 8:48
Subject: RE: windows me a jine (bylo: Univerzální des ka?)

>
> >   osobne nemam s WinME zadne prime zkusenosti.
>
> ...ja ale ano
>
>
>
> > zprostredkovane pak od par mych znamych,
>
> ..."jedna baba povidala" nebyva vzdy ten nejverohodnejsi zdroj
informaci...
>
>
>
> > kteri se neco naparili, nemeli ME zrovna 2x v lasce.
>
> ...no ja myslim, ze jsem toho naparil urcite taky dost a dost. A ne, ze
bych si je zrovna bral s sebou do postele, ale oproti predeslym Win98se
jasne zlepseni a Win2k/XP jeste stale maji do herni platformy dost
daleko...tipuju, ze snad Longhorn to vyresi, protoze je od zacatku
koncipovan jako OS pro uzivatele (a ne jen naroubovana serverova NT
platforma)...
>
>
>
>
> > duvody meli. od ostatnich lidi, se kterymi se sice tolik
> > neznam, ale treba zase prodavaji pocitace, nebo na nich
> > pracuji (nasi zakaznici) jsem mel takove zpravy, ze WinME
> > radsi nebrat.
>
> ...me osobni zkusenosti jsou proste presne opacne
>
>
>
>
> > v deplhi konferenci se windowsum rady 9x
> > (vcetne millenii) prezdiva "windows playstation".
>
>
> ...ted si ale odporujete, nejdriv na hry ne a ted synonymem pro herni
konzoli?!
>
>
>
>
> > sa velky M$
> > temto OS pro "domaci" pouziti neposkytuje oficialni podporu
>
> ...A co si vlastne pod tou podporou predstavujete? Ty nekonecne zastupy
zaplat, po jejichz aplikaci se napr. graficke aplikace zpomali (viz SP1 na
WinXP) ci chyby naskacou jinde?
>
> To, ze se M$ za kazdou cenu snazi kazdemu vnutit WinXP je z obchodniho
hlediska pochopitelne, ale s uzivatelkym to nema co do cineni...
>
>
>
>
> > (sem tam neco zalata novou verzi IE nebo Office). neni se
> > tedy co divit, ze navenek se windows me (a jejich predchudci
> > 9x) chovaji kazdemu jinak a mnohdy k nasrani.
>
> ...mozna v rukach nekterych lidi, ja si niceho takoveho nevsiml...

mailto:<Martin.Karen@pvt.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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>
>
>
>
> > takova NVidia po neschode s M$ nema certifikovane ovladace,
>
> ...kazde ovladace od NV majici pridomek WHQL (tj. vlastne vsechny, co
oficilane vypustili, vyjma snad prvni verze ze 40-citkove rady) jsou plne
certifikovane (a nejen pro 2k/XP, ale samozrjeme I pro W98SE/ME)
>
>
>
>
> > takze pokud nekdo mate gfx karty v kompu, tak vam jeho 100%
> > funkcnost zadny technik (krom toho co vam to prodal a kterej
> > se dusuje, ze ste si tam naprali nejaky hovadiny c reklamnich
> > CD) nezaruci.
>
> ...ano, ten problem totiz daleko spis bude v te gfx. karte nebo jinem
podezrelem kusu HW ci jejich vzajemnem konfliktu, nedostatecnym zdrojem
napajeni apod. Moznosti je spousta, ne pokazde za to muze jen a jen OS...
>
>
>
> > a na zaver keep (s)mailing :o)
>
> ...ja jsem v pohode, ale kvuli tomu, ze mam jine osobni zkusenosti a
nazor, mi nikdo nemusi nadavat do hospodarskych zvirat jen proto, ze si to
treba jen neumi nastavit, haprujeme mu nejaky kus HW apod.
>
>
>
> P.S.: Uz je to myslim hodne offtopic (a ja s tim nezacal), takze rozumne
bude, kdyz se vsichni shodneme na tom, ze v soucasnosti jsou podporovane OS
W98SE/ME/2K/XP (a tim nemyslim jen ze strany M$), ze Zdenkum emulator
vetsine lidem na techhle OS jede bez problemu a at si kazdy pouziva, co chce
a co mu vyhovuje, ale nenadava ostatnim, ze maji odlisne zkusenosti a
preference.
>
> --
> Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony Samsung T100!
> ->> http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.423 / Vírusová databáza: 238 - dátum vydania: 25.11.2002

--
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony Samsung T100!
->> http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.423 / Vírusová databáza: 238 - dátum vydania: 25.11.2002

-- 
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony Samsung T100! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html
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

http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html
http://www.grisoft.cz)
http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html
http://www.grisoft.cz)
http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: PeC@ (sharpemu@pandora.cz) [palicka.petr@seznam.cz]
Odesláno: 29. listopadu 2002 13:31
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: windows me a jine (bylo: Univerzální des   ka?)

> > spustit Windows v režimu Dos a spustit svoje zakoupené dosovské 
> > programy)

> ...to snad ve W2k/XP muzete???

naprosto bez problemu :o)

> Tady se bavime, v cem jsou WME 
> horsi nez tyhle hypovane OS.

ne, zacalo to tim, ze nekom (jmeno se mi nechce hledat)
neslo spustit emulatoe pod WinME.

> > Vyvynou program ve verzích pro Windows 98 (který
> > používá stále více uživatelů) a pro NT a budou
> > doufam, že to ME a XP zbaští...

> ...v tom se asi opravdu neshodneme, podle me je NT3.5/4 davno 
> mrtev a vsichni tlaci do XP a mezi 98 a ME nedelam rozdily, 

do XP tlaci mrkvosoft a to nejsou zdaleka vsichni.
mezi 98 a ME je prave pomerne velky rozdil. AFAIK byli ME
takovym zpatlanym pokusem o unifikaci driveru, tak aby mohl byt
driver spolecny pro NT i non-NT radu woken. NT je obecne rada
windows NT3.5, Win2k (= NT4), a WinXP

> navic pokud je ten program napsan slusne (systemove), mel by 
> jet na vsem bez rozdilu.

dulezite je to _mel_, protoze kdo se zivi programovanim na
windowsich, tak vi ze to zdaleka neni pravda. dokonce musite
pocitat s tim, ze nektere API funkce na non-NT windowsech
nefunguji! jsou tam, lze je zavolat, ale nic to neudela.
viz microsoft Win32 SDK.

> Vetsina "mytu" o WinME bohuzel prameni z negativnich clanku 
> laiku, kteri se za laiky nepovazuji. Jenze ja kladu duraz na 
> vlastni zkusenost a ta je takova, jak je.

ja vetsinu tech mytu mam od zakazniku a kolegu programatoru
in natura a nikoli od laiku z casopisu ruzneho razeni.

tim bych to rad cele skoncil, pokud nekdo ma zajem jeste rozebirat
zda jsou WinME povedenym ci nepovedenym OS, tak prosim, ale ja uz
se teto plamenne diskuse zdrzim :o)

peca

-- 
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony Samsung T100! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 29. listopadu 2002 12:27
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: windows me a jine (bylo: Univerzální des ka?)

Ja iba suhlasim s Martinom - Windows ME pouzivam uz takmer dva roky, k tomu
grafiku od NVidia, a pocitac narvany roznym hardwarom, ktory zvladaju WinME
bez problemov, tekze nejake skusenosti mam. Mozem potvrdit, ze WinME ma
omnoho menej bugov nez Win98SE (ktoru som mal tiez nainstalovanu, ale kvoli
nestabilite iba 4 dni).

Ale vratme sa k emulatoru: nielen ze bezi bez problemov na OS
W98SE/ME/2K/XP, ale mozem potvrdit aj bezproblemovy chod na Windows95 (s
nainstalovanym DirctX 7), takze zhrnutie je asi taketo:

Podporovane OS: Windows95 / Windows98 / Windows98SE / Windows2000 /
WindowsXP
Nepodporovane OS: Windows 3.1X, WindowsNT3.51, WindowsNT4.0

Myslim, ze na tom sa mozme zhodnut vsetci. ;-)

Marek.

----- Original Message -----
From: <Martin.Karen@pvt.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 29. november 2002 8:48
Subject: RE: windows me a jine (bylo: Univerzální des ka?)

>
> >   osobne nemam s WinME zadne prime zkusenosti.
>
> ...ja ale ano
>
>
>
> > zprostredkovane pak od par mych znamych,
>
> ..."jedna baba povidala" nebyva vzdy ten nejverohodnejsi zdroj
informaci...
>
>
>
> > kteri se neco naparili, nemeli ME zrovna 2x v lasce.
>
> ...no ja myslim, ze jsem toho naparil urcite taky dost a dost. A ne, ze
bych si je zrovna bral s sebou do postele, ale oproti predeslym Win98se
jasne zlepseni a Win2k/XP jeste stale maji do herni platformy dost
daleko...tipuju, ze snad Longhorn to vyresi, protoze je od zacatku
koncipovan jako OS pro uzivatele (a ne jen naroubovana serverova NT
platforma)...
>
>
>
>
> > duvody meli. od ostatnich lidi, se kterymi se sice tolik
> > neznam, ale treba zase prodavaji pocitace, nebo na nich
> > pracuji (nasi zakaznici) jsem mel takove zpravy, ze WinME
> > radsi nebrat.
>
> ...me osobni zkusenosti jsou proste presne opacne
>

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:<Martin.Karen@pvt.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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>
>
>
> > v deplhi konferenci se windowsum rady 9x
> > (vcetne millenii) prezdiva "windows playstation".
>
>
> ...ted si ale odporujete, nejdriv na hry ne a ted synonymem pro herni
konzoli?!
>
>
>
>
> > sa velky M$
> > temto OS pro "domaci" pouziti neposkytuje oficialni podporu
>
> ...A co si vlastne pod tou podporou predstavujete? Ty nekonecne zastupy
zaplat, po jejichz aplikaci se napr. graficke aplikace zpomali (viz SP1 na
WinXP) ci chyby naskacou jinde?
>
> To, ze se M$ za kazdou cenu snazi kazdemu vnutit WinXP je z obchodniho
hlediska pochopitelne, ale s uzivatelkym to nema co do cineni...
>
>
>
>
> > (sem tam neco zalata novou verzi IE nebo Office). neni se
> > tedy co divit, ze navenek se windows me (a jejich predchudci
> > 9x) chovaji kazdemu jinak a mnohdy k nasrani.
>
> ...mozna v rukach nekterych lidi, ja si niceho takoveho nevsiml...
>
>
>
>
> > takova NVidia po neschode s M$ nema certifikovane ovladace,
>
> ...kazde ovladace od NV majici pridomek WHQL (tj. vlastne vsechny, co
oficilane vypustili, vyjma snad prvni verze ze 40-citkove rady) jsou plne
certifikovane (a nejen pro 2k/XP, ale samozrjeme I pro W98SE/ME)
>
>
>
>
> > takze pokud nekdo mate gfx karty v kompu, tak vam jeho 100%
> > funkcnost zadny technik (krom toho co vam to prodal a kterej
> > se dusuje, ze ste si tam naprali nejaky hovadiny c reklamnich
> > CD) nezaruci.
>
> ...ano, ten problem totiz daleko spis bude v te gfx. karte nebo jinem
podezrelem kusu HW ci jejich vzajemnem konfliktu, nedostatecnym zdrojem
napajeni apod. Moznosti je spousta, ne pokazde za to muze jen a jen OS...
>
>
>
> > a na zaver keep (s)mailing :o)
>
> ...ja jsem v pohode, ale kvuli tomu, ze mam jine osobni zkusenosti a
nazor, mi nikdo nemusi nadavat do hospodarskych zvirat jen proto, ze si to
treba jen neumi nastavit, haprujeme mu nejaky kus HW apod.
>
>
>
> P.S.: Uz je to myslim hodne offtopic (a ja s tim nezacal), takze rozumne
bude, kdyz se vsichni shodneme na tom, ze v soucasnosti jsou podporovane OS
W98SE/ME/2K/XP (a tim nemyslim jen ze strany M$), ze Zdenkum emulator
vetsine lidem na techhle OS jede bez problemu a at si kazdy pouziva, co chce
a co mu vyhovuje, ale nenadava ostatnim, ze maji odlisne zkusenosti a
preference.
>
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> --
> Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony Samsung T100!
> ->> http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.423 / Vírusová databáza: 238 - dátum vydania: 25.11.2002

-- 
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony Samsung T100! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html
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: 29. listopadu 2002 11:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: windows me a jine (bylo: Univerzální des  ka?)

> Nepopírám, že Win ME byly oproti Win98 zlepšení (zvláště reklamní 
> video se mi líbilo), nicméně je tu problém kompatibility. Nejen, že 
> nebyly správně kompatibilní ovladače, ale i některé standardní 
> knihovny obsahovali jiné funkce a pod. Např. explorer.exe, nebo 
> shell32.dll byly relativně velmi odlišné. Přestože vtšinou zpětně 

...ale tenhle problem je prece daleko markantnejsi uz z principu mezi W9x/ME vs 
W2k/XP? Navic tohle okrajove a ve vyjimecnych pripadech platilo prede 2 lety, kdyz WME 
vysly, stejne potize (napr. ovladac CDROMky) provazely uvedeni W98, takze bych z toho 
nedelal takovy problem, ale spis M$ tradici :)

> fungovali, občas docházelo k problémům.
> Bylo tedy nutné stahovat (potažno pro firmy vytvářet) speciální verze 

...s tim jsem se tedy nikdy nesetkal, muzete prosim uvest nejaky konkretni priklad? 
(opravdu me to zajima!)

> ovladačů -> náklady, a to pro relativně malou skupinu 
> uživatelů. Přestože jsem obvykle většinu problémů vyřešil 
> (některé nahrazením 
> knihovnami z Win98) podařilo se mi nakonec rozjet většinu aplikací.

...a co treba neslo? Muselo to byt neco hodne stareho, jinak nechapu, ze me ty 
problemy zcela minuly...

> To, že vy konkrétně jste žádné problémy neměl dokazuje, že Win ME 
> jsou vpořádku?

...ne, to dokazuje pouze to, ze WinME NEJSOU obecne v neporadku (pro kazdeho a bez 
vyjimky), jak tu prve nekdo tvrdil...

> Jaké aplikace jste používal?

Prakticky vsechny vyznamne, denne zkousim tak 10 az 30 novych instalaci, myslim, ze me 
spektrum vyzkouseneho SW je dostatecne rozmanite i siroke..

> Má-li s Windows 
> ME "většina" uživatelů problémy

mailto:Martin.Karen@pvt.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:Martin.Karen@pvt.cz
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...hold mam asi pech, ze ja osobne znam akorat tu "mensinu" :(

> spustit Windows v režimu Dos a spustit svoje zakoupené dosovské 
> programy)

...to snad ve W2k/XP muzete??? Tady se bavime, v cem jsou WME horsi nez tyhle hypovane 
OS. Navic kazdy zajemce (kdyz po tom tak touzi) si tam budto par kilobajtovou utilitou 
(je jich nekolik) ten realDOS zpistupni, protoze narozdil od 2k/XP tam realDOS je 
stale pritomen. Mne osobne vubec nechybi a na obcasne blbnuti z DOSem mi bohate staci 
bootovaci diskety, kterou si ve WinME muze kazdy udelat jednim klikem.

> hovoří o něčem jiném. To, že vy jste světlá vyjímka nic 
> nedokazuje...

...znovu opakuji, dokazuje to pouze a presne to, ze WinME nejsou obecny problem, ale 
jen nekoho (pro Vas vetsina, pro me mensina - to ale neni predmetem sporu)

> Myslím, že se neshodneme. Pochybuji, že firmy budou testovat software 
> pro systém, který má být "plně" kompatibilní s Win98. Vyvynou program 
> ve verzích pro Windows 98 (který používá stále více uživatelů) a pro 
> NT a budou doufam, že to ME a XP zbaští... (Zdeněk je pouze světlá 

...v tom se asi opravdu neshodneme, podle me je NT3.5/4 davno mrtev a vsichni tlaci do 
XP a mezi 98 a ME nedelam rozdily, navic pokud je ten program napsan slusne 
(systemove), mel by jet na vsem bez rozdilu.

Jinak tou vzajemnou shodou jsem myslel spis to, at si kazdy pouziva to, co mu vyhovuje 
(tj. kdyz mu to nevyhovuje, tak at to nepouziva), ale at zaroven netvrdi, ze kazde 
jine reseni je naprosto spatne...

Vetsina "mytu" o WinME bohuzel prameni z negativnich clanku laiku, kteri se za laiky 
nepovazuji. Jenze ja kladu duraz na vlastni zkusenost a ta je takova, jak je.

-- 
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony Samsung T100! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [bomi@centrum.cz]
Odesláno: 29. listopadu 2002 10:33
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: windows me a jine (bylo: Univerzální des ka?)

Tak já se teda taky připojím k diskuzi o Win ME.

______________________________________________________________
> Od: "Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz)"  
<Martin.Karen@pvt.cz>
> Komu: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory""  
<sharpemu@pandora.cz>
> CC: 
> Datum: Fri, 29 Nov 2002 08:48:37 +0100
> Předmět: RE: windows me a jine (bylo: Univerzální des ka?)
> 
> >   osobne nemam s WinME zadne prime zkusenosti.
> 
> ...ja ale ano
> 
> > zprostredkovane pak od par mych znamych,
> 
> ..."jedna baba povidala" nebyva vzdy ten nejverohodnejsi zdroj 
informaci...
> 
> > kteri se neco naparili, nemeli ME zrovna 2x v lasce.
> 
> ...no ja myslim, ze jsem toho naparil urcite taky dost a dost. A 
ne, ze bych si je zrovna bral s sebou do postele, ale oproti 
predeslym Win98se jasne zlepseni a Win2k/XP jeste stale maji do herni 
platformy dost daleko...tipuju, ze snad Longhorn to vyresi, protoze 
je od zacatku koncipovan jako OS pro uzivatele (a ne jen naroubovana 
serverova NT platforma)...
> 

Nepopírám, že Win ME byly oproti Win98 zlepšení (zvláště reklamní 
video se mi líbilo), nicméně je tu problém kompatibility. Nejen, že 
nebyly správně kompatibilní ovladače, ale i některé standardní 
knihovny obsahovali jiné funkce a pod. Např. explorer.exe, nebo 
shell32.dll byly relativně velmi odlišné. Přestože vtšinou zpětně 
fungovali, občas docházelo k problémům.
Bylo tedy nutné stahovat (potažno pro firmy vytvářet) speciální verze 
ovladačů -> náklady, a to pro relativně malou skupinu uživatelů.
Přestože jsem obvykle většinu problémů vyřešil (některé nahrazením 
knihovnami z Win98) podařilo se mi nakonec rozjet většinu aplikací.

> 
> > duvody meli. od ostatnich lidi, se kterymi se sice tolik 
> > neznam, ale treba zase prodavaji pocitace, nebo na nich 
> > pracuji (nasi zakaznici) jsem mel takove zpravy, ze WinME 
> > radsi nebrat.
> 
> ...me osobni zkusenosti jsou proste presne opacne
> 
> > v deplhi konferenci se windowsum rady 9x 
> > (vcetne millenii) prezdiva "windows playstation".
> 
> ...ted si ale odporujete, nejdriv na hry ne a ted synonymem pro 
herni konzoli?!
> 
> > sa velky M$ 
> > temto OS pro "domaci" pouziti neposkytuje oficialni podporu
> 
> ...A co si vlastne pod tou podporou predstavujete? Ty nekonecne 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:bomi@centrum.cz
mailto:Martin.Karen@pvt.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<Martin.Karen@pvt.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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zastupy zaplat, po jejichz aplikaci se napr. graficke aplikace 
zpomali (viz SP1 na WinXP) ci chyby naskacou jinde?
> 
> To, ze se M$ za kazdou cenu snazi kazdemu vnutit WinXP je z 
obchodniho hlediska pochopitelne, ale s uzivatelkym to nema co do 
cineni...
> 
> 
> 
> 
> > (sem tam neco zalata novou verzi IE nebo Office). neni se 
> > tedy co divit, ze navenek se windows me (a jejich predchudci 
> > 9x) chovaji kazdemu jinak a mnohdy k nasrani.
> 
> ...mozna v rukach nekterych lidi, ja si niceho takoveho nevsiml...
> 

To, že vy konkrétně jste žádné problémy neměl dokazuje, že Win ME 
jsou vpořádku? Jaké aplikace jste používal? Má-li s Windows 
ME "většina" uživatelů problémy (už jen např. s tím, že nemohou 
spustit Windows v režimu Dos a spustit svoje zakoupené dosovské 
programy) hovoří o něčem jiném. To, že vy jste světlá vyjímka nic 
nedokazuje...

> > takova NVidia po neschode s M$ nema certifikovane ovladace,
> 
> ...kazde ovladace od NV majici pridomek WHQL (tj. vlastne vsechny, 
co oficilane vypustili, vyjma snad prvni verze ze 40-citkove rady) 
jsou plne certifikovane (a nejen pro 2k/XP, ale samozrjeme I pro 
W98SE/ME)
> 
> > takze pokud nekdo mate gfx karty v kompu, tak vam jeho 100% 
> > funkcnost zadny technik (krom toho co vam to prodal a kterej 
> > se dusuje, ze ste si tam naprali nejaky hovadiny c reklamnich
> > CD) nezaruci.
> 
> ...ano, ten problem totiz daleko spis bude v te gfx. karte nebo 
jinem podezrelem kusu HW ci jejich vzajemnem konfliktu, nedostatecnym 
zdrojem napajeni apod. Moznosti je spousta, ne pokazde za to muze jen 
a jen OS...
> 
> > a na zaver keep (s)mailing :o)
> 
> ...ja jsem v pohode, ale kvuli tomu, ze mam jine osobni zkusenosti 
a nazor, mi nikdo nemusi nadavat do hospodarskych zvirat jen proto, 
ze si to treba jen neumi nastavit, haprujeme mu nejaky kus HW apod.
> 
> P.S.: Uz je to myslim hodne offtopic (a ja s tim nezacal), takze 
rozumne bude, kdyz se vsichni shodneme na tom, ze v soucasnosti jsou 
podporovane OS W98SE/ME/2K/XP (a tim nemyslim jen ze strany M$), ze 
Zdenkum emulator vetsine lidem na techhle OS jede bez problemu a at 
si kazdy pouziva, co chce a co mu vyhovuje, ale nenadava ostatnim, ze 
maji odlisne zkusenosti a preference.
> 

Myslím, že se neshodneme. Pochybuji, že firmy budou testovat software 
pro systém, který má být "plně" kompatibilní s Win98. Vyvynou program 
ve verzích pro Windows 98 (který používá stále více uživatelů) a pro 
NT a budou doufam, že to ME a XP zbaští... (Zdeněk je pouze světlá 
vyjímka)

Miroslav Hajda

--------------------
Centrum pro milovníky peněz http://finance.centrum.cz

-- 

http://finance.centrum.cz
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Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony Samsung T100! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html
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: 29. listopadu 2002 8:49
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: windows me a jine (bylo: Univerzální des ka?)

>   osobne nemam s WinME zadne prime zkusenosti.

...ja ale ano

> zprostredkovane pak od par mych znamych,

..."jedna baba povidala" nebyva vzdy ten nejverohodnejsi zdroj informaci...

> kteri se neco naparili, nemeli ME zrovna 2x v lasce.

...no ja myslim, ze jsem toho naparil urcite taky dost a dost. A ne, ze bych si je 
zrovna bral s sebou do postele, ale oproti predeslym Win98se jasne zlepseni a Win2k/XP 
jeste stale maji do herni platformy dost daleko...tipuju, ze snad Longhorn to vyresi, 
protoze je od zacatku koncipovan jako OS pro uzivatele (a ne jen naroubovana serverova 
NT platforma)...

> duvody meli. od ostatnich lidi, se kterymi se sice tolik 
> neznam, ale treba zase prodavaji pocitace, nebo na nich 
> pracuji (nasi zakaznici) jsem mel takove zpravy, ze WinME 
> radsi nebrat.

...me osobni zkusenosti jsou proste presne opacne

> v deplhi konferenci se windowsum rady 9x 
> (vcetne millenii) prezdiva "windows playstation".

...ted si ale odporujete, nejdriv na hry ne a ted synonymem pro herni konzoli?!

> sa velky M$ 
> temto OS pro "domaci" pouziti neposkytuje oficialni podporu

...A co si vlastne pod tou podporou predstavujete? Ty nekonecne zastupy zaplat, po 
jejichz aplikaci se napr. graficke aplikace zpomali (viz SP1 na WinXP) ci chyby 
naskacou jinde?

To, ze se M$ za kazdou cenu snazi kazdemu vnutit WinXP je z obchodniho hlediska 
pochopitelne, ale s uzivatelkym to nema co do cineni...

> (sem tam neco zalata novou verzi IE nebo Office). neni se 
> tedy co divit, ze navenek se windows me (a jejich predchudci 
> 9x) chovaji kazdemu jinak a mnohdy k nasrani.

mailto:Martin.Karen@pvt.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:Martin.Karen@pvt.cz
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...mozna v rukach nekterych lidi, ja si niceho takoveho nevsiml...

> takova NVidia po neschode s M$ nema certifikovane ovladace,

...kazde ovladace od NV majici pridomek WHQL (tj. vlastne vsechny, co oficilane 
vypustili, vyjma snad prvni verze ze 40-citkove rady) jsou plne certifikovane (a nejen 
pro 2k/XP, ale samozrjeme I pro W98SE/ME)

> takze pokud nekdo mate gfx karty v kompu, tak vam jeho 100% 
> funkcnost zadny technik (krom toho co vam to prodal a kterej 
> se dusuje, ze ste si tam naprali nejaky hovadiny c reklamnich
> CD) nezaruci.

...ano, ten problem totiz daleko spis bude v te gfx. karte nebo jinem podezrelem kusu 
HW ci jejich vzajemnem konfliktu, nedostatecnym zdrojem napajeni apod. Moznosti je 
spousta, ne pokazde za to muze jen a jen OS...

> a na zaver keep (s)mailing :o)

...ja jsem v pohode, ale kvuli tomu, ze mam jine osobni zkusenosti a nazor, mi nikdo 
nemusi nadavat do hospodarskych zvirat jen proto, ze si to treba jen neumi nastavit, 
haprujeme mu nejaky kus HW apod.

P.S.: Uz je to myslim hodne offtopic (a ja s tim nezacal), takze rozumne bude, kdyz se 
vsichni shodneme na tom, ze v soucasnosti jsou podporovane OS W98SE/ME/2K/XP (a tim 
nemyslim jen ze strany M$), ze Zdenkum emulator vetsine lidem na techhle OS jede bez 
problemu a at si kazdy pouziva, co chce a co mu vyhovuje, ale nenadava ostatnim, ze 
maji odlisne zkusenosti a preference.

-- 
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony Samsung T100! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html
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: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 28. listopadu 2002 22:20
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: windows me a jine (bylo: Univerzální deska?)

> ps, doufejme ze planovanym sloucenim tri verzi windows v jednu
> jedinou vznikne dostatecne stabilni system. jak sam M$ tvrdi:
> "nase nova windows CE-ME-NT budou stabilni jako betonovy blok".

No a kdyz ne, tak se vzdycky muzeme vratit k CP/M :-)))

TV.

-- 
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony Samsung T100! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html
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:tomas.voltr@uhk.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:tomas.voltr@uhk.cz
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Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jarspa@atlas.cz]
Odesláno: 7. prosince 2002 22:24
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nabídka SHARP MZ-800 s komponenty
Přílohy: Nabídka SHARP MZ.doc

25.10.2009

Viz přílohu. 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.423 / Virová báze: 238 - datum vydání: 25.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hrajte s firmou ASFIX o Nokii 8310 a další 4 mobily! 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:jarspa@atlas.cz
http://www.grisoft.cz
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Brázda Pavel 

Od: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 3. prosince 2002 7:30
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Sharp MZ-821

25.10.2009

Zdravim vsechny sharpisty !!! 

Mam doma dva Sharpy a jeden z nich nabizim k prodeji.  

Je to typ MZ-821 (tedy s kazetakem) s rozsirenou VRAM (32k). Perfektne cisty. Je plne funkcni 
kromne nejake chyby  v modulatoru (nezobrazuje barvy v PAL rezimu, RGBI je vsak v 
poradku), jinak v cernobilem rezimu je vse O.K. Dale prilozim preklad Owner´s manualu v 
cestine. Cena je 250,-Kc + postovne za pripadnou dobirku. 

S pozdravem Ales Lupuljev 

E-mail : lupuljev@seznam.cz 

Tel.: 602 278 884 (po-pa,6-14:30hod.) 

  

  

  

--  
Mobil.cz: Hrajte s firmou ASFIX o Nokii 8310 a další 4 mobily! 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:lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:lupuljev@seznam.cz
mailto:lupuljev@seznam.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz) [Martin.Karen@pvt.cz]
Odesláno: 29. listopadu 2002 8:13
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Univerzální deska?

25.10.2009

 
  

Pane bez podpisu, 
vite ......  
  
...no hlavne ze Vy jste se tu podepsal... 
  
  
                    :-()  
  
...tohle ma byt ten Vas podpis?! 
  
  
  
P.S. A to o tech  lzich si Ty vole vyhrazuji uz uplne.  
  
...nerikej mi bracho, ty posuku, co si tady hrajes na doktora s vyjadrovanim 5-leteho ditete... 
  
  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! 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:Martin.Karen@pvt.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:Martin.Karen@pvt.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 8. prosince 2002 22:52
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nabídka Sharp MZ-821

25.10.2009

Dobry vecer, 
Popiste prosim, jak se upravuji ta pisatka na plotter. Udavate, ze je plnite razitkovou 
barvou, ta je ale lipofilni a to odporuje navodu v orig. MZ manualu.Lide, kteri pisatka 
kdysi plinili tvrdi, ze tam davali barvu na basi lihu.  
Pravdou je, ze zacina byt akutni nedostatek pisatek do plotteru a tak by se tato 
konference timto vaznym problemem mohla take zabyvat. 
S pozdravem 
                                        MUDr. Josef Puta 

----- Original Message -----  
From: Jaroslav Špaček  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Saturday, December 07, 2002 10:35 PM 
Subject: Nabídka Sharp MZ-821 
 

N a b í d k a  S H A R P  M Z - 8 2 1 
  
1.       2 kusy SHARP - MZ 821 v základním vybavení + rozšířená VRAM 

 - v sestavě I. a II. cena  à 590 Kč 
2.       ROM Card (Basic 800, FET, TurboCopy, loader CP/M, podporuje 

nezálohovaný RAMdisk „Pezik“) - jen v sestavě I. cena 100 Kč 
3.       Zálohovaný RAM disk 256 kB - jen v sestavě II. cena 300 Kč 

4.       Řadič „Havlíček“ upravený i pro HD, obsluhuje FDD 51/4  a 3,5´ až do 1,44 MB  - se syst. CP/M LEC-HDS (kompatibilní s Lamačovým LEC-DDS) 
- jen v sestavě II. cena 700 Kč 

5.      Mechanika FDD 51/4  v boxu se zdrojem - v sestavě II. cena 100 Kč, samostatně cena 240 Kč 
6.  Monitor Philips MB 7202 „zelený“ - v sestavě cena 300 Kč, 

samostatně cena 440 Kč, 
7.       Plotter Printer MZ-1P16 s původními rolkami papíru a pisátky upravenými 

k plnění razítkovou barvou - samostatně cena 790 Kč 
  
I.      kazetová sestava: (1+2+6) cena 990 Kč; bude-li monitor bude prodán 

samostatně nebo ve verzi II., pak sestava (1+2) bez monitoru za 690 Kč  
  
II.     disketová sestava: (1+3+4+5+6) cena 1990 Kč; bude-li monitor bude 

prodán samostatně nebo ve verzi I., pak sestava (1+3+4+5) bez monitoru za 
1690 Kč  

  
VŠE (1÷7) za 3000 Kč. Upřednostňuji osobní převzetí. 
  
Pište na elektronickou adresu: jarspa@atlas.cz 
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.423 / Virová báze: 238 - datum vydání: 25.11.2002 

--  

mailto:puta@iol.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:puta@iol.cz
mailto:jarspa@atlas.cz
http://www.grisoft.cz


Mobil.cz: Hrajte s firmou ASFIX o Nokii 8310 a další 4 mobily!  

--  
Mobil.cz: Hrajte s firmou ASFIX o Nokii 8310 a další 4 mobily! No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 2. prosince 2002 10:00
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Emulator 0.092

25.10.2009

Novou verzi emulatoru (opet o neco rychlejsi !) si muzete stahnout na http://mz-800.aktualne.cz 
  
Zdenek 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.423 / Virová báze: 238 - datum vydání: 25.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hrajte s firmou ASFIX o Nokii 8310 a další 4 mobily! No virus found in this 
incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 28. listopadu 2002 20:34
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: SHARP vs. EGA

25.10.2009

No ano, 
v dobe bastleni, bylo vyhodne mit prostror pro CMT /na pocitaci MZ  800/ zakryty jen  krabici , coz bylo u 
811, a do te krabice se dala vyhodne zabudovat disketova jednotka 3.5 palce. Protoze nyni mam na stole 
821, vim, jake problemy prinasi  to, ze mam tu sachtu mimo pocitac. Urcite Vas nechapu jako debila, ale 
jako velmi nezkuseneho mladeho intelektuala.  
S pozdravem 
                            J.P. 
  
  
  
----- Original Message -----  

From: Feri  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Thursday, November 28, 2002 5:36 PM 
Subject: Re: Re: SHARP vs. EGA 
 
Asi vam budem pripadat ako debil, ale moze mi niekto vysvetli, ako moze byt rozdiel medzi 
Sharp 821 a MZ800. Imho je to o tom istom - M821 je len upresnenie modelu s kazetakom 
(811 bez), a mz800 su sharpy radu 800 vseobecne... Alebo som nieco prespal? 

  

Feri 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! 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:puta@iol.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:puta@iol.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 28. listopadu 2002 20:22
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Pane bez podpisu, 
vite ...... 
                    :-() 
  
P.S. A to o tech  lzich si Ty vole vyhrazuji uz uplne. 
                                                        J.P. 

----- Original Message -----  
From: sharpemu@pandora.cz  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Thursday, November 28, 2002 8:16 AM 
Subject: RE: Univerzální deska? 
 

na Mileniich nechodi Need for speed, a jeste dalsi hry.  
  
...a kterepak hry??? A ktere NFS, bylo jich 6! No mne na WinME slo kazde NFS a hry taky (vyjma 
vyjimek, ktere ale nejdou bez problemu v zadnych Windows a DOSovky me nezajimaji), 
asi zamenujete pricinu (osobne tipuji na nejaky kus HW, co "nestaci"). I emulator mi jede v pohode... 
  
P.S.: Take ja se omlouvam za offtopic, ale stve me, kdyz tu nekdo roznasi lzi... ;-) 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! 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:puta@iol.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:puta@iol.cz
mailto:sharpemu@pandora.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 28. listopadu 2002 22:37
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: SHARP vs. EGA

25.10.2009

Ahoj Feri, 
  
dlho sme ta nepoculi - zrejme si mal dost inych starosti... Ako sa ti dari? Mas este SHARPa? 
  
V tej diskusii o roznych modeloch 800 (811, 821...) islo o to, ze zrejme jedna uzka seria MZ mala inac 
zapojene piny v RGB konektore, co sa definitivne ani nepotvrdilo ani nevyvratilo... 
  
Uz mas pripojeny HDD k SHARPu? Potrebujeme betatestovacov pre novorodiacu sa verziu CPM s 
podporou HDD... 
  
Maj sa dobre. 
  
Marek.  

----- Original Message -----  
From: Feri (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Thursday, November 28, 2002 5:36 PM 
Subject: Re: Re: SHARP vs. EGA 
 
Asi vam budem pripadat ako debil, ale moze mi niekto vysvetli, ako moze byt rozdiel medzi 
Sharp 821 a MZ800. Imho je to o tom istom - M821 je len upresnenie modelu s kazetakom 
(811 bez), a mz800 su sharpy radu 800 vseobecne... Alebo som nieco prespal? 

  

Feri 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! 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:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 28. listopadu 2002 20:28
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

S tim se da souhlasit. 
Je trzni hospodarstvi a ja ten pocitac koupil synovi u pocitacove firmy. Ze by snad podnikatel/ majitel firmy 
mne podvedl pri nabidce svych prodavanych prodktu ??? 
                                                                                J.P. 

----- Original Message -----  
From: sharpemu@pandora.cz  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Thursday, November 28, 2002 10:21 AM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Vraciam sa k teme emulatora - som rad, ze sa potvrdila vhodnost WinME pe Zdenkov emulator - myslim, ze bezi 
kazdemu okrem Dr. Putu. Co sa tyka pocitaca Dr. Putu, zrejme ide o HW problem pripadne problem s ovladacom 
graf. karty. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Pavel Baroň (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 28. november 2002 8:23 
Subject: RE: Univerzální deska? 
 
No v ramci offtopic diskuze, se pridam ... NA WinME na beznem HW a s beznymi ovladaci chodi jak 
emulator tak temer vsechny soucasne hry bez problemu a narozdil od Win98 obsahuje daleko 
bohatsi a novejsi ovladace. 
  
P.S. taky me stve kdyz nekdo siri nepravdy a famy ... 
  
-----Original Message----- 
From: Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz) [mailto:Martin.Karen@pvt.cz] 
Sent: Thursday, November 28, 2002 8:16 AM 
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Subject: RE: Univerzální deska? 
 

na Mileniich nechodi Need for speed, a jeste dalsi hry.  
  
...a kterepak hry??? A ktere NFS, bylo jich 6! No mne na WinME slo kazde NFS a hry taky 
(vyjma vyjimek, ktere ale nejdou bez problemu v zadnych Windows a DOSovky me 
nezajimaji), asi zamenujete pricinu (osobne tipuji na nejaky kus HW, co "nestaci"). I emulator 
mi jede v pohode... 
  
P.S.: Take ja se omlouvam za offtopic, ale stve me, kdyz tu nekdo roznasi lzi... ;-) 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
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mailto:puta@iol.cz
mailto:sharpemu@pandora.cz
mailto:sharpemu@pandora.cz)
mailto:Martin.Karen@pvt.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:Martin.Karen@pvt.cz


Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.423 / Vírusová databáza: 238 - dátum vydania: 25.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! No virus found 
in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 28. listopadu 2002 10:22
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Vraciam sa k teme emulatora - som rad, ze sa potvrdila vhodnost WinME pe Zdenkov emulator - myslim, ze bezi 
kazdemu okrem Dr. Putu. Co sa tyka pocitaca Dr. Putu, zrejme ide o HW problem pripadne problem s ovladacom 
graf. karty. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Pavel Baroň (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 28. november 2002 8:23 
Subject: RE: Univerzální deska? 
 
No v ramci offtopic diskuze, se pridam ... NA WinME na beznem HW a s beznymi ovladaci chodi jak 
emulator tak temer vsechny soucasne hry bez problemu a narozdil od Win98 obsahuje daleko bohatsi a 
novejsi ovladace. 
  
P.S. taky me stve kdyz nekdo siri nepravdy a famy ... 
  
-----Original Message----- 
From: Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz) [mailto:Martin.Karen@pvt.cz] 
Sent: Thursday, November 28, 2002 8:16 AM 
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Subject: RE: Univerzální deska? 
 

na Mileniich nechodi Need for speed, a jeste dalsi hry.  
  
...a kterepak hry??? A ktere NFS, bylo jich 6! No mne na WinME slo kazde NFS a hry taky 
(vyjma vyjimek, ktere ale nejdou bez problemu v zadnych Windows a DOSovky me nezajimaji), 
asi zamenujete pricinu (osobne tipuji na nejaky kus HW, co "nestaci"). I emulator mi jede v 
pohode... 
  
P.S.: Take ja se omlouvam za offtopic, ale stve me, kdyz tu nekdo roznasi lzi... ;-) 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.423 / Vírusová databáza: 238 - dátum vydania: 25.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! 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:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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mailto:Martin.Karen@pvt.cz
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Brázda Pavel 

Od: Feri (sharpemu@pandora.cz) [umze@szm.sk]
Odesláno: 28. listopadu 2002 17:36
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: SHARP vs. EGA

25.10.2009

Asi vam budem pripadat ako debil, ale moze mi niekto vysvetli, ako moze byt rozdiel medzi 
Sharp 821 a MZ800. Imho je to o tom istom - M821 je len upresnenie modelu s kazetakom (811 
bez), a mz800 su sharpy radu 800 vseobecne... Alebo som nieco prespal? 

  

Feri 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! 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:umze@szm.sk
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Pavel Baroň (sharpemu@pandora.cz) [Pavel.Baron@sme.cz]
Odesláno: 28. listopadu 2002 8:23
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Univerzální deska?

25.10.2009

No v ramci offtopic diskuze, se pridam ... NA WinME na beznem HW a s beznymi ovladaci chodi jak 
emulator tak temer vsechny soucasne hry bez problemu a narozdil od Win98 obsahuje daleko bohatsi a 
novejsi ovladace. 
  
P.S. taky me stve kdyz nekdo siri nepravdy a famy ... 
  
-----Original Message----- 
From: Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz) [mailto:Martin.Karen@pvt.cz] 
Sent: Thursday, November 28, 2002 8:16 AM 
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Subject: RE: Univerzální deska? 
 

na Mileniich nechodi Need for speed, a jeste dalsi hry.  
  
...a kterepak hry??? A ktere NFS, bylo jich 6! No mne na WinME slo kazde NFS a hry taky 
(vyjma vyjimek, ktere ale nejdou bez problemu v zadnych Windows a DOSovky me nezajimaji), 
asi zamenujete pricinu (osobne tipuji na nejaky kus HW, co "nestaci"). I emulator mi jede v 
pohode... 
  
P.S.: Take ja se omlouvam za offtopic, ale stve me, kdyz tu nekdo roznasi lzi... ;-) 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! 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:Pavel.Baron@sme.cz
mailto:Martin.Karen@pvt.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:Martin.Karen@pvt.cz
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Brázda Pavel 

Od: Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz) [Martin.Karen@pvt.cz]
Odesláno: 28. listopadu 2002 8:16
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Univerzální deska?

25.10.2009

na Mileniich nechodi Need for speed, a jeste dalsi hry.  
  
...a kterepak hry??? A ktere NFS, bylo jich 6! No mne na WinME slo kazde NFS a hry taky (vyjma 
vyjimek, ktere ale nejdou bez problemu v zadnych Windows a DOSovky me nezajimaji), asi zamenujete 
pricinu (osobne tipuji na nejaky kus HW, co "nestaci"). I emulator mi jede v pohode... 
  
P.S.: Take ja se omlouvam za offtopic, ale stve me, kdyz tu nekdo roznasi lzi... ;-) 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! 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:Martin.Karen@pvt.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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1

Brázda Pavel

Od: PeC@ (sharpemu@pandora.cz) [palicka.petr@seznam.cz]
Odesláno: 28. listopadu 2002 21:51
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: windows me a jine (bylo: Univerzální deska?)

zdravim,

  osobne nemam s WinME zadne prime zkusenosti.
zprostredkovane pak od par mych znamych, kteri se neco
naparili, nemeli ME zrovna 2x v lasce. asi k tomu nejake
duvody meli. od ostatnich lidi, se kterymi se sice tolik
neznam, ale treba zase prodavaji pocitace, nebo na nich
pracuji (nasi zakaznici) jsem mel takove zpravy, ze WinME
radsi nebrat. v deplhi konferenci se windowsum rady 9x
(vcetne millenii) prezdiva "windows playstation". sa
velky M$ temto OS pro "domaci" pouziti neposkytuje
oficialni podporu (sem tam neco zalata novou verzi IE
nebo Office). neni se tedy co divit, ze navenek se windows
me (a jejich predchudci 9x) chovaji kazdemu jinak a mnohdy
k nasrani.

na praci slouzi mnohem stabilnejsi a s oficialni technickou
podporou windows rady NT, coz jsou v soucasne dobe AFAIK
pouze Win2000 a WinXP. problem byva pouze v tom, ze treba
takova NVidia po neschode s M$ nema certifikovane ovladace,
takze pokud nekdo mate gfx karty v kompu, tak vam jeho 100%
funkcnost zadny technik (krom toho co vam to prodal a kterej
se dusuje, ze ste si tam naprali nejaky hovadiny c reklamnich
CD) nezaruci.

a na zaver keep (s)mailing :o)

peca

ps, doufejme ze planovanym sloucenim tri verzi windows v jednu
jedinou vznikne dostatecne stabilni system. jak sam M$ tvrdi:
"nase nova windows CE-ME-NT budou stabilni jako betonovy blok".
:o)

-- 
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony Samsung T100! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html
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: tlstak@ruv.sk (sharpemu@pandora.cz) [tlstak@ruv.sk]
Odesláno: 27. listopadu 2002 13:47
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Univerzální deska?

Čaute,
Ja som už pred časom flash pamäte navrhoval (lacné SM alebo CF), a

to predovšetkým z priestorových a kapacitných dôvodov - sú maličké a bez
problémov na ne nahráte polovicu archívu z PC. Zo Zdeňkom sme to ale
uzavreli tak, že do Sharpa sa bez problémov vôjde radič IDE spolu s 2,5"
diskom, takže nie je dôvod sporiť priestor a investovať do elektroniky. Ale
ešte raz - moja idea bola nahradiť ROM-disk flashkou, na operácie typu swap
sa absolútne nehodí! Sám mám digitálny foťák a zakladám zbierku vyslúžených
kariet (no len skúste nevyfotiť denne aj 100 fotiek, keď to vlastne nič
nestojí...). Priateľke som dávnejšie daroval Xircom Rex 6000, ktorý je
postavený len na flash pamäti a je to použiteľné skutočne len na čítanie +
synchronizáciu. Oni dobre vedia, prečo do koženého púzdra hneď zabudovali
držiak na maličký papierový blok...

Ak by sa niekto podujal na FlashROM-disk, má moje sympatie a plnú
podporu. Inak veľa zdaru s inými riešeniami, aj keď by asi bolo najlepšie
vzhľadom na počet žijúcich sharpistov zbytočne sa netrieštiť a dotiahnuť
jedno riešenie do konca (sorry, asi už starnem).

Roman.

> -----Original Message-----
> From: PeC@ (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:palicka.petr@seznam.cz]
> Sent: 27. novembra 2002 13:27
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Subject: RE: Univerzální deska?
> 
> 
> > Jen si dovolim takovou malou pripominku k FlashDisku pro 
> > pouziti u MZ - tyto pameti nejsou vecne a vyrobci uvadi pocet 
> > zapisovych cyklu na nejakych >10000. Uznejte sami, ze i 
> 
> no a prave proto se aplikuji ruzne mechanismy kterak zapisovat
> na ruzne misto v pameti tak, aby se opotrebovavala rovnomerne.
> ale to uz je tu asi dost OT. navic do toho nesvitim tak abych
> fundovane pokracoval dal :o) pravda je, ze pouzit flashku jako
> swap disk neni dobrej napad.
> 
> peca
> 
> -- 
> Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony Samsung T100! 
> ->> http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html

-- 
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony Samsung T100! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html
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: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2002 18:56
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Ja mohu jen souhlasit, 
na Mileniich nechodi Need for speed, a jeste dalsi hry. Bohuzel, je tam liny i Emulator od Zdenka 
Adlera, ktery na mem notebooku s W98 chodi celkem bez potizi. 
S pozdravem  
                                J.P. 

----- Original Message -----  
From: sharpemu@pandora.cz  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, November 27, 2002 7:43 AM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Jen na okraj takovy Rockwell nechce nic mit s Windows ME, 
ja mam Win2k a jede to naprosto super 
  
Petr 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 11:14 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Chcel by som iba podotknut, ze mam konfiguraciu Duron 800, 128 MB RAM, Windows ME a nemam 
s emulatorom vobec ziaden problem, rychlost sa da vytiahnut cez 1000%, emulator bezi velmi 
stabilne a korektne (na tejto konfiguracii sa vyvija aj NIPOS ;-). Takze chyba nebude ani v 
emulatore, ani v Durone, ani v Mileniach (mozno v DirectX? - treba aspon 7.0). 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 7:50 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Sorry, 
nejde o urazku, ale o reakci na otazku, na jakem pocitaci je MZ emulator provozovan. Chyba je asi 
na moji strane: 
Duron 700 MHz, operacni pamet kolem 190 MB, video Viridia, harddisk 20 GB,  O.S. Milenina. Ta 
Milenia jsou asi obecne problematicka. 
Jinak si pane Zdenku vyhrazuji postoj k Vasemu  utoku. Pokud jsem Vas kontaktoval, vzdy jsem 
vyjadroval obdiv k Vasi praci a umeni. Tento obdiv trva. Fakta jsou ale fakta. Konfigurace Milenia a 
emulator neni to nejlepsi. Mozna Vam to  pomuze ve Vasi uctyhodne praci. Ja Vam proste nadale 
fandim. 
S hlubokou uctou 
                                                MUDr. Josef Puta 
----- Original Message -----  

From: Zdenek Adler  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 8:17 AM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
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Originalni rozhrani RS-232 bylo mozne nastavit pomoci zkratovacich propojek na rychlost od 300 do 
9600 Bd - myslim ale ze drobnou konstrukcni upravou by bylo mozne rychlost zvysit. 
  
> P.S.: NAVIC, TEN PITOMEJ EMULATOR SHARPA MI NEFUNGUJE NA MASINE, KDE BYCH TO 
PREDPOKLADAL. Zadal jsem autora o pripojeni protteru pomoci HW/SW, ale vyslysen jsem nebyl. 
  
- Urazkami si mne opravdu nikdo neziska - jak jsem vam jiz naznacil, primy pristup na porty v ruznych 
verzich Windows se mirne odlisuje, proto jsem se tohoto reseni zatim v zajmu kompatibility pozdrzel.  
Pokud emulator na nejakem PC nefunguje, je celkem VHODNE mi tuto skutecnost slusnou formou 
sdelit - myslim si ze nikdo krom Vas si nemuze zatim stezovat, ze bych jej nechal bez podpory a 
nezajistil funkcnost na jeho PC (pokud samozrejmne splnuje urcite pozadavky).  
Pokud by jste snad mel pocit, ze dokazete napsat emulator lepe, s radosti jeho vyvoj IHNED ukoncim a 
prenecham vam volne pole... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.422 / Virová báze: 237 - datum vydání: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! No virus found 
in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 27. listopadu 2002 20:16
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Ale za to na Mileniach chodi TOMB Raider 1 (DOSovska) aj so zvukom, ktora na tej istej konfiguracii s 
Windows98 chodi bez zvuku... Ospravedlnujem za za off-topic ;-) 
  
Marek 

----- Original Message -----  
From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, November 27, 2002 6:56 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Ja mohu jen souhlasit, 
na Mileniich nechodi Need for speed, a jeste dalsi hry. Bohuzel, je tam liny i Emulator od Zdenka 
Adlera, ktery na mem notebooku s W98 chodi celkem bez potizi. 
S pozdravem  
                                J.P. 

----- Original Message -----  
From: sharpemu@pandora.cz  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, November 27, 2002 7:43 AM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Jen na okraj takovy Rockwell nechce nic mit s Windows ME, 
ja mam Win2k a jede to naprosto super 
  
Petr 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 11:14 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Chcel by som iba podotknut, ze mam konfiguraciu Duron 800, 128 MB RAM, Windows ME a 
nemam s emulatorom vobec ziaden problem, rychlost sa da vytiahnut cez 1000%, emulator bezi 
velmi stabilne a korektne (na tejto konfiguracii sa vyvija aj NIPOS ;-). Takze chyba nebude ani v 
emulatore, ani v Durone, ani v Mileniach (mozno v DirectX? - treba aspon 7.0). 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 7:50 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Sorry, 
nejde o urazku, ale o reakci na otazku, na jakem pocitaci je MZ emulator provozovan. Chyba je 
asi na moji strane: 
Duron 700 MHz, operacni pamet kolem 190 MB, video Viridia, harddisk 20 GB,  O.S. Milenina. Ta 
Milenia jsou asi obecne problematicka. 
Jinak si pane Zdenku vyhrazuji postoj k Vasemu  utoku. Pokud jsem Vas kontaktoval, vzdy jsem 
vyjadroval obdiv k Vasi praci a umeni. Tento obdiv trva. Fakta jsou ale fakta. Konfigurace Milenia 
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a emulator neni to nejlepsi. Mozna Vam to  pomuze ve Vasi uctyhodne praci. Ja Vam proste nadale 
fandim. 
S hlubokou uctou 
                                                MUDr. Josef Puta 
----- Original Message -----  

From: Zdenek Adler  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 8:17 AM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Originalni rozhrani RS-232 bylo mozne nastavit pomoci zkratovacich propojek na rychlost od 300 do 
9600 Bd - myslim ale ze drobnou konstrukcni upravou by bylo mozne rychlost zvysit. 
  
> P.S.: NAVIC, TEN PITOMEJ EMULATOR SHARPA MI NEFUNGUJE NA MASINE, KDE BYCH TO 
PREDPOKLADAL. Zadal jsem autora o pripojeni protteru pomoci HW/SW, ale vyslysen jsem nebyl. 
  
- Urazkami si mne opravdu nikdo neziska - jak jsem vam jiz naznacil, primy pristup na porty v 
ruznych verzich Windows se mirne odlisuje, proto jsem se tohoto reseni zatim v zajmu kompatibility 
pozdrzel.  
Pokud emulator na nejakem PC nefunguje, je celkem VHODNE mi tuto skutecnost slusnou formou 
sdelit - myslim si ze nikdo krom Vas si nemuze zatim stezovat, ze bych jej nechal bez podpory a 
nezajistil funkcnost na jeho PC (pokud samozrejmne splnuje urcite pozadavky).  
Pokud by jste snad mel pocit, ze dokazete napsat emulator lepe, s radosti jeho vyvoj IHNED ukoncim 
a prenecham vam volne pole... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.422 / Virová báze: 237 - datum vydání: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! No virus found 
in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: PeC@ (sharpemu@pandora.cz) [palicka.petr@seznam.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2002 13:27
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Univerzální deska?

> Jen si dovolim takovou malou pripominku k FlashDisku pro 
> pouziti u MZ - tyto pameti nejsou vecne a vyrobci uvadi pocet 
> zapisovych cyklu na nejakych >10000. Uznejte sami, ze i 

no a prave proto se aplikuji ruzne mechanismy kterak zapisovat
na ruzne misto v pameti tak, aby se opotrebovavala rovnomerne.
ale to uz je tu asi dost OT. navic do toho nesvitim tak abych
fundovane pokracoval dal :o) pravda je, ze pouzit flashku jako
swap disk neni dobrej napad.

peca

-- 
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony Samsung T100! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html
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:palicka.petr@seznam.cz
http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2002 12:35
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Jen si dovolim takovou malou pripominku k FlashDisku pro pouziti u MZ - tyto pameti nejsou vecne a 
vyrobci uvadi pocet zapisovych cyklu na nejakych >10000. Uznejte sami, ze i staricky SHARP by dokazal 
pri cyklickem zapisu na jedno misto znicit 1 pametovou bunku ani ne za jednu vterinu. Obzvlaste pri 
vyuziti tohoto pametoveho media napr. jako swapovaci misto pro system, byla by situace dost kriticka. V 
tomto pripade maji harddisky stale navrch.... Jinak pokud by se nekdo pro toto reseni fakt nadchl, at si 
koupi CompactFlash kartu, ktera primo disponuje IDE rozhranim a da se s pouzitim prislusneho adapteru 
pripojit misto harddisku (viz clanek na www.hw.cz ). 
  
Zdenek 
 

Ja vim... 
ale ten kryt sharpa je mnohem hezci... 
A mit misto harddisku Flashdisk by bylo jeste efektnejsi.. 
  
Petr 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.423 / Virová báze: 238 - datum vydání: 25.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! No virus 
found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://www.hw.cz
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz) [miksovsky@controltech.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2002 8:33
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

My jsme distributori Rockwellu (pro cechy a slovensko) potazmo Rockwell Software a produkty 
Rockwell software maji problem s Win ME. Tim chci jen pritakat ze ME nejsou zcela 
"Košer" 
Conexant byla jen okrajova zalezitost a dnes je to minulost a na strankach Rockwell uz o tom neni 
ani zminka 
  
http://www.rockwellsoftware.com/ 
  
ale to jen tak na okraj a na vysvetlenou 
a uz mlcim a vy dal povidejte o Sharpovi je to mnohem zajimavejsi 
  
Petr 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, November 27, 2002 8:12 AM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Neviem, aky vztah ma Rockwell k emulatoru (rec bola o emulatore pod WindowsME, nie o Rockwelle). 
Co sa tyka Rockwellu, je to otazka spravneho ovladaca (ja mam modem Conexant=Rockwell) a funguje 
mi pod WinME bez problemov. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, November 27, 2002 7:43 AM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Jen na okraj takovy Rockwell nechce nic mit s Windows ME, 
ja mam Win2k a jede to naprosto super 
  
Petr 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 11:14 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Chcel by som iba podotknut, ze mam konfiguraciu Duron 800, 128 MB RAM, Windows ME a 
nemam s emulatorom vobec ziaden problem, rychlost sa da vytiahnut cez 1000%, emulator bezi 
velmi stabilne a korektne (na tejto konfiguracii sa vyvija aj NIPOS ;-). Takze chyba nebude ani v 
emulatore, ani v Durone, ani v Mileniach (mozno v DirectX? - treba aspon 7.0). 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 7:50 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 

mailto:miksovsky@controltech.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:miksovsky@controltech.cz
http://www.rockwellsoftware.com/
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:miksovsky@controltech.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:puta@iol.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)


 
Sorry, 
nejde o urazku, ale o reakci na otazku, na jakem pocitaci je MZ emulator provozovan. Chyba je asi na 
moji strane: 
Duron 700 MHz, operacni pamet kolem 190 MB, video Viridia, harddisk 20 GB,  O.S. Milenina. Ta 
Milenia jsou asi obecne problematicka. 
Jinak si pane Zdenku vyhrazuji postoj k Vasemu  utoku. Pokud jsem Vas kontaktoval, vzdy jsem 
vyjadroval obdiv k Vasi praci a umeni. Tento obdiv trva. Fakta jsou ale fakta. Konfigurace Milenia a 
emulator neni to nejlepsi. Mozna Vam to  pomuze ve Vasi uctyhodne praci. Ja Vam proste nadale 
fandim. 
S hlubokou uctou 
                                                MUDr. Josef Puta 
----- Original Message -----  

From: Zdenek Adler  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 8:17 AM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Originalni rozhrani RS-232 bylo mozne nastavit pomoci zkratovacich propojek na rychlost od 300 do 
9600 Bd - myslim ale ze drobnou konstrukcni upravou by bylo mozne rychlost zvysit. 
  
> P.S.: NAVIC, TEN PITOMEJ EMULATOR SHARPA MI NEFUNGUJE NA MASINE, KDE BYCH TO 
PREDPOKLADAL. Zadal jsem autora o pripojeni protteru pomoci HW/SW, ale vyslysen jsem nebyl. 
  
- Urazkami si mne opravdu nikdo neziska - jak jsem vam jiz naznacil, primy pristup na porty v 
ruznych verzich Windows se mirne odlisuje, proto jsem se tohoto reseni zatim v zajmu kompatibility 
pozdrzel.  
Pokud emulator na nejakem PC nefunguje, je celkem VHODNE mi tuto skutecnost slusnou formou 
sdelit - myslim si ze nikdo krom Vas si nemuze zatim stezovat, ze bych jej nechal bez podpory a 
nezajistil funkcnost na jeho PC (pokud samozrejmne splnuje urcite pozadavky).  
Pokud by jste snad mel pocit, ze dokazete napsat emulator lepe, s radosti jeho vyvoj IHNED ukoncim 
a prenecham vam volne pole... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.422 / Virová báze: 237 - datum vydání: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! No virus found 
in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 27. listopadu 2002 13:29
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Ten Flash by sa skor hodil ako nahrada ROM karty s tym, ze zapis by sa zakazal nejakou prepojkou... Vtedy by to 
bolo efektne. Najde sa ale niekto, kto navrhne schemu a vyrobi plosny spoj? 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 27. november 2002 12:34 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Jen si dovolim takovou malou pripominku k FlashDisku pro pouziti u MZ - tyto pameti nejsou vecne a 
vyrobci uvadi pocet zapisovych cyklu na nejakych >10000. Uznejte sami, ze i staricky SHARP by 
dokazal pri cyklickem zapisu na jedno misto znicit 1 pametovou bunku ani ne za jednu vterinu. 
Obzvlaste pri vyuziti tohoto pametoveho media napr. jako swapovaci misto pro system, byla by situace 
dost kriticka. V tomto pripade maji harddisky stale navrch.... Jinak pokud by se nekdo pro toto reseni 
fakt nadchl, at si koupi CompactFlash kartu, ktera primo disponuje IDE rozhranim a da se s pouzitim 
prislusneho adapteru pripojit misto harddisku (viz clanek na www.hw.cz ). 
  
Zdenek 
 

Ja vim... 
ale ten kryt sharpa je mnohem hezci... 
A mit misto harddisku Flashdisk by bylo jeste efektnejsi.. 
  
Petr 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.423 / Virová báze: 238 - datum vydání: 25.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.423 / Vírusová databáza: 238 - dátum vydania: 25.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! 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:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.hw.cz
http://www.grisoft.cz
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2002 8:11
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Myslim si ze tato konfigurace by mela plne dostacovat - staci mi jen popsat problem, ktery pri behu na 
tomto PC nastava (pripadne zaslat screenshot obrazovky apod.) a pokusim se Vam samozrejmne 
pomoci. Windows Me sice problematicka jsou, ale presto jsem i na nich emulator s uspechem spustil 
(testovano cca na 5-ti PC) - potize jsem mel pouze se starsimi verzemi Windows NT. 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 7:50 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Sorry, 
nejde o urazku, ale o reakci na otazku, na jakem pocitaci je MZ emulator provozovan. Chyba je asi na 
moji strane: 
Duron 700 MHz, operacni pamet kolem 190 MB, video Viridia, harddisk 20 GB,  O.S. Milenina. Ta 
Milenia jsou asi obecne problematicka. 
Jinak si pane Zdenku vyhrazuji postoj k Vasemu  utoku. Pokud jsem Vas kontaktoval, vzdy jsem 
vyjadroval obdiv k Vasi praci a umeni. Tento obdiv trva. Fakta jsou ale fakta. Konfigurace Milenia a 
emulator neni to nejlepsi. Mozna Vam to  pomuze ve Vasi uctyhodne praci. Ja Vam proste nadale 
fandim. 
S hlubokou uctou 
                                                MUDr. Josef Puta 
----- Original Message -----  

From: Zdenek Adler  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 8:17 AM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Originalni rozhrani RS-232 bylo mozne nastavit pomoci zkratovacich propojek na rychlost od 300 do 
9600 Bd - myslim ale ze drobnou konstrukcni upravou by bylo mozne rychlost zvysit. 
  
> P.S.: NAVIC, TEN PITOMEJ EMULATOR SHARPA MI NEFUNGUJE NA MASINE, KDE BYCH TO 
PREDPOKLADAL. Zadal jsem autora o pripojeni protteru pomoci HW/SW, ale vyslysen jsem nebyl. 
  
- Urazkami si mne opravdu nikdo neziska - jak jsem vam jiz naznacil, primy pristup na porty v ruznych 
verzich Windows se mirne odlisuje, proto jsem se tohoto reseni zatim v zajmu kompatibility pozdrzel.  
Pokud emulator na nejakem PC nefunguje, je celkem VHODNE mi tuto skutecnost slusnou formou 
sdelit - myslim si ze nikdo krom Vas si nemuze zatim stezovat, ze bych jej nechal bez podpory a 
nezajistil funkcnost na jeho PC (pokud samozrejmne splnuje urcite pozadavky).  
Pokud by jste snad mel pocit, ze dokazete napsat emulator lepe, s radosti jeho vyvoj IHNED ukoncim 
a prenecham vam volne pole... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.422 / Virová báze: 237 - datum vydání: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen!  

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:puta@iol.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.grisoft.cz


--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.423 / Virová báze: 238 - datum vydání: 25.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! No virus found 
in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Felix (sharpemu@pandora.cz) [dementhor@seznam.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2002 12:11
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Okej. Kdybych se měl opravdu zasnít, tak bych na té desce chtěl akcelerátor - eZ80 na 50 MHz (se 
zabudovaným TCP/IP). 
  
Felix 

----- Original Message -----  
From: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, November 27, 2002 7:24 AM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Ja vim... 
ale ten kryt sharpa je mnohem hezci... 
A mit misto harddisku Flashdisk by bylo jeste efektnejsi.. 
  
Petr 

----- Original Message -----  
From: Felix (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 9:35 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
To by snad bylo jednodušší - a hlavně levnější - emulovat Sharpa na PC, ne? Ale to už přeci někdo 
udělal, ne?       ;-))))) 

----- Original Message -----  
From: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 1:02 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
No ja sice celou dobu mlcim ale nebylo by 
lepsi dat do Sharpa jednodeskove dimmpc 
www.mite.cz/dimmpc 
  
byla by to vlastne jakasi Turbo Karta pro Sharpa  
ale na druhou stranu diky ni by slo resit spoustu veci. 
  
Petr 
  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! 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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 27. listopadu 2002 8:12
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Neviem, aky vztah ma Rockwell k emulatoru (rec bola o emulatore pod WindowsME, nie o Rockwelle). 
Co sa tyka Rockwellu, je to otazka spravneho ovladaca (ja mam modem Conexant=Rockwell) a funguje 
mi pod WinME bez problemov. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, November 27, 2002 7:43 AM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Jen na okraj takovy Rockwell nechce nic mit s Windows ME, 
ja mam Win2k a jede to naprosto super 
  
Petr 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 11:14 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Chcel by som iba podotknut, ze mam konfiguraciu Duron 800, 128 MB RAM, Windows ME a nemam 
s emulatorom vobec ziaden problem, rychlost sa da vytiahnut cez 1000%, emulator bezi velmi 
stabilne a korektne (na tejto konfiguracii sa vyvija aj NIPOS ;-). Takze chyba nebude ani v 
emulatore, ani v Durone, ani v Mileniach (mozno v DirectX? - treba aspon 7.0). 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 7:50 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Sorry, 
nejde o urazku, ale o reakci na otazku, na jakem pocitaci je MZ emulator provozovan. Chyba je asi 
na moji strane: 
Duron 700 MHz, operacni pamet kolem 190 MB, video Viridia, harddisk 20 GB,  O.S. Milenina. Ta 
Milenia jsou asi obecne problematicka. 
Jinak si pane Zdenku vyhrazuji postoj k Vasemu  utoku. Pokud jsem Vas kontaktoval, vzdy jsem 
vyjadroval obdiv k Vasi praci a umeni. Tento obdiv trva. Fakta jsou ale fakta. Konfigurace Milenia a 
emulator neni to nejlepsi. Mozna Vam to  pomuze ve Vasi uctyhodne praci. Ja Vam proste nadale 
fandim. 
S hlubokou uctou 
                                                MUDr. Josef Puta 
----- Original Message -----  

From: Zdenek Adler  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 8:17 AM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
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Originalni rozhrani RS-232 bylo mozne nastavit pomoci zkratovacich propojek na rychlost od 300 do 
9600 Bd - myslim ale ze drobnou konstrukcni upravou by bylo mozne rychlost zvysit. 
  
> P.S.: NAVIC, TEN PITOMEJ EMULATOR SHARPA MI NEFUNGUJE NA MASINE, KDE BYCH TO 
PREDPOKLADAL. Zadal jsem autora o pripojeni protteru pomoci HW/SW, ale vyslysen jsem nebyl. 
  
- Urazkami si mne opravdu nikdo neziska - jak jsem vam jiz naznacil, primy pristup na porty v ruznych 
verzich Windows se mirne odlisuje, proto jsem se tohoto reseni zatim v zajmu kompatibility pozdrzel.  
Pokud emulator na nejakem PC nefunguje, je celkem VHODNE mi tuto skutecnost slusnou formou 
sdelit - myslim si ze nikdo krom Vas si nemuze zatim stezovat, ze bych jej nechal bez podpory a 
nezajistil funkcnost na jeho PC (pokud samozrejmne splnuje urcite pozadavky).  
Pokud by jste snad mel pocit, ze dokazete napsat emulator lepe, s radosti jeho vyvoj IHNED ukoncim a 
prenecham vam volne pole... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.422 / Virová báze: 237 - datum vydání: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! No virus found 
in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz) [miksovsky@controltech.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2002 7:24
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Ja vim... 
ale ten kryt sharpa je mnohem hezci... 
A mit misto harddisku Flashdisk by bylo jeste efektnejsi.. 
  
Petr 

----- Original Message -----  
From: Felix (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 9:35 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
To by snad bylo jednodušší - a hlavně levnější - emulovat Sharpa na PC, ne? Ale to už přeci někdo 
udělal, ne?       ;-))))) 

----- Original Message -----  
From: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 1:02 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
No ja sice celou dobu mlcim ale nebylo by 
lepsi dat do Sharpa jednodeskove dimmpc 
www.mite.cz/dimmpc 
  
byla by to vlastne jakasi Turbo Karta pro Sharpa  
ale na druhou stranu diky ni by slo resit spoustu veci. 
  
Petr 
  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! 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:miksovsky@controltech.cz
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Brázda Pavel 

Od: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz) [miksovsky@controltech.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2002 7:43
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Jen na okraj takovy Rockwell nechce nic mit s Windows ME, 
ja mam Win2k a jede to naprosto super 
  
Petr 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 11:14 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Chcel by som iba podotknut, ze mam konfiguraciu Duron 800, 128 MB RAM, Windows ME a nemam 
s emulatorom vobec ziaden problem, rychlost sa da vytiahnut cez 1000%, emulator bezi velmi stabilne 
a korektne (na tejto konfiguracii sa vyvija aj NIPOS ;-). Takze chyba nebude ani v emulatore, ani v 
Durone, ani v Mileniach (mozno v DirectX? - treba aspon 7.0). 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 7:50 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Sorry, 
nejde o urazku, ale o reakci na otazku, na jakem pocitaci je MZ emulator provozovan. Chyba je asi na 
moji strane: 
Duron 700 MHz, operacni pamet kolem 190 MB, video Viridia, harddisk 20 GB,  O.S. Milenina. Ta 
Milenia jsou asi obecne problematicka. 
Jinak si pane Zdenku vyhrazuji postoj k Vasemu  utoku. Pokud jsem Vas kontaktoval, vzdy jsem 
vyjadroval obdiv k Vasi praci a umeni. Tento obdiv trva. Fakta jsou ale fakta. Konfigurace Milenia a 
emulator neni to nejlepsi. Mozna Vam to  pomuze ve Vasi uctyhodne praci. Ja Vam proste nadale 
fandim. 
S hlubokou uctou 
                                                MUDr. Josef Puta 
----- Original Message -----  

From: Zdenek Adler  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 8:17 AM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Originalni rozhrani RS-232 bylo mozne nastavit pomoci zkratovacich propojek na rychlost od 300 
do 9600 Bd - myslim ale ze drobnou konstrukcni upravou by bylo mozne rychlost zvysit. 
  
> P.S.: NAVIC, TEN PITOMEJ EMULATOR SHARPA MI NEFUNGUJE NA MASINE, KDE 
BYCH TO PREDPOKLADAL. Zadal jsem autora o pripojeni protteru pomoci HW/SW, ale vyslysen 
jsem nebyl. 
  
- Urazkami si mne opravdu nikdo neziska - jak jsem vam jiz naznacil, primy pristup na porty v 
ruznych verzich Windows se mirne odlisuje, proto jsem se tohoto reseni zatim v zajmu kompatibility 
pozdrzel.  
Pokud emulator na nejakem PC nefunguje, je celkem VHODNE mi tuto skutecnost slusnou formou 
sdelit - myslim si ze nikdo krom Vas si nemuze zatim stezovat, ze bych jej nechal bez podpory a 
nezajistil funkcnost na jeho PC (pokud samozrejmne splnuje urcite pozadavky).  

mailto:miksovsky@controltech.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Pokud by jste snad mel pocit, ze dokazete napsat emulator lepe, s radosti jeho vyvoj IHNED ukoncim a 
prenecham vam volne pole... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.422 / Virová báze: 237 - datum vydání: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! No virus found 
in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Felix (sharpemu@pandora.cz) [dementhor@seznam.cz]
Odesláno: 26. listopadu 2002 21:41
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Já jsem emulátor začal provozovat teprve před pár dny a musím se přiznat že nepříliš intenzivně (spíš jen 
proto že se nemůžu dočkat až svého Sharpa pořádně rozchodím), ale žádné problémy související s 
konfigurací ani s výkonem jsem nezaznamenal. Moje konfigurace je AMD K6/500, 256 MB RAM, Riva 
TNT 16 MB, Win 98 SE CZ, čili nic moc. 
  
Felix 

----- Original Message -----  
From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 7:50 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Sorry, 
nejde o urazku, ale o reakci na otazku, na jakem pocitaci je MZ emulator provozovan. Chyba je asi na 
moji strane: 
Duron 700 MHz, operacni pamet kolem 190 MB, video Viridia, harddisk 20 GB,  O.S. Milenina. Ta 
Milenia jsou asi obecne problematicka. 
Jinak si pane Zdenku vyhrazuji postoj k Vasemu  utoku. Pokud jsem Vas kontaktoval, vzdy jsem 
vyjadroval obdiv k Vasi praci a umeni. Tento obdiv trva. Fakta jsou ale fakta. Konfigurace Milenia a 
emulator neni to nejlepsi. Mozna Vam to  pomuze ve Vasi uctyhodne praci. Ja Vam proste nadale 
fandim. 
S hlubokou uctou 
                                                MUDr. Josef Puta 
----- Original Message -----  

From: Zdenek Adler  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 8:17 AM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Originalni rozhrani RS-232 bylo mozne nastavit pomoci zkratovacich propojek na rychlost od 300 do 
9600 Bd - myslim ale ze drobnou konstrukcni upravou by bylo mozne rychlost zvysit. 
  
> P.S.: NAVIC, TEN PITOMEJ EMULATOR SHARPA MI NEFUNGUJE NA MASINE, KDE BYCH TO 
PREDPOKLADAL. Zadal jsem autora o pripojeni protteru pomoci HW/SW, ale vyslysen jsem nebyl. 
  
- Urazkami si mne opravdu nikdo neziska - jak jsem vam jiz naznacil, primy pristup na porty v ruznych 
verzich Windows se mirne odlisuje, proto jsem se tohoto reseni zatim v zajmu kompatibility pozdrzel.  
Pokud emulator na nejakem PC nefunguje, je celkem VHODNE mi tuto skutecnost slusnou formou 
sdelit - myslim si ze nikdo krom Vas si nemuze zatim stezovat, ze bych jej nechal bez podpory a 
nezajistil funkcnost na jeho PC (pokud samozrejmne splnuje urcite pozadavky).  
Pokud by jste snad mel pocit, ze dokazete napsat emulator lepe, s radosti jeho vyvoj IHNED ukoncim 
a prenecham vam volne pole... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.422 / Virová báze: 237 - datum vydání: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen!  

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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http://www.grisoft.cz


--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! No virus found 
in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 26. listopadu 2002 23:15
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Chcel by som iba podotknut, ze mam konfiguraciu Duron 800, 128 MB RAM, Windows ME a nemam 
s emulatorom vobec ziaden problem, rychlost sa da vytiahnut cez 1000%, emulator bezi velmi stabilne a 
korektne (na tejto konfiguracii sa vyvija aj NIPOS ;-). Takze chyba nebude ani v emulatore, ani v Durone, 
ani v Mileniach (mozno v DirectX? - treba aspon 7.0). 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 7:50 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Sorry, 
nejde o urazku, ale o reakci na otazku, na jakem pocitaci je MZ emulator provozovan. Chyba je asi na 
moji strane: 
Duron 700 MHz, operacni pamet kolem 190 MB, video Viridia, harddisk 20 GB,  O.S. Milenina. Ta 
Milenia jsou asi obecne problematicka. 
Jinak si pane Zdenku vyhrazuji postoj k Vasemu  utoku. Pokud jsem Vas kontaktoval, vzdy jsem 
vyjadroval obdiv k Vasi praci a umeni. Tento obdiv trva. Fakta jsou ale fakta. Konfigurace Milenia a 
emulator neni to nejlepsi. Mozna Vam to  pomuze ve Vasi uctyhodne praci. Ja Vam proste nadale 
fandim. 
S hlubokou uctou 
                                                MUDr. Josef Puta 
----- Original Message -----  

From: Zdenek Adler  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 8:17 AM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Originalni rozhrani RS-232 bylo mozne nastavit pomoci zkratovacich propojek na rychlost od 300 do 
9600 Bd - myslim ale ze drobnou konstrukcni upravou by bylo mozne rychlost zvysit. 
  
> P.S.: NAVIC, TEN PITOMEJ EMULATOR SHARPA MI NEFUNGUJE NA MASINE, KDE BYCH TO 
PREDPOKLADAL. Zadal jsem autora o pripojeni protteru pomoci HW/SW, ale vyslysen jsem nebyl. 
  
- Urazkami si mne opravdu nikdo neziska - jak jsem vam jiz naznacil, primy pristup na porty v ruznych 
verzich Windows se mirne odlisuje, proto jsem se tohoto reseni zatim v zajmu kompatibility pozdrzel.  
Pokud emulator na nejakem PC nefunguje, je celkem VHODNE mi tuto skutecnost slusnou formou 
sdelit - myslim si ze nikdo krom Vas si nemuze zatim stezovat, ze bych jej nechal bez podpory a 
nezajistil funkcnost na jeho PC (pokud samozrejmne splnuje urcite pozadavky).  
Pokud by jste snad mel pocit, ze dokazete napsat emulator lepe, s radosti jeho vyvoj IHNED ukoncim 
a prenecham vam volne pole... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.422 / Virová báze: 237 - datum vydání: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen!  
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--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! No virus found 
in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Felix (sharpemu@pandora.cz) [dementhor@seznam.cz]
Odesláno: 26. listopadu 2002 21:33
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Já bych se dotho pustil hned - kdybych to uměl...    :-)    Kdyby se to navrhlo tak, aby to bylo snadno 
modifikovatelné pro jiné platformy (Spectrum / Sprinter, C64/128 + Super CPU), tak by to mohlo stát za tu 
námahu. A mohlo by rovnou být USB 2.0 - to nemá ani Amiga One. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 12:23 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Ehm pokud vam jde o rychlou komunikaci MZ<->PC a nebazirujete na standardu RS-232, dalo by se 
udelat i USB rozhrani - bylo by konstrukcne mnohem jednodussi nez deska pro RS, nebot se dnes 
bezne prodavaji jednocipove mikropocitace ktere jsou jiz USB rozhranim vybaveny (akorat maji tusim 
nejak limitovanou rychlost). Obavam se ale, ze se nenajde zadny nadsenec, ktery by se do toho pustil... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.422 / Virová báze: 237 - datum vydání: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! 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: Felix (sharpemu@pandora.cz) [dementhor@seznam.cz]
Odesláno: 26. listopadu 2002 21:35
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

To by snad bylo jednodušší - a hlavně levnější - emulovat Sharpa na PC, ne? Ale to už přeci někdo 
udělal, ne?       ;-))))) 

----- Original Message -----  
From: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 1:02 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
No ja sice celou dobu mlcim ale nebylo by 
lepsi dat do Sharpa jednodeskove dimmpc 
www.mite.cz/dimmpc 
  
byla by to vlastne jakasi Turbo Karta pro Sharpa  
ale na druhou stranu diky ni by slo resit spoustu veci. 
  
Petr 
  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! No virus 
found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Brázda Pavel 

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 26. listopadu 2002 19:39
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Zdravim, 
muj RS-232 na Laplinkovem kabelu ve spojeni CPM....PC slape dobre i na 9600. Mam ale "original na 
kolene" :-))... 
Mam dojem, ze karta je delana dle "brnenskeho navodu". CPM a PIP jsopu zaludne, potrebuji mit 
nahozen DTR. Slabinou je vsak PIP, ktery byl ve sve dobe poskytovan bez help.hlp a je patrne orezan, 
protoze se dle ucebnice CPM obecne nechova. Mluvim-li o CPM, pak samozrejme jde o  versi genialniho 
pana Lamace. 
S pozdravem 
                                    J.P. 

----- Original Message -----  
From: sharpemu@pandora.cz  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, November 25, 2002 9:29 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Aky rychly je vlastne RS232? (Ja sam ho nemam, aj ked podporu originalneho RS232 so zabudoval do 
NIPOSu - pouzil som Lamacove rutiny ;-| ). 
  
Ak by malo zmysel implementovat virtualny disk cez RS232, co je softwarovo celkom mozne, tak 
rzchlost RS232 bu musela byt daleko nad 2400 Bd, aby to malo vyznam (inak by bol ponalsi ako zapis 
na pasku...). 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, November 25, 2002 5:46 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Mam bohuzel MZ-821, ale jsem druhy v rade :-)))))).  (PUVODNE JSEM VLASNIL VYNIKAJICI MZ-
811) 
1/ Cenu do 4.000,Kc akceptuji.   
2/ RS 232 mam, ale bez softu.  PIP nema dokumentaci. Laburuji pokus--- omyl,  ALE TO JE NA 
HOv..... 
3/ Propojit to jde, ale jako "klasicka sit " to nefunguje :-(( 
  
  Dr. J.Puta 
  
P.S.: NAVIC, TEN PITOMEJ EMULATOR SHARPA MI NEFUNGUJE NA MASINE, KDE BYCH  TO 
PREDPOKLADAL. Zadal jsem autora o pripojeni protteru pomoci HW/SW, ale vyslysen jsem nebyl. 
Tak hold jde zivot.... 
  
  
  
  
----- Original Message -----  

From: Felix  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Sunday, November 24, 2002 3:22 AM 
Subject: Univerzální deska? 
 

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


Po víc než patnácti letech jsem si konečně pořídil Sharpa MZ ve verzi 811 a říkal jsem si, jestli 
někoho nenapadlo integrovat všechny periferie, o kterých jsem se na téhle konferenci dočetl 
(RS232, floppy interface, IDE, RAM disk a ROM disk s nějakým bootovacím menu), na 
jedinou desku. V tom hrbu je dost místa, aby se to tam všechno vešlo včetně 3,5" harddisku a 
disketovky. Rozhodně bych byl první ve frontě na něco takového. 

Taky by mě zajímalo, jestli má někdo nějakou zkušenost s připojením např. k PC přes RS232 a 
používání jeho harddisku. 

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen! 

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen!  

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! No virus found 
in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 26. listopadu 2002 19:51
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Sorry, 
nejde o urazku, ale o reakci na otazku, na jakem pocitaci je MZ emulator provozovan. Chyba je asi na 
moji strane: 
Duron 700 MHz, operacni pamet kolem 190 MB, video Viridia, harddisk 20 GB,  O.S. Milenina. Ta Milenia 
jsou asi obecne problematicka. 
Jinak si pane Zdenku vyhrazuji postoj k Vasemu  utoku. Pokud jsem Vas kontaktoval, vzdy jsem 
vyjadroval obdiv k Vasi praci a umeni. Tento obdiv trva. Fakta jsou ale fakta. Konfigurace Milenia a 
emulator neni to nejlepsi. Mozna Vam to  pomuze ve Vasi uctyhodne praci. Ja Vam proste nadale fandim. 
S hlubokou uctou 
                                                MUDr. Josef Puta 
----- Original Message -----  

From: Zdenek Adler  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 8:17 AM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Originalni rozhrani RS-232 bylo mozne nastavit pomoci zkratovacich propojek na rychlost od 300 do 
9600 Bd - myslim ale ze drobnou konstrukcni upravou by bylo mozne rychlost zvysit. 
  
> P.S.: NAVIC, TEN PITOMEJ EMULATOR SHARPA MI NEFUNGUJE NA MASINE, KDE BYCH TO 
PREDPOKLADAL. Zadal jsem autora o pripojeni protteru pomoci HW/SW, ale vyslysen jsem nebyl. 
  
- Urazkami si mne opravdu nikdo neziska - jak jsem vam jiz naznacil, primy pristup na porty v ruznych 
verzich Windows se mirne odlisuje, proto jsem se tohoto reseni zatim v zajmu kompatibility pozdrzel.  
Pokud emulator na nejakem PC nefunguje, je celkem VHODNE mi tuto skutecnost slusnou formou 
sdelit - myslim si ze nikdo krom Vas si nemuze zatim stezovat, ze bych jej nechal bez podpory a 
nezajistil funkcnost na jeho PC (pokud samozrejmne splnuje urcite pozadavky).  
Pokud by jste snad mel pocit, ze dokazete napsat emulator lepe, s radosti jeho vyvoj IHNED ukoncim a 
prenecham vam volne pole... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.422 / Virová báze: 237 - datum vydání: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! 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:puta@iol.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:puta@iol.cz
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz) [miksovsky@controltech.cz]
Odesláno: 26. listopadu 2002 13:38
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

:-) 
no to DIMPC ma LPT a 2xCOM volitelne Ethernet 
  
tak leda  
  
"SHARP" <=LPT=> "DIMMPC" <=COM nebo Ethnernet=> cokoliv 
  
Omlouvam se ze jsem stoura ale jen jsem se zasnil. :-))) 
  
Petr 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 1:08 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Je to vsetko pekne, ale najde sa dobrovolnik, ktory vyrobi aspon prvy prototyp? 

----- Original Message -----  
From: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 26. november 2002 13:02 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
No ja sice celou dobu mlcim ale nebylo by 
lepsi dat do Sharpa jednodeskove dimmpc 
www.mite.cz/dimmpc 
  
byla by to vlastne jakasi Turbo Karta pro Sharpa  
ale na druhou stranu diky ni by slo resit spoustu veci. 
  
Petr 
  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.422 / Vírusová databáza: 237 - dátum vydania: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! 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:miksovsky@controltech.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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mailto:smihla@ceit.sk
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Brázda Pavel 

Od: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz) [miksovsky@controltech.cz]
Odesláno: 26. listopadu 2002 13:03
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

No ja sice celou dobu mlcim ale nebylo by 
lepsi dat do Sharpa jednodeskove dimmpc 
www.mite.cz/dimmpc 
  
byla by to vlastne jakasi Turbo Karta pro Sharpa  
ale na druhou stranu diky ni by slo resit spoustu veci. 
  
Petr 
  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! 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:miksovsky@controltech.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:miksovsky@controltech.cz
http://www.mite.cz/dimmpc
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 26. listopadu 2002 13:49
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Vyzera to jednoducho... A cena? 

----- Original Message -----  
From: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 26. november 2002 13:38 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
:-) 
no to DIMPC ma LPT a 2xCOM volitelne Ethernet 
  
tak leda  
  
"SHARP" <=LPT=> "DIMMPC" <=COM nebo Ethnernet=> cokoliv 
  
Omlouvam se ze jsem stoura ale jen jsem se zasnil. :-))) 
  
Petr 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 1:08 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Je to vsetko pekne, ale najde sa dobrovolnik, ktory vyrobi aspon prvy prototyp? 

----- Original Message -----  
From: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 26. november 2002 13:02 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
No ja sice celou dobu mlcim ale nebylo by 
lepsi dat do Sharpa jednodeskove dimmpc 
www.mite.cz/dimmpc 
  
byla by to vlastne jakasi Turbo Karta pro Sharpa  
ale na druhou stranu diky ni by slo resit spoustu veci. 
  
Petr 
  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.422 / Vírusová databáza: 237 - dátum vydania: 20.11.2002 

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:miksovsky@controltech.cz
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--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.422 / Vírusová databáza: 237 - dátum vydania: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! No virus found 
in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 26. listopadu 2002 12:29
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Pokial by sa robila univerzalna doska, bolo by dobre tam zabudovat nieco na prenos dat (ci uz USB alebo RS232) - 
samostatna doska pre RS232 resp. USB by bola asi prepych (vzhladom na to, ze MZ800 ma miesto iba na dve 
dosky...). 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 26. november 2002 12:23 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Ehm pokud vam jde o rychlou komunikaci MZ<->PC a nebazirujete na standardu RS-232, dalo by se 
udelat i USB rozhrani - bylo by konstrukcne mnohem jednodussi nez deska pro RS, nebot se dnes 
bezne prodavaji jednocipove mikropocitace ktere jsou jiz USB rozhranim vybaveny (akorat maji tusim 
nejak limitovanou rychlost). Obavam se ale, ze se nenajde zadny nadsenec, ktery by se do toho pustil... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.422 / Virová báze: 237 - datum vydání: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.422 / Vírusová databáza: 237 - dátum vydania: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! 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:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
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Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 26. listopadu 2002 13:08
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Je to vsetko pekne, ale najde sa dobrovolnik, ktory vyrobi aspon prvy prototyp? 

----- Original Message -----  
From: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 26. november 2002 13:02 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
No ja sice celou dobu mlcim ale nebylo by 
lepsi dat do Sharpa jednodeskove dimmpc 
www.mite.cz/dimmpc 
  
byla by to vlastne jakasi Turbo Karta pro Sharpa  
ale na druhou stranu diky ni by slo resit spoustu veci. 
  
Petr 
  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.422 / Vírusová databáza: 237 - dátum vydania: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! No virus 
found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Jaroslav Špaček (sharpemu@pandora.cz) [jara.spacek@volny.cz]
Odesláno: 7. prosince 2002 22:35
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nabídka Sharp MZ-821

25.10.2009

N a b í d k a  S H A R P  M Z - 8 2 1 
  
1.       2 kusy SHARP - MZ 821 v základním vybavení + rozšířená VRAM 

 - v sestavě I. a II. cena  à 590 Kč 
2.       ROM Card (Basic 800, FET, TurboCopy, loader CP/M, podporuje 

nezálohovaný RAMdisk „Pezik“) - jen v sestavě I. cena 100 Kč 
3.       Zálohovaný RAM disk 256 kB - jen v sestavě II. cena 300 Kč 

4.       Řadič „Havlíček“ upravený i pro HD, obsluhuje FDD 51/4  a 3,5´ až do 1,44 MB  - se syst. CP/M LEC-HDS (kompatibilní s Lamačovým LEC-DDS) 
- jen v sestavě II. cena 700 Kč 

5.      Mechanika FDD 51/4  v boxu se zdrojem - v sestavě II. cena 100 Kč, samostatně cena 240 Kč 
6.  Monitor Philips MB 7202 „zelený“ - v sestavě cena 300 Kč, 

samostatně cena 440 Kč, 
7.       Plotter Printer MZ-1P16 s původními rolkami papíru a pisátky upravenými 

k plnění razítkovou barvou - samostatně cena 790 Kč 
  
I.      kazetová sestava: (1+2+6) cena 990 Kč; bude-li monitor bude prodán 

samostatně nebo ve verzi II., pak sestava (1+2) bez monitoru za 690 Kč  
  
II.     disketová sestava: (1+3+4+5+6) cena 1990 Kč; bude-li monitor bude prodán 

samostatně nebo ve verzi I., pak sestava (1+3+4+5) bez monitoru za 1690 Kč  
  
VŠE (1÷7) za 3000 Kč. Upřednostňuji osobní převzetí. 
  
Pište na elektronickou adresu: jarspa@atlas.cz 
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.423 / Virová báze: 238 - datum vydání: 25.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hrajte s firmou ASFIX o Nokii 8310 a další 4 mobily! No virus found in this 
incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 26. listopadu 2002 12:23
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Ehm pokud vam jde o rychlou komunikaci MZ<->PC a nebazirujete na standardu RS-232, dalo by se 
udelat i USB rozhrani - bylo by konstrukcne mnohem jednodussi nez deska pro RS, nebot se dnes bezne 
prodavaji jednocipove mikropocitace ktere jsou jiz USB rozhranim vybaveny (akorat maji tusim nejak 
limitovanou rychlost). Obavam se ale, ze se nenajde zadny nadsenec, ktery by se do toho pustil... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.422 / Virová báze: 237 - datum vydání: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! No virus 
found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 26. listopadu 2002 10:46
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Aj 9600 Bd sa mi zda dost pomale na simulaciu harddisku na PC... Aj ked za pokus by to mozno stalo ;-) 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 26. november 2002 8:17 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Originalni rozhrani RS-232 bylo mozne nastavit pomoci zkratovacich propojek na rychlost od 300 do 
9600 Bd - myslim ale ze drobnou konstrukcni upravou by bylo mozne rychlost zvysit. 
  
> P.S.: NAVIC, TEN PITOMEJ EMULATOR SHARPA MI NEFUNGUJE NA MASINE, KDE BYCH TO 
PREDPOKLADAL. Zadal jsem autora o pripojeni protteru pomoci HW/SW, ale vyslysen jsem nebyl. 
  
- Urazkami si mne opravdu nikdo neziska - jak jsem vam jiz naznacil, primy pristup na porty v ruznych 
verzich Windows se mirne odlisuje, proto jsem se tohoto reseni zatim v zajmu kompatibility pozdrzel.  
Pokud emulator na nejakem PC nefunguje, je celkem VHODNE mi tuto skutecnost slusnou formou 
sdelit - myslim si ze nikdo krom Vas si nemuze zatim stezovat, ze bych jej nechal bez podpory a 
nezajistil funkcnost na jeho PC (pokud samozrejmne splnuje urcite pozadavky).  
Pokud by jste snad mel pocit, ze dokazete napsat emulator lepe, s radosti jeho vyvoj IHNED ukoncim a 
prenecham vam volne pole... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.422 / Virová báze: 237 - datum vydání: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen!  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.422 / Vírusová databáza: 237 - dátum vydania: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen! 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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 25. listopadu 2002 21:30
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Aky rychly je vlastne RS232? (Ja sam ho nemam, aj ked podporu originalneho RS232 so zabudoval do 
NIPOSu - pouzil som Lamacove rutiny ;-| ). 
  
Ak by malo zmysel implementovat virtualny disk cez RS232, co je softwarovo celkom mozne, tak rzchlost 
RS232 bu musela byt daleko nad 2400 Bd, aby to malo vyznam (inak by bol ponalsi ako zapis na 
pasku...). 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, November 25, 2002 5:46 PM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Mam bohuzel MZ-821, ale jsem druhy v rade :-)))))).  (PUVODNE JSEM VLASNIL VYNIKAJICI MZ-
811) 
1/ Cenu do 4.000,Kc akceptuji.   
2/ RS 232 mam, ale bez softu.  PIP nema dokumentaci. Laburuji pokus--- omyl,  ALE TO JE NA 
HOv..... 
3/ Propojit to jde, ale jako "klasicka sit " to nefunguje :-(( 
  
  Dr. J.Puta 
  
P.S.: NAVIC, TEN PITOMEJ EMULATOR SHARPA MI NEFUNGUJE NA MASINE, KDE BYCH  TO 
PREDPOKLADAL. Zadal jsem autora o pripojeni protteru pomoci HW/SW, ale vyslysen jsem nebyl. 
Tak hold jde zivot.... 
  
  
  
  
----- Original Message -----  

From: Felix  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Sunday, November 24, 2002 3:22 AM 
Subject: Univerzální deska? 
 
Po víc než patnácti letech jsem si konečně pořídil Sharpa MZ ve verzi 811 a říkal jsem si, 
jestli někoho nenapadlo integrovat všechny periferie, o kterých jsem se na téhle konferenci 
dočetl (RS232, floppy interface, IDE, RAM disk a ROM disk s nějakým bootovacím menu), 
na jedinou desku. V tom hrbu je dost místa, aby se to tam všechno vešlo včetně 3,5" 
harddisku a disketovky. Rozhodně bych byl první ve frontě na něco takového. 

Taky by mě zajímalo, jestli má někdo nějakou zkušenost s připojením např. k PC přes RS232 
a používání jeho harddisku. 

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen! 

--  

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:puta@iol.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)


Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen!  

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen! No virus found in 
this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Felix (sharpemu@pandora.cz) [dementhor@seznam.cz]
Odesláno: 26. listopadu 2002 12:07
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Sériový port současných PC umí standardně nějakých 115 kb/s, dnes většinou i víc (moje Windows se 
tváří že až skoro gigabit, ale tomu nevěřím) - závisí to na čipu který ovládá sériový port, případně na tom 
jak je integrován v čipové sadě. Nedal by se sériový interface postavit s rychlým UART? 
  
Felix 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 10:46 AM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Aj 9600 Bd sa mi zda dost pomale na simulaciu harddisku na PC... Aj ked za pokus by to mozno stalo ;-) 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 26. november 2002 8:17 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Originalni rozhrani RS-232 bylo mozne nastavit pomoci zkratovacich propojek na rychlost od 300 do 
9600 Bd - myslim ale ze drobnou konstrukcni upravou by bylo mozne rychlost zvysit. 
  
> P.S.: NAVIC, TEN PITOMEJ EMULATOR SHARPA MI NEFUNGUJE NA MASINE, KDE BYCH TO 
PREDPOKLADAL. Zadal jsem autora o pripojeni protteru pomoci HW/SW, ale vyslysen jsem nebyl. 
  
- Urazkami si mne opravdu nikdo neziska - jak jsem vam jiz naznacil, primy pristup na porty v ruznych 
verzich Windows se mirne odlisuje, proto jsem se tohoto reseni zatim v zajmu kompatibility pozdrzel.  
Pokud emulator na nejakem PC nefunguje, je celkem VHODNE mi tuto skutecnost slusnou formou 
sdelit - myslim si ze nikdo krom Vas si nemuze zatim stezovat, ze bych jej nechal bez podpory a 
nezajistil funkcnost na jeho PC (pokud samozrejmne splnuje urcite pozadavky).  
Pokud by jste snad mel pocit, ze dokazete napsat emulator lepe, s radosti jeho vyvoj IHNED ukoncim 
a prenecham vam volne pole... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.422 / Virová báze: 237 - datum vydání: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen!  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.422 / Vírusová databáza: 237 - dátum vydania: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! No virus 
found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
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Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009



Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 26. listopadu 2002 8:17
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Originalni rozhrani RS-232 bylo mozne nastavit pomoci zkratovacich propojek na rychlost od 300 do 9600 
Bd - myslim ale ze drobnou konstrukcni upravou by bylo mozne rychlost zvysit. 
  
> P.S.: NAVIC, TEN PITOMEJ EMULATOR SHARPA MI NEFUNGUJE NA MASINE, KDE BYCH TO 
PREDPOKLADAL. Zadal jsem autora o pripojeni protteru pomoci HW/SW, ale vyslysen jsem nebyl. 
  
- Urazkami si mne opravdu nikdo neziska - jak jsem vam jiz naznacil, primy pristup na porty v ruznych 
verzich Windows se mirne odlisuje, proto jsem se tohoto reseni zatim v zajmu kompatibility pozdrzel.  
Pokud emulator na nejakem PC nefunguje, je celkem VHODNE mi tuto skutecnost slusnou formou sdelit - 
myslim si ze nikdo krom Vas si nemuze zatim stezovat, ze bych jej nechal bez podpory a nezajistil 
funkcnost na jeho PC (pokud samozrejmne splnuje urcite pozadavky).  
Pokud by jste snad mel pocit, ze dokazete napsat emulator lepe, s radosti jeho vyvoj IHNED ukoncim a 
prenecham vam volne pole... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.422 / Virová báze: 237 - datum vydání: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen! 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: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 27. listopadu 2002 9:14
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

No ja mam taktez Millennia, a to s procesorem na 450 MHz - a emulator slape bezvadne. 
Pes bude zakopany jinde...

TV.

----- Original Message -----
From: <puta@iol.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, November 26, 2002 7:50 PM
Subject: Re: Univerzální deska?

>
> Sorry,
> nejde o urazku, ale o reakci na otazku, na jakem pocitaci je MZ emulator provozovan. 
Chyba je asi na moji strane:
> Duron 700 MHz, operacni pamet kolem 190 MB, video Viridia, harddisk 20 GB,  O.S. 
Milenina. Ta Milenia jsou asi obecne
problematicka.
> Jinak si pane Zdenku vyhrazuji postoj k Vasemu  utoku. Pokud jsem Vas kontaktoval, 
vzdy jsem vyjadroval obdiv k Vasi praci a
umeni. Tento obdiv trva. Fakta jsou ale fakta. Konfigurace Milenia a emulator neni to 
nejlepsi. Mozna Vam to  pomuze ve Vasi
uctyhodne praci. Ja Vam proste nadale fandim.
> S hlubokou uctou
>                                                 MUDr. Josef Puta
> ----- Original Message -----
>   From: Zdenek Adler
>   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>   Sent: Tuesday, November 26, 2002 8:17 AM
>   Subject: Re: Univerzální deska?
>
>
>
>   Originalni rozhrani RS-232 bylo mozne nastavit pomoci zkratovacich propojek na 
rychlost od 300 do 9600 Bd - myslim ale ze
drobnou konstrukcni upravou by bylo mozne rychlost zvysit.
>
>   > P.S.: NAVIC, TEN PITOMEJ EMULATOR SHARPA MI NEFUNGUJE NA MASINE, KDE BYCH TO 
PREDPOKLADAL. Zadal jsem autora o pripojeni
protteru pomoci HW/SW, ale vyslysen jsem nebyl.
>
>   - Urazkami si mne opravdu nikdo neziska - jak jsem vam jiz naznacil, primy pristup 
na porty v ruznych verzich Windows se mirne
odlisuje, proto jsem se tohoto reseni zatim v zajmu kompatibility pozdrzel.
>   Pokud emulator na nejakem PC nefunguje, je celkem VHODNE mi tuto skutecnost 
slusnou formou sdelit - myslim si ze nikdo krom Vas
si nemuze zatim stezovat, ze bych jej nechal bez podpory a nezajistil funkcnost na 
jeho PC (pokud samozrejmne splnuje urcite
pozadavky).
>   Pokud by jste snad mel pocit, ze dokazete napsat emulator lepe, s radosti jeho 
vyvoj IHNED ukoncim a prenecham vam volne pole...
>
>
>   ---
>   Odchozí zpráva neobsahuje viry.
>   Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
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>   Verze: 6.0.422 / Virová báze: 237 - datum vydání: 20.11.2002
>   --
>   Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen!
>
> --
> Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony Samsung T100!
> ->> http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html
>

-- 
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony Samsung T100! 
->> http://www.mobil.cz/soutez_samsung.html
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: 8. listopadu 2002 16:24
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: SCOPY

Pokud se Vam jedna o pouzit disket v emulatoru, doporucuji pro vytvoreni
jejich image pouzit program CPDREAD 3.24 - ke stazeni je i na mych strankach
http://mz-800.aktualne.cz . Ja jsem pak ochoten do emulatoru implementovat
extrakci souboru z tohoto image, pokud se mi podari zjistit (nebo mi
sdelite) strukturu adresare.

Zdenek Adler

----- Original Message -----
From: <VMAREDA@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, November 08, 2002 3:12 PM
Subject: SCOPY

>
> Dobry den !
> Zdravi pratele stareho dobreho SHARPA MZ800 !
> Objevil jsem Vasi konferenci pri hledani informaci
> o programu SCOPY, ktery po nainstalovani na PC
> umi cist i CP/M diskety. Problem ale mam, ze ja
> mam na SHARPovi dve mechanik: 3 1/2 " a 5 1/4".
> Nasel jsem v menu (select.exe) jeden format
> kompatibilni z verzi 5 1/4" - 360 Kb, ale zadny
> mi napasuje  na 3 1/2" - 720 Kb. Snazil jsem se
> rozpitvat a predelat tabulky umistene v souboru
> select.dat (docela prehledne i v HEXu), ale zatim
> jsem uspel jen castecne. Umim ze 720tek precist
> jen ty, co maji tak do 200 Kb vyuziteho prostoru.
> Nemate s tim nekdo nahodou zkusenosti ? Co ktery
> byte v souboru select.dat znamena ? Nebo jinou
> moznost, jak precist CP/M diskety na PC ?
> (Tak, aby se dala nastavit tabulka parametru
> diskety, protoze tech formatu existuje opravdu hodne,
> nebyl tam v podstate zadny standard.)
> Mam tam nejake zdrojaky v assembleru, ktere bych
> potreboval precist. Ozivuji neco ze stary dobrych
> casu osmibitu. (Mam nejen SHARPa ale i ZX-81
> a zvedaveho synka ... )
>
>            Dekuji za Vase reakce, Vladimir
>
> P.S. Bios pro svoji CP/M jsem si psal sam, takze bych
>      urcite umel najit, jaky format na svych disketach mam !
>
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> Kliknete, hlasujte a vyhrajte v ankete Nejoblibenejši automobil roku 2003
v Ceske republice ceny za milion!! http://www.autoroku.cz
>
> --
> Mobil.cz: Nokia sokuje - ma sedm novych telefonu!
> ->> http://www.mobil.cz/
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://mz-800.aktualne.cz
mailto:<VMAREDA@seznam.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://www.autoroku.cz
http://www.mobil.cz/
http://www.grisoft.cz)


2

Verze: 6.0.416 / Virová báze: 232 - datum vydání: 6.11.2002

-- 
Mobil.cz: Nokia sokuje - ma sedm novych telefonu! 
->> http://www.mobil.cz/
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: 8. listopadu 2002 15:22
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: SCOPY

Dobrý den,
8. listopadu 2002, 15:12:16, napsal jste:

Vscspc> Dobry den !
Vscspc> Zdravi pratele stareho dobreho SHARPA MZ800 !
Vscspc> Objevil jsem Vasi konferenci pri hledani informaci
Vscspc> o programu SCOPY, ktery po nainstalovani na PC
Vscspc> umi cist i CP/M diskety. Problem ale mam, ze ja
Vscspc> mam na SHARPovi dve mechanik: 3 1/2 " a 5 1/4".
Vscspc> Nasel jsem v menu (select.exe) jeden format
Vscspc> kompatibilni z verzi 5 1/4" - 360 Kb, ale zadny 
Vscspc> mi napasuje  na 3 1/2" - 720 Kb. Snazil jsem se
Vscspc> rozpitvat a predelat tabulky umistene v souboru 
Vscspc> select.dat (docela prehledne i v HEXu), ale zatim 
Vscspc> jsem uspel jen castecne. Umim ze 720tek precist 
Vscspc> jen ty, co maji tak do 200 Kb vyuziteho prostoru.
Vscspc> Nemate s tim nekdo nahodou zkusenosti ? Co ktery
Vscspc> byte v souboru select.dat znamena ? Nebo jinou 
Vscspc> moznost, jak precist CP/M diskety na PC ? 
Vscspc> (Tak, aby se dala nastavit tabulka parametru
Vscspc> diskety, protoze tech formatu existuje opravdu hodne,
Vscspc> nebyl tam v podstate zadny standard.)
Vscspc> Mam tam nejake zdrojaky v assembleru, ktere bych
Vscspc> potreboval precist. Ozivuji neco ze stary dobrych
Vscspc> casu osmibitu. (Mam nejen SHARPa ale i ZX-81
Vscspc> a zvedaveho synka ... )

Vscspc>            Dekuji za Vase reakce, Vladimir

Vscspc> P.S. Bios pro svoji CP/M jsem si psal sam, takze bych 
Vscspc>      urcite umel najit, jaky format na svych disketach mam !

Vscspc> ______________________________________________________________________
Vscspc> Reklama:
Vscspc> Kliknete, hlasujte a vyhrajte v ankete Nejoblibenejši automobil roku 2003 v 
Ceske republice ceny za milion!! http://www.autoroku.cz

Kde se da SCOPY sehnat hodne by se mi ten program hodil.

-- 
S pozdravem,
 Marcel
 falcen99@seznam.cz

-- 
Mobil.cz: Nokia sokuje - ma sedm novych telefonu! 
->> http://www.mobil.cz/
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: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 25. listopadu 2002 17:47
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

Mam bohuzel MZ-821, ale jsem druhy v rade :-)))))).  (PUVODNE JSEM VLASNIL VYNIKAJICI MZ-811) 
1/ Cenu do 4.000,Kc akceptuji.   
2/ RS 232 mam, ale bez softu.  PIP nema dokumentaci. Laburuji pokus--- omyl,  ALE TO JE NA HOv..... 
3/ Propojit to jde, ale jako "klasicka sit " to nefunguje :-(( 
  
  Dr. J.Puta 
  
P.S.: NAVIC, TEN PITOMEJ EMULATOR SHARPA MI NEFUNGUJE NA MASINE, KDE BYCH  TO 
PREDPOKLADAL. Zadal jsem autora o pripojeni protteru pomoci HW/SW, ale vyslysen jsem nebyl. 
Tak hold jde zivot.... 
  
  
  
  
----- Original Message -----  

From: Felix  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Sunday, November 24, 2002 3:22 AM 
Subject: Univerzální deska? 
 
Po víc než patnácti letech jsem si konečně pořídil Sharpa MZ ve verzi 811 a říkal jsem si, jestli 
někoho nenapadlo integrovat všechny periferie, o kterých jsem se na téhle konferenci dočetl 
(RS232, floppy interface, IDE, RAM disk a ROM disk s nějakým bootovacím menu), na 
jedinou desku. V tom hrbu je dost místa, aby se to tam všechno vešlo včetně 3,5" harddisku a 
disketovky. Rozhodně bych byl první ve frontě na něco takového. 

Taky by mě zajímalo, jestli má někdo nějakou zkušenost s připojením např. k PC přes RS232 a 
používání jeho harddisku. 

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen! 

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen! 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: Felix (sharpemu@pandora.cz) [dementhor@seznam.cz]
Odesláno: 24. listopadu 2002 3:23
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Univerzální deska?

25.10.2009

Po víc než patnácti letech jsem si konečně pořídil Sharpa MZ ve verzi 811 a říkal jsem si, jestli 
někoho nenapadlo integrovat všechny periferie, o kterých jsem se na téhle konferenci dočetl 
(RS232, floppy interface, IDE, RAM disk a ROM disk s nějakým bootovacím menu), na jedinou 
desku. V tom hrbu je dost místa, aby se to tam všechno vešlo včetně 3,5" harddisku a disketovky. 
Rozhodně bych byl první ve frontě na něco takového. 

Taky by mě zajímalo, jestli má někdo nějakou zkušenost s připojením např. k PC přes RS232 a 
používání jeho harddisku. 

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen! 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: 6. listopadu 2002 8:20
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RGBi+EGA

25.10.2009

To je docela mozne, nebot finta spociva v tom, ze SHARP nema vertikalni synchronizaci presnych 50 Hz 
ale nejakych 50,0363257267966775009028530155291 Hz :-)))) (na vic mist uz mi to kalkulator 
nespocital...). Jinak by ale podle meho mineni melo chodit 90 procent CGA monitoru, nebot by mel byt 
SHARP s timto standardem plne kompatibilni uz v zakladni vybave. 
  
Zdenek 
  

----- Original Message -----  
From: Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, November 06, 2002 8:08 AM 
Subject: RE: RGBi+EGA 
 
Pokusim se sehnat CGA, to by melo fungovat na 100%.  
  
...nechci Ti kazit radost, ale sveho casu jsem se pokousel pripojit CGA zn. Hyndai, obraz i monitor byl 
nadherny, ale obraz jezdil ve vertikalnim smeru a nepovedlo se mi ho ustalit :( 
  
MK 

--  
Mobil.cz: Nokia šokuje - má sedm nových telefonů!  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002 

--  
Mobil.cz: Nokia šokuje - má sedm nových telefonů! 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: VMAREDA@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [VMAREDA@seznam.cz]
Odesláno: 8. listopadu 2002 15:12
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: SCOPY

Dobry den !
Zdravi pratele stareho dobreho SHARPA MZ800 !
Objevil jsem Vasi konferenci pri hledani informaci
o programu SCOPY, ktery po nainstalovani na PC
umi cist i CP/M diskety. Problem ale mam, ze ja
mam na SHARPovi dve mechanik: 3 1/2 " a 5 1/4".
Nasel jsem v menu (select.exe) jeden format
kompatibilni z verzi 5 1/4" - 360 Kb, ale zadny 
mi napasuje  na 3 1/2" - 720 Kb. Snazil jsem se
rozpitvat a predelat tabulky umistene v souboru 
select.dat (docela prehledne i v HEXu), ale zatim 
jsem uspel jen castecne. Umim ze 720tek precist 
jen ty, co maji tak do 200 Kb vyuziteho prostoru.
Nemate s tim nekdo nahodou zkusenosti ? Co ktery
byte v souboru select.dat znamena ? Nebo jinou 
moznost, jak precist CP/M diskety na PC ? 
(Tak, aby se dala nastavit tabulka parametru
diskety, protoze tech formatu existuje opravdu hodne,
nebyl tam v podstate zadny standard.)
Mam tam nejake zdrojaky v assembleru, ktere bych
potreboval precist. Ozivuji neco ze stary dobrych
casu osmibitu. (Mam nejen SHARPa ale i ZX-81
a zvedaveho synka ... )

           Dekuji za Vase reakce, Vladimir

P.S. Bios pro svoji CP/M jsem si psal sam, takze bych 
     urcite umel najit, jaky format na svych disketach mam !

______________________________________________________________________
Reklama:
Kliknete, hlasujte a vyhrajte v ankete Nejoblibenejši automobil roku 2003 v Ceske 
republice ceny za milion!! http://www.autoroku.cz

-- 
Mobil.cz: Nokia sokuje - ma sedm novych telefonu! 
->> http://www.mobil.cz/
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: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 6. listopadu 2002 9:15
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: RGBi+EGA

25.10.2009

Nechci nic tvrdit, ale sehnat jiný EGA monitor bude o 100% snazší, než CGA. CGA jsem  
sháněl jak divý asi půl roku, a nic. 
  
Micahl 
  

-----Original Message----- 
From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [mailto:lupuljev@seznam.cz] 
Sent: Wednesday, November 06, 2002 5:59 AM 
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
Subject: RGBi+EGA 
 
Zdravim vsechny !!! 

Vcera jsem u znameho zapojil sharpa k EGA monitoru a vysledek me moc nepotesil. 
Zobrazení barev i vyditelnost písma byla správná, ale monitor má zřejmě jinou obnovovací 
frekvenci, nebot byl obraz vertikálne prolozeny a neslo ho seridit. Tak ze potvrzuji ze u 
EGA monitoru opravdu zalezi na jednotlivem typu. Pokusim se sehnat CGA, to by melo 
fungovat na 100%. 

Ales 

--  
Mobil.cz: Nokia šokuje - má sedm nových telefonů!  

--  
Mobil.cz: Nokia šokuje - má sedm nových telefonů! No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 5. listopadu 2002 9:16
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Re: RGBI+EGA

Bezva, diky !!
Ales

Dne 5. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> 
> Je to vyvod 83 na GDG ktery nese oznaceni NTPL - pro PAL je standardně
> spojeny na zem, po odpajeni propojky je pripojen pres rezistor na +5V - tim
> se nastavi pro system NTSC. Propojka by se mela nachazet nekde uplne na
> prave strane mainboardu a vypada podobne jako rezistor. Staci takto?
> 
> Zdenek
> 
> 
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002
> 
> 
> -- 
> Mobil.cz: Nokia sokuje - ma sedm novych telefonu! 
> ->> http://www.mobil.cz/
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
FIMFARUM - Cesky celovecerni loutkovy film na motivy pohadek Jana Wericha. 
www.fimfarum.cz V kinech od 28. listopadu. http://www.fimfarum.cz

-- 
Mobil.cz: Nokia sokuje - ma sedm novych telefonu! 
->> http://www.mobil.cz/
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:Lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:Lupuljev@seznam.cz
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://www.grisoft.cz)
http://www.mobil.cz/
http://www.fimfarum.cz
http://www.fimfarum.cz
http://www.mobil.cz/
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 5. listopadu 2002 8:08
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: RGBI+EGA

Je to vyvod 83 na GDG ktery nese oznaceni NTPL - pro PAL je standardně
spojeny na zem, po odpajeni propojky je pripojen pres rezistor na +5V - tim
se nastavi pro system NTSC. Propojka by se mela nachazet nekde uplne na
prave strane mainboardu a vypada podobne jako rezistor. Staci takto?

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002

-- 
Mobil.cz: Nokia sokuje - ma sedm novych telefonu! 
->> http://www.mobil.cz/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 5. listopadu 2002 7:29
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: RGBI+EGA

Nerad bych Vas timto obtezoval, ale na schematu vychazeji RGBi vyvody
z LS365 do T3 a pote do modulatoru. Nikde ani zminka o NTSC.
Mohl by jste mi poradit konkretneji.
Ales

Dne 4. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> 
> Jde to vysledovat tusim ze schematu SHARPa - na desce ta propojka vypada
> podobne, jako takovy keramicky rezistor....
> 
> Zdenek
> 
> ----- Original Message -----
> From: <Lupuljev@seznam.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Monday, November 04, 2002 1:57 PM
> Subject: Re: Re: RGBI+EGA
> 
> 
> >
> > Mohl bych se zeptat o jakou propojku jde. To me dost zajima.
> > Ales
> >
> > Dne 4. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> > <sharpemu@pandora.cz> napsal:
> >
> > >
> > > MZ-800 bylo napsano na kazdem SHARPu bez ohledu na to, jestli byl s
> > > magnetofonem, nebo bez nej. S tim modulatorem to je mozne, ze byl
> skutecne
> > > vyrobeny pro zemi, kde je jina TV norma... Presto mi to ale nejde do
> hlavy,
> > > protoze i na zakladni desce SHARPa byla propojka pro prepinani norem
> > > PAL/SECAM (nebo NTSC?).
> > >
> > > Zdenek
> > >
> > >
> > > ---
> > > Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> > > Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> > > Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002
> > >
> > >
> > > --
> > > Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> > > ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
> > >
> >
> > ______________________________________________________________________
> > Reklama:
> > Nenechte si ujit novy film Woodyho Allena "Hollywood Ending" - blaznivou
> > komedii o tom, jak se ve tme strefit do cerneho. V kinech od 3.9.2002.
> > Sledujte http://www.hce.cz
> >
> > --

mailto:Lupuljev@seznam.cz
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mailto:Lupuljev@seznam.cz
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://www.grisoft.cz)
http://www.technet.cz/dvdanketa.html
http://www.hce.cz
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> > Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> > ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
> >
> 
> 
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002
> 
> 
> -- 
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
Zapoj se do Nokia Game. http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=36151%
26url=http://www.nokiagame.cz

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: 4. listopadu 2002 14:33
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: RGBI+EGA

Jde to vysledovat tusim ze schematu SHARPa - na desce ta propojka vypada
podobne, jako takovy keramicky rezistor....

Zdenek

----- Original Message -----
From: <Lupuljev@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, November 04, 2002 1:57 PM
Subject: Re: Re: RGBI+EGA

>
> Mohl bych se zeptat o jakou propojku jde. To me dost zajima.
> Ales
>
> Dne 4. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> <sharpemu@pandora.cz> napsal:
>
> >
> > MZ-800 bylo napsano na kazdem SHARPu bez ohledu na to, jestli byl s
> > magnetofonem, nebo bez nej. S tim modulatorem to je mozne, ze byl
skutecne
> > vyrobeny pro zemi, kde je jina TV norma... Presto mi to ale nejde do
hlavy,
> > protoze i na zakladni desce SHARPa byla propojka pro prepinani norem
> > PAL/SECAM (nebo NTSC?).
> >
> > Zdenek
> >
> >
> > ---
> > Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> > Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> > Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002
> >
> >
> > --
> > Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> > ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
> >
>
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> Nenechte si ujit novy film Woodyho Allena "Hollywood Ending" - blaznivou
> komedii o tom, jak se ve tme strefit do cerneho. V kinech od 3.9.2002.
> Sledujte http://www.hce.cz
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
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Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2002 13:58
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: RGBI+EGA

Mohl bych se zeptat o jakou propojku jde. To me dost zajima.
Ales

Dne 4. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> 
> MZ-800 bylo napsano na kazdem SHARPu bez ohledu na to, jestli byl s
> magnetofonem, nebo bez nej. S tim modulatorem to je mozne, ze byl skutecne
> vyrobeny pro zemi, kde je jina TV norma... Presto mi to ale nejde do hlavy,
> protoze i na zakladni desce SHARPa byla propojka pro prepinani norem
> PAL/SECAM (nebo NTSC?).
> 
> Zdenek
> 
> 
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002
> 
> 
> -- 
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
Nenechte si ujit novy film Woodyho Allena "Hollywood Ending" - blaznivou
komedii o tom, jak se ve tme strefit do cerneho. V kinech od 3.9.2002.
Sledujte http://www.hce.cz

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2002 13:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: RGBI+EGA

Spich bys byl pro to NTSC, SECAM byla uchylka Francie, ruska a nejmenovanych
vychodo/stredoevropskych zemi ...
Na celem Sharpu vazne neni zminka o 821 nebo 811, uz mi to nejednou
vrtalo hlavou, co ze to vsichni s tim 811x821 maji :)

Michal.

-----Original Message-----
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz]
Sent: Monday, November 04, 2002 1:13 PM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: Re: RGBI+EGA

MZ-800 bylo napsano na kazdem SHARPu bez ohledu na to, jestli byl s
magnetofonem, nebo bez nej. S tim modulatorem to je mozne, ze byl skutecne
vyrobeny pro zemi, kde je jina TV norma... Presto mi to ale nejde do hlavy,
protoze i na zakladni desce SHARPa byla propojka pro prepinani norem
PAL/SECAM (nebo NTSC?).

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002

--
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: 4. listopadu 2002 13:13
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RGBI+EGA

MZ-800 bylo napsano na kazdem SHARPu bez ohledu na to, jestli byl s
magnetofonem, nebo bez nej. S tim modulatorem to je mozne, ze byl skutecne
vyrobeny pro zemi, kde je jina TV norma... Presto mi to ale nejde do hlavy,
protoze i na zakladni desce SHARPa byla propojka pro prepinani norem
PAL/SECAM (nebo NTSC?).

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 4. listopadu 2002 13:00
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RGBI+EGA

Zrejme islo o prve kusy vyrobene v dobe, ked este nebolo rozdelenie na 811 a
821 a je celkom mozne, ze sa pouzil modulator s inym zapojenim RGB konektora
(pripominam, ze pocitace rady MZ8XX sa u nas predavali niekolko rokov a pred
rozsirenim predaja cez maloobchodnu siet sa predavali cez Tuzex - kludne
mohlo ist o niekolko serii s drobnymi odchylkami napr. v zapojeni
konektorov - Michal mal zrejme tu smolu, ze sa mu dostal kus poskladany vo
Svajciarsku a Svajciari mali zrejme ineho dodavatela RGB modulatorov...).
Ale je to len moj osobny nazor.

Marek.

----- Original Message -----
From: "Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)" <M.Janosek@sh.cvut.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 4. november 2002 12:40
Subject: RE: RGBI+EGA

jak rikam, nikde stopa po kalafune, nikde stopa po rozdelani.
Asi nekde meli malovyrobu modulatoru s jinym konektorem :))
Vzdavam se presile ...

Michal

-----Original Message-----
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz]
Sent: Monday, November 04, 2002 12:35 PM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: Re: RGBI+EGA

Myslim ze ten Curych svycarsko je jen nalepka na zadni strane SHARPa
znacici, ze pristroj odpovida normam v dane zemi. Jinak myslim ze vsechny
SHARPy byly vyrobene v Japonsku.
Jinak k te kompatibilite MZ 811-800-821 => Jedna se o naprosto stejne
pocitace s tim, ze MZ-800 je modelova rada zahrnujici MZ-821 (se zabudovanym
magnetofonem) a MZ-811 ktery magnetofon nema.
Kompatibilita pinu na RGB monitoru - dle meho mineni je spravne zapojeni,
kde je obsazen i pin uprostred (tusim ze to byl signal B - Blue) nezavisle
na typu ci serii - to by si v tom SHARP Corp. asi nadelala pekny gulas :-))

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002

--
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.

--
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
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->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: 4. listopadu 2002 12:55
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: RGBI+EGA

Nerad bych se o tom dohadoval, ale podle mne bude smerodatny stitek, ktery
je nalepeny na spodni strane pocitace - tam by melo byt skutecne "Made in
Japan". Pokud je tam "Made in Switzerland" :-) tak mozna jde opravdu o
unikat. Kazdopadne zajimavost to je.... Nakresy pripojeni zverejnim cca po
16:00 kdy zrovna umistim na stranky i pokracovani manualu k emulatoru a
soucasne jeho novou verzi.

Zdenek

P.S.: Kdepak vas je vic v knize navstev? Nebo jste jeste na
http://mz-800.aktualne.cz nebyli? :-))))

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2002 12:55
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Re: RGBI+EGA

mám MZ800 a mám kazeťák, dole nikde
ani zmínka o 821 nebo snad 811, jak říkám atyp maximální.
Ale věřím že ten pinout sedí a že anomálie je u mě.
Tak už to probůh ukončeme a Zdeněk ať tam hodí
tvé vyhezčené schéma! :)

Michal

-----Original Message-----
From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
[mailto:Lupuljev@seznam.cz]
Sent: Monday, November 04, 2002 12:45 PM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: Re: Re: RGBI+EGA

Naprosto souhlasim se Zdenkem. Zapojeni pinu RGBi je spravne tak jak
jsem popsal na obrazku. Kdybych to nerozebral a nevidel tak vam to
nebudu posilat.(MZ-800 je MZ-811 a MZ-821 je s kazetakem).
Ales

Dne 4. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

>
> Myslim ze ten Curych svycarsko je jen nalepka na zadni strane SHARPa
znacici, ze pristroj odpovida normam v dane zemi. Jinak myslim ze vsechny
SHARPy byly vyrobene v Japonsku.
> Jinak k te kompatibilite MZ 811-800-821 => Jedna se o naprosto stejne
pocitace s tim, ze MZ-800 je modelova rada zahrnujici MZ-821 (se zabudovanym
magnetofonem) a MZ-811 ktery magnetofon nema.
> Kompatibilita pinu na RGB monitoru - dle meho mineni je spravne zapojeni,
kde je obsazen i pin uprostred (tusim ze to byl signal B - Blue) nezavisle
na typu ci serii - to by si v tom SHARP Corp. asi nadelala pekny gulas :-))
>
> Zdenek
>
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>

______________________________________________________________________
Reklama:
Obchodní dům.cz - široký sortiment domácích spotřebičů a elektroniky,
výrazné slevy. Navštivte http://www.obchodni-dum.cz/index.phtml?prov=59

--
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
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novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2002 12:45
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: RGBI+EGA

Naprosto souhlasim se Zdenkem. Zapojeni pinu RGBi je spravne tak jak
jsem popsal na obrazku. Kdybych to nerozebral a nevidel tak vam to
nebudu posilat.(MZ-800 je MZ-811 a MZ-821 je s kazetakem).
Ales

Dne 4. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> 
> Myslim ze ten Curych svycarsko je jen nalepka na zadni strane SHARPa znacici, ze 
pristroj odpovida normam v dane zemi. Jinak myslim ze vsechny SHARPy byly vyrobene v 
Japonsku.
> Jinak k te kompatibilite MZ 811-800-821 => Jedna se o naprosto stejne pocitace s 
tim, ze MZ-800 je modelova rada zahrnujici MZ-821 (se zabudovanym magnetofonem) a 
MZ-811 ktery magnetofon nema.
> Kompatibilita pinu na RGB monitoru - dle meho mineni je spravne zapojeni, kde je 
obsazen i pin uprostred (tusim ze to byl signal B - Blue) nezavisle na typu ci serii - 
to by si v tom SHARP Corp. asi nadelala pekny gulas :-))
> 
> Zdenek
> 
> 
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002
> 
> -- 
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
Obchodní dům.cz - široký sortiment domácích spotřebičů a elektroniky, výrazné slevy. 
Navštivte http://www.obchodni-dum.cz/index.phtml?prov=59

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2002 12:41
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: RGBI+EGA

jak rikam, nikde stopa po kalafune, nikde stopa po rozdelani.
Asi nekde meli malovyrobu modulatoru s jinym konektorem :))
Vzdavam se presile ...

Michal

-----Original Message-----
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz]
Sent: Monday, November 04, 2002 12:35 PM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: Re: RGBI+EGA

Myslim ze ten Curych svycarsko je jen nalepka na zadni strane SHARPa
znacici, ze pristroj odpovida normam v dane zemi. Jinak myslim ze vsechny
SHARPy byly vyrobene v Japonsku.
Jinak k te kompatibilite MZ 811-800-821 => Jedna se o naprosto stejne
pocitace s tim, ze MZ-800 je modelova rada zahrnujici MZ-821 (se zabudovanym
magnetofonem) a MZ-811 ktery magnetofon nema.
Kompatibilita pinu na RGB monitoru - dle meho mineni je spravne zapojeni,
kde je obsazen i pin uprostred (tusim ze to byl signal B - Blue) nezavisle
na typu ci serii - to by si v tom SHARP Corp. asi nadelala pekny gulas :-))

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002

--
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: 4. listopadu 2002 12:39
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Re: RGBI+EGA

> Tie Germanske udaje vedla vypinaca su iba info o tom, ze to 
> splna europske
> bezpecnostne normy a s krajinou vyroby to nema nic spolocne.

...OK, a proc jsou teda germanske? Navic jsem myslel, ze se tu diskutuje o tom, odkud 
Sharpy v Cechach pochazeji a ne kde byly prapuvodne vyrobeny (navic si stejne myslim, 
ze to montovali kvuli clu - klidne z dovezenych komponent - nekde v Evrope, i kdyz je 
na tom nalepka Japan)...

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2002 12:39
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Re: RGBI+EGA

a pak přiletěli mimozemšťané a přivezli do Skalice IBM PC XT :)
Ba ne, prostě mám jako vždy a ve všem co jsem kdy vlastnil
(pc, auta a spol.) totální nestandard, dalo by se říci úchylku,
takže to víc neřeším - Zdenku, hoď na stránky to zapojení s
8čkou na B, vyhoď to vedle a hotovo.

Michal

-----Original Message-----
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [mailto:smihla@ceit.sk]
Sent: Monday, November 04, 2002 12:28 PM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: Re: Re: RGBI+EGA

Zrejme Japonci mali nejakú výrobnú halu v Zurichu, kde vyrábali MZ-800 s
iným zapojením RGB a odtial to vozili zrejme do Nemecka; MZ811 a MZ821
zrejme vyrábali priamo v Osake a vozili to do bývalej ČSSR.

----- Original Message -----
From: "Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)" <M.Janosek@sh.cvut.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 4. november 2002 12:20
Subject: RE: Re: RGBI+EGA

No jde právě o ten dovoz. Tohle přivezli do loděnic
ČSPL v Ústí z Hamburku. A tam to zřejmě doputovalo ze Švýcar.

Michal.

-----Original Message-----
From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
[mailto:Lupuljev@seznam.cz]
Sent: Monday, November 04, 2002 12:16 PM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: Re: Re: RGBI+EGA

To je divne, ja jsem myslel, ze Sharp MZ-800 byly k nam dovezeny
pouze z Japonska. Ja mam teda Made in Japan.
Ales

Dne 4. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

>
> Takže on neni vyrobeny v Osake v Japonsku??? Možno ide o nejaký klon...
>   ----- Original Message -----
>   From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)
>   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>   Sent: 4. november 2002 11:44
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>   Subject: RE: RGBI+EGA
>
>
>
>   Právě že u mě v tom žádnej zásah viditelně není. Mám SHARP MZ-800 (bez
zadnych
>   11,21 nebo co), vyrobeno Curich Svycarsko ...
>
>   Fifik
>
>     -----Original Message-----
>     From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [mailto:smihla@ceit.sk]
>     Sent: Monday, November 04, 2002 11:38 AM
>     To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>     Subject: Re: RGBI+EGA
>
>
>
>     Inak MZ811 ma zapojenie ako MZ821 (vid mail od Lupuljeva).
>
>     Marek.
>       ----- Original Message -----
>       From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)
>       To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>       Sent: 4. november 2002 11:27
>       Subject: RE: RGBI+EGA
>
>
>
>       Uvidíme jak mu to bude fungovat. Potřebuju někoho s NEmz821 (tj. 800
resp. 811)
>       aby mi řekl jak má ten pinout. Jestli to s tím prostředním
nezapojeným byla
>       anomálie jenom u mě...
>
>       Zdar,
>
>       Michal.
>
>         -----Original Message-----
>         From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)
[mailto:zdeneka@seznam.cz]
>         Sent: Monday, November 04, 2002 10:09 AM
>         To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>         Subject: Re: RGBI+EGA
>
>
>
>         Ahoj ahoj,
>         jestli bude o to zajem a dostanu svoleni, schema zapojeni pridam
na http://mz-800.aktualne.cz
>
>         Zdenek
>           ----- Original Message -----
>           From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
>           To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>           Sent: Monday, November 04, 2002 9:56 AM
>           Subject: RGBI+EGA
>
>
>
>           Zdravim ! O vykendu jsem si udelal redukci RGBI-EGA presne podle
spravnych vyvodu u Shapa MZ-811 s normovanym rozlozenim vyvodu EGA PC-IBM.
Dnes pujdu testovat monitor jestli se rozbehne. Me zapojeni  jsem znazornil
v priloze.
>
>           Ales
>
>
>

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://mz-800.aktualne.cz
mailto:lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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>
>           --
>           Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám
tak vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
Anketa je zde.
>
>
>           ---
>           Odchozí zpráva neobsahuje viry.
>           Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
>           Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002
>
>
>         --
>         Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
Anketa je zde.
>
>
>       --
>       Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
Anketa je zde.
>
>
>       ---
>       Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
>       Outgoing mail does not contain viruses.
>       Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
>       Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002
>
>
>     --
>     Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
Anketa je zde.
>
>
>   --
>   Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
Anketa je zde.
>
>
>   ---
>   Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
>   Outgoing mail does not contain viruses.
>   Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
>   Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002
>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>

______________________________________________________________________
Reklama:
Zapoj se do Nokia Game.
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=36151%26url=http://www.nokiagame.cz

--
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

http://www.grisoft.cz)
http://www.grisoft.cz)
http://www.grisoft.cz)
http://www.technet.cz/dvdanketa.html
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=36151%26url=http://www.nokiagame.cz
http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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--
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002

--
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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

http://www.technet.cz/dvdanketa.html
http://www.grisoft.cz)
http://www.technet.cz/dvdanketa.html
http://www.technet.cz/dvdanketa.html
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2002 12:37
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Re: RGBI+EGA

zrejme to bude presne ten pripad. ale prave ze jsem zadne osaka, japan nikde
nenasel a to sem ho rozdelaval a cistil metodou vsechno ven a hledej
sroubky.
Ale vsadil bych se ze to bude presne ono :)

Michal

-----Original Message-----
From: Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz)
[mailto:Martin.Karen@pvt.cz]
Sent: Monday, November 04, 2002 12:26 PM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: RE: Re: RGBI+EGA

> To je divne, ja jsem myslel, ze Sharp MZ-800 byly k nam dovezeny
> pouze z Japonska. Ja mam teda Made in Japan.
> Ales

No ja to nevim samozrejme presne, ale kazdy SHARP, co jsem u nas (a na
Slovensku - muj 1. Sharp byl koupen v Banske Bystrici :) videl (desitky,
mozna i vic) ma sice vespod nalepku s Made in Japan, ale vzadu vedle
vypinace je velka nalepka s temi germanskymi udaji...jestli se nepletu, tak
neco o Curychu.

Co jsem jeste za totace slysel, tak to k nam od nejake svycarske firmy, co
toho mela hafo na sklade a potrebovala se toho zbavit, protoze na Zapade uz
zacinaly 16-bity, dovezli nasi vladcove vymenou za drevene varecky :)

--
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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:M.Janosek@sh.cvut.cz
mailto:Martin.Karen@pvt.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:Martin.Karen@pvt.cz
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Brázda Pavel

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 4. listopadu 2002 12:34
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: RGBI+EGA

Tie Germanske udaje vedla vypinaca su iba info o tom, ze to splna europske
bezpecnostne normy a s krajinou vyroby to nema nic spolocne.

Marek.

----- Original Message -----
From: <Martin.Karen@pvt.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 4. november 2002 12:25
Subject: RE: Re: RGBI+EGA

>
> > To je divne, ja jsem myslel, ze Sharp MZ-800 byly k nam dovezeny
> > pouze z Japonska. Ja mam teda Made in Japan.
> > Ales
>
> No ja to nevim samozrejme presne, ale kazdy SHARP, co jsem u nas (a na
Slovensku - muj 1. Sharp byl koupen v Banske Bystrici :) videl (desitky,
mozna i vic) ma sice vespod nalepku s Made in Japan, ale vzadu vedle
vypinace je velka nalepka s temi germanskymi udaji...jestli se nepletu, tak
neco o Curychu.
>
> Co jsem jeste za totace slysel, tak to k nam od nejake svycarske firmy, co
toho mela hafo na sklade a potrebovala se toho zbavit, protoze na Zapade uz
zacinaly 16-bity, dovezli nasi vladcove vymenou za drevene varecky :)
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 4. listopadu 2002 12:28
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: RGBI+EGA

Zrejme Japonci mali nejakú výrobnú halu v Zurichu, kde vyrábali MZ-800 s
iným zapojením RGB a odtial to vozili zrejme do Nemecka; MZ811 a MZ821
zrejme vyrábali priamo v Osake a vozili to do bývalej ČSSR.

----- Original Message -----
From: "Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)" <M.Janosek@sh.cvut.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 4. november 2002 12:20
Subject: RE: Re: RGBI+EGA

No jde právě o ten dovoz. Tohle přivezli do loděnic
ČSPL v Ústí z Hamburku. A tam to zřejmě doputovalo ze Švýcar.

Michal.

-----Original Message-----
From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
[mailto:Lupuljev@seznam.cz]
Sent: Monday, November 04, 2002 12:16 PM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: Re: Re: RGBI+EGA

To je divne, ja jsem myslel, ze Sharp MZ-800 byly k nam dovezeny
pouze z Japonska. Ja mam teda Made in Japan.
Ales

Dne 4. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

>
> Takže on neni vyrobeny v Osake v Japonsku??? Možno ide o nejaký klon...
>   ----- Original Message -----
>   From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)
>   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>   Sent: 4. november 2002 11:44
>   Subject: RE: RGBI+EGA
>
>
>
>   Právě že u mě v tom žádnej zásah viditelně není. Mám SHARP MZ-800 (bez
zadnych
>   11,21 nebo co), vyrobeno Curich Svycarsko ...
>
>   Fifik
>
>     -----Original Message-----
>     From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [mailto:smihla@ceit.sk]
>     Sent: Monday, November 04, 2002 11:38 AM
>     To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>     Subject: Re: RGBI+EGA
>
>
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mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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>
>     Inak MZ811 ma zapojenie ako MZ821 (vid mail od Lupuljeva).
>
>     Marek.
>       ----- Original Message -----
>       From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)
>       To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>       Sent: 4. november 2002 11:27
>       Subject: RE: RGBI+EGA
>
>
>
>       Uvidíme jak mu to bude fungovat. Potřebuju někoho s NEmz821 (tj. 800
resp. 811)
>       aby mi řekl jak má ten pinout. Jestli to s tím prostředním
nezapojeným byla
>       anomálie jenom u mě...
>
>       Zdar,
>
>       Michal.
>
>         -----Original Message-----
>         From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)
[mailto:zdeneka@seznam.cz]
>         Sent: Monday, November 04, 2002 10:09 AM
>         To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>         Subject: Re: RGBI+EGA
>
>
>
>         Ahoj ahoj,
>         jestli bude o to zajem a dostanu svoleni, schema zapojeni pridam
na http://mz-800.aktualne.cz
>
>         Zdenek
>           ----- Original Message -----
>           From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
>           To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>           Sent: Monday, November 04, 2002 9:56 AM
>           Subject: RGBI+EGA
>
>
>
>           Zdravim ! O vykendu jsem si udelal redukci RGBI-EGA presne podle
spravnych vyvodu u Shapa MZ-811 s normovanym rozlozenim vyvodu EGA PC-IBM.
Dnes pujdu testovat monitor jestli se rozbehne. Me zapojeni  jsem znazornil
v priloze.
>
>           Ales
>
>
>
>
>           --
>           Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám
tak vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
Anketa je zde.
>
>
>           ---
>           Odchozí zpráva neobsahuje viry.
>           Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
>           Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002
>
>
>         --
>         Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
Anketa je zde.

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://mz-800.aktualne.cz
mailto:lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.grisoft.cz)
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>
>
>       --
>       Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
Anketa je zde.
>
>
>       ---
>       Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
>       Outgoing mail does not contain viruses.
>       Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
>       Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002
>
>
>     --
>     Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
Anketa je zde.
>
>
>   --
>   Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
Anketa je zde.
>
>
>   ---
>   Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
>   Outgoing mail does not contain viruses.
>   Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
>   Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002
>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>

______________________________________________________________________
Reklama:
Zapoj se do Nokia Game.
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=36151%26url=http://www.nokiagame.cz

--
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

--
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

http://www.grisoft.cz)
http://www.grisoft.cz)
http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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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

http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz) [Martin.Karen@pvt.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2002 12:26
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Re: RGBI+EGA

> To je divne, ja jsem myslel, ze Sharp MZ-800 byly k nam dovezeny
> pouze z Japonska. Ja mam teda Made in Japan.
> Ales

No ja to nevim samozrejme presne, ale kazdy SHARP, co jsem u nas (a na Slovensku - muj 
1. Sharp byl koupen v Banske Bystrici :) videl (desitky, mozna i vic) ma sice vespod 
nalepku s Made in Japan, ale vzadu vedle vypinace je velka nalepka s temi germanskymi 
udaji...jestli se nepletu, tak neco o Curychu.

Co jsem jeste za totace slysel, tak to k nam od nejake svycarske firmy, co toho mela 
hafo na sklade a potrebovala se toho zbavit, protoze na Zapade uz zacinaly 16-bity, 
dovezli nasi vladcove vymenou za drevene varecky :)

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel 

Od: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 6. listopadu 2002 5:59
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RGBi+EGA

25.10.2009

Zdravim vsechny !!! 

Vcera jsem u znameho zapojil sharpa k EGA monitoru a vysledek me moc nepotesil. Zobrazení 
barev i vyditelnost písma byla správná, ale monitor má zřejmě jinou obnovovací frekvenci, nebot 
byl obraz vertikálne prolozeny a neslo ho seridit. Tak ze potvrzuji ze u EGA monitoru opravdu 
zalezi na jednotlivem typu. Pokusim se sehnat CGA, to by melo fungovat na 100%. 

Ales 

--  
Mobil.cz: Nokia šokuje - má sedm nových telefonů! 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: 6. listopadu 2002 8:09
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: RGBi+EGA

25.10.2009

Pokusim se sehnat CGA, to by melo fungovat na 100%.  
  
...nechci Ti kazit radost, ale sveho casu jsem se pokousel pripojit CGA zn. Hyndai, obraz i monitor byl 
nadherny, ale obraz jezdil ve vertikalnim smeru a nepovedlo se mi ho ustalit :( 
  
MK 

--  
Mobil.cz: Nokia šokuje - má sedm nových telefonů! 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: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2002 12:21
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Re: RGBI+EGA

No jde právě o ten dovoz. Tohle přivezli do loděnic
ČSPL v Ústí z Hamburku. A tam to zřejmě doputovalo ze Švýcar.

Michal.

-----Original Message-----
From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
[mailto:Lupuljev@seznam.cz]
Sent: Monday, November 04, 2002 12:16 PM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: Re: Re: RGBI+EGA

To je divne, ja jsem myslel, ze Sharp MZ-800 byly k nam dovezeny
pouze z Japonska. Ja mam teda Made in Japan.
Ales

Dne 4. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

>
> Takže on neni vyrobeny v Osake v Japonsku??? Možno ide o nejaký klon...
>   ----- Original Message -----
>   From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)
>   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>   Sent: 4. november 2002 11:44
>   Subject: RE: RGBI+EGA
>
>
>
>   Právě že u mě v tom žádnej zásah viditelně není. Mám SHARP MZ-800 (bez
zadnych
>   11,21 nebo co), vyrobeno Curich Svycarsko ...
>
>   Fifik
>
>     -----Original Message-----
>     From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [mailto:smihla@ceit.sk]
>     Sent: Monday, November 04, 2002 11:38 AM
>     To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>     Subject: Re: RGBI+EGA
>
>
>
>     Inak MZ811 ma zapojenie ako MZ821 (vid mail od Lupuljeva).
>
>     Marek.
>       ----- Original Message -----
>       From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)
>       To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>       Sent: 4. november 2002 11:27
>       Subject: RE: RGBI+EGA
>
>
>
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>       Uvidíme jak mu to bude fungovat. Potřebuju někoho s NEmz821 (tj. 800
resp. 811)
>       aby mi řekl jak má ten pinout. Jestli to s tím prostředním
nezapojeným byla
>       anomálie jenom u mě...
>
>       Zdar,
>
>       Michal.
>
>         -----Original Message-----
>         From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)
[mailto:zdeneka@seznam.cz]
>         Sent: Monday, November 04, 2002 10:09 AM
>         To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>         Subject: Re: RGBI+EGA
>
>
>
>         Ahoj ahoj,
>         jestli bude o to zajem a dostanu svoleni, schema zapojeni pridam
na http://mz-800.aktualne.cz
>
>         Zdenek
>           ----- Original Message -----
>           From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
>           To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>           Sent: Monday, November 04, 2002 9:56 AM
>           Subject: RGBI+EGA
>
>
>
>           Zdravim ! O vykendu jsem si udelal redukci RGBI-EGA presne podle
spravnych vyvodu u Shapa MZ-811 s normovanym rozlozenim vyvodu EGA PC-IBM.
Dnes pujdu testovat monitor jestli se rozbehne. Me zapojeni  jsem znazornil
v priloze.
>
>           Ales
>
>
>
>
>           --
>           Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám
tak vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
Anketa je zde.
>
>
>           ---
>           Odchozí zpráva neobsahuje viry.
>           Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
>           Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002
>
>
>         --
>         Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
Anketa je zde.
>
>
>       --
>       Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
Anketa je zde.
>
>
>       ---
>       Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
>       Outgoing mail does not contain viruses.
>       Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
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>       Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002
>
>
>     --
>     Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
Anketa je zde.
>
>
>   --
>   Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
Anketa je zde.
>
>
>   ---
>   Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
>   Outgoing mail does not contain viruses.
>   Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
>   Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002
>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>

______________________________________________________________________
Reklama:
Zapoj se do Nokia Game.
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=36151%26url=http://www.nokiagame.cz

--
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: 4. listopadu 2002 12:35
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RGBI+EGA

25.10.2009

Myslim ze ten Curych svycarsko je jen nalepka na zadni strane SHARPa znacici, ze pristroj odpovida 
normam v dane zemi. Jinak myslim ze vsechny SHARPy byly vyrobene v Japonsku. 
Jinak k te kompatibilite MZ 811-800-821 => Jedna se o naprosto stejne pocitace s tim, ze MZ-800 je 
modelova rada zahrnujici MZ-821 (se zabudovanym magnetofonem) a MZ-811 ktery magnetofon nema. 
Kompatibilita pinu na RGB monitoru - dle meho mineni je spravne zapojeni, kde je obsazen i pin 
uprostred (tusim ze to byl signal B - Blue) nezavisle na typu ci serii - to by si v tom SHARP Corp. asi 
nadelala pekny gulas :-)) 
  
Zdenek 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 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: 4. listopadu 2002 15:15
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Update stranek

25.10.2009

Prave jsem updatoval stranky - jednak povidani o pripojeni EGA monitoru, tak jsem pridal i nove stranky s 
popisem meho emulatoru. Kdyby mel nekdo nejake nove napady na dalsi clanky, rad privitam jakykoliv 
druh spoluprace 
  
Zdenek 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 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:zdeneka@seznam.cz
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2002 12:16
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: RGBI+EGA

To je divne, ja jsem myslel, ze Sharp MZ-800 byly k nam dovezeny
pouze z Japonska. Ja mam teda Made in Japan.
Ales

Dne 4. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> 
> Takže on neni vyrobeny v Osake v Japonsku??? Možno ide o nejaký klon...
>   ----- Original Message ----- 
>   From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) 
>   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
>   Sent: 4. november 2002 11:44
>   Subject: RE: RGBI+EGA
> 
> 
> 
>   Právě že u mě v tom žádnej zásah viditelně není. Mám SHARP MZ-800 (bez zadnych 
>   11,21 nebo co), vyrobeno Curich Svycarsko ...
> 
>   Fifik
> 
>     -----Original Message-----
>     From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [mailto:smihla@ceit.sk]
>     Sent: Monday, November 04, 2002 11:38 AM
>     To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>     Subject: Re: RGBI+EGA
> 
> 
> 
>     Inak MZ811 ma zapojenie ako MZ821 (vid mail od Lupuljeva).
> 
>     Marek.
>       ----- Original Message ----- 
>       From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) 
>       To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
>       Sent: 4. november 2002 11:27
>       Subject: RE: RGBI+EGA
> 
> 
> 
>       Uvidíme jak mu to bude fungovat. Potřebuju někoho s NEmz821 (tj. 800 resp. 
811) 
>       aby mi řekl jak má ten pinout. Jestli to s tím prostředním nezapojeným byla 
>       anomálie jenom u mě... 
> 
>       Zdar,
> 
>       Michal.
> 
>         -----Original Message-----
>         From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz]
>         Sent: Monday, November 04, 2002 10:09 AM
>         To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>         Subject: Re: RGBI+EGA
> 
> 
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> 
>         Ahoj ahoj,
>         jestli bude o to zajem a dostanu svoleni, schema zapojeni pridam na 
http://mz-800.aktualne.cz 
> 
>         Zdenek
>           ----- Original Message ----- 
>           From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) 
>           To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
>           Sent: Monday, November 04, 2002 9:56 AM
>           Subject: RGBI+EGA
> 
> 
> 
>           Zdravim ! O vykendu jsem si udelal redukci RGBI-EGA presne podle spravnych 
vyvodu u Shapa MZ-811 s normovanym rozlozenim vyvodu EGA PC-IBM. Dnes pujdu testovat 
monitor jestli se rozbehne. Me zapojeni  jsem znazornil v priloze.
> 
>           Ales
> 
> 
> 
> 
>           -- 
>           Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak 
vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 
> 
> 
>           ---
>           Odchozí zpráva neobsahuje viry.
>           Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
>           Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002
> 
> 
>         -- 
>         Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit 
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 
> 
> 
>       -- 
>       Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit 
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 
> 
> 
>       ---
>       Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
>       Outgoing mail does not contain viruses.
>       Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
>       Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002
> 
> 
>     -- 
>     Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit 
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 
> 
> 
>   -- 
>   Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 
> 
> 
>   ---
>   Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
>   Outgoing mail does not contain viruses.
>   Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
>   Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002
> 
> 
> -- 
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou 
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rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
Zapoj se do Nokia Game. http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=36151%
26url=http://www.nokiagame.cz

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2002 11:56
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: RE: Re: RGBI+EGA

No mělo by. Nepředpokládám že "přesné rozložení pinů EGA"
se liší od toho co jsem uváděl, neb je pravděpodobně
z úplně stejného zdroje.
U té zkoušky je hlavní aby tam vůbec něco nabliklo.
A hlavně ať za to nechce víc jak 200, nějaké EGA by tu
byly za symbolické ceny.

Michal.

-----Original Message-----
From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
[mailto:Lupuljev@seznam.cz]
Sent: Monday, November 04, 2002 11:46 AM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: Re: RE: Re: RGBI+EGA

Ano zatim jsem pouze vyrobil redukci, samotnou zkouzku
budu provadet az dnes odpoledne u jednoho znameho, ktery ma na prodej
EGA monitor. V zapojeni jsem vychazel ze dvou zdroju :
1. Vlastni SHARP MZ-811 = skutecne zapojeni pinu RGBI (rozebral jsem
   modulator).
2. Z nekolika zdroju z internetu jsem si obstaral presne rozlozeni
pinu na Cannon9 konektoru IBM-PC EGA videu.
Tak ze teoreticky by to melo fungovat.
Ales

Dne 4. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

>
> Budu rád když to tak bude fungovat!
> Až to zapojíš a řekneš OK, hurá tam s tím,
> zatím jsi psal že jsi jen vyrobil kabel :))
>
> Michal
>
>
> -----Original Message-----
> From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
> [mailto:Lupuljev@seznam.cz]
> Sent: Monday, November 04, 2002 11:30 AM
> To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> Subject: Re: Re: RGBI+EGA
>
>
>
> Budu rad, kdyz se to schema uverejni.
> Ales
>
>
> Dne 4. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> <sharpemu@pandora.cz> napsal:
>
> >
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> > Ahoj ahoj,
> > jestli bude o to zajem a dostanu svoleni, schema zapojeni pridam na
> http://mz-800.aktualne.cz
> >
> > Zdenek
> >   ----- Original Message -----
> >   From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
> >   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> >   Sent: Monday, November 04, 2002 9:56 AM
> >   Subject: RGBI+EGA
> >
> >
> >
> >   Zdravim ! O vykendu jsem si udelal redukci RGBI-EGA presne podle
> spravnych vyvodu u Shapa MZ-811 s normovanym rozlozenim vyvodu EGA PC-IBM.
> Dnes pujdu testovat monitor jestli se rozbehne. Me zapojeni  jsem
znazornil
> v priloze.
> >
> >   Ales
> >
> >
> >
> >
> >   --
> >   Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
> vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
> Anketa je zde.
> >
> >
> >   ---
> >   Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> >   Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> >   Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002
> >
> >
> > --
> > Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> > ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
> >
>
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> Zapoj se do Nokia Game.
>
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=36151%26url=http://www.nokiagame.cz
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>
>
>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>

______________________________________________________________________
Reklama:
Obchodní dům.cz - široký sortiment domácích spotřebičů a elektroniky,
výrazné slevy. Navštivte http://www.obchodni-dum.cz/index.phtml?prov=59

--
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:

http://mz-800.aktualne.cz
mailto:lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.grisoft.cz)
http://www.technet.cz/dvdanketa.html
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=36151%26url=http://www.nokiagame.cz
http://www.technet.cz/dvdanketa.html
http://www.technet.cz/dvdanketa.html
http://www.obchodni-dum.cz/index.phtml?prov=59
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->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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

http://www.technet.cz/dvdanketa.html
http://www.technet.cz/dvdanketa.html
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 4. listopadu 2002 11:52
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RE: Re: RGBI+EGA

Ale fungovat to bude iba ak ten EGA monitor pude podporovat CGA standard
(horiz, kmitocet cca 16 kHz).

Marek.

----- Original Message -----
From: <Lupuljev@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 4. november 2002 11:45
Subject: Re: RE: Re: RGBI+EGA

Ano zatim jsem pouze vyrobil redukci, samotnou zkouzku
budu provadet az dnes odpoledne u jednoho znameho, ktery ma na prodej
EGA monitor. V zapojeni jsem vychazel ze dvou zdroju :
1. Vlastni SHARP MZ-811 = skutecne zapojeni pinu RGBI (rozebral jsem
   modulator).
2. Z nekolika zdroju z internetu jsem si obstaral presne rozlozeni
pinu na Cannon9 konektoru IBM-PC EGA videu.
Tak ze teoreticky by to melo fungovat.
Ales

Dne 4. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

>
> Budu rád když to tak bude fungovat!
> Až to zapojíš a řekneš OK, hurá tam s tím,
> zatím jsi psal že jsi jen vyrobil kabel :))
>
> Michal
>
>
> -----Original Message-----
> From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
> [mailto:Lupuljev@seznam.cz]
> Sent: Monday, November 04, 2002 11:30 AM
> To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> Subject: Re: Re: RGBI+EGA
>
>
>
> Budu rad, kdyz se to schema uverejni.
> Ales
>
>
> Dne 4. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> <sharpemu@pandora.cz> napsal:
>
> >
> > Ahoj ahoj,
> > jestli bude o to zajem a dostanu svoleni, schema zapojeni pridam na
> http://mz-800.aktualne.cz
> >
> > Zdenek

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:<Lupuljev@seznam.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:Lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:Lupuljev@seznam.cz
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://mz-800.aktualne.cz
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> >   ----- Original Message -----
> >   From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
> >   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> >   Sent: Monday, November 04, 2002 9:56 AM
> >   Subject: RGBI+EGA
> >
> >
> >
> >   Zdravim ! O vykendu jsem si udelal redukci RGBI-EGA presne podle
> spravnych vyvodu u Shapa MZ-811 s normovanym rozlozenim vyvodu EGA PC-IBM.
> Dnes pujdu testovat monitor jestli se rozbehne. Me zapojeni  jsem
znazornil
> v priloze.
> >
> >   Ales
> >
> >
> >
> >
> >   --
> >   Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
> vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
> Anketa je zde.
> >
> >
> >   ---
> >   Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> >   Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> >   Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002
> >
> >
> > --
> > Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> > ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
> >
>
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> Zapoj se do Nokia Game.
>
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=36151%26url=http://www.nokiagame.cz
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>
>
>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>

______________________________________________________________________
Reklama:
Obchodní dům.cz - široký sortiment domácích spotřebičů a elektroniky,
výrazné slevy. Navštivte http://www.obchodni-dum.cz/index.phtml?prov=59

--
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.

mailto:lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.grisoft.cz)
http://www.technet.cz/dvdanketa.html
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=36151%26url=http://www.nokiagame.cz
http://www.technet.cz/dvdanketa.html
http://www.technet.cz/dvdanketa.html
http://www.obchodni-dum.cz/index.phtml?prov=59
http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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

http://www.grisoft.cz)
http://www.technet.cz/dvdanketa.html
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 4. listopadu 2002 11:58
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RGBI+EGA

25.10.2009

Takže on neni vyrobeny v Osake v Japonsku??? Možno ide o nejaký klon... 

----- Original Message -----  
From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 4. november 2002 11:44 
Subject: RE: RGBI+EGA 
 
Právě že u mě v tom žádnej zásah viditelně není. Mám SHARP MZ-800 (bez zadnych  
11,21 nebo co), vyrobeno Curich Svycarsko ... 
  
Fifik 
  

-----Original Message----- 
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [mailto:smihla@ceit.sk] 
Sent: Monday, November 04, 2002 11:38 AM 
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
Subject: Re: RGBI+EGA 
 
Inak MZ811 ma zapojenie ako MZ821 (vid mail od Lupuljeva). 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 4. november 2002 11:27 
Subject: RE: RGBI+EGA 
 
Uvidíme jak mu to bude fungovat. Potřebuju někoho s NEmz821 (tj. 800 resp. 811)  
aby mi řekl jak má ten pinout. Jestli to s tím prostředním nezapojeným byla  
anomálie jenom u mě...  
  
Zdar, 
  
Michal. 
  

-----Original Message----- 
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz] 
Sent: Monday, November 04, 2002 10:09 AM 
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
Subject: Re: RGBI+EGA 
 
Ahoj ahoj, 
jestli bude o to zajem a dostanu svoleni, schema zapojeni pridam na http://mz-
800.aktualne.cz  
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)  

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:sharpemu@pandora.cz
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:sharpemu@pandora.cz
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)


To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, November 04, 2002 9:56 AM 
Subject: RGBI+EGA 
 
Zdravim ! O vykendu jsem si udelal redukci RGBI-EGA presne podle spravnych 
vyvodu u Shapa MZ-811 s normovanym rozlozenim vyvodu EGA PC-IBM. Dnes 
pujdu testovat monitor jestli se rozbehne. Me zapojeni  jsem znazornil v priloze. 

Ales 

  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit 
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit 
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku na 
Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku na 
Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. No virus found in this incoming message. 

25.10.2009

http://www.grisoft.cz
http://www.grisoft.cz
http://www.grisoft.cz


Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 4. listopadu 2002 12:16
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RGBI+EGA

25.10.2009

Vtip to nebol, ja mam na stitku naspodu MZ821 Made in Osaka, Japan. (ak sa dobre pamätám). 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 4. november 2002 12:05 
Subject: RE: RGBI+EGA 
 
Nevím jestli to nebyl vtip, ale made in japan jsou u mě akorát desky, brouci. 
Na bedně je originál stříbrná nálepka SHARP MZ-800, Made in Zurich, Switzerland. 
  
Michal 

-----Original Message----- 
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [mailto:smihla@ceit.sk] 
Sent: Monday, November 04, 2002 11:58 AM 
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
Subject: Re: RGBI+EGA 
 
Takže on neni vyrobeny v Osake v Japonsku??? Možno ide o nejaký klon... 

----- Original Message -----  
From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 4. november 2002 11:44 
Subject: RE: RGBI+EGA 
 
Právě že u mě v tom žádnej zásah viditelně není. Mám SHARP MZ-800 (bez zadnych  
11,21 nebo co), vyrobeno Curich Svycarsko ... 
  
Fifik 
  

-----Original Message----- 
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [mailto:smihla@ceit.sk] 
Sent: Monday, November 04, 2002 11:38 AM 
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
Subject: Re: RGBI+EGA 
 
Inak MZ811 ma zapojenie ako MZ821 (vid mail od Lupuljeva). 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 4. november 2002 11:27 
Subject: RE: RGBI+EGA 
 
Uvidíme jak mu to bude fungovat. Potřebuju někoho s NEmz821 (tj. 800 resp. 811)  
aby mi řekl jak má ten pinout. Jestli to s tím prostředním nezapojeným byla  

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:sharpemu@pandora.cz
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:sharpemu@pandora.cz
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)


anomálie jenom u mě...  
  
Zdar, 
  
Michal. 
  

-----Original Message----- 
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz] 
Sent: Monday, November 04, 2002 10:09 AM 
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
Subject: Re: RGBI+EGA 
 
Ahoj ahoj, 
jestli bude o to zajem a dostanu svoleni, schema zapojeni pridam na http://mz-
800.aktualne.cz  
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, November 04, 2002 9:56 AM 
Subject: RGBI+EGA 
 
Zdravim ! O vykendu jsem si udelal redukci RGBI-EGA presne podle 
spravnych vyvodu u Shapa MZ-811 s normovanym rozlozenim vyvodu 
EGA PC-IBM. Dnes pujdu testovat monitor jestli se rozbehne. Me zapojeni 
 jsem znazornil v priloze. 

Ales 

  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak 
vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. 
Anketa je zde.  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak 
vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. 
Anketa je zde.  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit 
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

 
--- 

25.10.2009

mailto:sharpemu@pandora.cz
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.grisoft.cz


Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit 
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku na 
Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku na 
Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.grisoft.cz
http://www.grisoft.cz
http://www.grisoft.cz
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Brázda Pavel 

Od: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2002 12:06
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: RGBI+EGA

25.10.2009

Nevím jestli to nebyl vtip, ale made in japan jsou u mě akorát desky, brouci. 
Na bedně je originál stříbrná nálepka SHARP MZ-800, Made in Zurich, Switzerland. 
  
Michal 

-----Original Message----- 
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [mailto:smihla@ceit.sk] 
Sent: Monday, November 04, 2002 11:58 AM 
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
Subject: Re: RGBI+EGA 
 
Takže on neni vyrobeny v Osake v Japonsku??? Možno ide o nejaký klon... 

----- Original Message -----  
From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 4. november 2002 11:44 
Subject: RE: RGBI+EGA 
 
Právě že u mě v tom žádnej zásah viditelně není. Mám SHARP MZ-800 (bez zadnych  
11,21 nebo co), vyrobeno Curich Svycarsko ... 
  
Fifik 
  

-----Original Message----- 
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [mailto:smihla@ceit.sk] 
Sent: Monday, November 04, 2002 11:38 AM 
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
Subject: Re: RGBI+EGA 
 
Inak MZ811 ma zapojenie ako MZ821 (vid mail od Lupuljeva). 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 4. november 2002 11:27 
Subject: RE: RGBI+EGA 
 
Uvidíme jak mu to bude fungovat. Potřebuju někoho s NEmz821 (tj. 800 resp. 811)  
aby mi řekl jak má ten pinout. Jestli to s tím prostředním nezapojeným byla  
anomálie jenom u mě...  
  
Zdar, 
  
Michal. 
  

-----Original Message----- 
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz] 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:M.Janosek@sh.cvut.cz
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:sharpemu@pandora.cz
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:sharpemu@pandora.cz
mailto:zdeneka@seznam.cz


Sent: Monday, November 04, 2002 10:09 AM 
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
Subject: Re: RGBI+EGA 
 
Ahoj ahoj, 
jestli bude o to zajem a dostanu svoleni, schema zapojeni pridam na http://mz-
800.aktualne.cz  
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, November 04, 2002 9:56 AM 
Subject: RGBI+EGA 
 
Zdravim ! O vykendu jsem si udelal redukci RGBI-EGA presne podle 
spravnych vyvodu u Shapa MZ-811 s normovanym rozlozenim vyvodu EGA 
PC-IBM. Dnes pujdu testovat monitor jestli se rozbehne. Me zapojeni  jsem 
znazornil v priloze. 

Ales 

  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak 
vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. 
Anketa je zde.  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak 
vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa 
je zde.  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit 
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit 
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

25.10.2009
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--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku na 
Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2002 11:46
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RE: Re: RGBI+EGA

Ano zatim jsem pouze vyrobil redukci, samotnou zkouzku
budu provadet az dnes odpoledne u jednoho znameho, ktery ma na prodej
EGA monitor. V zapojeni jsem vychazel ze dvou zdroju :
1. Vlastni SHARP MZ-811 = skutecne zapojeni pinu RGBI (rozebral jsem
   modulator).
2. Z nekolika zdroju z internetu jsem si obstaral presne rozlozeni  
pinu na Cannon9 konektoru IBM-PC EGA videu.
Tak ze teoreticky by to melo fungovat.
Ales

Dne 4. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> 
> Budu rád když to tak bude fungovat!
> Až to zapojíš a řekneš OK, hurá tam s tím,
> zatím jsi psal že jsi jen vyrobil kabel :))
> 
> Michal
> 
> 
> -----Original Message-----
> From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
> [mailto:Lupuljev@seznam.cz]
> Sent: Monday, November 04, 2002 11:30 AM
> To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> Subject: Re: Re: RGBI+EGA
> 
> 
> 
> Budu rad, kdyz se to schema uverejni.
> Ales
> 
> 
> Dne 4. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> <sharpemu@pandora.cz> napsal:
> 
> >
> > Ahoj ahoj,
> > jestli bude o to zajem a dostanu svoleni, schema zapojeni pridam na
> http://mz-800.aktualne.cz
> >
> > Zdenek
> >   ----- Original Message -----
> >   From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
> >   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> >   Sent: Monday, November 04, 2002 9:56 AM
> >   Subject: RGBI+EGA
> >
> >
> >
> >   Zdravim ! O vykendu jsem si udelal redukci RGBI-EGA presne podle
> spravnych vyvodu u Shapa MZ-811 s normovanym rozlozenim vyvodu EGA PC-IBM.
> Dnes pujdu testovat monitor jestli se rozbehne. Me zapojeni  jsem znazornil
> v priloze.
> >
> >   Ales
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> >
> >
> >
> >
> >   --
> >   Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
> vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
> Anketa je zde.
> >
> >
> >   ---
> >   Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> >   Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> >   Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002
> >
> >
> > --
> > Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> > ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
> >
> 
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> Zapoj se do Nokia Game.
> http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=36151%26url=http://www.nokiagame.cz
> 
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
> 
> 
> 
> 
> -- 
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
Obchodní dům.cz - široký sortiment domácích spotřebičů a elektroniky, výrazné slevy. 
Navštivte http://www.obchodni-dum.cz/index.phtml?prov=59

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2002 11:37
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RE: RGBI+EGA

Ja jsem pripojoval Cannon9 konektor na meho sharpa, ktery ma
ze spodu na vyrobnim stitku napis MZ-811. Zapojeni pinu je presne
tak jak jsem dnes znazornil na vykresu. Rozebral jsem totiz cely
modulator a vystopoval jsem cele zapojeni.
Ales

Dne 4. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> 
> Uvidíme jak mu to bude fungovat. Potřebuju někoho s NEmz821 (tj. 800 resp.
> 811)
> aby mi řekl jak má ten pinout. Jestli to s tím prostředním nezapojeným byla
> anomálie jenom u mě...
> 
> Zdar,
> 
> Michal.
> 
>   -----Original Message-----
>   From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz]
>   Sent: Monday, November 04, 2002 10:09 AM
>   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>   Subject: Re: RGBI+EGA
> 
> 
> 
>   Ahoj ahoj,
>   jestli bude o to zajem a dostanu svoleni, schema zapojeni pridam na
> http://mz-800.aktualne.cz
> 
>   Zdenek
>     ----- Original Message -----
>     From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
>     To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>     Sent: Monday, November 04, 2002 9:56 AM
>     Subject: RGBI+EGA
> 
> 
> 
>     Zdravim ! O vykendu jsem si udelal redukci RGBI-EGA presne podle
> spravnych vyvodu u Shapa MZ-811 s normovanym rozlozenim vyvodu EGA PC-IBM.
> Dnes pujdu testovat monitor jestli se rozbehne. Me zapojeni  jsem znazornil
> v priloze.
> 
>     Ales
> 
> 
> 
> 
>     --
>     Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
> vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
> Anketa je zde.
> 
> 
>     ---
>     Odchozí zpráva neobsahuje viry.
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>     Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
>     Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002
> 
> 
>   --
>   Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
> vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
> Anketa je zde.
> 
> 
> -- 
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
DUMPINGOVÉ CENY ve všech obchodech Internet Mall!
http://www.mall.cz - ověřte si to!

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2002 11:34
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Re: RGBI+EGA

Budu rád když to tak bude fungovat!
Až to zapojíš a řekneš OK, hurá tam s tím,
zatím jsi psal že jsi jen vyrobil kabel :))

Michal

-----Original Message-----
From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
[mailto:Lupuljev@seznam.cz]
Sent: Monday, November 04, 2002 11:30 AM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: Re: Re: RGBI+EGA

Budu rad, kdyz se to schema uverejni.
Ales

Dne 4. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

>
> Ahoj ahoj,
> jestli bude o to zajem a dostanu svoleni, schema zapojeni pridam na
http://mz-800.aktualne.cz
>
> Zdenek
>   ----- Original Message -----
>   From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
>   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>   Sent: Monday, November 04, 2002 9:56 AM
>   Subject: RGBI+EGA
>
>
>
>   Zdravim ! O vykendu jsem si udelal redukci RGBI-EGA presne podle
spravnych vyvodu u Shapa MZ-811 s normovanym rozlozenim vyvodu EGA PC-IBM.
Dnes pujdu testovat monitor jestli se rozbehne. Me zapojeni  jsem znazornil
v priloze.
>
>   Ales
>
>
>
>
>   --
>   Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
Anketa je zde.
>
>
>   ---
>   Odchozí zpráva neobsahuje viry.
>   Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
>   Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002
>
>
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> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>

______________________________________________________________________
Reklama:
Zapoj se do Nokia Game.
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=36151%26url=http://www.nokiagame.cz

--
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 4. listopadu 2002 11:38
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RGBI+EGA

25.10.2009

Inak MZ811 ma zapojenie ako MZ821 (vid mail od Lupuljeva). 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 4. november 2002 11:27 
Subject: RE: RGBI+EGA 
 
Uvidíme jak mu to bude fungovat. Potřebuju někoho s NEmz821 (tj. 800 resp. 811)  
aby mi řekl jak má ten pinout. Jestli to s tím prostředním nezapojeným byla  
anomálie jenom u mě...  
  
Zdar, 
  
Michal. 
  

-----Original Message----- 
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz] 
Sent: Monday, November 04, 2002 10:09 AM 
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
Subject: Re: RGBI+EGA 
 
Ahoj ahoj, 
jestli bude o to zajem a dostanu svoleni, schema zapojeni pridam na http://mz-800.aktualne.cz  
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, November 04, 2002 9:56 AM 
Subject: RGBI+EGA 
 
Zdravim ! O vykendu jsem si udelal redukci RGBI-EGA presne podle spravnych 
vyvodu u Shapa MZ-811 s normovanym rozlozenim vyvodu EGA PC-IBM. Dnes 
pujdu testovat monitor jestli se rozbehne. Me zapojeni  jsem znazornil v priloze. 

Ales 

  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit 
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
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Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku na 
Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku na 
Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2002 11:45
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: RGBI+EGA

25.10.2009

Právě že u mě v tom žádnej zásah viditelně není. Mám SHARP MZ-800 (bez zadnych  
11,21 nebo co), vyrobeno Curich Svycarsko ... 
  
Fifik 
  

-----Original Message----- 
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [mailto:smihla@ceit.sk] 
Sent: Monday, November 04, 2002 11:38 AM 
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
Subject: Re: RGBI+EGA 
 
Inak MZ811 ma zapojenie ako MZ821 (vid mail od Lupuljeva). 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 4. november 2002 11:27 
Subject: RE: RGBI+EGA 
 
Uvidíme jak mu to bude fungovat. Potřebuju někoho s NEmz821 (tj. 800 resp. 811)  
aby mi řekl jak má ten pinout. Jestli to s tím prostředním nezapojeným byla  
anomálie jenom u mě...  
  
Zdar, 
  
Michal. 
  

-----Original Message----- 
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz] 
Sent: Monday, November 04, 2002 10:09 AM 
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
Subject: Re: RGBI+EGA 
 
Ahoj ahoj, 
jestli bude o to zajem a dostanu svoleni, schema zapojeni pridam na http://mz-
800.aktualne.cz  
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, November 04, 2002 9:56 AM 
Subject: RGBI+EGA 
 
Zdravim ! O vykendu jsem si udelal redukci RGBI-EGA presne podle spravnych 
vyvodu u Shapa MZ-811 s normovanym rozlozenim vyvodu EGA PC-IBM. 
Dnes pujdu testovat monitor jestli se rozbehne. Me zapojeni  jsem znazornil v 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:M.Janosek@sh.cvut.cz
mailto:smihla@ceit.sk
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mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:sharpemu@pandora.cz
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)


priloze. 

Ales 

  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit 
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit 
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku na 
Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.grisoft.cz
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 4. listopadu 2002 11:35
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RGBI+EGA

25.10.2009

Ved skus sa pozret do TV modulatora - staci dat dole horny kryt modulatora a hned uvidis, ci je tam nieco bastlene. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 4. november 2002 11:27 
Subject: RE: RGBI+EGA 
 
Uvidíme jak mu to bude fungovat. Potřebuju někoho s NEmz821 (tj. 800 resp. 811)  
aby mi řekl jak má ten pinout. Jestli to s tím prostředním nezapojeným byla  
anomálie jenom u mě...  
  
Zdar, 
  
Michal. 
  

-----Original Message----- 
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz] 
Sent: Monday, November 04, 2002 10:09 AM 
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
Subject: Re: RGBI+EGA 
 
Ahoj ahoj, 
jestli bude o to zajem a dostanu svoleni, schema zapojeni pridam na http://mz-800.aktualne.cz  
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, November 04, 2002 9:56 AM 
Subject: RGBI+EGA 
 
Zdravim ! O vykendu jsem si udelal redukci RGBI-EGA presne podle spravnych 
vyvodu u Shapa MZ-811 s normovanym rozlozenim vyvodu EGA PC-IBM. Dnes 
pujdu testovat monitor jestli se rozbehne. Me zapojeni  jsem znazornil v priloze. 

Ales 

  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit 
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:sharpemu@pandora.cz
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)


Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku na 
Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku na 
Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.grisoft.cz
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2002 10:09
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RGBI+EGA

25.10.2009

Ahoj ahoj, 
jestli bude o to zajem a dostanu svoleni, schema zapojeni pridam na http://mz-800.aktualne.cz  
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, November 04, 2002 9:56 AM 
Subject: RGBI+EGA 
 
Zdravim ! O vykendu jsem si udelal redukci RGBI-EGA presne podle spravnych vyvodu u 
Shapa MZ-811 s normovanym rozlozenim vyvodu EGA PC-IBM. Dnes pujdu testovat monitor 
jestli se rozbehne. Me zapojeni  jsem znazornil v priloze. 

Ales 

  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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

Od: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2002 11:28
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: RGBI+EGA

25.10.2009

Uvidíme jak mu to bude fungovat. Potřebuju někoho s NEmz821 (tj. 800 resp. 811)  
aby mi řekl jak má ten pinout. Jestli to s tím prostředním nezapojeným byla  
anomálie jenom u mě...  
  
Zdar, 
  
Michal. 
  

-----Original Message----- 
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz] 
Sent: Monday, November 04, 2002 10:09 AM 
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
Subject: Re: RGBI+EGA 
 
Ahoj ahoj, 
jestli bude o to zajem a dostanu svoleni, schema zapojeni pridam na http://mz-800.aktualne.cz  
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, November 04, 2002 9:56 AM 
Subject: RGBI+EGA 
 
Zdravim ! O vykendu jsem si udelal redukci RGBI-EGA presne podle spravnych vyvodu 
u Shapa MZ-811 s normovanym rozlozenim vyvodu EGA PC-IBM. Dnes pujdu testovat 
monitor jestli se rozbehne. Me zapojeni  jsem znazornil v priloze. 

Ales 

  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 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:M.Janosek@sh.cvut.cz
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Brázda Pavel 

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2002 10:18
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RGBI+EGA

25.10.2009

Muj monitor EGA "Microvitec Autoscan" chodi se Sharpem 821 nasledovne: 

MZ ..... EGA 

8.......5 

7.......4 

6.......3 

5.......9 

4.......8 

2.......1 

(piny 3 a 1 na MZ nemam zapojeny) 

  

Ahoj Pavel 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 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:zelezo@seznam.cz
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2002 11:30
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: RGBI+EGA

Budu rad, kdyz se to schema uverejni.
Ales

Dne 4. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> 
> Ahoj ahoj,
> jestli bude o to zajem a dostanu svoleni, schema zapojeni pridam na 
http://mz-800.aktualne.cz 
> 
> Zdenek
>   ----- Original Message ----- 
>   From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) 
>   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
>   Sent: Monday, November 04, 2002 9:56 AM
>   Subject: RGBI+EGA
> 
> 
> 
>   Zdravim ! O vykendu jsem si udelal redukci RGBI-EGA presne podle spravnych vyvodu 
u Shapa MZ-811 s normovanym rozlozenim vyvodu EGA PC-IBM. Dnes pujdu testovat monitor 
jestli se rozbehne. Me zapojeni  jsem znazornil v priloze.
> 
>   Ales
> 
> 
> 
> 
>   -- 
>   Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 
> 
> 
>   ---
>   Odchozí zpráva neobsahuje viry.
>   Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
>   Verze: 6.0.410 / Virová báze: 231 - datum vydání: 31.10.2002
> 
> 
> -- 
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
Zapoj se do Nokia Game. http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=36151%
26url=http://www.nokiagame.cz

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 3. listopadu 2002 20:07
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Re: RE: SHARP vs. EGA

Na Herculesu ne, nechtelo se mi delat z sharpa terminal :)
Takze jestli to funguje tak jak tvrdite a ne jinak, beru zpet.
Proste me to napadlo jako reseni.

Michal.

-----Original Message-----
From: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [mailto:puta@iol.cz]
Sent: Saturday, November 02, 2002 8:27 AM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: Re: Re: RE: SHARP vs. EGA

Mno, viz vyse, asi jsi to nikdy prakticky nedelal. Pepik.

----- Original Message -----
From: "Michal Janošek" <sharpemu@pandora.czM.Janosek@sh.cvut.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, November 01, 2002 12:20 PM
Subject: RE: Re: RE: SHARP vs. EGA

>
> proste R+G+B spojis do signalu (jednoho) a hotovo. Ovsem v tomhle pripade
> bych doporucoval neco jako oddeleni jednotlivych slozek a spojit je az "za
> sharpem".
> (stacil by 3x tranzistor nebo tak neco).
>
> Michal
>
> -----Original Message-----
> From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
> [mailto:Lupuljev@seznam.cz]
> Sent: Friday, November 01, 2002 12:14 PM
> To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> Subject: Re: Re: RE: SHARP vs. EGA
>
>
>
> Dne 1. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> <sharpemu@pandora.cz> napsal:
>
> >
> Slo by pripojit sharpa mz-800 i na monochromaticky
> monitor (hercules) ?
> Viz. priloha
> Ales
>
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> Zapoj svoji osobnost.
>
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=36150%26url=http://www.nokiagame.cz
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
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mailto:puta@iol.cz
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> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>
>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

--
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 2. listopadu 2002 8:27
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: RE: SHARP vs. EGA

Mno, viz vyse, asi jsi to nikdy prakticky nedelal. Pepik.

----- Original Message -----
From: "Michal Janošek" <sharpemu@pandora.czM.Janosek@sh.cvut.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, November 01, 2002 12:20 PM
Subject: RE: Re: RE: SHARP vs. EGA

>
> proste R+G+B spojis do signalu (jednoho) a hotovo. Ovsem v tomhle pripade
> bych doporucoval neco jako oddeleni jednotlivych slozek a spojit je az "za
> sharpem".
> (stacil by 3x tranzistor nebo tak neco).
>
> Michal
>
> -----Original Message-----
> From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
> [mailto:Lupuljev@seznam.cz]
> Sent: Friday, November 01, 2002 12:14 PM
> To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> Subject: Re: Re: RE: SHARP vs. EGA
>
>
>
> Dne 1. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> <sharpemu@pandora.cz> napsal:
>
> >
> Slo by pripojit sharpa mz-800 i na monochromaticky
> monitor (hercules) ?
> Viz. priloha
> Ales
>
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> Zapoj svoji osobnost.
>
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=36150%26url=http://www.nokiagame.cz
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>
>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
No virus found in this incoming message.
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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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1

Brázda Pavel

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 2. listopadu 2002 8:26
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: RE: SHARP vs. EGA

Opravdu ???
ja to kdysi pripojoval asi 3 dny
Pepik Puta

----- Original Message -----
From: "Michal Janošek" <sharpemu@pandora.czM.Janosek@sh.cvut.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, November 01, 2002 12:18 PM
Subject: RE: Re: RE: SHARP vs. EGA

>
> Ja nevim co je na tom za problem, proste nejakyho Herculesa
> popadnou, pinout na sharpa je, kdyz to zvladne Hsync a Vsync tak
> by nemel bejt problem. Ovsem, je to v pripade Herculesu navic mono
> naprosta ztrata casu :)
>
> Michal
>
>
> -----Original Message-----
> From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
> [mailto:Lupuljev@seznam.cz]
> Sent: Friday, November 01, 2002 12:14 PM
> To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> Subject: Re: Re: RE: SHARP vs. EGA
>
>
>
> Dne 1. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> <sharpemu@pandora.cz> napsal:
>
> >
> Slo by pripojit sharpa mz-800 i na monochromaticky
> monitor (hercules) ?
> Viz. priloha
> Ales
>
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> Zapoj svoji osobnost.
>
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=36150%26url=http://www.nokiagame.cz
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>
>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
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->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 2. listopadu 2002 8:24
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: RE: SHARP vs. EGA

Ahoj,
ano, slo. Ja mel pripojeneho Sharpa na monochromaticky Hercules - zluta
obrazovka. Pripojeni bylo na  RGB konektor. Bylo jen nutno zkusit, ktery rgb
pin to bere a NAVIC video signal z cinch Sharpa se tam taky musel dotahnout.
Plne to vyhovovalo na CPM?lamac a na vse, co psalo texty. Pascal samozrejme.
Samozrejme, ze tam nechodila grafika, protoze chybelo (16-2) barev. Tohle mi
ale vystacilo nekolik let, alespon jsem se naucil trochu zakladu
programovani :-))
P.S. mam doma jeste to propojovatko, mohu poskytnout. Ahoj

Pepik Puta

----- Original Message -----
From: "sharpemu@pandora.cz" <Lupuljev@seznam.czLupuljev@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, November 01, 2002 12:13 PM
Subject: Re: Re: RE: SHARP vs. EGA

>
> Dne 1. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> <sharpemu@pandora.cz> napsal:
>
> >
> Slo by pripojit sharpa mz-800 i na monochromaticky
> monitor (hercules) ?
> Viz. priloha
> Ales
>
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> Zapoj svoji osobnost.
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=36150%26url=http://www.nokiagame.cz
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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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1

Brázda Pavel

Od: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 1. listopadu 2002 13:40
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: RE: Re: RE: SHARP vs. EGA

45326 to je on.

MJ.

-----Original Message-----
From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
[mailto:Lupuljev@seznam.cz]
Sent: Friday, November 01, 2002 1:32 PM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: Re: RE: Re: RE: SHARP vs. EGA

Dobre. Udelam si nejakou redukci, nejprve na EGA a potom i
mono hercules.
A jeste otazka, je to spravny konektor DIN8 pro RGBi sharpa ?
http://enika.cz/soucastky/mgsp.htm
pod kodem MG/SP8 (DIN 45326)
Ales

Dne 1. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

>
> proste R+G+B spojis do signalu (jednoho) a hotovo. Ovsem v tomhle pripade
> bych doporucoval neco jako oddeleni jednotlivych slozek a spojit je az "za
> sharpem".
> (stacil by 3x tranzistor nebo tak neco).
>
> Michal
>
> -----Original Message-----
> From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
> [mailto:Lupuljev@seznam.cz]
> Sent: Friday, November 01, 2002 12:14 PM
> To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> Subject: Re: Re: RE: SHARP vs. EGA
>
>
>
> Dne 1. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> <sharpemu@pandora.cz> napsal:
>
> >
> Slo by pripojit sharpa mz-800 i na monochromaticky
> monitor (hercules) ?
> Viz. priloha
> Ales
>
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> Zapoj svoji osobnost.
>
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=36150%26url=http://www.nokiagame.cz
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
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> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>
>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>

______________________________________________________________________
Reklama:
Nenechte si ujit novy film Woodyho Allena "Hollywood Ending" - blaznivou
komedii o tom, jak se ve tme strefit do cerneho. V kinech od 3.9.2002.
Sledujte http://www.hce.cz

--
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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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1

Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 1. listopadu 2002 13:32
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RE: Re: RE: SHARP vs. EGA

Dobre. Udelam si nejakou redukci, nejprve na EGA a potom i
mono hercules.
A jeste otazka, je to spravny konektor DIN8 pro RGBi sharpa ? 
http://enika.cz/soucastky/mgsp.htm
pod kodem MG/SP8 (DIN 45326)
Ales

Dne 1. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> 
> proste R+G+B spojis do signalu (jednoho) a hotovo. Ovsem v tomhle pripade
> bych doporucoval neco jako oddeleni jednotlivych slozek a spojit je az "za
> sharpem".
> (stacil by 3x tranzistor nebo tak neco).
> 
> Michal
> 
> -----Original Message-----
> From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
> [mailto:Lupuljev@seznam.cz]
> Sent: Friday, November 01, 2002 12:14 PM
> To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> Subject: Re: Re: RE: SHARP vs. EGA
> 
> 
> 
> Dne 1. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> <sharpemu@pandora.cz> napsal:
> 
> >
> Slo by pripojit sharpa mz-800 i na monochromaticky
> monitor (hercules) ?
> Viz. priloha
> Ales
> 
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> Zapoj svoji osobnost.
> http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=36150%26url=http://www.nokiagame.cz
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
> 
> 
> 
> -- 
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
Nenechte si ujit novy film Woodyho Allena "Hollywood Ending" - blaznivou
komedii o tom, jak se ve tme strefit do cerneho. V kinech od 3.9.2002.
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Sledujte http://www.hce.cz

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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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1

Brázda Pavel

Od: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 1. listopadu 2002 12:20
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Re: RE: SHARP vs. EGA

proste R+G+B spojis do signalu (jednoho) a hotovo. Ovsem v tomhle pripade
bych doporucoval neco jako oddeleni jednotlivych slozek a spojit je az "za
sharpem".
(stacil by 3x tranzistor nebo tak neco).

Michal

-----Original Message-----
From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
[mailto:Lupuljev@seznam.cz]
Sent: Friday, November 01, 2002 12:14 PM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: Re: Re: RE: SHARP vs. EGA

Dne 1. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

>
Slo by pripojit sharpa mz-800 i na monochromaticky
monitor (hercules) ?
Viz. priloha
Ales

______________________________________________________________________
Reklama:
Zapoj svoji osobnost.
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=36150%26url=http://www.nokiagame.cz
--
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 1. listopadu 2002 12:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Re: RE: SHARP vs. EGA

Ja nevim co je na tom za problem, proste nejakyho Herculesa
popadnou, pinout na sharpa je, kdyz to zvladne Hsync a Vsync tak
by nemel bejt problem. Ovsem, je to v pripade Herculesu navic mono
naprosta ztrata casu :)

Michal

-----Original Message-----
From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
[mailto:Lupuljev@seznam.cz]
Sent: Friday, November 01, 2002 12:14 PM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: Re: Re: RE: SHARP vs. EGA

Dne 1. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

>
Slo by pripojit sharpa mz-800 i na monochromaticky
monitor (hercules) ?
Viz. priloha
Ales

______________________________________________________________________
Reklama:
Zapoj svoji osobnost.
http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=36150%26url=http://www.nokiagame.cz
--
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 1. listopadu 2002 12:14
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: RE: SHARP vs. EGA

Přílohy: CGA-HGA-EGA.zip

CGA-HGA-EGA.zip 
(5 kB)

Dne 1. listopad 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> 
Slo by pripojit sharpa mz-800 i na monochromaticky
monitor (hercules) ?
Viz. priloha 
Ales

______________________________________________________________________
Reklama:
Zapoj svoji osobnost. http://ad2.seznam.cz/redir.cgi?instance=36150%
26url=http://www.nokiagame.cz
-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 1. listopadu 2002 8:30
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: SHARP vs. EGA

ono to spíše vypadá, že některé SHARPY jsou už "po úpravě",
proto jsem raději 800 (můj případ) vs. 821 neuváděl, než se někdo
jiný ozve že to na MZ800 má podle té které varianty. Zatím
se tak nestalo :(

Michal.

-----Original Message-----
From: PeC@ (sharpemu@pandora.cz) [mailto:palicka.petr@seznam.cz]
Sent: Friday, November 01, 2002 8:25 AM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: RE: SHARP vs. EGA

> Pokud se ještě někdo ozve, že mu to připadne srozumitelnější
> než jenom popis vývodů
> co tam je, tak by to Zdeněk mohl aktulizovat :)

no, srozumitelny je to na webu dostatecne, jenom mam dojem,
ze tam neni striktne napsano, ze jedna verze je 820 a
druha 821. nebo jsem to spatne pochopil.

dekuji

peca

--
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: PeC@ (sharpemu@pandora.cz) [palicka.petr@seznam.cz]
Odesláno: 1. listopadu 2002 8:25
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: SHARP vs. EGA

> Pokud se ještě někdo ozve, že mu to připadne srozumitelnější 
> než jenom popis vývodů
> co tam je, tak by to Zdeněk mohl aktulizovat :)

no, srozumitelny je to na webu dostatecne, jenom mam dojem,
ze tam neni striktne napsano, ze jedna verze je 820 a
druha 821. nebo jsem to spatne pochopil.

dekuji

peca

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 31. října 2002 21:46
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: VRAM

Zdravím všechny,
tak jsem chvíli sháněl 4416(4464) jak zde bylo kdysi
uvedeno jakožto paměťi k SHARPí VRAM, ale bohužel se
ani GES, ani GM k tomu už nehlásí. Sice mi našli za 100Kč
nějaký ekvivalent, ale ...

Tak jsem trochu zapátral a mohu doporučit dvě věci :

1) staré síťovky nejlépe BNC většinou mají 4464x2
(konkrétně jsem našel TMS4464 od TI)
2) Hercules grafické karty zdají se mít občas to
samé (konkrétně jsem našel KM41C6464P).

No a nekupte je za tu cenu :))

Michal
PS ještě se ozvu, jak to dopadlo, sharpa mám doma ...

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Brázda Pavel

Od: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 31. října 2002 14:28
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: RE: SHARP vs. EGA

no upřímně řečeno, vývod KOSTRA mě dost rozesmál :)))))))))))

Michal

-----Original Message-----
From: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
[mailto:Lupuljev@seznam.cz]
Sent: Thursday, October 31, 2002 2:15 PM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: Re: RE: SHARP vs. EGA

Bezva, posílám ještě schema s menší korekturou.
Možná,že by se to mohlo pripojit k článku EGA na
www.mz-800.aktualne.cz
Aleš

Dne 31. říjen 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

>
> No zdá se že to je OK.
> Pokud se ještě někdo ozve, že mu to připadne srozumitelnější než jenom
popis
> vývodů
> co tam je, tak by to Zdeněk mohl aktulizovat :)
>
> Michal
>
> PS hlavně se někdo ozvěte, jestli vám to také funguje.
>
>   -----Original Message-----
>   From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz)
[mailto:lupuljev@seznam.cz]
>   Sent: Thursday, October 31, 2002 12:19 PM
>   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>   Subject: Re: SHARP vs. EGA
>
>
>
>   Zdravím !
>
>   Rád bych se zeptal, jestli jsem správně znázornil vaše dvojí zapojení
EGA
> monitoru s RGBi Sharpa MZ-800 uveřejněné na
>
>   www.mz-800.aktualne.cz
>
>   S pozdravem
>
>   Ales
>
>
>   --
>   Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
> vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
> Anketa je zde.

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:M.Janosek@sh.cvut.cz
mailto:Lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:Lupuljev@seznam.cz
http://www.mz-800.aktualne.cz
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:lupuljev@seznam.cz
http://www.mz-800.aktualne.cz
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>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>

______________________________________________________________________
Reklama:
Obchodní dům.cz - široký sortiment domácích spotřebičů a elektroniky,
výrazné slevy. Navštivte http://www.obchodni-dum.cz/index.phtml?prov=59
--
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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

http://www.technet.cz/dvdanketa.html
http://www.obchodni-dum.cz/index.phtml?prov=59
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http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2002 9:56
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RGBI+EGA

25.10.2009

Zdravim ! O vykendu jsem si udelal redukci RGBI-EGA presne podle spravnych vyvodu u 
Shapa MZ-811 s normovanym rozlozenim vyvodu EGA PC-IBM. Dnes pujdu testovat monitor 
jestli se rozbehne. Me zapojeni  jsem znazornil v priloze. 

Ales 

  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 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:lupuljev@seznam.cz
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Brázda Pavel 

Od: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 4. listopadu 2002 9:57
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RGBI+EGA
Přílohy: RGBi-EGA.zip

25.10.2009

Zdravim ! O vykendu jsem si udelal redukci RGBI-EGA presne podle spravnych vyvodu u 
Shapa MZ-811 s normovanym rozlozenim vyvodu EGA PC-IBM. Dnes pujdu testovat monitor 
jestli se rozbehne. Me zapojeni  jsem znazornil v priloze. 

Ales 

  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 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:lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:lupuljev@seznam.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 1. listopadu 2002 11:12
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RE: SHARP vs. EGA

25.10.2009

EGA monitor mam shodou okolnosti pripojeny ke Sharpu cca asi tyden, tak se podivam, jak to 
mam propojeny ja a poslu schema.  

(Mam doma v soucasne dobe cca 4 Sharpy, tak je otestuju vsechny :) 

Hezky weekend 

Pavel 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 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:zelezo@seznam.cz
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 31. října 2002 14:15
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RE: SHARP vs. EGA

Přílohy: EGA-RGBi.zip

EGA-RGBi.zip (3 kB)

Bezva, posílám ještě schema s menší korekturou.
Možná,že by se to mohlo pripojit k článku EGA na 
www.mz-800.aktualne.cz
Aleš

Dne 31. říjen 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> 
> No zdá se že to je OK.
> Pokud se ještě někdo ozve, že mu to připadne srozumitelnější než jenom popis
> vývodů
> co tam je, tak by to Zdeněk mohl aktulizovat :)
> 
> Michal
> 
> PS hlavně se někdo ozvěte, jestli vám to také funguje.
> 
>   -----Original Message-----
>   From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [mailto:lupuljev@seznam.cz]
>   Sent: Thursday, October 31, 2002 12:19 PM
>   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>   Subject: Re: SHARP vs. EGA
> 
> 
> 
>   Zdravím !
> 
>   Rád bych se zeptal, jestli jsem správně znázornil vaše dvojí zapojení EGA
> monitoru s RGBi Sharpa MZ-800 uveřejněné na
> 
>   www.mz-800.aktualne.cz
> 
>   S pozdravem
> 
>   Ales
> 
> 
>   --
>   Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
> vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
> Anketa je zde.
> 
> 
> -- 
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
Obchodní dům.cz - široký sortiment domácích spotřebičů a elektroniky, výrazné slevy. 

mailto:Lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:Lupuljev@seznam.cz
http://www.mz-800.aktualne.cz
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:lupuljev@seznam.cz
http://www.mz-800.aktualne.cz
http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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Navštivte http://www.obchodni-dum.cz/index.phtml?prov=59
-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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

  

http://www.obchodni-dum.cz/index.phtml?prov=59
http://www.technet.cz/dvdanketa.html
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 31. října 2002 12:19
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: SHARP vs. EGA
Přílohy: EGA-RGBi.zip

25.10.2009

Zdravím ! 

Rád bych se zeptal, jestli jsem správně znázornil vaše dvojí zapojení EGA monitoru s RGBi 
Sharpa MZ-800 uveřejněné na  

www.mz-800.aktualne.cz 

S pozdravem 

Ales 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 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:lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:lupuljev@seznam.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [M.Janosek@sh.cvut.cz]
Odesláno: 31. října 2002 13:39
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: SHARP vs. EGA

25.10.2009

No zdá se že to je OK.  
Pokud se ještě někdo ozve, že mu to připadne srozumitelnější než jenom popis vývodů 
co tam je, tak by to Zdeněk mohl aktulizovat :) 
  
Michal 
  
PS hlavně se někdo ozvěte, jestli vám to také funguje. 
  

-----Original Message----- 
From: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [mailto:lupuljev@seznam.cz] 
Sent: Thursday, October 31, 2002 12:19 PM 
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
Subject: Re: SHARP vs. EGA 
 
Zdravím ! 

Rád bych se zeptal, jestli jsem správně znázornil vaše dvojí zapojení EGA monitoru s 
RGBi Sharpa MZ-800 uveřejněné na  

www.mz-800.aktualne.cz 

S pozdravem 

Ales 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 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:M.Janosek@sh.cvut.cz
mailto:lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Brázda Pavel

Od: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [fifik@reality-janosek.cz]
Odesláno: 29. října 2002 10:55
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: SHARP vs. EGA

Aha. Tudiz mi zbyva jenom vymyslet pinout na FRB konektoru co leze ven :(
Jen netusim podle ceho ten radic vyrobili, matrice vypada "tovarne"
vyrobena, je to dokonce i pokoveny. Holt lodenice CSPL zapracovaly ..
Aspon na experimenty dobre, CP/M prijde casem.

Michal.

>
> Perfektni, diky - html samozrejmne take uvitam - jen ho upravim tak,
> abych jej sladil s designem (jestli se to tak da nazvat) mych stranek.
> Pokud to půjde, umistim jej na stranky okamzite...
>
> Zdenek
>
> P.S.: Radic s CM609 nepredelas - je to radic kompatabilni s I8272 ktery
> ovsem neni kompatibilni s originalem, potrebuje specialni EPROM a
> nepracuje se standardnim softwarem (jako je CP/M LEC+, DISK BASIC apod.)
>
>
>>
>> Zdravím,
>> také mě to napadlo, takže ti dodám html + obrázky.
>>
>> Za to schéma řadiče obrovský dík, mám tu CM609 v nějakém
>> šíleném řadiči, ale bez schématu se nedopracuju pinoutu /
>> předělání.
>>
>> Michal
>>
>> >
>> > Gratuluji k připojení EGY k MZ - vím z vlastní zkušenosti, že ne
>> každý monitor tohoto standardu se k SHARPu podařilo připojit. Jinak
>> malý návrh - nestálo by "autorovi" nápadu zpracovat toto jakožto
>> článek, který bych umístil na stránky http://mz-aktualne.cz ?
>> > Postačí mi jej zaslat třeba i v notepadu + příslušné obrázky nejlépe
>> ve formátech GIF a JPG - o konečné úpravy se už postarám.
>> > Jinak na stránky jsem přidal dnes nové články o stavbě a úpravě
>> řadiče FDD + rozšířil opět návod k emulátoru.
>> >
>> > Zdenek
>> >
>> > ----- Original Message -----
>> > From: "Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)"
>> <fifik@reality-janosek.cz> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a
>> emulátory" <sharpemu@pandora.cz> Sent: Tuesday, October 29, 2002
>> 10:16 AM
>> > Subject: Re: SHARP vs. EGA
>> >
>> >
>> >>
>> >> MONITOR = EGA standardni, konektor Canon 9 pin samice; Sharp -
>> konektor DIN8 samec(meli by vam prodat v kazdem krame). Pripojeni
>> viz muj dalsi prispevek. Zapojeni plati pro MZ800, pro MZ821 jak
>> bylo spravne podotceno, plati NC-"B", B-"I" .
>> >>
>> >>
>> >> M. Janosek
>> >>
>> >> >

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:fifik@reality-janosek.cz
http://mz-aktualne.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<fifik@reality-janosek.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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>> >> > Priteli zdravim,
>> >> > resim problem, jak zbavit slepoty meho Sharpa. Nevlastnim jiz
>> >> televizor typu Merkur nebo Junost, Pokousel jsem se lege artis
>> napojit ho na monitor VGA, ale vysledek se dal predem predpokladat
>> /zradily obe frekvence/ a tak jsem odkazany pouze na nejruznejsi
>> televizory, jejichz rozliseni je v pripade CPM Lamac na ho....
>> Velmi snazne prosim, zaslete mi veskere mozne informace ohhledne
>> >> potrebneho monitoru a technologie pripojeni, tak, jak pisete, aby
>> to nebolelo. P.S. kdo ma zkusenosti s obnovou per do originalniha
>> Sharp plotteru ?!?!?!   :-((
>> >> >
>> >> > Diky a s pozdravem
>> >> >                                                             MUDr.
>> >> Josef
>> >> > Puta
>> >> >
>> >> >
>> >> >
>> >> >
>> >> > ----- Original Message -----
>> >> >   From: Michal Janošek
>> >> >   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>> >> >   Sent: Sunday, October 27, 2002 6:03 PM
>> >> >   Subject: SHARP vs. EGA
>> >> >
>> >> >
>> >> >
>> >> >   Zdravím,
>> >> >
>> >> >   nevím jestli nepůjde o nošení dříví do lesa, ale včera se mi
>> >> podařilo
>> >> > připojit SHARPa k EGA monitoru a ani to nebolelo. A vypadá to
>> >> výborně. Jen jsem se musel metodou pokus omyl dopracovat k zapojení
>> RGBi výstupu SHARPa, kdysi udávané rozložení v AMARu nesedělo
>> (zřejmě rozdíl MZ-800  vs 821 tam popsaný?), ani rozložení pro
>> Spectrum 128. Nakonec se ale dílo podařilo, viz obrázek :)
>> >> >
>> >> >   Michal
>> >> >
>> >> >
>> >> >
>> >> >   PS případně se hoodně omlouvám za offtopic ..
>> >> >
>> >> >   --
>> >> >   Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám
>> tak
>> >> > vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé
>> >> ceny. Anketa je zde.
>> >> >
>> >> > --
>> >> > Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam
>> >> vytvorit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
>> >> > http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>> >>
>> >>
>> >>
>> >>
>> >> --
>> >> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam
>> vytvorit
>> > novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
>> >> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>> >>
>> >
>> >
>> > ---
>> > Odchozí zpráva neobsahuje viry.
>> > Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
>> Verze: 6.0.408 / Virová báze: 230 - datum vydání: 24.10.2002
>> >

http://www.technet.cz/dvdanketa.html
http://www.technet.cz/dvdanketa.html
http://www.grisoft.cz)
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>> >
>> > --
>> > Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam
>> vytvorit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
>> > http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>>
>>
>>
>>
>> --
>> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam
>> vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
>> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>>
>
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.408 / Virová báze: 230 - datum vydání: 24.10.2002
>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 29. října 2002 10:47
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: SHARP vs. EGA

Perfektni, diky - html samozrejmne take uvitam - jen ho upravim tak, abych
jej sladil s designem (jestli se to tak da nazvat) mych stranek. Pokud to
půjde, umistim jej na stranky okamzite...

Zdenek

P.S.: Radic s CM609 nepredelas - je to radic kompatabilni s I8272 ktery
ovsem neni kompatibilni s originalem, potrebuje specialni EPROM a nepracuje
se standardnim softwarem (jako je CP/M LEC+, DISK BASIC apod.)

>
> Zdravím,
> také mě to napadlo, takže ti dodám html + obrázky.
>
> Za to schéma řadiče obrovský dík, mám tu CM609 v nějakém
> šíleném řadiči, ale bez schématu se nedopracuju pinoutu /
> předělání.
>
> Michal
>
> >
> > Gratuluji k připojení EGY k MZ - vím z vlastní zkušenosti, že ne každý
> > monitor tohoto standardu se k SHARPu podařilo připojit. Jinak malý návrh
> > - nestálo by "autorovi" nápadu zpracovat toto jakožto článek, který bych
> > umístil na stránky http://mz-aktualne.cz ?
> > Postačí mi jej zaslat třeba i v notepadu + příslušné obrázky nejlépe ve
> > formátech GIF a JPG - o konečné úpravy se už postarám.
> > Jinak na stránky jsem přidal dnes nové články o stavbě a úpravě řadiče
> > FDD + rozšířil opět návod k emulátoru.
> >
> > Zdenek
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: "Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)" <fifik@reality-janosek.cz>
> > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> > Sent: Tuesday, October 29, 2002 10:16 AM
> > Subject: Re: SHARP vs. EGA
> >
> >
> >>
> >> MONITOR = EGA standardni, konektor Canon 9 pin samice; Sharp -
> >> konektor DIN8 samec(meli by vam prodat v kazdem krame). Pripojeni viz
> >> muj dalsi prispevek. Zapojeni plati pro MZ800, pro MZ821 jak bylo
> >> spravne podotceno, plati NC-"B", B-"I" .
> >>
> >>
> >> M. Janosek
> >>
> >> >
> >> > Priteli zdravim,
> >> > resim problem, jak zbavit slepoty meho Sharpa. Nevlastnim jiz
> >> televizor typu Merkur nebo Junost, Pokousel jsem se lege artis
> >> napojit ho na monitor VGA, ale vysledek se dal predem predpokladat
> >> /zradily obe frekvence/ a tak jsem odkazany pouze na nejruznejsi
> >> televizory, jejichz rozliseni je v pripade CPM Lamac na ho.... Velmi
> >> snazne prosim, zaslete mi veskere mozne informace ohhledne
> >> potrebneho monitoru a technologie pripojeni, tak, jak pisete, aby to
> >> nebolelo. P.S. kdo ma zkusenosti s obnovou per do originalniha Sharp
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> >> plotteru ?!?!?!   :-((
> >> >
> >> > Diky a s pozdravem
> >> >                                                             MUDr.
> >> Josef
> >> > Puta
> >> >
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > ----- Original Message -----
> >> >   From: Michal Janošek
> >> >   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> >> >   Sent: Sunday, October 27, 2002 6:03 PM
> >> >   Subject: SHARP vs. EGA
> >> >
> >> >
> >> >
> >> >   Zdravím,
> >> >
> >> >   nevím jestli nepůjde o nošení dříví do lesa, ale včera se mi
> >> podařilo
> >> > připojit SHARPa k EGA monitoru a ani to nebolelo. A vypadá to
> >> výborně. Jen jsem se musel metodou pokus omyl dopracovat k zapojení
> >> RGBi výstupu SHARPa, kdysi udávané rozložení v AMARu nesedělo
> >> (zřejmě rozdíl MZ-800  vs 821 tam popsaný?), ani rozložení pro
> >> Spectrum 128. Nakonec se ale dílo podařilo, viz obrázek :)
> >> >
> >> >   Michal
> >> >
> >> >
> >> >
> >> >   PS případně se hoodně omlouvám za offtopic ..
> >> >
> >> >   --
> >> >   Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
> >> > vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé
> >> ceny. Anketa je zde.
> >> >
> >> > --
> >> > Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam
> >> vytvorit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
> >> > http://www.technet.cz/dvdanketa.html
> >>
> >>
> >>
> >>
> >> --
> >> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam
> >> vytvorit
> > novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> >> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
> >>
> >
> >
> > ---
> > Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> > Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> > Verze: 6.0.408 / Virová báze: 230 - datum vydání: 24.10.2002
> >
> >
> > --
> > Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> > novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
> > http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>
>
>
>
> --
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> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.408 / Virová báze: 230 - datum vydání: 24.10.2002

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [fifik@reality-janosek.cz]
Odesláno: 29. října 2002 10:43
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: ADD radic

Jeste k tomu radici = myslis ze bude fungovat i s WD2792 (ekviv. prave
CM609) nebo je nevyhnutelne nutny 2797. Myslim ze mezi nimi byl nejaky ten
rozdil ..

Michal

> Gratuluji k připojení EGY k MZ - vím z vlastní zkušenosti, že ne každý
> monitor tohoto standardu se k SHARPu podařilo připojit. Jinak malý návrh
> - nestálo by "autorovi" nápadu zpracovat toto jakožto článek, který bych
> umístil na stránky http://mz-aktualne.cz ?
> Postačí mi jej zaslat třeba i v notepadu + příslušné obrázky nejlépe ve
> formátech GIF a JPG - o konečné úpravy se už postarám.
> Jinak na stránky jsem přidal dnes nové články o stavbě a úpravě řadiče
> FDD + rozšířil opět návod k emulátoru.
>
> Zdenek
>
> ----- Original Message -----
> From: "Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)" <fifik@reality-janosek.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Tuesday, October 29, 2002 10:16 AM
> Subject: Re: SHARP vs. EGA
>
>
>>
>> MONITOR = EGA standardni, konektor Canon 9 pin samice; Sharp -
>> konektor DIN8 samec(meli by vam prodat v kazdem krame). Pripojeni viz
>> muj dalsi prispevek. Zapojeni plati pro MZ800, pro MZ821 jak bylo
>> spravne podotceno, plati NC-"B", B-"I" .
>>
>>
>> M. Janosek
>>
>> >
>> > Priteli zdravim,
>> > resim problem, jak zbavit slepoty meho Sharpa. Nevlastnim jiz
>> televizor typu Merkur nebo Junost, Pokousel jsem se lege artis
>> napojit ho na monitor VGA, ale vysledek se dal predem predpokladat
>> /zradily obe frekvence/ a tak jsem odkazany pouze na nejruznejsi
>> televizory, jejichz rozliseni je v pripade CPM Lamac na ho.... Velmi
>> snazne prosim, zaslete mi veskere mozne informace ohhledne
>> potrebneho monitoru a technologie pripojeni, tak, jak pisete, aby to
>> nebolelo. P.S. kdo ma zkusenosti s obnovou per do originalniha Sharp
>> plotteru ?!?!?!   :-((
>> >
>> > Diky a s pozdravem
>> >                                                             MUDr.
>> Josef
>> > Puta
>> >
>> >
>> >
>> >
>> > ----- Original Message -----
>> >   From: Michal Janošek
>> >   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>> >   Sent: Sunday, October 27, 2002 6:03 PM
>> >   Subject: SHARP vs. EGA
>> >
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>> >
>> >
>> >   Zdravím,
>> >
>> >   nevím jestli nepůjde o nošení dříví do lesa, ale včera se mi
>> podařilo
>> > připojit SHARPa k EGA monitoru a ani to nebolelo. A vypadá to
>> výborně. Jen jsem se musel metodou pokus omyl dopracovat k zapojení
>> RGBi výstupu SHARPa, kdysi udávané rozložení v AMARu nesedělo
>> (zřejmě rozdíl MZ-800  vs 821 tam popsaný?), ani rozložení pro
>> Spectrum 128. Nakonec se ale dílo podařilo, viz obrázek :)
>> >
>> >   Michal
>> >
>> >
>> >
>> >   PS případně se hoodně omlouvám za offtopic ..
>> >
>> >   --
>> >   Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
>> > vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé
>> ceny. Anketa je zde.
>> >
>> > --
>> > Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam
>> vytvorit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
>> > http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>>
>>
>>
>>
>> --
>> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam
>> vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
>> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>>
>
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.408 / Virová báze: 230 - datum vydání: 24.10.2002
>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 29. října 2002 10:42
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: SHARP vs. EGA

Omlouvam se za ten chybny link, samozrejmne melo byt spravne
http://mz-800.aktualne.cz Pokud by mel i nekdo jiny z vasich rad neco
zajimaveho at zkusi take pripravit take kratky clanek - obohati tak nove
vznikle stranky a treba i pomuze cele rade dalsich Sharpistu...

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.408 / Virová báze: 230 - datum vydání: 24.10.2002

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [fifik@reality-janosek.cz]
Odesláno: 29. října 2002 10:36
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: SHARP vs. EGA

Zdravím,
také mě to napadlo, takže ti dodám html + obrázky.

Za to schéma řadiče obrovský dík, mám tu CM609 v nějakém
šíleném řadiči, ale bez schématu se nedopracuju pinoutu /
předělání.

Michal

>
> Gratuluji k připojení EGY k MZ - vím z vlastní zkušenosti, že ne každý
> monitor tohoto standardu se k SHARPu podařilo připojit. Jinak malý návrh
> - nestálo by "autorovi" nápadu zpracovat toto jakožto článek, který bych
> umístil na stránky http://mz-aktualne.cz ?
> Postačí mi jej zaslat třeba i v notepadu + příslušné obrázky nejlépe ve
> formátech GIF a JPG - o konečné úpravy se už postarám.
> Jinak na stránky jsem přidal dnes nové články o stavbě a úpravě řadiče
> FDD + rozšířil opět návod k emulátoru.
>
> Zdenek
>
> ----- Original Message -----
> From: "Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)" <fifik@reality-janosek.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Tuesday, October 29, 2002 10:16 AM
> Subject: Re: SHARP vs. EGA
>
>
>>
>> MONITOR = EGA standardni, konektor Canon 9 pin samice; Sharp -
>> konektor DIN8 samec(meli by vam prodat v kazdem krame). Pripojeni viz
>> muj dalsi prispevek. Zapojeni plati pro MZ800, pro MZ821 jak bylo
>> spravne podotceno, plati NC-"B", B-"I" .
>>
>>
>> M. Janosek
>>
>> >
>> > Priteli zdravim,
>> > resim problem, jak zbavit slepoty meho Sharpa. Nevlastnim jiz
>> televizor typu Merkur nebo Junost, Pokousel jsem se lege artis
>> napojit ho na monitor VGA, ale vysledek se dal predem predpokladat
>> /zradily obe frekvence/ a tak jsem odkazany pouze na nejruznejsi
>> televizory, jejichz rozliseni je v pripade CPM Lamac na ho.... Velmi
>> snazne prosim, zaslete mi veskere mozne informace ohhledne
>> potrebneho monitoru a technologie pripojeni, tak, jak pisete, aby to
>> nebolelo. P.S. kdo ma zkusenosti s obnovou per do originalniha Sharp
>> plotteru ?!?!?!   :-((
>> >
>> > Diky a s pozdravem
>> >                                                             MUDr.
>> Josef
>> > Puta
>> >
>> >
>> >
>> >
>> > ----- Original Message -----
>> >   From: Michal Janošek
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>> >   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>> >   Sent: Sunday, October 27, 2002 6:03 PM
>> >   Subject: SHARP vs. EGA
>> >
>> >
>> >
>> >   Zdravím,
>> >
>> >   nevím jestli nepůjde o nošení dříví do lesa, ale včera se mi
>> podařilo
>> > připojit SHARPa k EGA monitoru a ani to nebolelo. A vypadá to
>> výborně. Jen jsem se musel metodou pokus omyl dopracovat k zapojení
>> RGBi výstupu SHARPa, kdysi udávané rozložení v AMARu nesedělo
>> (zřejmě rozdíl MZ-800  vs 821 tam popsaný?), ani rozložení pro
>> Spectrum 128. Nakonec se ale dílo podařilo, viz obrázek :)
>> >
>> >   Michal
>> >
>> >
>> >
>> >   PS případně se hoodně omlouvám za offtopic ..
>> >
>> >   --
>> >   Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
>> > vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé
>> ceny. Anketa je zde.
>> >
>> > --
>> > Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam
>> vytvorit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
>> > http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>>
>>
>>
>>
>> --
>> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam
>> vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
>> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>>
>
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.408 / Virová báze: 230 - datum vydání: 24.10.2002
>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 29. října 2002 10:31
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: SHARP vs. EGA

Gratuluji k připojení EGY k MZ - vím z vlastní zkušenosti, že ne každý
monitor tohoto standardu se k SHARPu podařilo připojit. Jinak malý návrh -
nestálo by "autorovi" nápadu zpracovat toto jakožto článek, který bych
umístil na stránky http://mz-aktualne.cz ?
Postačí mi jej zaslat třeba i v notepadu + příslušné obrázky nejlépe ve
formátech GIF a JPG - o konečné úpravy se už postarám.
Jinak na stránky jsem přidal dnes nové články o stavbě a úpravě řadiče FDD +
rozšířil opět návod k emulátoru.

Zdenek

----- Original Message -----
From: "Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)" <fifik@reality-janosek.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, October 29, 2002 10:16 AM
Subject: Re: SHARP vs. EGA

>
> MONITOR = EGA standardni, konektor Canon 9 pin samice; Sharp - konektor
> DIN8 samec(meli by vam prodat v kazdem krame). Pripojeni viz muj dalsi
> prispevek. Zapojeni plati pro MZ800, pro MZ821 jak bylo spravne podotceno,
> plati NC-"B", B-"I" .
>
>
> M. Janosek
>
> >
> > Priteli zdravim,
> > resim problem, jak zbavit slepoty meho Sharpa. Nevlastnim jiz televizor
> > typu Merkur nebo Junost, Pokousel jsem se lege artis napojit ho na
> > monitor VGA, ale vysledek se dal predem predpokladat /zradily obe
> > frekvence/ a tak jsem odkazany pouze na nejruznejsi televizory, jejichz
> > rozliseni je v pripade CPM Lamac na ho.... Velmi snazne prosim, zaslete
> > mi veskere mozne informace ohhledne potrebneho monitoru a technologie
> > pripojeni, tak, jak pisete, aby to nebolelo. P.S. kdo ma zkusenosti s
> > obnovou per do originalniha Sharp plotteru ?!?!?!   :-((
> >
> > Diky a s pozdravem
> >                                                             MUDr. Josef
> > Puta
> >
> >
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> >   From: Michal Janošek
> >   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> >   Sent: Sunday, October 27, 2002 6:03 PM
> >   Subject: SHARP vs. EGA
> >
> >
> >
> >   Zdravím,
> >
> >   nevím jestli nepůjde o nošení dříví do lesa, ale včera se mi podařilo
> > připojit SHARPa k EGA monitoru a ani to nebolelo. A vypadá to výborně.
> > Jen jsem se musel metodou pokus omyl dopracovat k zapojení RGBi
> > výstupu SHARPa, kdysi udávané rozložení v AMARu nesedělo (zřejmě

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://mz-aktualne.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<fifik@reality-janosek.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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> > rozdíl MZ-800  vs 821 tam popsaný?), ani rozložení pro Spectrum 128.
> > Nakonec se ale dílo podařilo, viz obrázek :)
> >
> >   Michal
> >
> >
> >
> >   PS případně se hoodně omlouvám za offtopic ..
> >
> >   --
> >   Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
> > vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
> > Anketa je zde.
> >
> > --
> > Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> > novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
> > http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>
>
>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.408 / Virová báze: 230 - datum vydání: 24.10.2002

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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

http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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Brázda Pavel

Od: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [fifik@reality-janosek.cz]
Odesláno: 29. října 2002 10:23
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: SHARP vs. EGA

Mas pravdu, s tim NC vs B je to tak, zapojeni v Amaterskem Radiu je pro
SHARP 821. A je tam "B" misto NC na mem schematu, misto B na mem schematu
je tam "I".

Me to na MZ 800 nefungovalo tak jsem to musel predelat.

Je ovsem mozne, ze to uz nekdo upravil, aby mohl pouzit 7pin DIN konektor.
Kazdopadne oboje zapojeni bude fungovat, spatna varianta bude signalizovana
"bilym pismem dozluta" (chybi modra slozka).

Michal

> Michal,
>
> Vďaka za info.
>
> s Tým NC to nie je jednoznačné - ak sa dobre pamätám, ja sám som mal na
> MZ821 na stredovom kolíku živý signál (nepamätám sa, či to bolo B) -
> viem, že som ho musel prepájať na krajný kolík, aby som mohol použiť
> klasický 7-kolíkový DIN.
>
> Maj sa dobre.
>
> Marek.
>
>   ----- Original Message -----
>   From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)
>   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>   Sent: 28. október 2002 13:57
>   Subject: Re: SHARP vs. EGA
>
>
>
>   Zdravím,
>   schémátko zapojení vývodů ze SHARPa viz obrázek,
>   Propojení s EGA je simple, spojí se navzájem Ri+Gi+Bi v jednu velkou
> I. Samo by bylo lepší to oddělit,  ale v jednoduchosti je síla.
>   Možná vám to bude fungovat jinak, základem je ovšem připojit správně
> Hsync a Vsync,  s ostatním lze experimentovat pomocí "PAL 0,X" a
> postupně připojovat R,G,B až vyleze potřebné. Původní zapojení v AMARu
> mělo místo NC "B", místo B "I".
>
>   Good Luck,
>
>   Michal.
>
>
>   EGA Canon 9pin:
>   1-GND
>   2-Ri
>   3-R
>   4-G
>   5-B
>   6-Gi
>   7-Bi
>   8-Vsync
>   9-Hsync
>
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>
>
>
>     ----- Original Message -----
>     From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)
>     To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>     Sent: Monday, October 28, 2002 12:23 PM
>     Subject: Re: SHARP vs. EGA
>
>
>
>     Super, gratulujem! Môžeš poslať schému zapojenia vývodov? U nás som
> videl v bazáre EGA monitory za cca 200 korún, možno by to stálo za
> to.
>
>     Marek.
>
>   --
>   Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
> vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
> Anketa je zde.
>
>
>   ---
>   Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
>   Outgoing mail does not contain viruses.
>   Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002
>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel 

Od: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 31. října 2002 12:17
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: SHARP vs. EGA
Přílohy: EGA-RGBi.zip

25.10.2009

Zdravím ! 

Rád bych se zeptal, jestli jsem správně znázornil vaše dvojí zapojení EGA monitoru s RGBi 
Sharpa MZ-800 uveřejněné na  

www.mz-800.aktualne.cz 

S pozdravem 

Ales 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 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:lupuljev@seznam.cz
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Brázda Pavel 

Od: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 29. října 2002 14:26
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Radic FDD

25.10.2009

Zdravim vsechny priznivce  MZ-800.  

Mel by nekdo na prodej radic floppy disku pro sharp MZ-800 ? 

Ales 

  

  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 29. října 2002 14:23
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Radic FDD

25.10.2009

Zdravim vsechny priznivce  MZ-800.  

Mel by nekdo na prodej radic floppy disku pro sharp MZ-800 ? 

Ales 

  

  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 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:lupuljev@seznam.cz
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http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 29. října 2002 8:41
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: SHARP vs. EGA

25.10.2009

Priteli zdravim, 
resim problem, jak zbavit slepoty meho Sharpa. Nevlastnim jiz televizor typu Merkur nebo Junost, 
Pokousel jsem se lege artis napojit ho na monitor VGA, ale vysledek se dal predem predpokladat /zradily 
obe frekvence/ a tak jsem odkazany pouze na nejruznejsi televizory, jejichz rozliseni je v pripade CPM 
Lamac na ho.... 
Velmi snazne prosim, zaslete mi veskere mozne informace ohhledne potrebneho monitoru a technologie 
pripojeni, tak, jak pisete, aby to nebolelo. 
P.S. kdo ma zkusenosti s obnovou per do originalniha Sharp plotteru ?!?!?!   :-(( 
  
Diky a s pozdravem 
                                                            MUDr. Josef Puta 
  
  
  
  
----- Original Message -----  

From: Michal Janošek  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Sunday, October 27, 2002 6:03 PM 
Subject: SHARP vs. EGA 
 
Zdravím, 

nevím jestli nepůjde o nošení dříví do lesa, ale včera se mi podařilo připojit SHARPa k EGA 
monitoru a ani to nebolelo. A vypadá to výborně. Jen jsem se musel metodou pokus omyl 
dopracovat k zapojení RGBi výstupu SHARPa, kdysi udávané rozložení v AMARu nesedělo 
(zřejmě rozdíl MZ-800  vs 821 tam popsaný?), ani rozložení pro Spectrum 128. Nakonec se ale 
dílo podařilo, viz obrázek :) 

Michal 

  

PS případně se hoodně omlouvám za offtopic .. 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 28. října 2002 14:09
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: SHARP vs. EGA

25.10.2009

Michal, 
  
Vďaka za info. 
  
s Tým NC to nie je jednoznačné - ak sa dobre pamätám, ja sám som mal na MZ821 na stredovom kolíku živý signál 
(nepamätám sa, či to bolo B) - viem, že som ho musel prepájať na krajný kolík, aby som mohol použiť klasický 7-
kolíkový DIN. 
  
Maj sa dobre. 
  
Marek. 
  

----- Original Message -----  
From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 28. október 2002 13:57 
Subject: Re: SHARP vs. EGA 
 
Zdravím, 
schémátko zapojení vývodů ze SHARPa viz obrázek, 
Propojení s EGA je simple, spojí se navzájem Ri+Gi+Bi v jednu velkou I. Samo by bylo lepší to oddělit,  
ale v jednoduchosti je síla. 
Možná vám to bude fungovat jinak, základem je ovšem připojit správně Hsync a Vsync,  
s ostatním lze experimentovat pomocí "PAL 0,X" a postupně připojovat R,G,B až vyleze potřebné. 
Původní zapojení v AMARu mělo místo NC "B", místo B "I". 
  
Good Luck, 
  
Michal. 

 
  
EGA Canon 9pin: 
1-GND 
2-Ri 
3-R 
4-G 
5-B 
6-Gi 
7-Bi 
8-Vsync 
9-Hsync 
  
  
  
  

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, October 28, 2002 12:23 PM 
Subject: Re: SHARP vs. EGA 
 

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)


Super, gratulujem! Môžeš poslať schému zapojenia vývodov? U nás som videl v bazáre EGA monitory za 
cca 200 korún, možno by to stálo za to. 
  
Marek. 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku na 
Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku na 
Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [fifik@reality-janosek.cz]
Odesláno: 28. října 2002 13:58
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: SHARP vs. EGA

25.10.2009

Zdravím, 
schémátko zapojení vývodů ze SHARPa viz obrázek, 
Propojení s EGA je simple, spojí se navzájem Ri+Gi+Bi v jednu velkou I. Samo by bylo lepší to oddělit,  
ale v jednoduchosti je síla. 
Možná vám to bude fungovat jinak, základem je ovšem připojit správně Hsync a Vsync,  
s ostatním lze experimentovat pomocí "PAL 0,X" a postupně připojovat R,G,B až vyleze potřebné. 
Původní zapojení v AMARu mělo místo NC "B", místo B "I". 
  
Good Luck, 
  
Michal. 

 
  
EGA Canon 9pin: 
1-GND 
2-Ri 
3-R 
4-G 
5-B 
6-Gi 
7-Bi 
8-Vsync 
9-Hsync 
  
  
  
  

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, October 28, 2002 12:23 PM 
Subject: Re: SHARP vs. EGA 
 
Super, gratulujem! Môžeš poslať schému zapojenia vývodov? U nás som videl v bazáre EGA monitory 
za cca 200 korún, možno by to stálo za to. 
  
Marek. 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 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: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [fifik@reality-janosek.cz]
Odesláno: 29. října 2002 10:17
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: SHARP vs. EGA

MONITOR = EGA standardni, konektor Canon 9 pin samice; Sharp - konektor
DIN8 samec(meli by vam prodat v kazdem krame). Pripojeni viz muj dalsi
prispevek. Zapojeni plati pro MZ800, pro MZ821 jak bylo spravne podotceno,
plati NC-"B", B-"I" .

M. Janosek

>
> Priteli zdravim,
> resim problem, jak zbavit slepoty meho Sharpa. Nevlastnim jiz televizor
> typu Merkur nebo Junost, Pokousel jsem se lege artis napojit ho na
> monitor VGA, ale vysledek se dal predem predpokladat /zradily obe
> frekvence/ a tak jsem odkazany pouze na nejruznejsi televizory, jejichz
> rozliseni je v pripade CPM Lamac na ho.... Velmi snazne prosim, zaslete
> mi veskere mozne informace ohhledne potrebneho monitoru a technologie
> pripojeni, tak, jak pisete, aby to nebolelo. P.S. kdo ma zkusenosti s
> obnovou per do originalniha Sharp plotteru ?!?!?!   :-((
>
> Diky a s pozdravem
>                                                             MUDr. Josef
> Puta
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
>   From: Michal Janošek
>   To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
>   Sent: Sunday, October 27, 2002 6:03 PM
>   Subject: SHARP vs. EGA
>
>
>
>   Zdravím,
>
>   nevím jestli nepůjde o nošení dříví do lesa, ale včera se mi podařilo
> připojit SHARPa k EGA monitoru a ani to nebolelo. A vypadá to výborně.
> Jen jsem se musel metodou pokus omyl dopracovat k zapojení RGBi
> výstupu SHARPa, kdysi udávané rozložení v AMARu nesedělo (zřejmě
> rozdíl MZ-800  vs 821 tam popsaný?), ani rozložení pro Spectrum 128.
> Nakonec se ale dílo podařilo, viz obrázek :)
>
>   Michal
>
>
>
>   PS případně se hoodně omlouvám za offtopic ..
>
>   --
>   Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak
> vytvořit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny.
> Anketa je zde.
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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

http://www.technet.cz/dvdanketa.html
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 28. října 2002 12:23
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: SHARP vs. EGA

25.10.2009

Super, gratulujem! Môžeš poslať schému zapojenia vývodov? U nás som videl v bazáre EGA monitory za 
cca 200 korún, možno by to stálo za to. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Sunday, October 27, 2002 6:03 PM 
Subject: SHARP vs. EGA 
 
Zdravím, 

nevím jestli nepůjde o nošení dříví do lesa, ale včera se mi podařilo připojit SHARPa k EGA 
monitoru a ani to nebolelo. A vypadá to výborně. Jen jsem se musel metodou pokus omyl 
dopracovat k zapojení RGBi výstupu SHARPa, kdysi udávané rozložení v AMARu nesedělo 
(zřejmě rozdíl MZ-800  vs 821 tam popsaný?), ani rozložení pro Spectrum 128. Nakonec se ale 
dílo podařilo, viz obrázek :) 

Michal 

  

PS případně se hoodně omlouvám za offtopic .. 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 24. října 2002 16:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Změna stránek

To natahovanie NIPOSu je zatial iba provizorne - spustenim suboru
BIOSLOAD.COM z diskety (resp. ramdisku), casom sa to samozrejme doriesi, aby
to fungovalo trebars i z CMT.

Marek.

----- Original Message -----
From: "Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)" <fifik@reality-janosek.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 24. október 2002 17:05
Subject: Re: Změna stránek

jinymi slovy neni ho u ide verze disku k MZ potreba stavet.
ok, uz mlcim ;o)

Technicka: NIPOS se pak natahuje jak? Z ROMdisku (if any), nebo
nejdrive CPM z kazety napriklad a pak nahrat z FDD NIPOS?
(sory za nablble otazky ..)

M.

> MFM a IDE neni tak uplne jedno - IDE ma integrovany radic priamo v
> elektronike disku, kdezto MFM nema.
>
> Marek.
>
> ----- Original Message -----
> From: "Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)" <fifik@reality-janosek.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: 24. október 2002 16:51
> Subject: Re: Změna stránek
>
>
>
> Diky. Uz jsem koukal na compatibility list, WD Caviar co mam na
> to pripraveny bude asi k nicemu :(
>
> Skoda jen ze nikdo nic nevymyslel k MFM, vzdyt je to vlastne 8bit vs.
> 8bit
>
> Michal.
>
>
>> Pracuje to iba s IDE resp. EIDE (aj to nie so vsetkymi - kazdy typ
>> treba odskusat).
>>
>> Marek.
>>
>> ----- Original Message -----
>> From: "Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)"
>> <fifik@reality-janosek.cz> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a
>> emulátory" <sharpemu@pandora.cz> Sent: 24. október 2002 16:22
>> Subject: Re: Změna stránek
>>
>>
>>
>> Koukal jsem na to, je to super. Par linku sice nefunguje, ale to
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mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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>> podstatne - zverejneni 8bit iface k HDD a hlavne NIPOsu je chvalyhodny
>> pocin! :) Smekam klobouk ...
>>
>> Pro zacatek jeden malinky dotaz, ma smysl se zabyvat MFM hardiskem,
>> nebo to pracuje jenom s IDE. Diky,
>>
>> Michal
>>
>>
>>
>>> Vážení SHARPisté,
>>> těší mne Vaše dosavadní přízeň kterou jste věnovali mým stránkám
>>> http://mz-800.hyperlink.cz Dovoluji si upozornit na změnu adresy
>>> těchto stránek (ty staré zaniknou k datu 31.10.2002), nová adresa je
>>>
>>> http://mz-800.aktualne.cz
>>>
>>> Tyto stránky (ač jsou stále ještě z části ve výstavbě) nebudou pouhou
>>> obdobou těch starých, ale nabídnou Vám i spoustu nových článků,
>>> recenzí, návodů apod. Budu vděčný za Vaši návštěvu i případný zápis
>>> do nové knihy návštěv - bez ohlasů a zpětné vazby pro mne nemá význam
>>> v jejich tvorbě pokračovat.
>>>
>>> S pozdravem
>>>
>>> Zdeněk Adler
>>>
>>>
>>> P.S.: Od včerejšího dne (23.10.2002) si můžete stáhnout novou verzí
>>> emulátoru, ve které se setkáte s novou "Virtuální klávesnicí" a
>>> dalšími novinkami.
>>> __________________________________________________________________
>>> Zdenek Adler
>>> ICQ#: 133566693
>>>
>>>       Current ICQ status:
>>>
>>> +  More ways to contact me
>>> __________________________________________________________________
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> ---
>>> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
>>> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
>>> Verze: 6.0.406 / Virová báze: 229 - datum vydání: 21.10.2002
>>>
>>> --
>>> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam
>>> vytvorit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
>>> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>>
>>
>>
>>
>> --
>> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam
>> vytvorit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
>> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>>
>>
>> ---
>> Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
>> Outgoing mail does not contain viruses.
>> Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
>> Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002
>>
>>
>> --

http://mz-800.hyperlink.cz
http://mz-800.aktualne.cz
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>> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam
>> vytvorit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
>> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>
>
>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>
>
> ---
> Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
> Outgoing mail does not contain viruses.
> Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002
>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

--
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [fifik@reality-janosek.cz]
Odesláno: 24. října 2002 16:06
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Změna stránek

jinymi slovy neni ho u ide verze disku k MZ potreba stavet.
ok, uz mlcim ;o)

Technicka: NIPOS se pak natahuje jak? Z ROMdisku (if any), nebo
nejdrive CPM z kazety napriklad a pak nahrat z FDD NIPOS?
(sory za nablble otazky ..)

M.

> MFM a IDE neni tak uplne jedno - IDE ma integrovany radic priamo v
> elektronike disku, kdezto MFM nema.
>
> Marek.
>
> ----- Original Message -----
> From: "Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)" <fifik@reality-janosek.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: 24. október 2002 16:51
> Subject: Re: Změna stránek
>
>
>
> Diky. Uz jsem koukal na compatibility list, WD Caviar co mam na
> to pripraveny bude asi k nicemu :(
>
> Skoda jen ze nikdo nic nevymyslel k MFM, vzdyt je to vlastne 8bit vs.
> 8bit
>
> Michal.
>
>
>> Pracuje to iba s IDE resp. EIDE (aj to nie so vsetkymi - kazdy typ
>> treba odskusat).
>>
>> Marek.
>>
>> ----- Original Message -----
>> From: "Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)"
>> <fifik@reality-janosek.cz> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a
>> emulátory" <sharpemu@pandora.cz> Sent: 24. október 2002 16:22
>> Subject: Re: Změna stránek
>>
>>
>>
>> Koukal jsem na to, je to super. Par linku sice nefunguje, ale to
>> podstatne - zverejneni 8bit iface k HDD a hlavne NIPOsu je chvalyhodny
>> pocin! :) Smekam klobouk ...
>>
>> Pro zacatek jeden malinky dotaz, ma smysl se zabyvat MFM hardiskem,
>> nebo to pracuje jenom s IDE. Diky,
>>
>> Michal
>>
>>
>>
>>> Vážení SHARPisté,
>>> těší mne Vaše dosavadní přízeň kterou jste věnovali mým stránkám
>>> http://mz-800.hyperlink.cz Dovoluji si upozornit na změnu adresy
>>> těchto stránek (ty staré zaniknou k datu 31.10.2002), nová adresa je
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>>>
>>> http://mz-800.aktualne.cz
>>>
>>> Tyto stránky (ač jsou stále ještě z části ve výstavbě) nebudou pouhou
>>> obdobou těch starých, ale nabídnou Vám i spoustu nových článků,
>>> recenzí, návodů apod. Budu vděčný za Vaši návštěvu i případný zápis
>>> do nové knihy návštěv - bez ohlasů a zpětné vazby pro mne nemá význam
>>> v jejich tvorbě pokračovat.
>>>
>>> S pozdravem
>>>
>>> Zdeněk Adler
>>>
>>>
>>> P.S.: Od včerejšího dne (23.10.2002) si můžete stáhnout novou verzí
>>> emulátoru, ve které se setkáte s novou "Virtuální klávesnicí" a
>>> dalšími novinkami.
>>> __________________________________________________________________
>>> Zdenek Adler
>>> ICQ#: 133566693
>>>
>>>       Current ICQ status:
>>>
>>> +  More ways to contact me
>>> __________________________________________________________________
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> ---
>>> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
>>> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
>>> Verze: 6.0.406 / Virová báze: 229 - datum vydání: 21.10.2002
>>>
>>> --
>>> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam
>>> vytvorit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
>>> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>>
>>
>>
>>
>> --
>> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam
>> vytvorit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
>> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>>
>>
>> ---
>> Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
>> Outgoing mail does not contain viruses.
>> Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
>> Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002
>>
>>
>> --
>> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam
>> vytvorit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
>> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>
>
>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>
>
> ---
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> Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
> Outgoing mail does not contain viruses.
> Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002
>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 24. října 2002 16:01
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Změna stránek

MFM a IDE neni tak uplne jedno - IDE ma integrovany radic priamo v
elektronike disku, kdezto MFM nema.

Marek.

----- Original Message -----
From: "Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)" <fifik@reality-janosek.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 24. október 2002 16:51
Subject: Re: Změna stránek

Diky. Uz jsem koukal na compatibility list, WD Caviar co mam na
to pripraveny bude asi k nicemu :(

Skoda jen ze nikdo nic nevymyslel k MFM, vzdyt je to vlastne 8bit vs.
8bit

Michal.

> Pracuje to iba s IDE resp. EIDE (aj to nie so vsetkymi - kazdy typ treba
> odskusat).
>
> Marek.
>
> ----- Original Message -----
> From: "Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)" <fifik@reality-janosek.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: 24. október 2002 16:22
> Subject: Re: Změna stránek
>
>
>
> Koukal jsem na to, je to super. Par linku sice nefunguje, ale to
> podstatne - zverejneni 8bit iface k HDD a hlavne NIPOsu je chvalyhodny
> pocin! :) Smekam klobouk ...
>
> Pro zacatek jeden malinky dotaz, ma smysl se zabyvat MFM hardiskem, nebo
> to pracuje jenom s IDE. Diky,
>
> Michal
>
>
>
>> Vážení SHARPisté,
>> těší mne Vaše dosavadní přízeň kterou jste věnovali mým stránkám
>> http://mz-800.hyperlink.cz Dovoluji si upozornit na změnu adresy
>> těchto stránek (ty staré zaniknou k datu 31.10.2002), nová adresa je
>>
>> http://mz-800.aktualne.cz
>>
>> Tyto stránky (ač jsou stále ještě z části ve výstavbě) nebudou pouhou
>> obdobou těch starých, ale nabídnou Vám i spoustu nových článků,
>> recenzí, návodů apod. Budu vděčný za Vaši návštěvu i případný zápis do
>> nové knihy návštěv - bez ohlasů a zpětné vazby pro mne nemá význam v
>> jejich tvorbě pokračovat.
>>
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>> S pozdravem
>>
>> Zdeněk Adler
>>
>>
>> P.S.: Od včerejšího dne (23.10.2002) si můžete stáhnout novou verzí
>> emulátoru, ve které se setkáte s novou "Virtuální klávesnicí" a
>> dalšími novinkami.
>> __________________________________________________________________
>> Zdenek Adler
>> ICQ#: 133566693
>>
>>       Current ICQ status:
>>
>> +  More ways to contact me
>> __________________________________________________________________
>>
>>
>>
>>
>> ---
>> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
>> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
>> Verze: 6.0.406 / Virová báze: 229 - datum vydání: 21.10.2002
>>
>> --
>> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam
>> vytvorit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
>> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>
>
>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>
>
> ---
> Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
> Outgoing mail does not contain viruses.
> Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002
>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

--
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
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->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [fifik@reality-janosek.cz]
Odesláno: 24. října 2002 15:51
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Změna stránek

Diky. Uz jsem koukal na compatibility list, WD Caviar co mam na
to pripraveny bude asi k nicemu :(

Skoda jen ze nikdo nic nevymyslel k MFM, vzdyt je to vlastne 8bit vs.
8bit

Michal.

> Pracuje to iba s IDE resp. EIDE (aj to nie so vsetkymi - kazdy typ treba
> odskusat).
>
> Marek.
>
> ----- Original Message -----
> From: "Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)" <fifik@reality-janosek.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: 24. október 2002 16:22
> Subject: Re: Změna stránek
>
>
>
> Koukal jsem na to, je to super. Par linku sice nefunguje, ale to
> podstatne - zverejneni 8bit iface k HDD a hlavne NIPOsu je chvalyhodny
> pocin! :) Smekam klobouk ...
>
> Pro zacatek jeden malinky dotaz, ma smysl se zabyvat MFM hardiskem, nebo
> to pracuje jenom s IDE. Diky,
>
> Michal
>
>
>
>> Vážení SHARPisté,
>> těší mne Vaše dosavadní přízeň kterou jste věnovali mým stránkám
>> http://mz-800.hyperlink.cz Dovoluji si upozornit na změnu adresy
>> těchto stránek (ty staré zaniknou k datu 31.10.2002), nová adresa je
>>
>> http://mz-800.aktualne.cz
>>
>> Tyto stránky (ač jsou stále ještě z části ve výstavbě) nebudou pouhou
>> obdobou těch starých, ale nabídnou Vám i spoustu nových článků,
>> recenzí, návodů apod. Budu vděčný za Vaši návštěvu i případný zápis do
>> nové knihy návštěv - bez ohlasů a zpětné vazby pro mne nemá význam v
>> jejich tvorbě pokračovat.
>>
>> S pozdravem
>>
>> Zdeněk Adler
>>
>>
>> P.S.: Od včerejšího dne (23.10.2002) si můžete stáhnout novou verzí
>> emulátoru, ve které se setkáte s novou "Virtuální klávesnicí" a
>> dalšími novinkami.
>> __________________________________________________________________
>> Zdenek Adler
>> ICQ#: 133566693
>>
>>       Current ICQ status:

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:fifik@reality-janosek.cz
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>>
>> +  More ways to contact me
>> __________________________________________________________________
>>
>>
>>
>>
>> ---
>> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
>> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
>> Verze: 6.0.406 / Virová báze: 229 - datum vydání: 21.10.2002
>>
>> --
>> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam
>> vytvorit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
>> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>
>
>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
> ->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
>
>
> ---
> Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
> Outgoing mail does not contain viruses.
> Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002
>
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
> novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 24. října 2002 15:33
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Změna stránek

Pracuje to iba s IDE resp. EIDE (aj to nie so vsetkymi - kazdy typ treba
odskusat).

Marek.

----- Original Message -----
From: "Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz)" <fifik@reality-janosek.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 24. október 2002 16:22
Subject: Re: Změna stránek

Koukal jsem na to, je to super. Par linku sice nefunguje, ale to
podstatne - zverejneni 8bit iface k HDD a hlavne NIPOsu je chvalyhodny
pocin! :) Smekam klobouk ...

Pro zacatek jeden malinky dotaz, ma smysl se zabyvat MFM hardiskem, nebo
to pracuje jenom s IDE. Diky,

Michal

> Vážení SHARPisté,
> těší mne Vaše dosavadní přízeň kterou jste věnovali mým stránkám
> http://mz-800.hyperlink.cz Dovoluji si upozornit na změnu adresy
> těchto stránek (ty staré zaniknou k datu 31.10.2002), nová adresa je
>
> http://mz-800.aktualne.cz
>
> Tyto stránky (ač jsou stále ještě z části ve výstavbě) nebudou pouhou
> obdobou těch starých, ale nabídnou Vám i spoustu nových článků,
> recenzí, návodů apod. Budu vděčný za Vaši návštěvu i případný zápis do
> nové knihy návštěv - bez ohlasů a zpětné vazby pro mne nemá význam v
> jejich tvorbě pokračovat.
>
> S pozdravem
>
> Zdeněk Adler
>
>
> P.S.: Od včerejšího dne (23.10.2002) si můžete stáhnout novou verzí
> emulátoru, ve které se setkáte s novou "Virtuální klávesnicí" a
> dalšími novinkami.
> __________________________________________________________________
> Zdenek Adler
> ICQ#: 133566693
>
>       Current ICQ status:
>
> +  More ways to contact me
> __________________________________________________________________
>
>
>
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.

mailto:smihla@ceit.sk
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> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.406 / Virová báze: 229 - datum vydání: 21.10.2002
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam
> vytvorit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

--
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit
novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [fifik@reality-janosek.cz]
Odesláno: 24. října 2002 15:22
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Změna stránek

Koukal jsem na to, je to super. Par linku sice nefunguje, ale to
podstatne - zverejneni 8bit iface k HDD a hlavne NIPOsu je chvalyhodny
pocin! :) Smekam klobouk ...

Pro zacatek jeden malinky dotaz, ma smysl se zabyvat MFM hardiskem, nebo
to pracuje jenom s IDE. Diky,

Michal

> Vážení SHARPisté,
> těší mne Vaše dosavadní přízeň kterou jste věnovali mým stránkám
> http://mz-800.hyperlink.cz Dovoluji si upozornit na změnu adresy
> těchto stránek (ty staré zaniknou k datu 31.10.2002), nová adresa je
>
> http://mz-800.aktualne.cz
>
> Tyto stránky (ač jsou stále ještě z části ve výstavbě) nebudou pouhou
> obdobou těch starých, ale nabídnou Vám i spoustu nových článků,
> recenzí, návodů apod. Budu vděčný za Vaši návštěvu i případný zápis do
> nové knihy návštěv - bez ohlasů a zpětné vazby pro mne nemá význam v
> jejich tvorbě pokračovat.
>
> S pozdravem
>
> Zdeněk Adler
>
>
> P.S.: Od včerejšího dne (23.10.2002) si můžete stáhnout novou verzí
> emulátoru, ve které se setkáte s novou "Virtuální klávesnicí" a
> dalšími novinkami.
> __________________________________________________________________
> Zdenek Adler
> ICQ#: 133566693
>
>       Current ICQ status:
>
> +  More ways to contact me
> __________________________________________________________________
>
>
>
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.406 / Virová báze: 229 - datum vydání: 21.10.2002
>
> --
> Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam
> vytvorit novou rubriku na Technet.cz a vyhrajte pri tom:  ->>
> http://www.technet.cz/dvdanketa.html

-- 
Mate radi DVD a filmy? Reknete nam, co vas zajima, pomozte nam vytvorit novou rubriku 
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na Technet.cz a vyhrajte pri tom: 
->> http://www.technet.cz/dvdanketa.html
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

http://www.technet.cz/dvdanketa.html
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Michal Janošek (sharpemu@pandora.cz) [fifik@reality-janosek.cz]
Odesláno: 27. října 2002 18:04
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: SHARP vs. EGA
Přílohy: SHARP_w_EGA.jpg

25.10.2009

Zdravím, 

nevím jestli nepůjde o nošení dříví do lesa, ale včera se mi podařilo připojit SHARPa k EGA 
monitoru a ani to nebolelo. A vypadá to výborně. Jen jsem se musel metodou pokus omyl 
dopracovat k zapojení RGBi výstupu SHARPa, kdysi udávané rozložení v AMARu nesedělo 
(zřejmě rozdíl MZ-800  vs 821 tam popsaný?), ani rozložení pro Spectrum 128. Nakonec se ale 
dílo podařilo, viz obrázek :) 

Michal 

  

PS případně se hoodně omlouvám za offtopic .. 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 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 Filip (sharpemu@pandora.cz) [filipdavid@post.cz]
Odesláno: 26. října 2002 19:32
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nová adresa webů osmibity.hyperlinx.cz

25.10.2009

Jelikož dne 1.listopadu končí hyperlinx.cz z poskytováním freehostingu, byl jsem nucen své stránky 
přestěhovat. Ty nové najdete na http://osmibity.aktualne.cz.  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 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: 17. října 2002 14:46
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Presun stranek http://mz-800.hyperlink.cz

Ahojte,
po vcerejsim dotazu (na ktery mi prisla pouhopouha 1 odpoved) jsem nakonec
zvolil nove misto pro stranky, a to:

http://mz-800.aktualne.cz (na serveru Webzdarma.cz)

poznacte si proto novou adresu stranek, pripadne muzete upravit odkazy ze
stranek Vasich.
Nove stranky jsou zatim vicemene dost v rozpadu (delam je temer cele znova),
presto uz jsem je alespon prozatimne umistil na web - nedivte se proto zatim
nefunkcnim odkazum atd. Svou finalni podobu by mohly ziskat behem pristich
ctrnacti dnu.
Velice budu vdecny za jakekoliv namety (nebo prispevky), pripadne i za Vas
zapis do knihy navstev :-)

Zdenek

P.S.: Muzete tam uz i shlednout fotky ze setkani v SHARP klubu Brno a
podivat se na novou CP/M od Marka

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.404 / Virová báze: 228 - datum vydání: 15.10.2002

-- 
Mobil roku 2002
Zvolte nejlepsi mobil roku 2002 a vyhrajte jednu z 88 cen. 6. rocnik nejvetsi ankety 
opet na Mobil.cz
->> http://mobil.cz/soutez.html
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: tlstak@ruv.sk (sharpemu@pandora.cz) [tlstak@ruv.sk]
Odesláno: 17. října 2002 7:02
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: 16-bitovy radic na Sharpa

BTW, ked o tom hovorime, da sa niekde vidiet schema toho 8-bitoveho radica,
prip. klise plosneho spoja? Mozno by som si na nieco tak jednoduche este
nasiel cas. S tatkom sme mali celkom slusne zariadene laboratorium, mozno by
sa to cez Vsech svatych dalo stihnut...

Roman.

> -----Original Message-----
> From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:zdeneka@seznam.cz]
> Sent: 16. októbra 2002 14:44
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Subject: Re: 16-bitovy radic na Sharpa
> 
> 
> Abych byl uprimny, tak uz mi tento radic neprijde zrovna trivialne
> jednoduchy - 8 integrovanych obvodu + dalsi hromada aktivnich a pasivnich
> soucastek je precijen rozdil oproti 8-bit interface s 1 obvodem za 10 Kc a
> jednim tranzistorem ktery zvladne postavit temer kazdy, kdo ma alespon
> zakladni zkusenosti s pajenim.
> 
> > Nevim jestli nezapaskam timhle pandoru ale nasel jsem jednoduchy radic
> na
> > HDD a to 16bitovy u Sharpa by stacilo u nej vydekodovat port,je puvodne
> na
> > sama tam se dava misto druhe flopy mechaniky vyhoda je ze neobsahuje
> zadny
> > gal nebo neco podobnyho a je velmu jednoduchy.
> > Marcel Vasak
> 
> 
> 
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.401 / Virová báze: 226 - datum vydání: 9.10.2002
> 
> 
> -- 
> Mobil roku 2002
> Zvolte nejlepsi mobil roku 2002 a vyhrajte jednu z 88 cen. 6. rocnik
> nejvetsi ankety opet na Mobil.cz
> ->> http://mobil.cz/soutez.html

-- 
Mobil roku 2002
Zvolte nejlepsi mobil roku 2002 a vyhrajte jednu z 88 cen. 6. rocnik nejvetsi ankety 
opet na Mobil.cz
->> http://mobil.cz/soutez.html
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: 16. října 2002 15:13
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prieskum

Přílohy: atom.gif

atom.gif (30 kB)

Zde je a dokonce 16bitovy radic chce to jen udelat adrovy dekoder.
Marcel Vasak

----- Original Message -----
From: "Koloman TEKALE (sharpemu@pandora.cz)" <KolTek@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Sunday, October 13, 2002 10:23 AM
Subject: Re: Prieskum

>
> POŠLI SCHÉMA - MÁM NA TO MATROŠ I LIDI.
>
> ----- Original Message -----
> From: "marcel vasak (sharpemu@pandora.cz)" <falcen99@seznam.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Saturday, October 12, 2002 11:51 PM
> Subject: Re: Prieskum
>
>
> >
> > Taky bych mnel o radic na hdd zajem pokud by ho nekdo vyrabel sam na to
> > nevidim.
> > Marcel Vasak
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: "tomas nehybka (sharpemu@pandora.cz)" <tgnml@zvhs.cz>
> > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> > Sent: Saturday, October 12, 2002 8:56 PM
> > Subject: Prieskum
> >
> >
> > >
> > > Ahoj!
> > >
> > > Thursday October 10 2002 18:09, smihla@ceit.sk wrote:
> > >
> > >  s> From: smihla@ceit.sk
> > >  s> Ma niekto zaujem pripojit si HDD cez 8-bitovy IDE interface, ak
> > >  s> bude k
> > >  s> dispozicii CPM, ktora ho bude podporovat?
> > >
> > > ja ;-)
> > >
> > >
> > > Zdarec, Tomas [VSOP]
> > >
> > >
> > > --
> > > Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za
> > informatiku najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude
vypadat
> > elektronicka vlada...
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> > >
> >
> >
> > ---
> > Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> > Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> > Verze: 6.0.394 / Virová báze: 224 - datum vydání: 4.10.2002
> >
> >
> > --
> > Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za
> informatiku najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat
> elektronicka vlada...
> >
>
>
> --
> Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za
informatiku najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat
elektronicka vlada...
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.394 / Virová báze: 224 - datum vydání: 3.10.2002

-- 
Mobil roku 2002
Zvolte nejlepsi mobil roku 2002 a vyhrajte jednu z 88 cen. 6. rocnik nejvetsi ankety 
opet na Mobil.cz
->> http://mobil.cz/soutez.html

http://www.grisoft.cz)
http://invex.idnes.cz
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 16. října 2002 13:44
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 16-bitovy radic na Sharpa

Abych byl uprimny, tak uz mi tento radic neprijde zrovna trivialne
jednoduchy - 8 integrovanych obvodu + dalsi hromada aktivnich a pasivnich
soucastek je precijen rozdil oproti 8-bit interface s 1 obvodem za 10 Kc a
jednim tranzistorem ktery zvladne postavit temer kazdy, kdo ma alespon
zakladni zkusenosti s pajenim.

> Nevim jestli nezapaskam timhle pandoru ale nasel jsem jednoduchy radic na
> HDD a to 16bitovy u Sharpa by stacilo u nej vydekodovat port,je puvodne na
> sama tam se dava misto druhe flopy mechaniky vyhoda je ze neobsahuje zadny
> gal nebo neco podobnyho a je velmu jednoduchy.
> Marcel Vasak

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.401 / Virová báze: 226 - datum vydání: 9.10.2002

-- 
Mobil roku 2002
Zvolte nejlepsi mobil roku 2002 a vyhrajte jednu z 88 cen. 6. rocnik nejvetsi ankety 
opet na Mobil.cz
->> http://mobil.cz/soutez.html
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 16. října 2002 13:34
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 16-bitovy radic na Sharpa

Vyzerá to zaujímavo, ale tá "jednoduchosť" neni až taká jednoznačná v
porovnaní s jednoduchosťou 8-bitového rozhrania (1 IO, 1 tranzistor...).
Musel by sa nájsť niektop, kto by urobil plošný spoj pre SHARP, a otestoval
to...

Marek.

----- Original Message -----
From: "marcel vasak (sharpemu@pandora.cz)" <falcen99@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 16. október 2002 14:08
Subject: 16-bitovy radic na Sharpa

Nevim jestli nezapaskam timhle pandoru ale nasel jsem jednoduchy radic na
HDD a to 16bitovy u Sharpa by stacilo u nej vydekodovat port,je puvodne na
sama tam se dava misto druhe flopy mechaniky vyhoda je ze neobsahuje zadny
gal nebo neco podobnyho a je velmu jednoduchy.
Marcel Vasak
----- Original Message -----
From: "tomas nehybka (sharpemu@pandora.cz)" <tgnml@zvhs.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Saturday, October 12, 2002 8:56 PM
Subject: Prieskum

>
> Ahoj!
>
> Thursday October 10 2002 18:09, smihla@ceit.sk wrote:
>
>  s> From: smihla@ceit.sk
>  s> Ma niekto zaujem pripojit si HDD cez 8-bitovy IDE interface, ak
>  s> bude k
>  s> dispozicii CPM, ktora ho bude podporovat?
>
> ja ;-)
>
>
> Zdarec, Tomas [VSOP]
>
>
> --
> Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za
informatiku najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat
elektronicka vlada...
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.394 / Virová báze: 224 - datum vydání: 3.10.2002

--
Mobil roku 2002
Zvolte nejlepsi mobil roku 2002 a vyhrajte jednu z 88 cen. 6. rocnik
nejvetsi ankety opet na Mobil.cz
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->> http://mobil.cz/soutez.html

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.401 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002

-- 
Mobil roku 2002
Zvolte nejlepsi mobil roku 2002 a vyhrajte jednu z 88 cen. 6. rocnik nejvetsi ankety 
opet na Mobil.cz
->> http://mobil.cz/soutez.html
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: 16. října 2002 13:08
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: 16-bitovy radic na Sharpa

Přílohy: atom.gif

atom.gif (30 kB)

Nevim jestli nezapaskam timhle pandoru ale nasel jsem jednoduchy radic na
HDD a to 16bitovy u Sharpa by stacilo u nej vydekodovat port,je puvodne na
sama tam se dava misto druhe flopy mechaniky vyhoda je ze neobsahuje zadny
gal nebo neco podobnyho a je velmu jednoduchy.
Marcel Vasak
----- Original Message -----
From: "tomas nehybka (sharpemu@pandora.cz)" <tgnml@zvhs.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Saturday, October 12, 2002 8:56 PM
Subject: Prieskum

>
> Ahoj!
>
> Thursday October 10 2002 18:09, smihla@ceit.sk wrote:
>
>  s> From: smihla@ceit.sk
>  s> Ma niekto zaujem pripojit si HDD cez 8-bitovy IDE interface, ak
>  s> bude k
>  s> dispozicii CPM, ktora ho bude podporovat?
>
> ja ;-)
>
>
> Zdarec, Tomas [VSOP]
>
>
> --
> Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za
informatiku najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat
elektronicka vlada...
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.394 / Virová báze: 224 - datum vydání: 3.10.2002

-- 
Mobil roku 2002
Zvolte nejlepsi mobil roku 2002 a vyhrajte jednu z 88 cen. 6. rocnik nejvetsi ankety 
opet na Mobil.cz
->> http://mobil.cz/soutez.html
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: Koloman TEKALE (sharpemu@pandora.cz) [KolTek@seznam.cz]
Odesláno: 13. října 2002 9:23
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prieskum

POŠLI SCHÉMA - MÁM NA TO MATROŠ I LIDI.

----- Original Message -----
From: "marcel vasak (sharpemu@pandora.cz)" <falcen99@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Saturday, October 12, 2002 11:51 PM
Subject: Re: Prieskum

>
> Taky bych mnel o radic na hdd zajem pokud by ho nekdo vyrabel sam na to
> nevidim.
> Marcel Vasak
>
> ----- Original Message -----
> From: "tomas nehybka (sharpemu@pandora.cz)" <tgnml@zvhs.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Saturday, October 12, 2002 8:56 PM
> Subject: Prieskum
>
>
> >
> > Ahoj!
> >
> > Thursday October 10 2002 18:09, smihla@ceit.sk wrote:
> >
> >  s> From: smihla@ceit.sk
> >  s> Ma niekto zaujem pripojit si HDD cez 8-bitovy IDE interface, ak
> >  s> bude k
> >  s> dispozicii CPM, ktora ho bude podporovat?
> >
> > ja ;-)
> >
> >
> > Zdarec, Tomas [VSOP]
> >
> >
> > --
> > Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za
> informatiku najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat
> elektronicka vlada...
> >
>
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.394 / Virová báze: 224 - datum vydání: 4.10.2002
>
>
> --
> Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za
informatiku najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat
elektronicka vlada...
>

-- 
Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za informatiku najdete na 
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http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronicka vlada...
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

http://invex.idnes.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 16. října 2002 13:45
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nové stránky

25.10.2009

Asi ne je placena :-(( a Zdenek mislim hleda neplacenou.. 
Marcel 

----- Original Message -----  
From: Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, October 16, 2002 11:52 AM 
Subject: RE: Nové stránky 
 
A co tady? 
  
http://www.pipni.cz/ 

-----Original Message----- 
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz] 
Sent: Wednesday, October 16, 2002 10:58 AM 
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Subject: Nové stránky 
 
Vzhledem k tomu, že Hyperlink přestává poskytovat své služby zdarma, uvažuji o přesunu stránek 
http://mz-800.hyperlink.cz na jiný server. Zatím nemám v této otázce jasno, proto budu vděčný za 
návrhy, který server by byl nejvýhodnější (případně i nejrychlejší) a poskytoval prostor cca 20 MB, 
případně zda někdo z Vás není přímo provozovatelem takového serveru. Neplánuji pouze přesun, ale 
kompletní rekonstrukci stránek na kterých budou nově i různé články s recenzemi, návody apod. 
Předem díky za veškeré návrhy či nabídky 
  
Zdenek 
  

--  
Mobil roku 2002, 6. ročník největší ankety na Mobil.cz. Hlasujte a vyhrajte jednu z 88 cen.  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.394 / Virová báze: 224 - datum vydání: 3.10.2002 

--  
Mobil roku 2002, 6. ročník největší ankety na Mobil.cz. Hlasujte a vyhrajte jednu z 88 cen. 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: Koloman TEKALE (sharpemu@pandora.cz) [KolTek@seznam.cz]
Odesláno: 13. října 2002 9:22
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prieskum

Ahojky co takhle použít stávající HW a připojovat to simulovaně jako ten
jeho QD ??? Jestli dostanu schémata připojení, tak se to dá celkem jednoduše
udělat z jednočipu.

----- Original Message -----
From: "tomas nehybka (sharpemu@pandora.cz)" <tgnml@zvhs.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Saturday, October 12, 2002 8:56 PM
Subject: Prieskum

>
> Ahoj!
>
> Thursday October 10 2002 18:09, smihla@ceit.sk wrote:
>
>  s> From: smihla@ceit.sk
>  s> Ma niekto zaujem pripojit si HDD cez 8-bitovy IDE interface, ak
>  s> bude k
>  s> dispozicii CPM, ktora ho bude podporovat?
>
> ja ;-)
>
>
> Zdarec, Tomas [VSOP]
>
>
> --
> Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za
informatiku najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat
elektronicka vlada...
>

-- 
Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za informatiku najdete na 
http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronicka vlada...
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: Koloman TEKALE (sharpemu@pandora.cz) [KolTek@seznam.cz]
Odesláno: 13. října 2002 9:16
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Prieskum

Skoro na 100 procent bych věděl o funkčním SHARPu 800 - nemám ponětí o ceně,
takže nabídni a já se zeptám.

----- Original Message -----
From: <dostalj@sgo.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, October 11, 2002 4:35 PM
Subject: RE: Re: Prieskum

>
> Zdar,
> ja bych se rad do stavby pustil, ale bohuzel muj SHARP ode mne odesel v
roce
> 1991, takze nemam na co stavet ;-). Jinak sem se ve stredu zucastnil se
> Zdenkem, Mirou a Pavlem setkani Sharp klubu v Brne a cele jsem to videl -
> ten disk i CP/M. Je to Fakt BOMBA! SIce to zprovozneni nejakou chvili
trvalo
> (musel byt vymenen samotny Sharp), ale vysledek se dostavil. Zdenek fotil
i
> nejake fotky tak doufam ze je brzo posle. Z HDD se poustelo i video -
avsak
> CP/M se pri tom nejak divne chovala. Miroslav take navrhoval postavit
> ramdisk na SIMMky, ale to snad v budoucnosti.
>
> Jirka
>
> P.S: Kdo by vedel o nekom ze ma funkcni sharp na prodej, at mi da vedet.
>
>
> -----Original Message-----
> From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zelezo@seznam.cz]
> Sent: Friday, October 11, 2002 3:27 PM
> To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
> Subject: Re: Re: Prieskum
>
>
>
> Sharpiste, pustte se do stavby HDD interface ! Je to jednoduche a vysledek
> stoji za to !!
> _JE TO __B O M B A__ !! Podpora Harddisku pod CP/M ! Uz mi to chodi,
stacilo
> vymenit hadr :)
>
> Pavel
> --
> Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za
informatiku
> najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronicka
> vlada...
>
>
> --
> Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za
informatiku najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat
elektronicka vlada...
>
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-- 
Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za informatiku najdete na 
http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronicka vlada...
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

http://invex.idnes.cz
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Koloman TEKALE (sharpemu@pandora.cz) [KolTek@seznam.cz]
Odesláno: 13. října 2002 9:14
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Prieskum

Pošli schéma PROSÍM.

----- Original Message -----
From: "Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)" <zelezo@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, October 11, 2002 3:27 PM
Subject: Re: Re: Prieskum

>
> Sharpiste, pustte se do stavby HDD interface ! Je to jednoduche a vysledek
stoji za to !!
> _JE TO __B O M B A__ !! Podpora Harddisku pod CP/M ! Uz mi to chodi,
stacilo vymenit hadr :)
>
> Pavel
> --
> Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za
informatiku najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat
elektronicka vlada...
>

-- 
Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za informatiku najdete na 
http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronicka vlada...
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: Koloman TEKALE (sharpemu@pandora.cz) [KolTek@seznam.cz]
Odesláno: 13. října 2002 9:14
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prieskum

Ahoj - potřebuju pro připojení všeho - SCHÉMATA - můžu udělat RAM disk (z PC
SIMM) ROM disk, simulaci flopy z vadnejch mainboardů PC (FLASH paměti),
ON-LINE hodiny, ale potřebuju SCHÉMATA a přesnej popis HW. Prosím jestli
můžeš pošli.

----- Original Message -----
From: <smihla@ceit.sk>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, October 11, 2002 9:29 AM
Subject: Re: Prieskum

>
> Ak by sa našiel niekto okrem Zdeňka a Pavla, kto má pripojený HDD cez
> 8-bitový IDE interface, nech mi dá vedieť, potrebujem betatestovačov pre
> rodiaci sa CPM.
>
> Marek.
>
> ----- Original Message -----
> From: <tlstak@ruv.sk>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: 11. október 2002 9:07
> Subject: RE: Prieskum
>
>
>
> Čaute všetci,
> Aj ja som z tých, ktorí by záujem mali, ale som viac než dosť
> pracovne vyťažený, takže pomoc si netrúfam ponúknuť. Až bude niečo hotové,
> určite sa na to rád pozriem.
> Majte sa a držím palce pri vývoji
>
>
> Roman.
>
> > -----Original Message-----
> > From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:smihla@ceit.sk]
> > Sent: 10. októbra 2002 20:30
> > To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> > Subject: Re: Prieskum
> >
> >
> > Ahoj Miroslav,
> >
> > Disketová mechanika nebude treba, systém sa bude dať nainštalovať z CMT
> > (ale
> > zatiaľ až tak ďaleko to ešte neni). Momentálne máme trochu problém s
> > bariérou 8MB, ktorá sa zdá byť ako maximálna možná veľkosť CPM disku...
V
> > pláne je samozrejme aj univerzálna karta radiča (HDD / SIMM ramdisk /
ROM
> > karta)... Kty by chcel akýmkoľvek spôsobom pomôcť pri návrhu / výrobe,
je
> > samozrejme vítaný.
> >
> > Marek.
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> >
> > ----- Original Message -----
> > From: "Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz)" <bomi@centrum.cz>
> > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> > Sent: Thursday, October 10, 2002 7:30 PM
> > Subject: Re: Prieskum
> >
> >
> >
> > Myslím, že bych měl zájem, nicméně však nevlastním k Sharpovi disketovou
> > mechaniku, tudiž si budu muset počkat, až uděláte to bootování z
> > romdisku...
> > Případně by bylo skvělé, kdybyste vytvořili na té desce i ramdisk pro
SIMM
> > moduly (36pin), ale to bych asi chtěl zas moc... (Zdeněk říkal, že místo
> > tam
> > je, ale nikomu se to asi nechtělo navrhovat...)
> >
> > > Ahojte,
> > >
> > > nejak ta diskusia tu viazne - najde sa este niekto, kto pouziva MZ 800
> > (pripadne aj s pripojenym HDD)? Ma niekto zaujem pripojit si HDD cez
> > 8-bitovy IDE interface, ak bude k dispozicii CPM, ktora ho bude
> > podporovat?
> > >
> > > Marek.
> > >
> >
> >
> > --------------------
> > Nová příloha o stavebním spořením.
> > http://finance.centrum.cz/stavspor/
> >
> >
> >
> >
> > --
> > Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za
> > informatiku
> > najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat
elektronicka
> > vlada...
> >
> >
> > --
> > Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za
> > informatiku najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude
vypadat
> > elektronicka vlada...
>
> --
> Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za
informatiku
> najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronicka
> vlada...
>
>
> ---
> Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
> Outgoing mail does not contain viruses.
> Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verzia: 6.0.400 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002
>
>
> --
> Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za
informatiku najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat
elektronicka vlada...
>

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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-- 
Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za informatiku najdete na 
http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronicka vlada...
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

http://invex.idnes.cz
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 12. října 2002 22:52
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prieskum

Taky bych mnel o radic na hdd zajem pokud by ho nekdo vyrabel sam na to
nevidim.
Marcel Vasak

----- Original Message -----
From: "tomas nehybka (sharpemu@pandora.cz)" <tgnml@zvhs.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Saturday, October 12, 2002 8:56 PM
Subject: Prieskum

>
> Ahoj!
>
> Thursday October 10 2002 18:09, smihla@ceit.sk wrote:
>
>  s> From: smihla@ceit.sk
>  s> Ma niekto zaujem pripojit si HDD cez 8-bitovy IDE interface, ak
>  s> bude k
>  s> dispozicii CPM, ktora ho bude podporovat?
>
> ja ;-)
>
>
> Zdarec, Tomas [VSOP]
>
>
> --
> Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za
informatiku najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat
elektronicka vlada...
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.394 / Virová báze: 224 - datum vydání: 4.10.2002

-- 
Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za informatiku najdete na 
http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronicka vlada...
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: tomas nehybka (sharpemu@pandora.cz) [tgnml@zvhs.cz]
Odesláno: 12. října 2002 19:57
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Prieskum

Ahoj!

Thursday October 10 2002 18:09, smihla@ceit.sk wrote:

 s> From: smihla@ceit.sk
 s> Ma niekto zaujem pripojit si HDD cez 8-bitovy IDE interface, ak 
 s> bude k
 s> dispozicii CPM, ktora ho bude podporovat?

ja ;-)

Zdarec, Tomas [VSOP]

-- 
Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za informatiku najdete na 
http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronicka vlada...
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: dostalj@sgo.cz (sharpemu@pandora.cz) [dostalj@sgo.cz]
Odesláno: 11. října 2002 15:35
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Re: Prieskum

Zdar,
ja bych se rad do stavby pustil, ale bohuzel muj SHARP ode mne odesel v roce
1991, takze nemam na co stavet ;-). Jinak sem se ve stredu zucastnil se
Zdenkem, Mirou a Pavlem setkani Sharp klubu v Brne a cele jsem to videl -
ten disk i CP/M. Je to Fakt BOMBA! SIce to zprovozneni nejakou chvili trvalo
(musel byt vymenen samotny Sharp), ale vysledek se dostavil. Zdenek fotil i
nejake fotky tak doufam ze je brzo posle. Z HDD se poustelo i video - avsak
CP/M se pri tom nejak divne chovala. Miroslav take navrhoval postavit
ramdisk na SIMMky, ale to snad v budoucnosti.

Jirka

P.S: Kdo by vedel o nekom ze ma funkcni sharp na prodej, at mi da vedet.

-----Original Message-----
From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zelezo@seznam.cz]
Sent: Friday, October 11, 2002 3:27 PM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: Re: Re: Prieskum

Sharpiste, pustte se do stavby HDD interface ! Je to jednoduche a vysledek
stoji za to !!
_JE TO __B O M B A__ !! Podpora Harddisku pod CP/M ! Uz mi to chodi, stacilo
vymenit hadr :)

Pavel
--
Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za informatiku
najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronicka
vlada...

-- 
Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za informatiku najdete na 
http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronicka vlada...
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: 11. října 2002 14:27
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Prieskum

Sharpiste, pustte se do stavby HDD interface ! Je to jednoduche a vysledek stoji za to 
!!
_JE TO __B O M B A__ !! Podpora Harddisku pod CP/M ! Uz mi to chodi, stacilo vymenit 
hadr :)

Pavel
-- 
Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za informatiku najdete na 
http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronicka vlada...
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 11. října 2002 8:30
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prieskum

Ak by sa našiel niekto okrem Zdeňka a Pavla, kto má pripojený HDD cez
8-bitový IDE interface, nech mi dá vedieť, potrebujem betatestovačov pre
rodiaci sa CPM.

Marek.

----- Original Message -----
From: <tlstak@ruv.sk>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 11. október 2002 9:07
Subject: RE: Prieskum

Čaute všetci,
Aj ja som z tých, ktorí by záujem mali, ale som viac než dosť
pracovne vyťažený, takže pomoc si netrúfam ponúknuť. Až bude niečo hotové,
určite sa na to rád pozriem.
Majte sa a držím palce pri vývoji

Roman.

> -----Original Message-----
> From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:smihla@ceit.sk]
> Sent: 10. októbra 2002 20:30
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Subject: Re: Prieskum
>
>
> Ahoj Miroslav,
>
> Disketová mechanika nebude treba, systém sa bude dať nainštalovať z CMT
> (ale
> zatiaľ až tak ďaleko to ešte neni). Momentálne máme trochu problém s
> bariérou 8MB, ktorá sa zdá byť ako maximálna možná veľkosť CPM disku... V
> pláne je samozrejme aj univerzálna karta radiča (HDD / SIMM ramdisk / ROM
> karta)... Kty by chcel akýmkoľvek spôsobom pomôcť pri návrhu / výrobe, je
> samozrejme vítaný.
>
> Marek.
>
> ----- Original Message -----
> From: "Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz)" <bomi@centrum.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Thursday, October 10, 2002 7:30 PM
> Subject: Re: Prieskum
>
>
>
> Myslím, že bych měl zájem, nicméně však nevlastním k Sharpovi disketovou
> mechaniku, tudiž si budu muset počkat, až uděláte to bootování z
> romdisku...
> Případně by bylo skvělé, kdybyste vytvořili na té desce i ramdisk pro SIMM
> moduly (36pin), ale to bych asi chtěl zas moc... (Zdeněk říkal, že místo
> tam
> je, ale nikomu se to asi nechtělo navrhovat...)
>
> > Ahojte,
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> >
> > nejak ta diskusia tu viazne - najde sa este niekto, kto pouziva MZ 800
> (pripadne aj s pripojenym HDD)? Ma niekto zaujem pripojit si HDD cez
> 8-bitovy IDE interface, ak bude k dispozicii CPM, ktora ho bude
> podporovat?
> >
> > Marek.
> >
>
>
> --------------------
> Nová příloha o stavebním spořením.
> http://finance.centrum.cz/stavspor/
>
>
>
>
> --
> Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za
> informatiku
> najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronicka
> vlada...
>
>
> --
> Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za
> informatiku najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat
> elektronicka vlada...

--
Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za informatiku
najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronicka
vlada...

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.400 / Vírusová databáza: 226 - dátum vydania: 9.10.2002

-- 
Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za informatiku najdete na 
http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronicka vlada...
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: tlstak@ruv.sk (sharpemu@pandora.cz) [tlstak@ruv.sk]
Odesláno: 11. října 2002 8:08
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Prieskum

Čaute všetci,
Aj ja som z tých, ktorí by záujem mali, ale som viac než dosť

pracovne vyťažený, takže pomoc si netrúfam ponúknuť. Až bude niečo hotové,
určite sa na to rád pozriem.

Majte sa a držím palce pri vývoji

Roman.

> -----Original Message-----
> From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:smihla@ceit.sk]
> Sent: 10. októbra 2002 20:30
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Subject: Re: Prieskum
> 
> 
> Ahoj Miroslav,
> 
> Disketová mechanika nebude treba, systém sa bude dať nainštalovať z CMT
> (ale
> zatiaľ až tak ďaleko to ešte neni). Momentálne máme trochu problém s
> bariérou 8MB, ktorá sa zdá byť ako maximálna možná veľkosť CPM disku... V
> pláne je samozrejme aj univerzálna karta radiča (HDD / SIMM ramdisk / ROM
> karta)... Kty by chcel akýmkoľvek spôsobom pomôcť pri návrhu / výrobe, je
> samozrejme vítaný.
> 
> Marek.
> 
> ----- Original Message -----
> From: "Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz)" <bomi@centrum.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Thursday, October 10, 2002 7:30 PM
> Subject: Re: Prieskum
> 
> 
> 
> Myslím, že bych měl zájem, nicméně však nevlastním k Sharpovi disketovou
> mechaniku, tudiž si budu muset počkat, až uděláte to bootování z
> romdisku...
> Případně by bylo skvělé, kdybyste vytvořili na té desce i ramdisk pro SIMM
> moduly (36pin), ale to bych asi chtěl zas moc... (Zdeněk říkal, že místo
> tam
> je, ale nikomu se to asi nechtělo navrhovat...)
> 
> > Ahojte,
> >
> > nejak ta diskusia tu viazne - najde sa este niekto, kto pouziva MZ 800
> (pripadne aj s pripojenym HDD)? Ma niekto zaujem pripojit si HDD cez
> 8-bitovy IDE interface, ak bude k dispozicii CPM, ktora ho bude
> podporovat?
> >
> > Marek.
> >
> 
> 
> --------------------
> Nová příloha o stavebním spořením.
> http://finance.centrum.cz/stavspor/
> 
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> 
> 
> 
> --
> Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za
> informatiku
> najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronicka
> vlada...
> 
> 
> -- 
> Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za
> informatiku najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat
> elektronicka vlada...

-- 
Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za informatiku najdete na 
http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronicka vlada...
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 10. října 2002 19:30
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prieskum

Ahoj Miroslav,

Disketová mechanika nebude treba, systém sa bude dať nainštalovať z CMT (ale
zatiaľ až tak ďaleko to ešte neni). Momentálne máme trochu problém s
bariérou 8MB, ktorá sa zdá byť ako maximálna možná veľkosť CPM disku... V
pláne je samozrejme aj univerzálna karta radiča (HDD / SIMM ramdisk / ROM
karta)... Kty by chcel akýmkoľvek spôsobom pomôcť pri návrhu / výrobe, je
samozrejme vítaný.

Marek.

----- Original Message -----
From: "Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz)" <bomi@centrum.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, October 10, 2002 7:30 PM
Subject: Re: Prieskum

Myslím, že bych měl zájem, nicméně však nevlastním k Sharpovi disketovou
mechaniku, tudiž si budu muset počkat, až uděláte to bootování z romdisku...
Případně by bylo skvělé, kdybyste vytvořili na té desce i ramdisk pro SIMM
moduly (36pin), ale to bych asi chtěl zas moc... (Zdeněk říkal, že místo tam
je, ale nikomu se to asi nechtělo navrhovat...)

> Ahojte,
>
> nejak ta diskusia tu viazne - najde sa este niekto, kto pouziva MZ 800
(pripadne aj s pripojenym HDD)? Ma niekto zaujem pripojit si HDD cez
8-bitovy IDE interface, ak bude k dispozicii CPM, ktora ho bude podporovat?
>
> Marek.
>

--------------------
Nová příloha o stavebním spořením.
http://finance.centrum.cz/stavspor/

--
Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za informatiku
najdete na http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronicka
vlada...

-- 
Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za informatiku najdete na 
http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronicka vlada...
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [bomi@centrum.cz]
Odesláno: 10. října 2002 18:45
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Přesun MzUnity

Jak možná někteří z vás vědí, ukončuje server hyperlink.cz poskytování webového 
prostoru zdarma. V důsledku toho bylo nutné přesunout stránky MzUnity 
(mzunity.hyperlink.cz) na jiný server.

Jelikož Pavel Vaněk nemá dost času, rozhodl jsem se umístit kopii MzUnity na server 
webzdarma. Nová adresa MzUnity je však "mzunity.zde.cz"! Budete-li na své stránce 
uvádět odkaz, používejte prosím tuto novou adresu, která by měla být trvalejšího 
charakteru, a ne adresu na serveru webzdarma.
Jinak Pavel mi napsal, že také provede zálohu, takže by případně mzunity mohlo mít i 
svůj první mirror :-)

Jinak rozhodl jsem se předělat celé Stahovací centrum a integrovat ho s MzUnity... 
Vzal jsem to ale dost od základu, takže mi bude ještě dost dlouho trvat, než se 
dopracuju k nějaké použitelné a obstojně vypadající verzi. Časem se tudíš "může" stát, 
že mzunity nahradím touto "novou" verzí. Zatím jsem ve fázi vytváření základních 
funkcí. Vývoj nové verze můžete sledovat na mzunity.zde.cz/index.php, ale je to 
opravdu jen zaklad... Kdybyste mi s tím chtěli třeba někdo pomoct, nebyl bych proti... 
(předem ale upozorňuju, že píšu strašně nepřehledné kódy)

Miroslav Hajda

--------------------
Nová příloha o stavebním spořením.
http://finance.centrum.cz/stavspor/

-- 
Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za informatiku najdete na 
http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronicka vlada...
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:bomi@centrum.cz
http://finance.centrum.cz/stavspor/
http://invex.idnes.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 24. října 2002 11:24
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Změna stránek
Přílohy: online_icq=133566693&img=21.dat

25.10.2009

Vážení SHARPisté, 
těší mne Vaše dosavadní přízeň kterou jste věnovali mým stránkám http://mz-800.hyperlink.cz 
Dovoluji si upozornit na změnu adresy těchto stránek (ty staré zaniknou k datu 31.10.2002), nová adresa 
je 
  
http://mz-800.aktualne.cz 
  
Tyto stránky (ač jsou stále ještě z části ve výstavbě) nebudou pouhou obdobou těch starých, ale 
nabídnou Vám i spoustu nových článků, recenzí, návodů apod. Budu vděčný za Vaši návštěvu i případný 
zápis do nové knihy návštěv - bez ohlasů a zpětné vazby pro mne nemá význam v jejich tvorbě 
pokračovat.  
  
S pozdravem 
  
Zdeněk Adler 
  
 
P.S.: Od včerejšího dne (23.10.2002) si můžete stáhnout novou verzí emulátoru, ve které se setkáte s 
novou "Virtuální klávesnicí" a dalšími novinkami. 
__________________________________________________________________ 

Zdenek Adler 
ICQ#: 133566693 

+  More ways to contact me  
__________________________________________________________________ 
  
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.406 / Virová báze: 229 - datum vydání: 21.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 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 

Current ICQ status:   

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


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 16. října 2002 9:58
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nové stránky
Přílohy: online_icq=133566693&img=21.dat

25.10.2009

Vzhledem k tomu, že Hyperlink přestává poskytovat své služby zdarma, uvažuji o přesunu stránek 
http://mz-800.hyperlink.cz na jiný server. Zatím nemám v této otázce jasno, proto budu vděčný za návrhy, 
který server by byl nejvýhodnější (případně i nejrychlejší) a poskytoval prostor cca 20 MB, případně zda 
někdo z Vás není přímo provozovatelem takového serveru. Neplánuji pouze přesun, ale kompletní 
rekonstrukci stránek na kterých budou nově i různé články s recenzemi, návody apod. Předem díky za 
veškeré návrhy či nabídky 
  
Zdenek 
__________________________________________________________________ 

Zdenek Adler 
ICQ#: 133566693 

+  More ways to contact me  
__________________________________________________________________ 
  
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.401 / Virová báze: 226 - datum vydání: 9.10.2002 

--  
Mobil roku 2002, 6. ročník největší ankety na Mobil.cz. Hlasujte a vyhrajte jednu z 88 cen. 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 

Current ICQ status:   

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


Brázda Pavel 

Od: Martin.Karen@pvt.cz (sharpemu@pandora.cz) [Martin.Karen@pvt.cz]
Odesláno: 16. října 2002 10:52
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Nové stránky

25.10.2009

A co tady? 
  
http://www.pipni.cz/ 

-----Original Message----- 
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz] 
Sent: Wednesday, October 16, 2002 10:58 AM 
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Subject: Nové stránky 
 
Vzhledem k tomu, že Hyperlink přestává poskytovat své služby zdarma, uvažuji o přesunu stránek 
http://mz-800.hyperlink.cz na jiný server. Zatím nemám v této otázce jasno, proto budu vděčný za 
návrhy, který server by byl nejvýhodnější (případně i nejrychlejší) a poskytoval prostor cca 20 MB, 
případně zda někdo z Vás není přímo provozovatelem takového serveru. Neplánuji pouze přesun, ale 
kompletní rekonstrukci stránek na kterých budou nově i různé články s recenzemi, návody apod. 
Předem díky za veškeré návrhy či nabídky 
  
Zdenek 
  

--  
Mobil roku 2002, 6. ročník největší ankety na Mobil.cz. Hlasujte a vyhrajte jednu z 88 cen. 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:Martin.Karen@pvt.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:Martin.Karen@pvt.cz
http://www.pipni.cz/
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: miksovsky@controltech.cz (sharpemu@pandora.cz) [miksovsky@controltech.cz]
Odesláno: 25. října 2002 6:24
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Změna stránek

25.10.2009

No dlouho jsem mlcel, protoze se mi narodil syn a mam ted trosku jine starosti. 
a do toho jeste rekonstrukce domu. Ale musim rici ze ten clanek a screenshoty NIPOSu 
me doslova probraly a ja byl u vytrzeni. Je to opravdu nadherny. 
Klobouk dolu a gratuluji 
  
Petr Miksovsky 
  
  

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Thursday, October 24, 2002 12:24 PM 
Subject: Změna stránek 
 
Vážení SHARPisté, 
těší mne Vaše dosavadní přízeň kterou jste věnovali mým stránkám http://mz-800.hyperlink.cz 
Dovoluji si upozornit na změnu adresy těchto stránek (ty staré zaniknou k datu 31.10.2002), nová 
adresa je 
  
http://mz-800.aktualne.cz 
  
Tyto stránky (ač jsou stále ještě z části ve výstavbě) nebudou pouhou obdobou těch starých, ale 
nabídnou Vám i spoustu nových článků, recenzí, návodů apod. Budu vděčný za Vaši návštěvu i 
případný zápis do nové knihy návštěv - bez ohlasů a zpětné vazby pro mne nemá význam v jejich 
tvorbě pokračovat.  
  
S pozdravem 
  
Zdeněk Adler 
  
 
P.S.: Od včerejšího dne (23.10.2002) si můžete stáhnout novou verzí emulátoru, ve které se setkáte s 
novou "Virtuální klávesnicí" a dalšími novinkami. 
__________________________________________________________________ 

Zdenek Adler 
ICQ#: 133566693 

+  More ways to contact me  
__________________________________________________________________ 
  
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.406 / Virová báze: 229 - datum vydání: 21.10.2002 

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou 
rubriku na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde.  

--  
Máte rádi DVD a filmy? Řekněte nám, co vás zajímá, pomožte nám tak vytvořit novou rubriku 
na Technet.cz a vyhrajte při tom zajímavé ceny. Anketa je zde. 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 

Current ICQ status:   

mailto:miksovsky@controltech.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:miksovsky@controltech.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 14. října 2002 14:42
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: RE: Re: Prieskum

25.10.2009

Take tu mam celkem zachovaly Sharpm MZ 811 s radicem FDD. 

Pavel 

--  
Online rozhovor s Vladimírem Mlynářem, ministrem zodpovědným za informatiku najdete na 
invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronická vláda... 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:zelezo@seznam.cz
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [bomi@centrum.cz]
Odesláno: 10. října 2002 18:31
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prieskum

Myslím, že bych měl zájem, nicméně však nevlastním k Sharpovi disketovou mechaniku, 
tudiž si budu muset počkat, až uděláte to bootování z romdisku... Případně by bylo 
skvělé, kdybyste vytvořili na té desce i ramdisk pro SIMM moduly (36pin), ale to bych 
asi chtěl zas moc... (Zdeněk říkal, že místo tam je, ale nikomu se to asi nechtělo 
navrhovat...)

> Ahojte,
> 
> nejak ta diskusia tu viazne - najde sa este niekto, kto pouziva MZ 800 (pripadne aj 
s pripojenym HDD)? Ma niekto zaujem pripojit si HDD cez 8-bitovy IDE interface, ak 
bude k dispozicii CPM, ktora ho bude podporovat?
> 
> Marek.
> 

--------------------
Nová příloha o stavebním spořením.
http://finance.centrum.cz/stavspor/

-- 
Online rozhovor s Vladimirem Mlynarem, ministrem zodpovednym za informatiku najdete na 
http://invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronicka vlada...
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:bomi@centrum.cz
http://finance.centrum.cz/stavspor/
http://invex.idnes.cz
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: tlstak@ruv.sk (sharpemu@pandora.cz) [tlstak@ruv.sk]
Odesláno: 3. října 2002 7:13
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Invex 2002

Čau,
Dobrý nápad, bohužiaľ na Invex sa dostanem najskôr tak vo štvrtok,

do stredy tu mám všetkých nemeckých šéfov, akí sa len môžu nájsť :-(. Takže
asi smola.

Roman.

> -----Original Message-----
> From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:zdeneka@seznam.cz]
> Sent: 2. októbra 2002 11:54
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Subject: Invex 2002
> 
> Ahojte,
>  
> Invex uz se nezadrzitelne blizi (pristi tyden) a nepadlo zde jeste ani
> slovo o tom, ze by melo probehnout nejake setkani. Pokud ma nekdo zajem,
> mohlo by probehnout pristi stredu od 17 hodin v Brnenskem SHARP klubu,
> proto vsichni kteri maji zajem necht se zavcas ozvou, jinak nema ani
> vyznam nic organizovat..... Jen dodam ze minuly rok to celkem stalo za to
> a i letosni rok je par novinek, jako napr. uz temer kompletne funkcni CP/M
> pro Sharpa s podporou harddisku od Marka Smihly a dalsi....
>  
> Zdenek Adler
>  
> 
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG ( <http://www.grisoft.cz>).
> Verze: 6.0.393 / Virová báze: 223 - datum vydání: 30.9.2002
> 
> -- 
> Mobil.cz: Nová Nokia 6650 - první 3G telefon z Finska
> <http://mobil.cz/nokia/nokia_6650020926.html> 

-- 
Nova Nokia 6650 - prvni Nokia 3. generace
->> http://mobil.cz/nokia/nokia_6650020926.html
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:tlstak@ruv.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:tlstak@ruv.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:SMTP:zdeneka@seznam.cz
http://www.grisoft.cz>)
http://mobil.cz/nokia/nokia_6650020926.html>
http://mobil.cz/nokia/nokia_6650020926.html
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 2. října 2002 14:10
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re:Invex 2002

Sharp klub se koná většinou ob týden ve středu, v domě dětí a mládeže v
Lužánkách (tramvaj č.1 od hlavního nádraží směrem na Řečkovice, je to tuším
třetí zastávka) který se nachází v parku na ulici Lidické. Setkání přímo na
Invexu považuji za dost problematické

Z

----- Original Message -----
From: "David Filip (sharpemu@pandora.cz)" <filipdavid@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, October 02, 2002 2:40 PM
Subject: Re:Invex 2002

>
>
> No, já půjdu na INVEX až v Pátek, ale kde je ten Sharp KLub? Pokud
> by to setkání bylo přímo na Invexu, tak kde přesně?
>
> --
> Nova Nokia 6650 - prvni Nokia 3. generace
> ->> http://mobil.cz/nokia/nokia_6650020926.html
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.393 / Virová báze: 223 - datum vydání: 30.9.2002

-- 
Nova Nokia 6650 - prvni Nokia 3. generace
->> http://mobil.cz/nokia/nokia_6650020926.html
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 Filip (sharpemu@pandora.cz) [filipdavid@post.cz]
Odesláno: 2. října 2002 13:41
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re:Invex 2002

No, já půjdu na INVEX až v Pátek, ale kde je ten Sharp KLub? Pokud
by to setkání bylo přímo na Invexu, tak kde přesně?

-- 
Nova Nokia 6650 - prvni Nokia 3. generace
->> http://mobil.cz/nokia/nokia_6650020926.html
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:filipdavid@post.cz
http://mobil.cz/nokia/nokia_6650020926.html
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 2. října 2002 11:44
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Invex 2002

Vsechno jsou to pekne napady, ale limitujici je to, ze SHARP klub ma v Dome
deti a mladeze vyhrazeny prostor pouze ve stredu od 17-te hodiny. Uvazte
sami, ze asi setkani na vystavisti u stanku kde prodavaji parek v rohliku by
nebylo to prave - nejlepe bude, kdyz budeme moci zapnout i pocitace, sednout
a podebatovat...

Zdenek

>
> Skvely napad,
> ale osobne se priklanim k pondelku :-)
>
> TV.

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.393 / Virová báze: 223 - datum vydání: 30.9.2002

-- 
Nova Nokia 6650 - prvni Nokia 3. generace
->> http://mobil.cz/nokia/nokia_6650020926.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://www.grisoft.cz)
http://mobil.cz/nokia/nokia_6650020926.html
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 10. října 2002 17:46
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prieskum

25.10.2009

Ahoj Marku, 

pochopitelne ja :) 

Jsem zvedav, kolik aktivnich sharpistu se Ti ozve , v konferenci jich je prihlaseno 69. 

Pavel 

--  
Online rozhovor s Vladimírem Mlynářem, ministrem zodpovědným za informatiku najdete na 
invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronická vláda... 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:zelezo@seznam.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 10. října 2002 16:57
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Prieskum

25.10.2009

Ahojte, 
  
nejak ta diskusia tu viazne - najde sa este niekto, kto pouziva MZ 800 (pripadne aj s pripojenym HDD)? Ma niekto 
zaujem pripojit si HDD cez 8-bitovy IDE interface, ak bude k dispozicii CPM, ktora ho bude podporovat? 
  
Marek. 
  
 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.393 / Vírusová databáza: 223 - dátum vydania: 30.9.2002 

--  
Online rozhovor s Vladimírem Mlynářem, ministrem zodpovědným za informatiku najdete na 
invex.idnes.cz. Ptejte se, jak bude vypadat elektronická vláda... 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:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 2. října 2002 11:25
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Invex 2002

Skvely napad,
ale osobne se priklanim k pondelku :-)

TV.

----- Original Message -----
From: <Pavel.Baron@sme.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, October 02, 2002 12:00 PM
Subject: RE: Invex 2002

>
> Vynikajici napad ...
> ja se priklanim k uterku, krom toho ze to je den kdy jedu na invex ja
> tak je to druhy novinarsky den a bude tam jiste "mene" lidi ...
>
> P.
>
> -----Original Message-----
> From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz]
> Sent: Wednesday, October 02, 2002 11:54 AM
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> Subject: Invex 2002
>
>
>
>
>
> Ahojte,
>
> Invex uz se nezadrzitelne blizi (pristi tyden) a nepadlo zde jeste ani
> slovo o tom, ze by melo probehnout nejake setkani. Pokud ma nekdo zajem,
> mohlo by probehnout pristi stredu od 17 hodin v Brnenskem SHARP klubu,
> proto vsichni kteri maji zajem necht se zavcas ozvou, jinak nema ani
> vyznam nic organizovat..... Jen dodam ze minuly rok to celkem stalo za
> to a i letosni rok je par novinek, jako napr. uz temer kompletne funkcni
> CP/M pro Sharpa s podporou harddisku od Marka Smihly a dalsi....
>
> Zdenek Adler
>
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG ( http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.393 / Virová báze: 223 - datum vydání: 30.9.2002
>
>
> --
>  <http://mobil.cz/nokia/nokia_6650020926.html> Mobil.cz: Nová Nokia 6650
> - první 3G telefon z Finska
>
>
> --
> Nova Nokia 6650 - prvni Nokia 3. generace
> ->> http://mobil.cz/nokia/nokia_6650020926.html
>

mailto:tomas.voltr@uhk.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:tomas.voltr@uhk.cz
mailto:<Pavel.Baron@sme.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://www.grisoft.cz)
http://mobil.cz/nokia/nokia_6650020926.html>
http://mobil.cz/nokia/nokia_6650020926.html
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-- 
Nova Nokia 6650 - prvni Nokia 3. generace
->> http://mobil.cz/nokia/nokia_6650020926.html
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

http://mobil.cz/nokia/nokia_6650020926.html
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Pavel.Baron@sme.cz (sharpemu@pandora.cz) [Pavel.Baron@sme.cz]
Odesláno: 2. října 2002 11:00
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Invex 2002

25.10.2009

Vynikajici napad ...  
ja se priklanim k uterku, krom toho ze to je den kdy jedu na invex ja tak je to druhy novinarsky den a bude 
tam jiste "mene" lidi ... 
  
P. 

-----Original Message----- 
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz] 
Sent: Wednesday, October 02, 2002 11:54 AM 
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Subject: Invex 2002 
 
Ahojte, 
  
Invex uz se nezadrzitelne blizi (pristi tyden) a nepadlo zde jeste ani slovo o tom, ze by melo 
probehnout nejake setkani. Pokud ma nekdo zajem, mohlo by probehnout pristi stredu od 17 hodin 
v Brnenskem SHARP klubu, proto vsichni kteri maji zajem necht se zavcas ozvou, jinak nema ani 
vyznam nic organizovat..... Jen dodam ze minuly rok to celkem stalo za to a i letosni rok je par 
novinek, jako napr. uz temer kompletne funkcni CP/M pro Sharpa s podporou harddisku od Marka 
Smihly a dalsi.... 
  
Zdenek Adler 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.393 / Virová báze: 223 - datum vydání: 30.9.2002 

--  
Mobil.cz: Nová Nokia 6650 – první 3G telefon z Finska  

--  
Mobil.cz: Nová Nokia 6650 – první 3G telefon z Finska 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:Pavel.Baron@sme.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:Pavel.Baron@sme.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: PeC@ (sharpemu@pandora.cz) [palicka.petr@seznam.cz]
Odesláno: 23. září 2002 11:30
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Nova verze emulatoru

muj home PC:

celeron 300MHz
RAM 96MB
matrox milenium2 (nebo tak neco ;) 4MB
 + 3dfx voodoo2 12MB
zvuk on board asi ESS, zjistim doma.

peca

ps: lepsi to jen tak nebude :-(

-- 
MAFIA - ocekavana ceska gangsterka je konecne na svete!
->> http://bonusweb.cz/pc/recenze/m/mafia.html
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:palicka.petr@seznam.cz
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http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: tomas nehybka (sharpemu@pandora.cz) [tgnml@zvhs.cz]
Odesláno: 8. září 2002 19:20
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nova verze emulatoru

Ahoj!

Wednesday September 04 2002 15:43, Zdenek Adler wrote:

 ZA> pred jeho vypustenim usporadal malou anketu, ve ktere bych 
 ZA> poprosil
 ZA> kazdeho o to, aby se pochlubil, jake PC mu lezi doma na stole - 
 ZA> bude

AMD K6/500
320 MB RAM
ATI All In Wonder 8MB PCI
SoundBlaster Vibra 16
a volneho mista na discich hoooodne :-)

Zdarec, Tomas [VSOP]

-- 
Zbrusu nove telefony Nokia
->> http://www.mobil.cz/nokia/nokia3650prvniinfo020906.html
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:tgnml@zvhs.cz
http://www.mobil.cz/nokia/nokia3650prvniinfo020906.html
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 2. října 2002 10:54
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Invex 2002

25.10.2009

Ahojte, 
  
Invex uz se nezadrzitelne blizi (pristi tyden) a nepadlo zde jeste ani slovo o tom, ze by melo probehnout 
nejake setkani. Pokud ma nekdo zajem, mohlo by probehnout pristi stredu od 17 hodin v Brnenskem 
SHARP klubu, proto vsichni kteri maji zajem necht se zavcas ozvou, jinak nema ani vyznam nic 
organizovat..... Jen dodam ze minuly rok to celkem stalo za to a i letosni rok je par novinek, jako napr. uz 
temer kompletne funkcni CP/M pro Sharpa s podporou harddisku od Marka Smihly a dalsi.... 
  
Zdenek Adler 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.393 / Virová báze: 223 - datum vydání: 30.9.2002 

--  
Mobil.cz: Nová Nokia 6650 – první 3G telefon z Finska No virus found in this incoming 
message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 30. září 2002 8:30
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Koupím hardware

25.10.2009

Centronics,jolystick ma sharp v sobe :-)) 
Marcel 

----- Original Message -----  
From: turner (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Sunday, September 29, 2002 1:26 PM 
Subject: Koupím hardware 
 
Stal jsem se šťastným majitelem SHARPu MZ-811 se zabudovanou páskovou mechanikou, 
manuálem a 1 páskou s Basicem, ale bez I/O portů. Potřebuji koupit či zhotovit port na 
Centronic a na připojení řadiče disketové mechaniky, kterou také sháním. Vlastně koupím 
cokoliv z hardware na zlepšení chodu Sharpu a jakýkoliv schémta, nejen na zhotovení řadiče 
FDD. Děkuji za nabídky a jakoukoliv radu! Petr z Brna (pmpress@telecom.cz) 

--  
Mobil.cz: Nová Nokia 6650 – první 3G telefon z Finska  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.391 / Virová báze: 222 - datum vydání: 19.9.2002 

--  
Mobil.cz: Nová Nokia 6650 – první 3G telefon z Finska 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:falcen99@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Brázda Pavel

Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [bomi@centrum.cz]
Odesláno: 6. září 2002 19:50
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nova verze emulatoru

Můj počítač: ADM 300@375Mhz, 96MB, ATI Rage pro (4Mb), VGA 
monitor (640x480) a 40GB disk...
Maximálně si můžu emulátor pustit u bratra:
Celeron 300@450Mhz (Mendocino), 128MB, Voodoo 2 Banshee

PS: Jinak pracuju na nové verzi MzUnity. Zabil jsem na tom už 
spoustu lido-hodin, takže jestli to nebudete používat, tak se na 
SHARPa už asi vážně vy... :-)

Zdraví  Miroslav Hajda

______________________________________________________________
> Od: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)"  <zdeneka@seznam.cz>
> Komu: "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory""  
<sharpemu@pandora.cz>
> CC: 
> Datum: Wed, 4 Sep 2002 15:41:53 +0200
> Předmět: Nova verze emulatoru
>
> 
> Tak pani organizatori, preji vam cistou mysl a stastnou ruku pri
> rozhodovani - na Nostalgia Party se docela tesim (ikdyz mohla 
byt spise v
> Brne:-)) tak bych nerad cestoval do Prahy zbytecne.
> Pro vsechny co uz se tesi na novou verzi emulatoru mam 
potesujici zpravu, a
> to ze je prave pred dokoncenim. Co uz ovsem asi malokoho potesi 
je fakt, ze
> pro rozumny chod soucasne verze je treba opravdu nadupany 
pocitac (odhadoval
> bych PIII/700). Odmeni se vam za to ovsem perfektni emulaci 
obrazovky a
> temer bezchybnym zvukem.
> Rad bych jeste pred jeho vypustenim usporadal malou anketu, ve 
ktere bych
> poprosil kazdeho o to, aby se pochlubil, jake PC mu lezi doma 
na stole -
> bude to pro mne cenny ukazatel, podle ktereho se budu snazit 
emulator
> optimalizovat i pro pomalejsi PC. Staci mi tyto parametry: 
Procesor
> (Vyrobce, kmitocet), velikost RAM, typ graficke a zvukove 
karty. Jako
> doplnujici potom muzete i uvest velikost pevneho disku - tady 
ale myslim ze
> zatim nebudu klast nejake extremni pozadavky :-)
> 
> S pozdravem
> 
> Zdenek Adler

--------------------
Žena v centru pozornosti na http://zena.centrum.cz 

-- 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:bomi@centrum.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<zdeneka@seznam.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://zena.centrum.cz
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Zbrusu nove telefony Nokia
->> http://www.mobil.cz/nokia/nokia3650prvniinfo020906.html
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

http://www.mobil.cz/nokia/nokia3650prvniinfo020906.html
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 6. září 2002 14:32
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: komentar k poslednym desiatim odkazom

Mir-,

ja by som to nevidel tak tragicky - ako Zdenka oznam, tak urcite emulator
este zoptimalizuje, a pocitac s frekvenciou radovo 700 MHz sa da uz dost
lacno kupit. Nemozes zase chciet, aby pri tach moznostiach co poskytuje,
emulator bezal na 386.

P.S. uz si vylisoval nejake media pre QD?

Marek.

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 6. september 2002 15:17
Subject: komentar k poslednym desiatim odkazom

sorry ani do prahy ano do brna nemozem, praca,skola a pod.

zdenku ak treba taky silny stroj na emulator tak s tym nieje nieco v
poriadku, to radsej ostanem pri mz-811 s audio cdromom a este
nenapojeným qd.

----
Jak ušetřit na dovolenou? http://dovolena.finance.cz

--
Zbrusu nove telefony Nokia
->> http://www.mobil.cz/nokia/nokia3650prvniinfo020906.html

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.385 / Vírusová databáza: 217 - dátum vydania: 4.9.2002

-- 
Zbrusu nove telefony Nokia
->> http://www.mobil.cz/nokia/nokia3650prvniinfo020906.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 6. září 2002 14:17
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: komentar k poslednym desiatim odkazom

sorry ani do prahy ano do brna nemozem, praca,skola a pod.

zdenku ak treba taky silny stroj na emulator tak s tym nieje nieco v
poriadku, to radsej ostanem pri mz-811 s audio cdromom a este
nenapojeným qd.

---- 
Jak ušetřit na dovolenou? http://dovolena.finance.cz

-- 
Zbrusu nove telefony Nokia
->> http://www.mobil.cz/nokia/nokia3650prvniinfo020906.html
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:mir-@post.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Brázda Pavel 

Od: turner (sharpemu@pandora.cz) [pmpress@telecom.cz]
Odesláno: 29. září 2002 12:27
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Koupím hardware

25.10.2009

Stal jsem se šťastným majitelem SHARPu MZ-811 se zabudovanou páskovou mechanikou, 
manuálem a 1 páskou s Basicem, ale bez I/O portů. Potřebuji koupit či zhotovit port na Centronic 
a na připojení řadiče disketové mechaniky, kterou také sháním. Vlastně koupím cokoliv z 
hardware na zlepšení chodu Sharpu a jakýkoliv schémta, nejen na zhotovení řadiče FDD. Děkuji 
za nabídky a jakoukoliv radu! Petr z Brna (pmpress@telecom.cz) 

--  
Mobil.cz: Nová Nokia 6650 – první 3G telefon z Finska 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:pmpress@telecom.cz
mailto:pmpress@telecom.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 6. září 2002 22:41
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Emulator

25.10.2009

Stazeno a vyzkouseno... rychlost klesla na 65%, tj. snizis-li naroky na polovinu, bude to tak akorat :-) 
(P-III/450, GeForce-3, 640 MB RAM, 120 GB HDD, SB Live1024) 
  
Tom. 
 
 
----- Original Message -----  

From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, September 06, 2002 2:30 PM 
Subject: Emulator 
 
Ahojte, 
  
Tak koukam ze vetsina z vas ma pomerne slusne stroje, takze pokud se na to citite, zkuste si stahnout 
zatim neoptimalizovanou betaverzi noveho emulatoru na http://mz-
800.hyperlink.cz/download/emulators/mzdemo.zip Optimalizovana verze by mohla byt (doufejme) asi 
pristi ci prespristi tyden - HW naroky by se mely pak snizit na polovinu, mozna i neco lepsiho...  
Mam takovy trosicku nedopsany history log (tam kde je nejvetsi mezera mi chybi dopsat scanline 
emulace:-), takze jej neberte prilis vazne. Jinak samozrejmne vitam veskere ovace, kvetinove ci 
financni dary, pripadne blahoprani a pripominky na zdeneka@seznam.cz 
  
Zdenek Adler 
  
P.S.: Jeste male upozorneni - pokud vase PC nestiha hnat emulaci na 100 procent, bude se vam 
zrejmne misto zvuku ozyvat neprijemne lupani. Zatim jedina mozna naprava je ta, ze musite stahnout 
rychlost emulace i v Setupu na tolik, kolik emulator z vaseho PC opravdu vymackne... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.385 / Virová báze: 217 - datum vydání: 4.9.2002 

--  
BonusWeb.cz: Vše co chcete vědět o herních výstavách ECTS 2002 a Leipzig Games 
Convention  

--  
Mobil.cz: První informace o nových mobilech od Nokie - Nokia 3650 a 3510i 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: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 6. září 2002 12:51
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nova verze emulatoru

P-III/450, GeForce-3, 640 MB RAM, 120 GB HDD, SB Live1024. Emulator slape na 100%.

Tom.

----- Original Message -----
From: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, September 04, 2002 3:41 PM
Subject: Nova verze emulatoru

>
> Tak pani organizatori, preji vam cistou mysl a stastnou ruku pri
> rozhodovani - na Nostalgia Party se docela tesim (ikdyz mohla byt spise v
> Brne:-)) tak bych nerad cestoval do Prahy zbytecne.
> Pro vsechny co uz se tesi na novou verzi emulatoru mam potesujici zpravu, a
> to ze je prave pred dokoncenim. Co uz ovsem asi malokoho potesi je fakt, ze
> pro rozumny chod soucasne verze je treba opravdu nadupany pocitac (odhadoval
> bych PIII/700). Odmeni se vam za to ovsem perfektni emulaci obrazovky a
> temer bezchybnym zvukem.
> Rad bych jeste pred jeho vypustenim usporadal malou anketu, ve ktere bych
> poprosil kazdeho o to, aby se pochlubil, jake PC mu lezi doma na stole -
> bude to pro mne cenny ukazatel, podle ktereho se budu snazit emulator
> optimalizovat i pro pomalejsi PC. Staci mi tyto parametry: Procesor
> (Vyrobce, kmitocet), velikost RAM, typ graficke a zvukove karty. Jako
> doplnujici potom muzete i uvest velikost pevneho disku - tady ale myslim ze
> zatim nebudu klast nejake extremni pozadavky :-)
>
> S pozdravem
>
> Zdenek Adler
>
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz)" <kleibl@cmcredit.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Wednesday, September 04, 2002 3:12 PM
> Subject: Nostalgia Party Praha (10-11.5.2003)
>
>
> >
> > Vážení "kolegové" :),
> > zítra (5.září 2002) v 19:00 se uskuteční slez organizátorů Nostalgia Party
> v restauraci u Zvonařky
> > (na křižovatce s ulicí Jana Masaryka), všichni ochotní spoluorganizátoři s
> dobrými nápady jsou vítáni.
> > (Kverulanty odstřelíme ve dveřích jako škodnou)
> >
> > Milan Kleibl
> > Jiří Veleba
> > Milan Hozda
> > Pavel Železo
>

mailto:tomas.voltr@uhk.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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>
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.384 / Virová báze: 216 - datum vydání: 21.8.2002
>
>
> --
> Vse co chcete vedet o hernich vystavách ECTS 2002 a Leipzig Games Convention
> ->> http://www.bonusweb.cz/gc-ects/

-- 
Vse co chcete vedet o hernich vystavách ECTS 2002 a Leipzig Games Convention
->> http://www.bonusweb.cz/gc-ects/
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

http://www.grisoft.cz)
http://www.bonusweb.cz/gc-ects/
http://www.bonusweb.cz/gc-ects/
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Pavel.Baron@sme.cz (sharpemu@pandora.cz) [Pavel.Baron@sme.cz]
Odesláno: 5. září 2002 6:15
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Nova verze emulatoru

AMD XP 1600+
256MB RAM
GF3 Ti200 64MB
30GB HDD

a NB
Intel 933MHz
256MB RAM
ATI grafika
20GB HDD

-----Original Message-----
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [mailto:zdeneka@seznam.cz]
Sent: Wednesday, September 04, 2002 3:42 PM
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Subject: Nova verze emulatoru

Tak pani organizatori, preji vam cistou mysl a stastnou ruku pri
rozhodovani - na Nostalgia Party se docela tesim (ikdyz mohla byt spise
v
Brne:-)) tak bych nerad cestoval do Prahy zbytecne.
Pro vsechny co uz se tesi na novou verzi emulatoru mam potesujici
zpravu, a
to ze je prave pred dokoncenim. Co uz ovsem asi malokoho potesi je fakt,
ze
pro rozumny chod soucasne verze je treba opravdu nadupany pocitac
(odhadoval
bych PIII/700). Odmeni se vam za to ovsem perfektni emulaci obrazovky a
temer bezchybnym zvukem.
Rad bych jeste pred jeho vypustenim usporadal malou anketu, ve ktere
bych
poprosil kazdeho o to, aby se pochlubil, jake PC mu lezi doma na stole -
bude to pro mne cenny ukazatel, podle ktereho se budu snazit emulator
optimalizovat i pro pomalejsi PC. Staci mi tyto parametry: Procesor
(Vyrobce, kmitocet), velikost RAM, typ graficke a zvukove karty. Jako
doplnujici potom muzete i uvest velikost pevneho disku - tady ale myslim
ze
zatim nebudu klast nejake extremni pozadavky :-)

S pozdravem

Zdenek Adler

----- Original Message -----
From: "Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz)" <kleibl@cmcredit.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, September 04, 2002 3:12 PM
Subject: Nostalgia Party Praha (10-11.5.2003)

>
> Vážení "kolegové" :),

mailto:Pavel.Baron@sme.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:Pavel.Baron@sme.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<kleibl@cmcredit.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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> zítra (5.září 2002) v 19:00 se uskuteční slez organizátorů Nostalgia
Party
v restauraci u Zvonařky
> (na křižovatce s ulicí Jana Masaryka), všichni ochotní
spoluorganizátoři s
dobrými nápady jsou vítáni.
> (Kverulanty odstřelíme ve dveřích jako škodnou)
>
> Milan Kleibl
> Jiří Veleba
> Milan Hozda
> Pavel Železo

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.384 / Virová báze: 216 - datum vydání: 21.8.2002

-- 
Vse co chcete vedet o hernich vystavách ECTS 2002 a Leipzig Games
Convention
->> http://www.bonusweb.cz/gc-ects/

-- 
Vse co chcete vedet o hernich vystavách ECTS 2002 a Leipzig Games Convention
->> http://www.bonusweb.cz/gc-ects/
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

http://www.grisoft.cz)
http://www.bonusweb.cz/gc-ects/
http://www.bonusweb.cz/gc-ects/
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: David Filip (sharpemu@pandora.cz) [filipdavid@post.cz]
Odesláno: 5. září 2002 6:13
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nova verze emulatoru

AMD Duron 650, 196 MB RAM, GEFORCE 2 MX 400 a zvukárna nějaký
integrovaný shit.

---- 
Jak ušetřit na dovolenou? http://dovolena.finance.cz

-- 
Vse co chcete vedet o hernich vystavách ECTS 2002 a Leipzig Games Convention
->> http://www.bonusweb.cz/gc-ects/
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:filipdavid@post.cz
http://dovolena.finance.cz
http://www.bonusweb.cz/gc-ects/
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 4. září 2002 18:09
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Novinky na osmibitech.hyperlinx.cz

Za kolik je mozne sehnat na pocitac sharp tyhle veci:
1:ramdisk zalohovany
2:radic na hdd.
3:ploter.

Maarcel Vasak
mv-soft bbs
mv-soft.dns2go.com:2000 snad bude chodit jinak nevim co dal

----- Original Message -----
From: "David Filip (sharpemu@pandora.cz)" <filipdavid@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, September 04, 2002 3:39 PM
Subject: Novinky na osmibitech.hyperlinx.cz

>
> Na osmibitech bylo nově spuštěno fórum, do kterého můžete psát Vaše
> dotazy a pod.
>
> ----
> Jak ušetřit na dovolenou? http://dovolena.finance.cz
>
> --
> Vse co chcete vedet o hernich vystavách ECTS 2002 a Leipzig Games
Convention
> ->> http://www.bonusweb.cz/gc-ects/
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.384 / Virová báze: 216 - datum vydání: 21.8.2002

-- 
Vse co chcete vedet o hernich vystavách ECTS 2002 a Leipzig Games Convention
->> http://www.bonusweb.cz/gc-ects/
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: 4. září 2002 18:03
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nova verze emulatoru

Pentium 400,celeron,64mb,int graf karta,int.zvuk karta.-( na nic silnejsiho
nemam..

Maarcel Vasak
mv-soft bbs
mv-soft.dns2go.com:2000 snad bude chodit jinak nevim co dal

----- Original Message -----
From: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, September 04, 2002 3:41 PM
Subject: Nova verze emulatoru

>
> Tak pani organizatori, preji vam cistou mysl a stastnou ruku pri
> rozhodovani - na Nostalgia Party se docela tesim (ikdyz mohla byt spise v
> Brne:-)) tak bych nerad cestoval do Prahy zbytecne.
> Pro vsechny co uz se tesi na novou verzi emulatoru mam potesujici zpravu,
a
> to ze je prave pred dokoncenim. Co uz ovsem asi malokoho potesi je fakt,
ze
> pro rozumny chod soucasne verze je treba opravdu nadupany pocitac
(odhadoval
> bych PIII/700). Odmeni se vam za to ovsem perfektni emulaci obrazovky a
> temer bezchybnym zvukem.
> Rad bych jeste pred jeho vypustenim usporadal malou anketu, ve ktere bych
> poprosil kazdeho o to, aby se pochlubil, jake PC mu lezi doma na stole -
> bude to pro mne cenny ukazatel, podle ktereho se budu snazit emulator
> optimalizovat i pro pomalejsi PC. Staci mi tyto parametry: Procesor
> (Vyrobce, kmitocet), velikost RAM, typ graficke a zvukove karty. Jako
> doplnujici potom muzete i uvest velikost pevneho disku - tady ale myslim
ze
> zatim nebudu klast nejake extremni pozadavky :-)
>
> S pozdravem
>
> Zdenek Adler
>
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: "Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz)" <kleibl@cmcredit.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Wednesday, September 04, 2002 3:12 PM
> Subject: Nostalgia Party Praha (10-11.5.2003)
>
>
> >
> > Vážení "kolegové" :),
> > zítra (5.září 2002) v 19:00 se uskuteční slez organizátorů Nostalgia
Party
> v restauraci u Zvonařky
> > (na křižovatce s ulicí Jana Masaryka), všichni ochotní spoluorganizátoři
s
> dobrými nápady jsou vítáni.
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> > (Kverulanty odstřelíme ve dveřích jako škodnou)
> >
> > Milan Kleibl
> > Jiří Veleba
> > Milan Hozda
> > Pavel Železo
>
>
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.384 / Virová báze: 216 - datum vydání: 21.8.2002
>
>
> --
> Vse co chcete vedet o hernich vystavách ECTS 2002 a Leipzig Games
Convention
> ->> http://www.bonusweb.cz/gc-ects/
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.384 / Virová báze: 216 - datum vydání: 21.8.2002

-- 
Vse co chcete vedet o hernich vystavách ECTS 2002 a Leipzig Games Convention
->> http://www.bonusweb.cz/gc-ects/
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

http://www.grisoft.cz)
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http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 4. září 2002 16:37
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nostalgia Party Praha (10-11.5.2003)

Drzim palce - ak by sa dalo, dal by som prednost Brnu ako miesto konania
Nostalgia Party (tam je to predsa len blizsie aj zo Slovenska :-)))

Marek.

----- Original Message -----
From: "Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz)" <kleibl@cmcredit.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 4. september 2002 15:12
Subject: Nostalgia Party Praha (10-11.5.2003)

Vážení "kolegové" :),
zítra (5.září 2002) v 19:00 se uskuteční slez organizátorů Nostalgia Party v
restauraci u Zvonařky
(na křižovatce s ulicí Jana Masaryka), všichni ochotní spoluorganizátoři s
dobrými nápady jsou vítáni.
(Kverulanty odstřelíme ve dveřích jako škodnou)

Milan Kleibl
Jiří Veleba
Milan Hozda
Pavel Železo

--
Vse co chcete vedet o hernich vystavách ECTS 2002 a Leipzig Games Convention
->> http://www.bonusweb.cz/gc-ects/

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.381 / Vírusová databáza: 214 - dátum vydania: 2.8.2002

-- 
Vse co chcete vedet o hernich vystavách ECTS 2002 a Leipzig Games Convention
->> http://www.bonusweb.cz/gc-ects/
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: 4. září 2002 14:42
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nova verze emulatoru

Tak pani organizatori, preji vam cistou mysl a stastnou ruku pri
rozhodovani - na Nostalgia Party se docela tesim (ikdyz mohla byt spise v
Brne:-)) tak bych nerad cestoval do Prahy zbytecne.
Pro vsechny co uz se tesi na novou verzi emulatoru mam potesujici zpravu, a
to ze je prave pred dokoncenim. Co uz ovsem asi malokoho potesi je fakt, ze
pro rozumny chod soucasne verze je treba opravdu nadupany pocitac (odhadoval
bych PIII/700). Odmeni se vam za to ovsem perfektni emulaci obrazovky a
temer bezchybnym zvukem.
Rad bych jeste pred jeho vypustenim usporadal malou anketu, ve ktere bych
poprosil kazdeho o to, aby se pochlubil, jake PC mu lezi doma na stole -
bude to pro mne cenny ukazatel, podle ktereho se budu snazit emulator
optimalizovat i pro pomalejsi PC. Staci mi tyto parametry: Procesor
(Vyrobce, kmitocet), velikost RAM, typ graficke a zvukove karty. Jako
doplnujici potom muzete i uvest velikost pevneho disku - tady ale myslim ze
zatim nebudu klast nejake extremni pozadavky :-)

S pozdravem

Zdenek Adler

----- Original Message -----
From: "Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz)" <kleibl@cmcredit.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, September 04, 2002 3:12 PM
Subject: Nostalgia Party Praha (10-11.5.2003)

>
> Vážení "kolegové" :),
> zítra (5.září 2002) v 19:00 se uskuteční slez organizátorů Nostalgia Party
v restauraci u Zvonařky
> (na křižovatce s ulicí Jana Masaryka), všichni ochotní spoluorganizátoři s
dobrými nápady jsou vítáni.
> (Kverulanty odstřelíme ve dveřích jako škodnou)
>
> Milan Kleibl
> Jiří Veleba
> Milan Hozda
> Pavel Železo

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.384 / Virová báze: 216 - datum vydání: 21.8.2002

-- 
Vse co chcete vedet o hernich vystavách ECTS 2002 a Leipzig Games Convention
->> http://www.bonusweb.cz/gc-ects/
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 Filip (sharpemu@pandora.cz) [filipdavid@post.cz]
Odesláno: 4. září 2002 14:39
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Novinky na osmibitech.hyperlinx.cz

Na osmibitech bylo nově spuštěno fórum, do kterého můžete psát Vaše
dotazy a pod.

---- 
Jak ušetřit na dovolenou? http://dovolena.finance.cz

-- 
Vse co chcete vedet o hernich vystavách ECTS 2002 a Leipzig Games Convention
->> http://www.bonusweb.cz/gc-ects/
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz) [kleibl@cmcredit.cz]
Odesláno: 4. září 2002 14:12
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nostalgia Party Praha (10-11.5.2003)

Vážení "kolegové" :),
zítra (5.září 2002) v 19:00 se uskuteční slez organizátorů Nostalgia Party v 
restauraci u Zvonařky 
(na křižovatce s ulicí Jana Masaryka), všichni ochotní spoluorganizátoři s dobrými 
nápady jsou vítáni.
(Kverulanty odstřelíme ve dveřích jako škodnou)

Milan Kleibl
Jiří Veleba
Milan Hozda
Pavel Železo

-- 
Vse co chcete vedet o hernich vystavách ECTS 2002 a Leipzig Games Convention
->> http://www.bonusweb.cz/gc-ects/
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: dostalj@sgo.cz (sharpemu@pandora.cz) [dostalj@sgo.cz]
Odesláno: 6. srpna 2002 7:46
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: 10-11.května 2003 "Nostalgia Party" v Praze,   vyhovuje tento termín ?

Zdar,
Urcite to bude super akce, termin celkem vyhovuje /a zadne akci v tomto
terminu nevim - je dobre ze je to ohlasene skoro rok do predu :-)/. Z
Prahy sice nejsu, takze nejakou prezentacni techniku dodat nemuzu
(bydlim v Olmiku), ale jestli se te "Nostalgia Party" zucastnim, privezu
par svych vypocetnich exponatu. Jestli sem obre pochopil, jedna se o
sraz obdivovatelu, uzivatelu a sberatelu "stare" 4bit, 8bit a 16bit
vypoceni techniky + všech věci o kolo ni (Sharpisti, Ataristi,
Sinclairisti, Didaktiasti nebo PMDaci a jiné takove skupiny ci
individua)? A chcu se jeste zeptat, jestli uz se rysuje místo konani
/mozna sem ho nekde preslechl - Praha je celkem velke město :-)/ Jestli
ses organizator toho sezeni tak ti preju hodne zdaru!

Jirik  

-----Original Message-----
From: Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz) [mailto:kleibl@cmcredit.cz] 
Sent: Monday, August 05, 2002 11:36 AM
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Subject: 10-11.května 2003 "Nostalgia Party" v Praze, vyhovuje tento
termín ?

Čus lidi,
dáváme do diskuze tento termín, prosím vyjádřete se k němu jestli
nekoliduje s nějakou dříve ohlášenou akcí.
Pokus má někdo z pražáků k dispozici projektory, plátna a aparatury,
dejte nám prosím vědět jestli s tím můžeme počítat.
Pro prvních 30LYNXařů je připraveno malé překvapení, pokud máte někdo
nějaké drobnosti pro jiné platformy (samolepky, nášivky, diskety,
propagační materiály...) všechno je vítáno :)
_________________________________________
Milan Kleibl
Private:______________
ICQ:       12795588

-- 
Bude se za obrazkovy format JPEG platit?
http://technet.cz/internetnews/jpeg_notforfree020730.html

-- 
Bude se za obrazkovy format JPEG platit?
http://technet.cz/internetnews/jpeg_notforfree020730.html
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: mero@volny.cz (sharpemu@pandora.cz) [mero@volny.cz]
Odesláno: 6. srpna 2002 6:15
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Zadost o vymazani adresy

Tímto žádám o vymazání e-mailové adresy pro rozesílání neužitečných
informací o Sharp MZ 800 atd. ...

S pozdravem brzkého odmlčení    Mero

-- 
Bude se za obrazkovy format JPEG platit?
http://technet.cz/internetnews/jpeg_notforfree020730.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz) [kleibl@cmcredit.cz]
Odesláno: 5. srpna 2002 10:36
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: 10-11.května 2003 "Nostalgia Party" v Praze,  vyhovuje tento termín ?

Čus lidi,
dáváme do diskuze tento termín, prosím vyjádřete se k němu jestli nekoliduje s nějakou 
dříve ohlášenou akcí.
Pokus má někdo z pražáků k dispozici projektory, plátna a aparatury, dejte nám prosím 
vědět jestli s tím můžeme počítat.
Pro prvních 30LYNXařů je připraveno malé překvapení, pokud máte někdo nějaké drobnosti 
pro jiné platformy (samolepky, nášivky, diskety, propagační materiály...) všechno je 
vítáno :)
_________________________________________
Milan Kleibl
Private:______________
ICQ:       12795588

-- 
Bude se za obrazkovy format JPEG platit?
http://technet.cz/internetnews/jpeg_notforfree020730.html
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 5. srpna 2002 9:32
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 8-16bit v Praze? - "Nostalgia Party"?

Super, som za (aj keď stretnutie SHARPistov sa predbežne plánuje na
tohtoročný INVEX).

Marek.

----- Original Message -----
From: <tomas.voltr@uhk.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 1. august 2002 10:37
Subject: Re: 8-16bit v Praze? - "Nostalgia Party"?

Na nasi konfere jsme podobny napad, orientovany pochopitelne pouze na
sharp:-) uz pretrasali - nikdo se ale organizace neujal, takze
uskutecni-li se neco globalniho, budeme jen radi a urcite se zucastnime !!!

Co na to ostatni sharpisti ?

Tom.

----- Original Message -----
From: "Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz)" <kleibl@cmcredit.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, August 01, 2002 10:20 AM
Subject: 8-16bit v Praze? - "Nostalgia Party"?

>
> Zdravim,
> na zacatku tohoto tydne jsme v konferencich Atari@phoenix.inf.upol.cz,
speccy@pandora.cz rozbehli debatu o usporadani setkani
priznivcu 8-16bitovych pocitadel v Praze. Protoze si myslime, ze bez
SHARPistu by neco takoveho rozhodne nebylo ono, jdeme Vas
otravovat :) Posilam vystrizek z debaty pro objasneni zameru :)
>
> S pozdravem
> Milan Kleibl
>
> > Napln planovane akce?
> --------------------------------------------------------
> To je problem, podle prvotnich predstav by to mela byt slezina starych a
novych uzivatelu na jednotlivych platformach s
predvadeckou ceho vseho jsou dnesni masinky schopne a v cem jsou lepsi nez
puvodni "stroje", chteli bychom tam vystavit kuriozity,
bezne masiny i sberatelske objekty. Rozhodne by tam nemely chybet dema pri
kterych by stari uzivatele kroutili hlavou a rikali neco
o tekoucim cinu :)
> Podle vseho to vypada, ze nejvhodnejsi termin bude kveten pristiho roku,
do te doby se snad neco poradneho vymysli :)
>
>
>
> --
> Bude se za obrazkovy format JPEG platit?
> http://technet.cz/internetnews/jpeg_notforfree020730.html
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mailto:Atari@phoenix.inf.upol.cz
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--
Bude se za obrazkovy format JPEG platit?
http://technet.cz/internetnews/jpeg_notforfree020730.html

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.380 / Vírusová databáza: 213 - dátum vydania: 24.7.2002

-- 
Bude se za obrazkovy format JPEG platit?
http://technet.cz/internetnews/jpeg_notforfree020730.html
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: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 1. srpna 2002 9:37
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 8-16bit v Praze? - "Nostalgia Party"?

Na nasi konfere jsme podobny napad, orientovany pochopitelne pouze na sharp:-) uz 
pretrasali - nikdo se ale organizace neujal, takze
uskutecni-li se neco globalniho, budeme jen radi a urcite se zucastnime !!!

Co na to ostatni sharpisti ?

Tom.

----- Original Message -----
From: "Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz)" <kleibl@cmcredit.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, August 01, 2002 10:20 AM
Subject: 8-16bit v Praze? - "Nostalgia Party"?

>
> Zdravim,
> na zacatku tohoto tydne jsme v konferencich Atari@phoenix.inf.upol.cz, 
speccy@pandora.cz rozbehli debatu o usporadani setkani
priznivcu 8-16bitovych pocitadel v Praze. Protoze si myslime, ze bez SHARPistu by neco 
takoveho rozhodne nebylo ono, jdeme Vas
otravovat :) Posilam vystrizek z debaty pro objasneni zameru :)
>
> S pozdravem
> Milan Kleibl
>
> > Napln planovane akce?
> --------------------------------------------------------
> To je problem, podle prvotnich predstav by to mela byt slezina starych a novych 
uzivatelu na jednotlivych platformach s
predvadeckou ceho vseho jsou dnesni masinky schopne a v cem jsou lepsi nez puvodni 
"stroje", chteli bychom tam vystavit kuriozity,
bezne masiny i sberatelske objekty. Rozhodne by tam nemely chybet dema pri kterych by 
stari uzivatele kroutili hlavou a rikali neco
o tekoucim cinu :)
> Podle vseho to vypada, ze nejvhodnejsi termin bude kveten pristiho roku, do te doby 
se snad neco poradneho vymysli :)
>
>
>
> --
> Bude se za obrazkovy format JPEG platit?
> http://technet.cz/internetnews/jpeg_notforfree020730.html

-- 
Bude se za obrazkovy format JPEG platit?
http://technet.cz/internetnews/jpeg_notforfree020730.html
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Kleibl Milan (sharpemu@pandora.cz) [kleibl@cmcredit.cz]
Odesláno: 1. srpna 2002 9:21
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: 8-16bit v Praze? - "Nostalgia Party"?

Zdravim,
na zacatku tohoto tydne jsme v konferencich Atari@phoenix.inf.upol.cz, 
speccy@pandora.cz rozbehli debatu o usporadani setkani priznivcu 8-16bitovych 
pocitadel v Praze. Protoze si myslime, ze bez SHARPistu by neco takoveho rozhodne 
nebylo ono, jdeme Vas otravovat :) Posilam vystrizek z debaty pro objasneni zameru :)

S pozdravem
Milan Kleibl

> Napln planovane akce?
--------------------------------------------------------
To je problem, podle prvotnich predstav by to mela byt slezina starych a novych 
uzivatelu na jednotlivych platformach s predvadeckou ceho vseho jsou dnesni masinky 
schopne a v cem jsou lepsi nez puvodni "stroje", chteli bychom tam vystavit kuriozity, 
bezne masiny i sberatelske objekty. Rozhodne by tam nemely chybet dema pri kterych by 
stari uzivatele kroutili hlavou a rikali neco o tekoucim cinu :) 
Podle vseho to vypada, ze nejvhodnejsi termin bude kveten pristiho roku, do te doby se 
snad neco poradneho vymysli :)

-- 
Bude se za obrazkovy format JPEG platit?
http://technet.cz/internetnews/jpeg_notforfree020730.html
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: Koloman TEKALE (sharpemu@pandora.cz) [KolTek@seznam.cz]
Odesláno: 22. července 2002 19:41
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Potřebuju schémata prosím

Dne 21. červenec 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

Ozval se mi maník - z PANDORY to máš určitě taky.
AHOJ.

> 
> Taky bych bral ty schemata .
> Marcel Vasak
> falcen99@seznam.cz
> 
> 19.7.2002 21:59:33, "Koloman TEKALE (sharpemu@pandora.cz)" <koltek@seznam.cz> wrote:
> 
> >
> >
> >  Date:   Fri, 19 Jul 2002 21:59:33 +0200
> >
> >  From:   "Koloman TEKALE (sharpemu@pandora.cz)" <koltek@seznam.cz>
> >  To:     "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory""
> >          <sharpemu@pandora.cz>
> >  Subject:Potřebuju schémata prosím
> >
> >
> >
> >
> >  Potřeboval bych schémata ROM disku, RAM disku, řadiče FDD a řadiče HDD.
> >  Slíbil mi to Zdenek, ale jel na dovolenou a já mám teď čas na bastlení i
> >  součástky. Jestli to někdo může poslat tak koltek@seznam.cz díky předem.
> >
> >
> >
> >  --
> >  Nové knihy: Krok za krokem Office XP, Visual Basic.NET a Registry Windows
> >  2000. Na Knihy iDNES... 
> 
> 
> 
> 
> -- 
> Nove knihy: Krok za krokem Office XP, Visual Basic.NET a tajemství registrů Win2000. 
Na http://knihy.idnes.cz
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
WWW stranky zdarma na http://www.sweb.cz

-- 
Nove knihy: Krok za krokem Office XP, Visual Basic.NET a tajemství registrů Win2000. 
Na http://knihy.idnes.cz
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: Koloman TEKALE (sharpemu@pandora.cz) [KolTek@seznam.cz]
Odesláno: 22. července 2002 19:39
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Potřebuju schémata prosím

Dne 22. červenec 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:
Díky jJirko, jestli můžeš, pošli to na "koltek@seznam.cz" - co se
týká řadiče s 8272, posílám schéma na ZX - neměl by v tom být velikej
rozdíl. Až se Zdenek Adler vrátí z dovolené, budeme dělat desku s
řadičem HDD, FLASH ram, BOOT rom z HDD a (asi) i RAM DISK na SIMM
modulech z PC. Jestli se mi to vejde na desku, tak tam dám i CMOS z
PC s hodinama atd. Díky že ses ozval a zatím AHOJ.

Koloman TEKALE
systémák, částečně technik, bejvalej lampasák, tvůrce BIOS pro
SECURITY CARD fy. DECROS atp.
Berlínská 2756
39005 TÁBOR

> 
> Koloman TEKALE (sharpemu@pandora.cz) wrote:
> 
> > Potřeboval bych schémata ROM disku, RAM disku, řadiče FDD a řadiče 
> > HDD. Slíbil mi to Zdenek, ale jel na dovolenou a já mám teď čas na 
> > bastlení i součástky. Jestli to někdo může poslat tak koltek@seznam.cz 
> > <mailto:koltek@seznam.cz> díky předem.
> >
> > -- 
> > Nové knihy: Krok za krokem Office XP, Visual Basic.NET a Registry 
> > Windows 2000. Na Knihy iDNES <http://knihy.idnes.cz>...
> >
> Ahoj vsechny schemata mam a mohu poskytnout.Potrebuji schema  radice  s 
> chipem 8272
> i boot disketu a desku zalohovaneho ramdisku.
> Jiri
> 
> -- 
> Jiri Hudak
> technik pocitacu, 
> siti a Internetu 
> Ostravska univerzita
> Centrum informacnich 
> technologii
> Brafova 5 Ostrava 1
> tel.:+420 69 6160112
> e-mail:hudak@osu.cz
> 
> 
> 
> 
> -- 
> Nove knihy: Krok za krokem Office XP, Visual Basic.NET a tajemství registrů Win2000. 
Na http://knihy.idnes.cz
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
WWW stranky zdarma na http://www.sweb.cz

-- 
Nove knihy: Krok za krokem Office XP, Visual Basic.NET a tajemství registrů Win2000. 
Na http://knihy.idnes.cz
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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: Jiri Hudak (sharpemu@pandora.cz) [hudak@osu.cz]
Odesláno: 22. července 2002 7:43
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Potřebuju schémata prosím

Koloman TEKALE (sharpemu@pandora.cz) wrote:

> Potřeboval bych schémata ROM disku, RAM disku, řadiče FDD a řadiče 
> HDD. Slíbil mi to Zdenek, ale jel na dovolenou a já mám teď čas na 
> bastlení i součástky. Jestli to někdo může poslat tak koltek@seznam.cz 
> <mailto:koltek@seznam.cz> díky předem.
>
> -- 
> Nové knihy: Krok za krokem Office XP, Visual Basic.NET a Registry 
> Windows 2000. Na Knihy iDNES <http://knihy.idnes.cz>...
>
Ahoj vsechny schemata mam a mohu poskytnout.Potrebuji schema  radice  s 
chipem 8272
i boot disketu a desku zalohovaneho ramdisku.
Jiri

-- 
Jiri Hudak
technik pocitacu, 
siti a Internetu 
Ostravska univerzita
Centrum informacnich 
technologii
Brafova 5 Ostrava 1
tel.:+420 69 6160112
e-mail:hudak@osu.cz

-- 
Nove knihy: Krok za krokem Office XP, Visual Basic.NET a tajemství registrů Win2000. 
Na http://knihy.idnes.cz
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:hudak@osu.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:koltek@seznam.cz
mailto:koltek@seznam.cz>
http://knihy.idnes.cz>
mailto:e-mail:hudak@osu.cz
http://knihy.idnes.cz
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 21. července 2002 20:24
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Potřebuju schémata prosím

Taky bych bral ty schemata .
Marcel Vasak
falcen99@seznam.cz

19.7.2002 21:59:33, "Koloman TEKALE (sharpemu@pandora.cz)" <koltek@seznam.cz> wrote:

>
>
>  Date:   Fri, 19 Jul 2002 21:59:33 +0200
>
>  From:   "Koloman TEKALE (sharpemu@pandora.cz)" <koltek@seznam.cz>
>  To:     "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory""
>          <sharpemu@pandora.cz>
>  Subject:Potřebuju schémata prosím
>
>
>
>
>  Potřeboval bych schémata ROM disku, RAM disku, řadiče FDD a řadiče HDD.
>  Slíbil mi to Zdenek, ale jel na dovolenou a já mám teď čas na bastlení i
>  součástky. Jestli to někdo může poslat tak koltek@seznam.cz díky předem.
>
>
>
>  --
>  Nové knihy: Krok za krokem Office XP, Visual Basic.NET a Registry Windows
>  2000. Na Knihy iDNES... 

-- 
Nove knihy: Krok za krokem Office XP, Visual Basic.NET a tajemství registrů Win2000. 
Na http://knihy.idnes.cz
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:falcen99@seznam.cz
mailto:falcen99@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<koltek@seznam.cz>
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<koltek@seznam.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:koltek@seznam.cz
http://knihy.idnes.cz
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: Koloman TEKALE (sharpemu@pandora.cz) [KolTek@seznam.cz]
Odesláno: 19. července 2002 21:57
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prehladny vypis instrukcii Z80

Měl bych zájem - dík předem.

Dne 27. květen 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> 
> Ahojte,
> 
> prepisal som do Wordu kompletny vypis instrukcii Z80 (vratane vsetkych 
nedokumentovanych instrukcii, ktore poznam) organizovany v prehladnej farebnej tabulke 
- kto by mal zaujem, mozem poslat ako attachment (zozipovany zabera cca 18 kB). Po 
vytlaceni na farebnej tlaciarni je to velmi dobra pomocka pre tych, ktori robia v 
strojovom kode.
> 
> Marek.
> 
> 
> ---
> Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
> Outgoing mail does not contain viruses.
> Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verzia: 6.0.362 / Vírusová databáza: 199 - dátum vydania: 7.5.2002
> 
> - - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
> Melodie na mobil zadarmo? No jistě!
> http://www.mobil.cz/tipy-triky/melodieakonvektor020522.html
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
Seznam Prace - Hledate praci nebo menite zamestnani? http://prace.seznam.cz

-- 
Nove knihy: Krok za krokem Office XP, Visual Basic.NET a tajemství registrů Win2000. 
Na http://knihy.idnes.cz
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:KolTek@seznam.cz
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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http://www.mobil.cz/tipy-triky/melodieakonvektor020522.html
http://prace.seznam.cz
http://knihy.idnes.cz
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: David Filip (sharpemu@pandora.cz) [filipdavid@post.cz]
Odesláno: 13. července 2002 17:08
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: MZunity

Klidně si z osmibitů přetahujte články pro MZUnity přetahujte jak chcete, a pokud 
potřebujete pomoct, tak já klidně pomůžu.
----
EFEKTIVNÍ REKLAMA - DIRECT MAIL
vyu?ijte letní slevy a oslovte své klietny, více na http://reklama.volny.cz

-- 
Zahrajte si zdarma novy vek popularni webove fantasy strategicke hry Melior Annis!
http://www.MeliorAnnis.cz
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:filipdavid@post.cz
http://reklama.volny.cz
http://www.MeliorAnnis.cz
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: David Filip (sharpemu@pandora.cz) [filipdavid@post.cz]
Odesláno: 13. července 2002 17:08
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: MZunity

Klidně si z osmibitů přetahujte články pro MZUnity přetahujte jak chcete, a pokud 
potřebujete pomoct, tak já klidně pomůžu.
---
Velká letní sleva 50% na ve?kerou bannerovou reklamu a? do 30.9.2002
http://reklama.volny.cz

-- 
Zahrajte si zdarma novy vek popularni webove fantasy strategicke hry Melior Annis!
http://www.MeliorAnnis.cz
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:filipdavid@post.cz
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http://www.MeliorAnnis.cz
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Brázda Pavel

Od: David Filip (sharpemu@pandora.cz) [filipdavid@post.cz]
Odesláno: 13. července 2002 17:08
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: MZunity

Klidně si z osmibitů přetahujte články pro MZUnity přetahujte jak chcete, a pokud 
potřebujete pomoct, tak já klidně pomůžu.
----
EFEKTIVNÍ REKLAMA - DIRECT MAIL
vyu?ijte letní slevy a oslovte své klietny, více na http://reklama.volny.cz

-- 
Zahrajte si zdarma novy vek popularni webove fantasy strategicke hry Melior Annis!
http://www.MeliorAnnis.cz
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:filipdavid@post.cz
http://reklama.volny.cz
http://www.MeliorAnnis.cz
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 9. července 2002 10:27
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: MZunity

Ak by to slo mohol by som pomoct pri stahovacom centre. Ale asi by to bolo cosi v 
style stahovania z tucows. Html stranka pobsahujuca nazov, popis programu, 
mikrorecenziu a ohodnotenie hviezdickami.
----
Open Air Techno festival - SVOJSICE 2002
Svetova techno spicka v sobotu 13.7. 
Areal Svojsice u Pardubic
Vice na www.svojsice.cz

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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:mir-@post.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:mir-@post.cz
http://www.svojsice.cz
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [bomi@centrum.cz]
Odesláno: 9. července 2002 10:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZunity

Pracuju na tom... Pokud se chce někdo přidat... (zatím na mé 
nabídky o zaslání souborů a tak nikdo nereagoval) Už jsem to 
řešil s Davidem Filipem (osmibity) a prý by proti "integraci" nic 
neměl :-)

S pozdravem Miroslav Hajda

> Ahoj Pavel,
> 
> skoda, ze nemas uz dalej kapacity na udrziavanie MZ Unity, v 
kazdom pripade
> si odviedol kus dobrej prace, vdaka za vsetko.
> 
> Ono by bolo dobre, keby sa spojilo usilie viacerych tvorcov 
stranok s
> podobnou tematikou do jednej komplexnejsej stranky (Osmibity, 
Stahovaci
> centrum, Mz-unity) atd. Keby sa nasiel niekto, kto by to vsetko 
zmanagoval,
> bolo by to fajn.
> 
> Marek.
> 
> ----- Original Message -----
> From: "Pavel Vaněk (sharpemu@pandora.cz)" <VanekPavel@seznam.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
<sharpemu@pandora.cz>
> Sent: 8. júl 2002 11:22
> Subject: MZunity
> 
> 
> >
> > Vazeni sharpiste,
> > vzhledem k tomu, ze me zamestnani i soucasna geograficka 
poloha
> > vylucuje jakoukoliv spravu stranek MZunity, chtel bych je 
timto
> > nabidnout k "prodeji". Cena je pevne dana - slib, ze se o ne 
bude
> > novy majitel starat lepe, nez ja. Sharp scena potichoucku 
buji novymi
> > vecmi a ja nema cas je mapovat, natoz pak zpracovavat. Rad 
tuto praci
> > prenecham nekomu zodpovednemu.
> > P.S. A nezapomente, MZunity byly prvni ;-)
> >
> > Pavel
> > Vanek
> >
> > 
__________________________________________________________________
____
> > Reklama:
> > E-mail zdarma na cely zivot: http://email.seznam.cz
> >
> > --
> > Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
> > http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
> 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:bomi@centrum.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<VanekPavel@seznam.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://email.seznam.cz
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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> 
> ---
> Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
> Outgoing mail does not contain viruses.
> Skontrolované antivírusovým systémom AVG 
(http://www.grisoft.cz).
> Verzia: 6.0.372 / Vírusová databáza: 207 - dátum vydania: 
20.6.2002
> 
> 
> -- 
> Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
> 

--------------------
Žena v centru pozornosti na http://zena.centrum.cz 

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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

http://www.grisoft.cz)
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
http://zena.centrum.cz
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 8. července 2002 13:35
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MZunity

Ahoj Pavel,

skoda, ze nemas uz dalej kapacity na udrziavanie MZ Unity, v kazdom pripade
si odviedol kus dobrej prace, vdaka za vsetko.

Ono by bolo dobre, keby sa spojilo usilie viacerych tvorcov stranok s
podobnou tematikou do jednej komplexnejsej stranky (Osmibity, Stahovaci
centrum, Mz-unity) atd. Keby sa nasiel niekto, kto by to vsetko zmanagoval,
bolo by to fajn.

Marek.

----- Original Message -----
From: "Pavel Vaněk (sharpemu@pandora.cz)" <VanekPavel@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 8. júl 2002 11:22
Subject: MZunity

>
> Vazeni sharpiste,
> vzhledem k tomu, ze me zamestnani i soucasna geograficka poloha
> vylucuje jakoukoliv spravu stranek MZunity, chtel bych je timto
> nabidnout k "prodeji". Cena je pevne dana - slib, ze se o ne bude
> novy majitel starat lepe, nez ja. Sharp scena potichoucku buji novymi
> vecmi a ja nema cas je mapovat, natoz pak zpracovavat. Rad tuto praci
> prenecham nekomu zodpovednemu.
> P.S. A nezapomente, MZunity byly prvni ;-)
>
> Pavel
> Vanek
>
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> E-mail zdarma na cely zivot: http://email.seznam.cz
>
> --
> Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.372 / Vírusová databáza: 207 - dátum vydania: 20.6.2002

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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Brázda Pavel

Od: Pavel Vaněk (sharpemu@pandora.cz) [VanekPavel@seznam.cz]
Odesláno: 8. července 2002 10:22
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: MZunity

Vazeni sharpiste,
vzhledem k tomu, ze me zamestnani i soucasna geograficka poloha
vylucuje jakoukoliv spravu stranek MZunity, chtel bych je timto
nabidnout k "prodeji". Cena je pevne dana - slib, ze se o ne bude
novy majitel starat lepe, nez ja. Sharp scena potichoucku buji novymi
vecmi a ja nema cas je mapovat, natoz pak zpracovavat. Rad tuto praci
prenecham nekomu zodpovednemu.
P.S. A nezapomente, MZunity byly prvni ;-)

Pavel
Vanek

______________________________________________________________________
Reklama:
E-mail zdarma na cely zivot: http://email.seznam.cz

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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:VanekPavel@seznam.cz
http://email.seznam.cz
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 8. července 2002 10:08
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: qd and company

Skoda ze jste s tim nezacli pred  mnesicem mnel jsem doma pres 500 8" disket z nejz by 
to slo vyborne delat :-((
Marcel vasak

8.7.2002 11:03:06, "smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)" <smihla@ceit.sk> wrote:

>
>A nebolo by lepsie hodit do riedidla napriklad pasku z videokazety? Tam by
>si za rovnaku cenu ziskal omnoho viac magnetickeho materialu (musel by si
>sice odfiltrovat aj viacej plastu, ale urcite by to vyslo lacnejsie ;-)
>
>Marek.
>
>
>----- Original Message -----
>From: <mir-@post.cz>
>
>Je mi jasne ze ak bz som hodil do riedidla celu 1,44 disketu , že by to bola
>blbost. Ak tam hodim len magn.disk je to nieco ine. Je mozne pomocou istych
>chemickych a fyzikalnych vlastnosti tychto latok odfiltrovat tolko plastu
>kolko pojde.
>
>Co najcirejsi magneticky material by sa potom dal teoreticky pouziť.
>
>
>
>---
>Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
>Outgoing mail does not contain viruses.
>Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
>Verzia: 6.0.372 / Vírusová databáza: 207 - dátum vydania: 20.6.2002
>
>
>-- 
>Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
>http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
>
>

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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:<mir-@post.cz>
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1

Brázda Pavel

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 8. července 2002 10:03
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: qd and company

A nebolo by lepsie hodit do riedidla napriklad pasku z videokazety? Tam by
si za rovnaku cenu ziskal omnoho viac magnetickeho materialu (musel by si
sice odfiltrovat aj viacej plastu, ale urcite by to vyslo lacnejsie ;-)

Marek.

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>

Je mi jasne ze ak bz som hodil do riedidla celu 1,44 disketu , že by to bola
blbost. Ak tam hodim len magn.disk je to nieco ine. Je mozne pomocou istych
chemickych a fyzikalnych vlastnosti tychto latok odfiltrovat tolko plastu
kolko pojde.

Co najcirejsi magneticky material by sa potom dal teoreticky pouziť.

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.372 / Vírusová databáza: 207 - dátum vydania: 20.6.2002

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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:(sharpemu@pandora.cz)
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http://www.grisoft.cz)
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Brázda Pavel

Od: Jiri Hudak (sharpemu@pandora.cz) [hudak@osu.cz]
Odesláno: 8. července 2002 9:26
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: bootovaci disketa

Ahoj,nema nekdo nahodou bootovaci disketu pro
radic s chipem 8272?Uvital ,bych i schema zapojeni
da se sice obkreslit!!
Jirka
-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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: 8. července 2002 7:13
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: qd and company

:-))))) Ikdyz uz QD doma davno nemam, predem si u tebe rezervuji jeden kus
do vitrinky - to mi nikdo neuveri :-))))

Zdenek

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Sunday, July 07, 2002 3:40 PM
Subject: Re: Re: qd and company

>
> Je mi jasne ze ak bz som hodil do riedidla celu 1,44 disketu , že by to
bola blbost. Ak tam hodim len magn.disk je to nieco ine. Je mozne pomocou
istych chemickych a fyzikalnych vlastnosti tychto latok odfiltrovat tolko
plastu kolko pojde.
>
> Co najcirejsi magneticky material by sa potom dal teoreticky pouziť.
> -----
> Open Air Field 2002 s Chemical Brothers
> Probo?tská jezera - Ctvrtek 4.7.2002.
> Více na www.freestyle.cz
>
> --
> Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.373 / Virová báze: 208 - datum vydání: 1.7.2002

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 7. července 2002 14:41
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: qd and company

Je mi jasne ze ak bz som hodil do riedidla celu 1,44 disketu , že by to bola blbost. 
Ak tam hodim len magn.disk je to nieco ine. Je mozne pomocou istych chemickych a 
fyzikalnych vlastnosti tychto latok odfiltrovat tolko plastu kolko pojde.

Co najcirejsi magneticky material by sa potom dal teoreticky pouziť.
-----
Open Air Field 2002 s Chemical Brothers 
Probo?tská jezera - Ctvrtek 4.7.2002. 
Více na www.freestyle.cz

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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: 6. července 2002 11:02
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: manual

Tak ten manual nejde stahnout neni kompletni..
Marcel
5.7.2002 18:16:17, "David Filip (sharpemu@pandora.cz)" <filipdavid@post.cz> wrote:

>
>Na osmibity.hyperlinx.cz vysel clanek o propojeni sharpu a PC, tam si to najdes.
>-- 
>Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
>http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
>
>

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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 Filip (sharpemu@pandora.cz) [filipdavid@post.cz]
Odesláno: 5. července 2002 17:16
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: manual

Na osmibity.hyperlinx.cz vysel clanek o propojeni sharpu a PC, tam si to najdes.
-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 3. července 2002 12:24
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 

Ja som to lisovanie QD medii pochopil ako zart...

----- Original Message -----
From: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 3. júl 2002 13:13
Subject: Re:

- Snad predpokladam spravne ze chces lisovat obal QD, snad ne magneticky
povrch??????? Krom toho diskety, jak jiste kazdy vi jsou z klasickeho plastu
na kterem je nanesena velmi tenka vrstva materialu s magnetickymi
vlastnostmi. Pokud by jsi chtel rospustit tenhle plastovy kotoucek a znovu
jej vylisovat ve velikosti QD, mohu te ujistit ze ti to fungovat nebude.
Spise bych se zameril na vetsi diskety (napr. osmipalcove) ze kterych by
MOZNA sel QD vystrihnout...  Teda lidi, napady mate docela pekne - nekdy mi
musite poslat fotku z tovarny na vyrobu QD medii, dam si to v praci na
nastenku :-))) Preji hodne stesti

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.373 / Virová báze: 208 - datum vydání: 1.7.2002

--
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.372 / Vírusová databáza: 207 - dátum vydania: 20.6.2002

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<zdeneka@seznam.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://www.grisoft.cz)
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
http://www.grisoft.cz)
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 3. července 2002 12:20
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 

Jasne, nakoniec som to aj tak pochopil... (Predtym som myslel, ze chce
pouzit medium z 3" mechaniky, nie celu mechaniku...).

Este mi neni celkom jasne v com spociva prednost QD pred FDD...

----- Original Message -----
From: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 3. júl 2002 13:15
Subject: Re:

Samozrejmne tak jsem to Marku myslel - odpovidal jsem na dotaz M. Vasaka
ktery kvuli mediim navrhoval misto pouziti QD mechaniky pouzit FDD
mechaniku....

Zdenek

----- Original Message -----
From: <smihla@ceit.sk>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, July 03, 2002 1:09 PM
Subject: Re:

>
> Mediu je to jedno ci stopa alebo spirala - o trasu sa stara mechanika.
> ----- Original Message -----
> From: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: 3. júl 2002 12:59
> Subject: Re:
>
>
>
> To by neslo - QD my data ulozena ve spirale, kdezto FDD je ma po
stopach....
> S amaterskou vyrobou medii take drzim palce, ale nevim nevim :-))))
>
> Zdenek
>
> P.S.: Nema nekdo popis, pripadne nevi jak jsou ulozeny soubory na
BASICkych
> disketach MZ-800? Jde mi o popis adresare, rozlozeni alok. bloku apod. Za
> informace budu vdecny
>
> P.P.S.: Nenasel vcera u sebe nekdo ten virus?
>
> >
> > A neslo by adaptovat mechaniku 3 1/2 :-)) nebo 3" mechaniku na tu se
daji
> diskety jeste v nemecku sehnat..
> > Marcel Vasak
> >
> > 3.7.2002 12:31:31, "mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz)" <mir-@post.cz>
> wrote:
> >

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<zdeneka@seznam.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:<smihla@ceit.sk>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<zdeneka@seznam.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:mir-@post.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<mir-@post.cz>
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> > >
> > >o interface sa zaujimali traja ludia, co sa tyka medii experimantalna
> vzroba zacne asi o mesiac. V podstate treba zistit ako vyrobit magneticky
> povrch ktory by
> > fungoval aspon jednostranne. Skusim rozpustit v acetone par poskodench
> 1,44-kovych diskiet a cosi ź nich vylisovat.
> > >
> > >
> > >                               Mir
> > >----
>
>
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.373 / Virová báze: 208 - datum vydání: 1.7.2002
>
>
> --
> Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
>
>
> ---
> Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
> Outgoing mail does not contain viruses.
> Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verzia: 6.0.372 / Vírusová databáza: 207 - dátum vydania: 20.6.2002
>
>
> --
> Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.373 / Virová báze: 208 - datum vydání: 1.7.2002

--
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.372 / Vírusová databáza: 207 - dátum vydania: 20.6.2002

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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

http://www.grisoft.cz)
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
http://www.grisoft.cz)
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http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 3. července 2002 12:15
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 

Samozrejmne tak jsem to Marku myslel - odpovidal jsem na dotaz M. Vasaka
ktery kvuli mediim navrhoval misto pouziti QD mechaniky pouzit FDD
mechaniku....

Zdenek

----- Original Message -----
From: <smihla@ceit.sk>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, July 03, 2002 1:09 PM
Subject: Re:

>
> Mediu je to jedno ci stopa alebo spirala - o trasu sa stara mechanika.
> ----- Original Message -----
> From: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: 3. júl 2002 12:59
> Subject: Re:
>
>
>
> To by neslo - QD my data ulozena ve spirale, kdezto FDD je ma po
stopach....
> S amaterskou vyrobou medii take drzim palce, ale nevim nevim :-))))
>
> Zdenek
>
> P.S.: Nema nekdo popis, pripadne nevi jak jsou ulozeny soubory na
BASICkych
> disketach MZ-800? Jde mi o popis adresare, rozlozeni alok. bloku apod. Za
> informace budu vdecny
>
> P.P.S.: Nenasel vcera u sebe nekdo ten virus?
>
> >
> > A neslo by adaptovat mechaniku 3 1/2 :-)) nebo 3" mechaniku na tu se
daji
> diskety jeste v nemecku sehnat..
> > Marcel Vasak
> >
> > 3.7.2002 12:31:31, "mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz)" <mir-@post.cz>
> wrote:
> >
> > >
> > >o interface sa zaujimali traja ludia, co sa tyka medii experimantalna
> vzroba zacne asi o mesiac. V podstate treba zistit ako vyrobit magneticky
> povrch ktory by
> > fungoval aspon jednostranne. Skusim rozpustit v acetone par poskodench
> 1,44-kovych diskiet a cosi ź nich vylisovat.
> > >
> > >
> > >                               Mir
> > >----
>
>
>
> ---

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:<smihla@ceit.sk>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<zdeneka@seznam.cz>
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> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.373 / Virová báze: 208 - datum vydání: 1.7.2002
>
>
> --
> Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
>
>
> ---
> Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
> Outgoing mail does not contain viruses.
> Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verzia: 6.0.372 / Vírusová databáza: 207 - dátum vydania: 20.6.2002
>
>
> --
> Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.373 / Virová báze: 208 - datum vydání: 1.7.2002

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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

http://www.grisoft.cz)
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
http://www.grisoft.cz)
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 3. července 2002 12:14
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 

> o interface sa zaujimali traja ludia, co sa tyka medii experimantalna
vzroba zacne asi o mesiac. V podstate treba zistit ako vyrobit magneticky
povrch ktory by fungoval aspon jednostranne. Skusim rozpustit v acetone par
poskodench 1,44-kovych diskiet a cosi ź nich vylisovat.

- Snad predpokladam spravne ze chces lisovat obal QD, snad ne magneticky
povrch??????? Krom toho diskety, jak jiste kazdy vi jsou z klasickeho plastu
na kterem je nanesena velmi tenka vrstva materialu s magnetickymi
vlastnostmi. Pokud by jsi chtel rospustit tenhle plastovy kotoucek a znovu
jej vylisovat ve velikosti QD, mohu te ujistit ze ti to fungovat nebude.
Spise bych se zameril na vetsi diskety (napr. osmipalcove) ze kterych by
MOZNA sel QD vystrihnout...  Teda lidi, napady mate docela pekne - nekdy mi
musite poslat fotku z tovarny na vyrobu QD medii, dam si to v praci na
nastenku :-))) Preji hodne stesti

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.373 / Virová báze: 208 - datum vydání: 1.7.2002

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Brázda Pavel

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 3. července 2002 12:10
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 

Mediu je to jedno ci stopa alebo spirala - o trasu sa stara mechanika.
----- Original Message -----
From: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 3. júl 2002 12:59
Subject: Re:

To by neslo - QD my data ulozena ve spirale, kdezto FDD je ma po stopach....
S amaterskou vyrobou medii take drzim palce, ale nevim nevim :-))))

Zdenek

P.S.: Nema nekdo popis, pripadne nevi jak jsou ulozeny soubory na BASICkych
disketach MZ-800? Jde mi o popis adresare, rozlozeni alok. bloku apod. Za
informace budu vdecny

P.P.S.: Nenasel vcera u sebe nekdo ten virus?

>
> A neslo by adaptovat mechaniku 3 1/2 :-)) nebo 3" mechaniku na tu se daji
diskety jeste v nemecku sehnat..
> Marcel Vasak
>
> 3.7.2002 12:31:31, "mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz)" <mir-@post.cz>
wrote:
>
> >
> >o interface sa zaujimali traja ludia, co sa tyka medii experimantalna
vzroba zacne asi o mesiac. V podstate treba zistit ako vyrobit magneticky
povrch ktory by
> fungoval aspon jednostranne. Skusim rozpustit v acetone par poskodench
1,44-kovych diskiet a cosi ź nich vylisovat.
> >
> >
> >                               Mir
> >----

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.373 / Virová báze: 208 - datum vydání: 1.7.2002

--
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.372 / Vírusová databáza: 207 - dátum vydania: 20.6.2002

mailto:smihla@ceit.sk
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-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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

http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 3. července 2002 11:59
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 

To by neslo - QD my data ulozena ve spirale, kdezto FDD je ma po stopach....
S amaterskou vyrobou medii take drzim palce, ale nevim nevim :-))))

Zdenek

P.S.: Nema nekdo popis, pripadne nevi jak jsou ulozeny soubory na BASICkych
disketach MZ-800? Jde mi o popis adresare, rozlozeni alok. bloku apod. Za
informace budu vdecny

P.P.S.: Nenasel vcera u sebe nekdo ten virus?

>
> A neslo by adaptovat mechaniku 3 1/2 :-)) nebo 3" mechaniku na tu se daji
diskety jeste v nemecku sehnat..
> Marcel Vasak
>
> 3.7.2002 12:31:31, "mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz)" <mir-@post.cz>
wrote:
>
> >
> >o interface sa zaujimali traja ludia, co sa tyka medii experimantalna
vzroba zacne asi o mesiac. V podstate treba zistit ako vyrobit magneticky
povrch ktory by
> fungoval aspon jednostranne. Skusim rozpustit v acetone par poskodench
1,44-kovych diskiet a cosi ź nich vylisovat.
> >
> >
> >                               Mir
> >----

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.373 / Virová báze: 208 - datum vydání: 1.7.2002

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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: 3. července 2002 11:48
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 

A neslo by adaptovat mechaniku 3 1/2 :-)) nebo 3" mechaniku na tu se daji diskety 
jeste v nemecku sehnat..
Marcel Vasak

3.7.2002 12:31:31, "mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz)" <mir-@post.cz> wrote:

>
>o interface sa zaujimali traja ludia, co sa tyka medii experimantalna vzroba zacne 
asi o mesiac. V podstate treba zistit ako vyrobit magneticky povrch ktory by 
fungoval aspon jednostranne. Skusim rozpustit v acetone par poskodench 1,44-kovych 
diskiet a cosi ź nich vylisovat.
>
>
>                               Mir
>----
>Open Air Techno festival - SVOJSICE 2002
>Svetova techno spicka v sobotu 13.7. 
>Areal Svojsice u Pardubic
>Vice na www.svojsice.cz
>
>-- 
>Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
>http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
>
>

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 3. července 2002 11:36
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: 

Držím palce.

Marek.

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 3. júl 2002 12:31

o interface sa zaujimali traja ludia, co sa tyka medii experimantalna vzroba
zacne asi o mesiac. V podstate treba zistit ako vyrobit magneticky povrch
ktory by fungoval aspon jednostranne. Skusim rozpustit v acetone par
poskodench 1,44-kovych diskiet a cosi ź nich vylisovat.

                               Mir
----
Open Air Techno festival - SVOJSICE 2002
Svetova techno spicka v sobotu 13.7.
Areal Svojsice u Pardubic
Vice na www.svojsice.cz

--
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.372 / Vírusová databáza: 207 - dátum vydania: 20.6.2002

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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:smihla@ceit.sk
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 6. září 2002 13:31
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Emulator

25.10.2009

Ahojte, 
  
Tak koukam ze vetsina z vas ma pomerne slusne stroje, takze pokud se na to citite, zkuste si stahnout 
zatim neoptimalizovanou betaverzi noveho emulatoru na http://mz-
800.hyperlink.cz/download/emulators/mzdemo.zip Optimalizovana verze by mohla byt (doufejme) asi 
pristi ci prespristi tyden - HW naroky by se mely pak snizit na polovinu, mozna i neco lepsiho...  
Mam takovy trosicku nedopsany history log (tam kde je nejvetsi mezera mi chybi dopsat scanline 
emulace:-), takze jej neberte prilis vazne. Jinak samozrejmne vitam veskere ovace, kvetinove ci financni 
dary, pripadne blahoprani a pripominky na zdeneka@seznam.cz 
  
Zdenek Adler 
  
P.S.: Jeste male upozorneni - pokud vase PC nestiha hnat emulaci na 100 procent, bude se vam zrejmne 
misto zvuku ozyvat neprijemne lupani. Zatim jedina mozna naprava je ta, ze musite stahnout rychlost 
emulace i v Setupu na tolik, kolik emulator z vaseho PC opravdu vymackne... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.385 / Virová báze: 217 - datum vydání: 4.9.2002 

--  
BonusWeb.cz: Vše co chcete vědět o herních výstavách ECTS 2002 a Leipzig Games 
Convention 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: Koloman TEKALE (sharpemu@pandora.cz) [koltek@seznam.cz]
Odesláno: 19. července 2002 21:00
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Potřebuju schémata prosím

25.10.2009

Potřeboval bych schémata ROM disku, RAM disku, řadiče FDD a řadiče HDD. Slíbil mi to 
Zdenek, ale jel na dovolenou a já mám teď čas na bastlení i součástky. Jestli to někdo může 
poslat tak koltek@seznam.cz díky předem. 

--  
Nové knihy: Krok za krokem Office XP, Visual Basic.NET a Registry Windows 2000. Na Knihy 
iDNES... 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:koltek@seznam.cz
mailto:koltek@seznam.cz
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 3. července 2002 11:32
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory

o interface sa zaujimali traja ludia, co sa tyka medii experimantalna vzroba zacne asi 
o mesiac. V podstate treba zistit ako vyrobit magneticky povrch ktory by fungoval 
aspon jednostranne. Skusim rozpustit v acetone par poskodench 1,44-kovych diskiet a 
cosi ź nich vylisovat.

                               Mir
----
Open Air Techno festival - SVOJSICE 2002
Svetova techno spicka v sobotu 13.7. 
Areal Svojsice u Pardubic
Vice na www.svojsice.cz

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 1. července 2002 12:55
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: QD interface reconstuct

A daju sa niekde zohnat aj prazdne media pre QD?

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 1. júl 2002 13:15
Subject: QD interface reconstuct

>
> ALL: Dnes som zohnal VSETKY potrebne suciastky na skonstruovanie qd
interface. cena suciastok:
> m74ls244 - 30sk
> m74ls00 - 10sk
> m74ls02 - 10sk
>
> kondenzatory suhrnne 15sk
>
> plosak obojstranny cca 120 sk
>
> MIR
> ----
> Open Air Techno festival - SVOJSICE 2002
> Svetova techno spicka v sobotu 13.7.
> Areal Svojsice u Pardubic
> Vice na www.svojsice.cz
>
> --
> Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.372 / Vírusová databáza: 207 - dátum vydania: 20.6.2002

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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: 1. července 2002 12:21
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: QD interface reconstuct

Blahopreji... Jen ze zvedavosti se zeptam: kolik zajemcu o QD interface se
ti prihlasilo?

Zdenek

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, July 01, 2002 1:15 PM
Subject: QD interface reconstuct

>
> ALL: Dnes som zohnal VSETKY potrebne suciastky na skonstruovanie qd
interface. cena suciastok:
> m74ls244 - 30sk
> m74ls00 - 10sk
> m74ls02 - 10sk
>
> kondenzatory suhrnne 15sk
>
> plosak obojstranny cca 120 sk
>
> MIR
> ----
> Open Air Techno festival - SVOJSICE 2002
> Svetova techno spicka v sobotu 13.7.
> Areal Svojsice u Pardubic
> Vice na www.svojsice.cz
>
> --
> Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.372 / Virová báze: 207 - datum vydání: 20.6.2002

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 1. července 2002 12:15
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: QD interface reconstuct

ALL: Dnes som zohnal VSETKY potrebne suciastky na skonstruovanie qd interface. cena 
suciastok:
m74ls244 - 30sk
m74ls00 - 10sk
m74ls02 - 10sk

kondenzatory suhrnne 15sk

plosak obojstranny cca 120 sk

MIR
----
Open Air Techno festival - SVOJSICE 2002
Svetova techno spicka v sobotu 13.7. 
Areal Svojsice u Pardubic
Vice na www.svojsice.cz

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 28. června 2002 12:10
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Podraz III

ALL: nemate niekto podraz 3? nikde som ho nevidel k downloadu a moja paska je dost 
nekvalitna. ani tapeload to nespracoval cele (cca 90%). 

Mailto: Mir-@post.cz
----
Open Air Techno festival - SVOJSICE 2002
Svetova techno spicka v sobotu 13.7. 
Areal Svojsice u Pardubic
Vice na www.svojsice.cz

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@eurotel.cz]
Odesláno: 27. června 2002 8:16
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nová verze MCE emulátoru 0.3

  Ahoj,

  pokud někdo používáte MCE - můj emulátor Sharpa a dalších počítačů,
můžete zkusit novou verzi 0.3.
Stáhnout si ji můžete z http://sorry.vse.cz/~roman/mce

R.

Přikládám seznam změn oproti verzi 0.2.
Mezi hlavní vylepšení patří plná podpora QuickDisku (včetně managementu),
vylepšení v CP/M Drive a Ramdisk SRAM emulace pro Sharpa, Nec765 emulace
pro ZX Spectrum 128k +3.

   MCE version 0.3, 1.2MB, 2002/06/27
     * Sharp MZ-800
          + QuickDisc emulation fully implemented including native disk
formatting (with all the configuration goodies from
            GenericFloppy/WD emulation)
          + QuickDisc disc contents manipulation and list window (append
block (MZF), delete block and format disc) available
          + Added quick-loader detection for ChaseHQ and Proton loaders
(Dizzy, Seymour2, Mask3 and other games are supported now)
          + Fix in CPU hardware interrupt handling: more programs work ok
now (Hundra, Antiriad, ..)
          + Fix in pallete set code in MZ-800 mode: P-CP/M-80 screen is ok
now
          + Ramdisc SRAM emulation implemented for both Standard and Pezik
Ramdiscs, configuration window option available
          + Ramdisc activity icon is displayed during read/write ramdisc
operations, HD icon during CP/M Drive operations
          + CP/M Drive subdirectory support implemented (associate some
directory with subdirs, then try 'type subdirname')
          + CP/M Drive transparent GZIP file compression support added for
all files mapped into CP/M (they can be compressed with GZIP
            on the host disk)
          + Full featured CP/M Drive configuration window implemented
          + WD controller fix in readAddress command
          + Filename shown in the WD configuration window is now shortened
to prevent window size changes
          + Initial version of the Sn76489 sound chip emulation - serious
CPU synchronization problems still occur, emulation currently
            commented out
     * ZX Spectrum
          + ZX 128k +3: Nec765 floppy controller emulation implemented
(read code almost complete - most disks work, write code
            untested yet, format not implemented yet)
          + When no tape is chosen during ZX tape loading routine, a
Caps+Space (Break) key sequence is sent to the keyboard handler
          + Scorpion: Architecture marked as incomplete
     * PMD-85
          + New line drawing cache algorithm implemented - emulation speed
changed drastically, but some visual glitches can appear
            (will be fixed later and the algorithm will be used in other
emulations too)
     * General
          + Separate activity icons for RamDisc, Floppy, Hard and QuickDisc
introduced
          + Slight speedup in disc formatting emulation

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
http://sorry.vse.cz/~roman/mce
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          + Fixes in I/O routines for zero-sized files loading
          + All components can have short names and can report additional
subnames for port access explanation
          + Debugger window partially implemented (try Alt-D, CPU stepping
doesn't work yet - except F7)
          + Z80 instruction assembler and disassembler with all
undocumented opcodes fully implemented (part of debugger)
          + Many internal changes in CPU interfaces required for debugger
support
          + Some additional internal improvements in data formatting
          + MGT Disciple flat disc format added into GenericFloppy (all
emulations)
          + Small fixes in GenericFloppy block handling code

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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

http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 19. června 2002 7:23
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Plotter MZ-1P16

300,- za oba plottery. Pera se pry daji plnit i obyc. inkoustem, nekdo na konferenci 
snad poradi jak...

TV.

----- Original Message -----
From: <puta@iol.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, June 18, 2002 10:36 PM
Subject: Re: Re: Plotter MZ-1P16

>
> Za kolik ???
> Daji se pera ozivit ???
> Josef Puta
> ----- Original Message -----
> From: <tomas.voltr@uhk.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Tuesday, June 18, 2002 8:31 AM
> Subject: Re: Re: Plotter MZ-1P16
>
>
>
> Mam tu take na prodej sharpacky plotter MZ-1P16. Je novy, nepouzivany, v
> perfektnim stavu a v orig. krabici, vcetne role papiru a
> sady zaschlych per. K nemu pridam jeste druhy plotter s opravitelnou vadou.
>
> Ma nekdo zajem ?
>
> Tom.
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: <Lupuljev@seznam.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Tuesday, June 18, 2002 6:10 AM
> Subject: Re: Re: Plotter MZ-1P16
>
>
> >
> > Uz je prodany do Hradce.
> > Ales
> >
> > Dne 17. červen 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> > <sharpemu@pandora.cz> napsal:
> >
> > >
> > > Tak prodas nebo neprodas ???
> > > Zdravi
> > >                         MUDr. Josef Puta
> > > ----- Original Message -----
> > > From: <lupuljev@seznam.cz>
> > > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> > > Sent: Thursday, June 13, 2002 9:16 AM
> > > Subject: Plotter MZ-1P16

mailto:tomas.voltr@uhk.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:tomas.voltr@uhk.cz
mailto:<puta@iol.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:<Lupuljev@seznam.cz>
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mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:<lupuljev@seznam.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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> > >
> > >
> > >
> > > Prodam v perfektnim stavu barevny plotter MZ-1P16 + 6 orig. zabal.
> sadami
> > > barevnych naplni + 4 role papiru + držak k pocitaci
> > > pro pocitac Sharp MZ-800 za 200,- Kc.
> > > Nebo vymenim za Floppy Interface MZ-1E19.
> > >
> > > od 6 do 14:30 Tel.: 0602 278 884
> > > e-mail : Lupuljev@seznam.cz
> > > --
> > > Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny
> > > http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > Nokia 6610 - nejnovejsi mobil on Nokie
> > > http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
> > >
> >
> > ______________________________________________________________________
> > Reklama:
> > Kam do kina ci divadla? http://kultura.seznam.cz
> >
> > --
> > Nokia 6610 - nejnovejsi mobil on Nokie
> > http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
>
>
> --
> Nokia 6610 - nejnovejsi mobil on Nokie
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
>
>
>
> --
> Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 18. června 2002 21:37
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Plotter MZ-1P16

Za kolik ???
Daji se pera ozivit ???
Josef Puta
----- Original Message -----
From: <tomas.voltr@uhk.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, June 18, 2002 8:31 AM
Subject: Re: Re: Plotter MZ-1P16

Mam tu take na prodej sharpacky plotter MZ-1P16. Je novy, nepouzivany, v
perfektnim stavu a v orig. krabici, vcetne role papiru a
sady zaschlych per. K nemu pridam jeste druhy plotter s opravitelnou vadou.

Ma nekdo zajem ?

Tom.

----- Original Message -----
From: <Lupuljev@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, June 18, 2002 6:10 AM
Subject: Re: Re: Plotter MZ-1P16

>
> Uz je prodany do Hradce.
> Ales
>
> Dne 17. červen 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> <sharpemu@pandora.cz> napsal:
>
> >
> > Tak prodas nebo neprodas ???
> > Zdravi
> >                         MUDr. Josef Puta
> > ----- Original Message -----
> > From: <lupuljev@seznam.cz>
> > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> > Sent: Thursday, June 13, 2002 9:16 AM
> > Subject: Plotter MZ-1P16
> >
> >
> >
> > Prodam v perfektnim stavu barevny plotter MZ-1P16 + 6 orig. zabal.
sadami
> > barevnych naplni + 4 role papiru + držak k pocitaci
> > pro pocitac Sharp MZ-800 za 200,- Kc.
> > Nebo vymenim za Floppy Interface MZ-1E19.
> >
> > od 6 do 14:30 Tel.: 0602 278 884
> > e-mail : Lupuljev@seznam.cz
> > --
> > Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny
> > http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
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> >
> >
> >
> > --
> > Nokia 6610 - nejnovejsi mobil on Nokie
> > http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
> >
>
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> Kam do kina ci divadla? http://kultura.seznam.cz
>
> --
> Nokia 6610 - nejnovejsi mobil on Nokie
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617

--
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil on Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 18. června 2002 10:02
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Plotter MZ-1P16

JO mam Za kpolik bt bykl zase za 200.- jsem z prahy invalidni duchodce..
Marcel Vasak
falcen99@seznam.cz

------------------------------------
Make Unlimited phone calls from your PC to ANY phone in the World!
http://www.eboom.com/free/
----- Original Message -----
From: <tomas.voltr@uhk.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, June 18, 2002 8:31 AM
Subject: Re: Re: Plotter MZ-1P16

>
> Mam tu take na prodej sharpacky plotter MZ-1P16. Je novy, nepouzivany, v
perfektnim stavu a v orig. krabici, vcetne role papiru a
> sady zaschlych per. K nemu pridam jeste druhy plotter s opravitelnou
vadou.
>
> Ma nekdo zajem ?
>
> Tom.
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: <Lupuljev@seznam.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Tuesday, June 18, 2002 6:10 AM
> Subject: Re: Re: Plotter MZ-1P16
>
>
> >
> > Uz je prodany do Hradce.
> > Ales
> >
> > Dne 17. červen 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> > <sharpemu@pandora.cz> napsal:
> >
> > >
> > > Tak prodas nebo neprodas ???
> > > Zdravi
> > >                         MUDr. Josef Puta
> > > ----- Original Message -----
> > > From: <lupuljev@seznam.cz>
> > > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
<sharpemu@pandora.cz>
> > > Sent: Thursday, June 13, 2002 9:16 AM
> > > Subject: Plotter MZ-1P16
> > >
> > >
> > >
> > > Prodam v perfektnim stavu barevny plotter MZ-1P16 + 6 orig. zabal.
sadami
> > > barevnych naplni + 4 role papiru + držak k pocitaci
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mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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> > > pro pocitac Sharp MZ-800 za 200,- Kc.
> > > Nebo vymenim za Floppy Interface MZ-1E19.
> > >
> > > od 6 do 14:30 Tel.: 0602 278 884
> > > e-mail : Lupuljev@seznam.cz
> > > --
> > > Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny
> > > http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
> > >
> > >
> > >
> > > --
> > > Nokia 6610 - nejnovejsi mobil on Nokie
> > > http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
> > >
> >
> > ______________________________________________________________________
> > Reklama:
> > Kam do kina ci divadla? http://kultura.seznam.cz
> >
> > --
> > Nokia 6610 - nejnovejsi mobil on Nokie
> > http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
>
>
> --
> Nokia 6610 - nejnovejsi mobil on Nokie
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.371 / Virová báze: 206 - datum vydání: 13.6.2002

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil od Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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: 8. července 2002 9:08
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Novy emulator 0.087

25.10.2009

Dobra zprava pro vsechny co uz se nemohou dockat - nova verze emulatoru 0.087 ve ktere je nova 
emulace Quick disku, prepinani 16/32KB Videoram, Diskove utility (graficke zobrazeni diskety a sektoru 
na ni, extrakce souboru z diskovych images, ....) je ke stazeni na http://mz-800.hyperlink.cz 
  
Preji pekny den 
  
Zdenek Adler 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.373 / Virová báze: 208 - datum vydání: 1.7.2002 

--  
Mobil.cz: Nokia 6610 - nejnovější mobil od Nokie 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: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 18. června 2002 7:32
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Plotter MZ-1P16

Mam tu take na prodej sharpacky plotter MZ-1P16. Je novy, nepouzivany, v perfektnim 
stavu a v orig. krabici, vcetne role papiru a
sady zaschlych per. K nemu pridam jeste druhy plotter s opravitelnou vadou.

Ma nekdo zajem ?

Tom.

----- Original Message -----
From: <Lupuljev@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, June 18, 2002 6:10 AM
Subject: Re: Re: Plotter MZ-1P16

>
> Uz je prodany do Hradce.
> Ales
>
> Dne 17. červen 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> <sharpemu@pandora.cz> napsal:
>
> >
> > Tak prodas nebo neprodas ???
> > Zdravi
> >                         MUDr. Josef Puta
> > ----- Original Message -----
> > From: <lupuljev@seznam.cz>
> > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> > Sent: Thursday, June 13, 2002 9:16 AM
> > Subject: Plotter MZ-1P16
> >
> >
> >
> > Prodam v perfektnim stavu barevny plotter MZ-1P16 + 6 orig. zabal. sadami
> > barevnych naplni + 4 role papiru + držak k pocitaci
> > pro pocitac Sharp MZ-800 za 200,- Kc.
> > Nebo vymenim za Floppy Interface MZ-1E19.
> >
> > od 6 do 14:30 Tel.: 0602 278 884
> > e-mail : Lupuljev@seznam.cz
> > --
> > Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny
> > http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
> >
> >
> >
> > --
> > Nokia 6610 - nejnovejsi mobil on Nokie
> > http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
> >
>
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> Kam do kina ci divadla? http://kultura.seznam.cz
>
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> --
> Nokia 6610 - nejnovejsi mobil on Nokie
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil on Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 18. června 2002 5:11
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Plotter MZ-1P16

Uz je prodany do Hradce.
Ales

Dne 17. červen 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> 
> Tak prodas nebo neprodas ???
> Zdravi
>                         MUDr. Josef Puta
> ----- Original Message -----
> From: <lupuljev@seznam.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Thursday, June 13, 2002 9:16 AM
> Subject: Plotter MZ-1P16
> 
> 
> 
> Prodam v perfektnim stavu barevny plotter MZ-1P16 + 6 orig. zabal. sadami
> barevnych naplni + 4 role papiru + držak k pocitaci
> pro pocitac Sharp MZ-800 za 200,- Kc.
> Nebo vymenim za Floppy Interface MZ-1E19.
> 
> od 6 do 14:30 Tel.: 0602 278 884
> e-mail : Lupuljev@seznam.cz
> --
> Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
> 
> 
> 
> -- 
> Nokia 6610 - nejnovejsi mobil on Nokie
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
Kam do kina ci divadla? http://kultura.seznam.cz

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil on Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
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: 2. července 2002 12:27
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Upozorneni na virus

25.10.2009

Jen v kratkosti - Romanovi Dolejsimu dnes z me adresy prisel virus W32.FunLove.4099. Po 
dukladnem projiti vsech disku poslednimi verzemi antivirovych programu jsem ale na zadny 
virus nenarazil, proto predpokladam, ze nektery ze Sharpistu majici mne i Romana ve svem 
adresari zrejmne tento vir bude mit u sebe a virus zrejmne odesila sve kopie s adresou odesilatele 
kterou nahodne vybere z adresare. Nechapejte to jako poplasnou zpravu, ale spise jako 
upozorneni.... 
  
Preji hezky den 
  
Zdenek Adler 
  
P.S.: Jiz brzy vypustim novou verzi emulatoru s mnoha novinkami jako QuickDisk, Realna emulace 16/32 
KB VRAM, diskove utility a dalsi! 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.373 / Virová báze: 208 - datum vydání: 1.7.2002 

--  
Mobil.cz: Nokia 6610 - nejnovější mobil od Nokie 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: 2. července 2002 12:27
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Upozorneni na virus

25.10.2009

Jen v kratkosti - Romanovi Dolejsimu dnes z me adresy prisel virus W32.FunLove.4099. Po 
dukladnem projiti vsech disku poslednimi verzemi antivirovych programu jsem ale na zadny 
virus nenarazil, proto predpokladam, ze nektery ze Sharpistu majici mne i Romana ve svem 
adresari zrejmne tento vir bude mit u sebe a virus zrejmne odesila sve kopie s adresou odesilatele 
kterou nahodne vybere z adresare. Nechapejte to jako poplasnou zpravu, ale spise jako 
upozorneni.... 
  
Preji hezky den 
  
Zdenek Adler 
  
P.S.: Jiz brzy vypustim novou verzi emulatoru s mnoha novinkami jako QuickDisk, Realna emulace 16/32 
KB VRAM, diskove utility a dalsi! 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.373 / Virová báze: 208 - datum vydání: 1.7.2002 

--  
Mobil.cz: Nokia 6610 - nejnovější mobil od Nokie 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: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 17. června 2002 21:10
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Plotter MZ-1P16

Tak prodas nebo neprodas ???
Zdravi
                        MUDr. Josef Puta
----- Original Message -----
From: <lupuljev@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, June 13, 2002 9:16 AM
Subject: Plotter MZ-1P16

Prodam v perfektnim stavu barevny plotter MZ-1P16 + 6 orig. zabal. sadami
barevnych naplni + 4 role papiru + držak k pocitaci
pro pocitac Sharp MZ-800 za 200,- Kc.
Nebo vymenim za Floppy Interface MZ-1E19.

od 6 do 14:30 Tel.: 0602 278 884
e-mail : Lupuljev@seznam.cz
--
Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola

-- 
Nokia 6610 - nejnovejsi mobil on Nokie
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020617
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 18. června 2002 7:40
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nová verze emulátoru 0.084

25.10.2009

Ahoj Tome, 
jestli mas zajem, poslu ti (nebo dam na stranky) opravenou verzi vcerejsiho emulatoru ve kterem jsem 
jeste nemel udelanou emulaci synchronniho sumu, takze se ti mohlo opravnene zdat, ze napr. ve FX 
Soundtracku to sumi i tam kde nema.... Kdyztak jestli mas pristup k ICQ, muzeme hodit rec :-) 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, June 17, 2002 7:11 PM 
Subject: Re: Nová verze emulátoru 0.084 
 
Ano ano, nadsene a s ovacemi vitam novy psg vcetne SUMICIHO SUMAKU !  Diky Zdenku, je to 
perfektni, konecne si muzu vychutnat FX Soundtrack a nemusim kvuli tomu vzdycky tahat Sharpa ze 
skrine :-)  Nasledovat bude samozrejme i pochvalny zapis do knihy prani a stiznosti :-)  
  
Poradne ten sumak jeste prubnu a dam vedet jak to chodi... 
  
Tom. 
  
P.S.: Zatim prvni chybicka - pri loadovani pres ikonu na liste se zapne vysoky piskajici ton, ktery 
pretrvava i pri behu programu a ukonci se az s resetem. Pokud loaduju pres "C", je vsechno v 
poradku... 
  
  

  
----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, June 17, 2002 10:14 AM 
Subject: Nová verze emulátoru 0.084 
 
... je ke stazeni na http://mz-800.hyperlink.cz, obsahuje mimo jine novou emulaci PSG vcetne 
sumoveho generatoru, po kterem uz volalo delsi dobu nekolik uzivatelu (vid Tome :-))). Vase pocity 
pripadne pripominky k teto verzi velmi rad uvitam zdeneka@seznam.cz 
  
Preji pekny den 
  
Zdenek Adler 
  
P.S.: Rad bych zavedl jakousi "knihu prani a stiznosti" - jedna se mi vicemene o to, aby uzivatele, 
kteri si ode mne v minulosti porizovali emulator a byli s mym jednanim spokojeni (ci naopak 
nespokojeni - delsi odezva , druh platby apod.), prosim je o to, zda by mi mohli zaslat kratke vyjadreni 
na zdeneka@seznam.cz ktere bych pak mohl vystavit na stranky (bud anonymne ci s vasim 
jmenem) a bylo by pak voditkem pro dalsi zajemce... Pokud jeste nejste "majitelem" plne verze 
emulatoru a presto by jste chteli mou praci pochvalit (nebo naopak pred ni varovat :-), budu vam take 
vdecny. Predem diky za Vas cas ktery tomuto venujete, zalezi jen na vas zda to bude impuls pro dalsi 
praci ci pro zastaveni vyvoje emulatoru. 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
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Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.371 / Virová báze: 206 - datum vydání: 13.6.2002 

--  
Mobil.cz: Nokia 3510 - umí víc, než na co vypadá  

--  
Mobil.cz: Nokia 6610 - nejnovější mobil on Nokie  

--  
Mobil.cz: Nokia 6610 - nejnovější mobil on Nokie No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 17. června 2002 18:12
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nová verze emulátoru 0.084

25.10.2009

Ano ano, nadsene a s ovacemi vitam novy psg vcetne SUMICIHO SUMAKU !  Diky Zdenku, je to 
perfektni, konecne si muzu vychutnat FX Soundtrack a nemusim kvuli tomu vzdycky tahat Sharpa ze 
skrine :-)  Nasledovat bude samozrejme i pochvalny zapis do knihy prani a stiznosti :-)  
  
Poradne ten sumak jeste prubnu a dam vedet jak to chodi... 
  
Tom. 
  
P.S.: Zatim prvni chybicka - pri loadovani pres ikonu na liste se zapne vysoky piskajici ton, ktery pretrvava 
i pri behu programu a ukonci se az s resetem. Pokud loaduju pres "C", je vsechno v poradku... 
  
  

  
----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, June 17, 2002 10:14 AM 
Subject: Nová verze emulátoru 0.084 
 
... je ke stazeni na http://mz-800.hyperlink.cz, obsahuje mimo jine novou emulaci PSG vcetne 
sumoveho generatoru, po kterem uz volalo delsi dobu nekolik uzivatelu (vid Tome :-))). Vase pocity 
pripadne pripominky k teto verzi velmi rad uvitam zdeneka@seznam.cz 
  
Preji pekny den 
  
Zdenek Adler 
  
P.S.: Rad bych zavedl jakousi "knihu prani a stiznosti" - jedna se mi vicemene o to, aby uzivatele, kteri 
si ode mne v minulosti porizovali emulator a byli s mym jednanim spokojeni (ci naopak nespokojeni - 
delsi odezva , druh platby apod.), prosim je o to, zda by mi mohli zaslat kratke vyjadreni na 
zdeneka@seznam.cz ktere bych pak mohl vystavit na stranky (bud anonymne ci s vasim jmenem) a 
bylo by pak voditkem pro dalsi zajemce... Pokud jeste nejste "majitelem" plne verze emulatoru a presto 
by jste chteli mou praci pochvalit (nebo naopak pred ni varovat :-), budu vam take vdecny. Predem diky 
za Vas cas ktery tomuto venujete, zalezi jen na vas zda to bude impuls pro dalsi praci ci pro zastaveni 
vyvoje emulatoru. 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.371 / Virová báze: 206 - datum vydání: 13.6.2002 

--  
Mobil.cz: Nokia 3510 - umí víc, než na co vypadá  

--  
Mobil.cz: Nokia 6610 - nejnovější mobil on Nokie 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:tomas.voltr@uhk.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:tomas.voltr@uhk.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 17. června 2002 7:08
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Floppy interface MZ-1E19

OK, nic nenamitam - akorat co je to tak specifickeho ze se to nachazi na 386
desce? Mel jsem za to ze radic QD obsahoval 1 TTL obvod + drobnou bizuterii
jako odpory, kondenzatory, konektor apod.

Zdenek

P.S.: Pokud je pripojeni plotteru, prip. jeho rizeni z PC opravdu takovym
problemem (jakoze myslim ze neni), muze se tu udelat hlasovani, ktere by mne
mozna presvedcilo o uzitecnosti takoveho kroku.... Kazdopadne si myslim ze
mnohem pohodlnejsi prace je s plotterem ktery je zahrunut v emulatoru a
naslednym tiskem bud na inkoustove ci laserove tiskarne. Vyhody jsou snad
jasne....

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, June 14, 2002 10:12 PM
Subject: Re: Re: Re: Floppy interface MZ-1E19

>
> Zdenku, vsettky suciastky potrebne na ten interface uz mam doma. 2 svaby
sa daju normalne kupit a treti sa nachadza v 386, a normalne ho v obchode
mavaju.
>
>                                Mir
>
> --
> Nokia 3510 - umi vic, nez na co vypada
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020614
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.371 / Virová báze: 206 - datum vydání: 13.6.2002

-- 
Nokia 3510 - umi vic, nez na co vypada
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020614
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:<mir-@post.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 16. června 2002 17:02
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Plotter MZ-1P16

To bys om radsej mal plotter pripojeny k Sharpu, ak by som ho mal. Inak normalne 
tlacim len na zdenkovom emulatore
                         mir
> 
> Jake pribyly moznosti pripojeni MZ-plotteru k
> PC.
> Neco takoveho provozuju, ale je to krkolomne.
> Mate neco prevratneho ?
> S pozdravem              Pepik Puta
> 
> ----- Original Message -----
> From: <mir-@post.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a
> emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Friday, June 14, 2002 2:44 PM
> Subject: Re: Plotter MZ-1P16
> 
> 
> >
> > co sa tyka toho plotru zaujem by bol.
> Coskoro niekedy cez leto sa rozbehne
> malovyroba mz-1e19 tu v bratislave. Suciastky
> sa daju zohnat ( 2 integrace
> som uz zohnal, treti vypitvame z 386tky.)
> >
> > Ozvy sa.
> 
> 
> 
> -- 
> Nokia 3510 - umi vic, nez na co vypada
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020614

-- 
Nokia 3510 - umi vic, nez na co vypada
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020614
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:mir-@post.cz
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http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020614
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 16. června 2002 16:54
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Re: Floppy interface MZ-1E19

jedna sa o interface ku quick disku. treba len par blbosticiek ako plosak, zasuvku a 
kondenzatory. svaby som uz zohnal

                mir

> 
> Teraz máš na mysli interface ku Quickdisku,
> alebo interface k floppy 3,5"?
> 
> Marek.

-- 
Nokia 3510 - umi vic, nez na co vypada
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020614
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:mir-@post.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:mir-@post.cz
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020614
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Brázda Pavel

Od: puta@iol.cz (sharpemu@pandora.cz) [puta@iol.cz]
Odesláno: 16. června 2002 15:26
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Plotter MZ-1P16

Jake pribyly moznosti pripojeni MZ-plotteru k PC.
Neco takoveho provozuju, ale je to krkolomne. Mate neco prevratneho ?
S pozdravem              Pepik Puta

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, June 14, 2002 2:44 PM
Subject: Re: Plotter MZ-1P16

>
> co sa tyka toho plotru zaujem by bol. Coskoro niekedy cez leto sa rozbehne
malovyroba mz-1e19 tu v bratislave. Suciastky sa daju zohnat ( 2 integrace
som uz zohnal, treti vypitvame z 386tky.)
>
> Ozvy sa.

-- 
Nokia 3510 - umi vic, nez na co vypada
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020614
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:puta@iol.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:puta@iol.cz
mailto:<mir-@post.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020614
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 16. června 2002 12:25
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Floppy interface MZ-1E19

Teraz máš na mysli interface ku Quickdisku, alebo interface k floppy 3,5"?

Marek.

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, June 14, 2002 10:13 PM
Subject: Re: Re: Re: Floppy interface MZ-1E19

>
> Zdenku, vsettky suciastky potrebne na ten interface uz mam doma. 2 svaby
sa daju normalne kupit a treti sa nachadza v 386, a normalne ho v obchode
mavaju.
>
>                                Mir
>
> --
> Nokia 3510 - umi vic, nez na co vypada
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020614

-- 
Nokia 3510 - umi vic, nez na co vypada
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020614
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 14. června 2002 21:13
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Floppy interface MZ-1E19

Zdenku, vsettky suciastky potrebne na ten interface uz mam doma. 2 svaby sa daju 
normalne kupit a treti sa nachadza v 386, a normalne ho v obchode mavaju.

                               Mir

-- 
Nokia 3510 - umi vic, nez na co vypada
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020614
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:mir-@post.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:mir-@post.cz
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020614
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 14. června 2002 21:13
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Floppy interface MZ-1E19

Zdenku, vsettky suciastky potrebne na ten interface uz mam doma. 2 svaby sa daju 
normalne kupit a treti sa nachadza v 386, a normalne ho v obchode mavaju.

                               Mir

-- 
Nokia 3510 - umi vic, nez na co vypada
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020614
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:mir-@post.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:mir-@post.cz
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020614
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 14. června 2002 13:44
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Plotter MZ-1P16

co sa tyka toho plotru zaujem by bol. Coskoro niekedy cez leto sa rozbehne malovyroba 
mz-1e19 tu v bratislave. Suciastky sa daju zohnat ( 2 integrace som uz zohnal, treti 
vypitvame z 386tky.)

Ozvy sa.
                                Mir

-- 
Nokia 3510 - umi vic, nez na co vypada
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020614
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:mir-@post.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:mir-@post.cz
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020614
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 14. června 2002 11:33
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Floppy interface MZ-1E19

Original radic pro MZ uz asi nepostavite, nebot na nej tezko sezenete
soucastky. Nabizi se pouze kompatibilni u nas "po domacku" delane radice na
bazi obvodu rady Western Digital 279x.

Zdenek

P.S.: vcera jsem na konferenci daval nabidku ve ktere jeden takovy radic
zrovna je

----- Original Message -----
From: <Lupuljev@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, June 14, 2002 11:28 AM
Subject: Re: Re: Floppy interface MZ-1E19

>
> Diky za upozorneni, nevite tedy neco o radici MZ-1E05 (nebo case
> floppy na sharpa ?) jak ho postavit ?
> Ales
>
>
>
>
>
> Dne 14. červen 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> <sharpemu@pandora.cz> napsal:
>
> >
> > Pozor, MZ-1E19 je řadič jen pro sharpácký 2,8" disk MZ-1F11. Řadič
standardních 5.25" a 3,5" disků má označení MZ-1E05 !
> >
> > Tom.
> >
> >
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: <lupuljev@seznam.cz>
> > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> > Sent: Friday, June 14, 2002 7:19 AM
> > Subject: Floppy interface MZ-1E19
> >
> >
> > >
> > > Poradí mi někdo kde sehnat dokumentaci k výrobě MZ-1E19.
> > > Mam MZ-800 a rad bych ho pripojil k floppy disku.
> > > Lupuljev@seznam.cz
> > > --
> > > Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny
> > > http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
> >
> >
> > --
> > Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny
> > http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
> >
>
> ______________________________________________________________________
> Reklama:

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:<Lupuljev@seznam.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:<lupuljev@seznam.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:Lupuljev@seznam.cz
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
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> Mapy Prahy, Brna a Cech najdete na http://www.mapy.cz
>
> --
> Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.370 / Virová báze: 205 - datum vydání: 5.6.2002

-- 
Nokia 3510 - umi vic, nez na co vypada
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020614
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

http://www.mapy.cz
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
http://www.grisoft.cz)
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020614
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [Lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 14. června 2002 10:28
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Floppy interface MZ-1E19

Diky za upozorneni, nevite tedy neco o radici MZ-1E05 (nebo case
floppy na sharpa ?) jak ho postavit ?
Ales

Dne 14. červen 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> 
> Pozor, MZ-1E19 je řadič jen pro sharpácký 2,8" disk MZ-1F11. Řadič standardních 
5.25" a 3,5" disků má označení MZ-1E05 !
> 
> Tom.
> 
> 
> 
> ----- Original Message -----
> From: <lupuljev@seznam.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Friday, June 14, 2002 7:19 AM
> Subject: Floppy interface MZ-1E19
> 
> 
> >
> > Poradí mi někdo kde sehnat dokumentaci k výrobě MZ-1E19.
> > Mam MZ-800 a rad bych ho pripojil k floppy disku.
> > Lupuljev@seznam.cz
> > --
> > Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny
> > http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
> 
> 
> -- 
> Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny 
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
> 

______________________________________________________________________
Reklama:
Mapy Prahy, Brna a Cech najdete na http://www.mapy.cz

-- 
Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
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: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 14. června 2002 10:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Floppy interface MZ-1E19

Pozor, MZ-1E19 je řadič jen pro sharpácký 2,8" disk MZ-1F11. Řadič standardních 5.25" 
a 3,5" disků má označení MZ-1E05 !

Tom.

----- Original Message -----
From: <lupuljev@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, June 14, 2002 7:19 AM
Subject: Floppy interface MZ-1E19

>
> Poradí mi někdo kde sehnat dokumentaci k výrobě MZ-1E19.
> Mam MZ-800 a rad bych ho pripojil k floppy disku.
> Lupuljev@seznam.cz
> --
> Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola

-- 
Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 14. června 2002 6:20
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Floppy interface MZ-1E19

Poradí mi někdo kde sehnat dokumentaci k výrobě MZ-1E19.
Mam MZ-800 a rad bych ho pripojil k floppy disku.
Lupuljev@seznam.cz
-- 
Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
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:lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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mailto:Lupuljev@seznam.cz
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 14. června 2002 6:19
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Floppy interface MZ-1E19

Poradí mi někdo kde sehnat dokumentaci k výrobě MZ-1E19.
Mam MZ-800 a rad bych ho pripojil k floppy disku.
Lupuljev@seznam.cz
-- 
Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
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:lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
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Brázda Pavel

Od: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 14. června 2002 6:17
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Floppy interface MZ-1E19

Poradí mi někdo kde sehnat dokumentaci k výrobě MZ-1E19.
Mam MZ-800 a rad bych ho pripojil k floppy disku.
Lupuljev@seznam.cz
-- 
Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
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:lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 17. června 2002 11:45
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: "Kniha přání a stížností"

25.10.2009

Diky vsem za zaslane maily, zacal jsem je zverejnovat na http://mz-800.hyperlink.cz (Stránka Download - 
Emulators - Windows - Kniha p. a s. 
Budu se tesit na dalsi a postupne je davat na stranky 
  
Diky 
  
Zdenek 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.371 / Virová báze: 206 - datum vydání: 13.6.2002 

--  
Mobil.cz: Nokia 6610 - nejnovější mobil on Nokie No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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

Od: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 13. června 2002 8:34
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nabidka pocitace/komponent MZ-800

mám zájem o ROMdisk, je-li k mání...

TV.

----- Original Message -----
From: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, June 13, 2002 8:00 AM
Subject: Nabidka pocitace/komponent MZ-800

>
> Nabídka SHARP MZ-821
>
> 1. 2 kusy SHARP - MZ 821 v základním vybavení + rozšířená VRAM
> - v sestavě I. a II. cena ŕ 590 Kč
>
> 2. ROM Card (Basic 800, FET, TurboCopy, loader CP/M, podporuje nezálohovaný RAMdisk 
"Pezik") - v sestavě I. cena 100 Kč
>
> 3. Zálohovaný RAM disk 256 kB - v sestavě II. cena 300 Kč
>
> 4. Řadič "Havlíček" upravený i pro HD, obsluhuje FDD 51/4 a 3,5´ až do 1,44 MB - se 
syst. CP/M LEC-HDS (kompatibilní s Lamačovým
LEC-DDS)
> - v sestavě II. cena 700 Kč
>
> 5. Mechanika FDD 51/4 v boxu se zdrojem - v sestavě II. cena 100 Kč
>
> 6. Monitor Philips MB 7202 "zelený" - samostatně cena 390 Kč,
> - v sestavě cena 300 Kč
>
> 7. Plotter Printer MZ-1P16 s původními rolkami papíru a pisátky upravenými k plnění 
razítkovou barvou - samostatně, cena 790 Kč
>
> I. kazetová sestava: (1+2+6) cena 990 Kč, bez monitoru 690 Kč za podmínky, že 
monitor bude prodán samostatně nebo ve verzi II.
>
> II. disketová sestava: (1+3+4+5+6) cena 1990, bez monitoru 1690 Kč za podmínky, že 
monitor bude prodán samostatně nebo ve verzi I.
>
> VŠE (1÷7) za 3000 Kč.
>
> Pište na elektronickou adresu: jara.spacek@cbox.cz
>
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.370 / Virová báze: 205 - datum vydání: 5.6.2002
>
>
> --
> Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
>

mailto:tomas.voltr@uhk.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:tomas.voltr@uhk.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<zdeneka@seznam.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:jara.spacek@cbox.cz
http://www.grisoft.cz)
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
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-- 
Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
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

http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: lupuljev@seznam.cz (sharpemu@pandora.cz) [lupuljev@seznam.cz]
Odesláno: 13. června 2002 8:16
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Plotter  MZ-1P16

Prodam v perfektnim stavu barevny plotter MZ-1P16 + 6 orig. zabal. sadami barevnych 
naplni + 4 role papiru + držak k pocitaci 
pro pocitac Sharp MZ-800 za 200,- Kc.
Nebo vymenim za Floppy Interface MZ-1E19.

od 6 do 14:30 Tel.: 0602 278 884
e-mail : Lupuljev@seznam.cz 
-- 
Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
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:lupuljev@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:lupuljev@seznam.cz
mailto:Lupuljev@seznam.cz
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 13. června 2002 7:26
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nabidka pocitace/komponent MZ-800

No mnel bych zajem o schema toho radice na fdd co umi i 1.44
Marcel Vasak

13.6.2002 8:00:18, "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz> wrote:

>
>
>  Date:   Thu, 13 Jun 2002 08:00:18 +0200
>
>  From:   "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
>  To:     "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory""
>          <sharpemu@pandora.cz>
>  Subject:Nabidka pocitace/komponent MZ-800
>
>
>
>
>                              Nabídka SHARP MZ-821
>
>
>
>  1. 2 kusy SHARP - MZ 821 v základním vybavení +rozšířená VRAM
>
>  - v sestavě I. a II. cena ŕ 590 Kč
>
>
>  2. ROM Card (Basic 800, FET, TurboCopy, loader CP/M, podporuje nezálohovaný
>  RAMdisk ?Pezik?) -v sestavě I. cena 100 Kč
>
>
>
>  3. Zálohovaný RAM disk 256 kB -v sestavě II. cena 300 Kč
>
>
>
>                                                        1
>  4. Řadič ?Havlíček? upravený i pro HD, obsluhuje FDD 5 /4 a 3,5´ až do 1,44
>
>  MB - se syst. CP/M LEC-HDS (kompatibilní s Lamačovým LEC-DDS)
>  - v sestavě II. cena 700 Kč
>
>
>                    1
>  5. Mechanika FDD 5 /4 v boxu se zdrojem -v sestavě II. cena 100 Kč
>
>
>  6. Monitor Philips MB 7202 ?zelený? - samostatně cena 390 Kč,
>
>  - v sestavě cena 300 Kč
>
>
>  7. Plotter Printer MZ-1P16 s původními rolkami papíru a pisátky upravenými
>  k plnění razítkovou barvou - samostatně, cena 790 Kč
>
>  I. kazetová sestava:(1+2+6) cena 990 Kč, bez monitoru 690 Kč za podmínky, že
>
>  monitor bude prodán samostatně nebo ve verzi II.
>
>

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:falcen99@seznam.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<zdeneka@seznam.cz>
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<zdeneka@seznam.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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>  II. disketová sestava: (1+3+4+5+6) cena 1990, bez monitoru 1690 Kč za
>
>  podmínky, že monitor bude prodán samostatně nebo ve verzi I.
>
>
>  VŠE (1÷7) za 3000 Kč.
>
>
>  Pište na elektronickou adresu:jara.spacek@cbox.cz
>
>
>
>  ---
>
>  Odchozí zpráva neobsahuje viry.
>
>  Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
>  Verze: 6.0.370 / Virová báze: 205 - datum vydání: 5.6.2002
>
>
>
>
>
>
> --
> Mobil.cz: Soutěž o mobilní telefon Motorola T192 a mnoho dalších cen!

-- 
Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
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:adresu:jara.spacek@cbox.cz
http://www.grisoft.cz)
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 26. listopadu 2002 12:25
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Univerzální deska?

25.10.2009

115000 Bd je uz slusna rychlost - ak by niekto zrealizoval seriovy IF pre MZ800 s rychlym UART, som ochotny sa 
podielat na SW rieseni prepojenia MZ800 a PC ;-) 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Felix (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 26. november 2002 12:06 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Sériový port současných PC umí standardně nějakých 115 kb/s, dnes většinou i víc (moje Windows se 
tváří že až skoro gigabit, ale tomu nevěřím) - závisí to na čipu který ovládá sériový port, případně na 
tom jak je integrován v čipové sadě. Nedal by se sériový interface postavit s rychlým UART? 
  
Felix 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, November 26, 2002 10:46 AM 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Aj 9600 Bd sa mi zda dost pomale na simulaciu harddisku na PC... Aj ked za pokus by to mozno stalo ;-) 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 26. november 2002 8:17 
Subject: Re: Univerzální deska? 
 
Originalni rozhrani RS-232 bylo mozne nastavit pomoci zkratovacich propojek na rychlost od 300 
do 9600 Bd - myslim ale ze drobnou konstrukcni upravou by bylo mozne rychlost zvysit. 
  
> P.S.: NAVIC, TEN PITOMEJ EMULATOR SHARPA MI NEFUNGUJE NA MASINE, KDE 
BYCH TO PREDPOKLADAL. Zadal jsem autora o pripojeni protteru pomoci HW/SW, ale vyslysen 
jsem nebyl. 
  
- Urazkami si mne opravdu nikdo neziska - jak jsem vam jiz naznacil, primy pristup na porty v 
ruznych verzich Windows se mirne odlisuje, proto jsem se tohoto reseni zatim v zajmu kompatibility 
pozdrzel.  
Pokud emulator na nejakem PC nefunguje, je celkem VHODNE mi tuto skutecnost slusnou formou 
sdelit - myslim si ze nikdo krom Vas si nemuze zatim stezovat, ze bych jej nechal bez podpory a 
nezajistil funkcnost na jeho PC (pokud samozrejmne splnuje urcite pozadavky).  
Pokud by jste snad mel pocit, ze dokazete napsat emulator lepe, s radosti jeho vyvoj IHNED 
ukoncim a prenecham vam volne pole... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.422 / Virová báze: 237 - datum vydání: 20.11.2002 

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.grisoft.cz


--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen!  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.422 / Vírusová databáza: 237 - dátum vydania: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hlasujte v anketě o nejoblíbenější mobil a vyhrajte jednu z 88 cen!  

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100!  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.422 / Vírusová databáza: 237 - dátum vydania: 20.11.2002 

--  
Mobil.cz: Hrajte o dva luxusni telefony s barevným displejem - Samsung T100! No virus found 
in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.grisoft.cz
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 12. června 2002 10:18
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Malovyroba suciastok 3

Ne kazda laserova tiskarna tisk na folie umi.... Nerad bychto nekomu s
takovou tiskarnou doporucoval, aby pak za mnou neprisel s laserovkou ve
ktere bude v peci priskvarena folie :-)))
Ale teoreticky by to melo jit....

Zdenek

P.S.: Na folii jsem byl naposledy kopirovat asi pred 5 lety, tenkrat to
vcetne folie stalo 10 Kc

----- Original Message -----
From: <petr.palicka@atlas.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, June 12, 2002 11:11 AM
Subject: RE: Malovyroba suciastok 3

>
> > Pro fotovyrobu plosnych spoju je nejlepsi vytisknout predlohu
> > na papir na laserove tiskarne a potom na kopirce prenest tuto
> > predlohu na folii - je to velmi jednoduche, pritom efektni a
> > levne!
>
> a nebylo by jeste jednodussi, vytisknout to na folii rovnou?
> nebo je v tom nejaky hacek?
>
> peca
>
> --
> Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.370 / Virová báze: 205 - datum vydání: 5.6.2002

-- 
Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: petr.palicka@atlas.cz (sharpemu@pandora.cz) [petr.palicka@atlas.cz]
Odesláno: 12. června 2002 10:12
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Malovyroba suciastok 3

> Pro fotovyrobu plosnych spoju je nejlepsi vytisknout predlohu 
> na papir na laserove tiskarne a potom na kopirce prenest tuto
> predlohu na folii - je to velmi jednoduche, pritom efektni a
> levne!

a nebylo by jeste jednodussi, vytisknout to na folii rovnou?
nebo je v tom nejaky hacek?

peca

-- 
Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
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:petr.palicka@atlas.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:petr.palicka@atlas.cz
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 12. června 2002 7:13
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Re: Malovyroba sucastok

Pokud by jsme se domluvili na Invex v Brne, tak bych byl pro :-)

Zdenek

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Saturday, June 08, 2002 8:57 PM
Subject: Re: Re: Re: Re: Malovyroba sucastok

>
> hmm pokial viem na flash romky by sa dali pouzit klasicke romky z pc.
treba len software, data ktorymi ich treba nakrmit a interface.
>
> este sa uvidi co o bude s vyrobou. na stretnutie by som najradsej navrhol
buducorocny Cofax, ale to je az za rok.
>
> Problem je aj to ze cela mzunity je rozhadzana po ceskoslovensku, preto by
to musela zastresovat aj nejaka ina udalost.
>
> Niekedy cez leto ale neviem ani kde ani kedy presne.
>
>                                 Mir
>
>
>
> ----
> Bez Financí se při koupi
> nemovitosti neobejdete
> http://reality.finance.cz
>
> - - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
> Chcete sledovat fotbalový šampionát online jako ze stadionu? Fotbal na
iDNES:
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=fotbalms
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.370 / Virová báze: 205 - datum vydání: 5.6.2002

-- 
Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 12. června 2002 7:08
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Malovyroba suciastok 3

Pro fotovyrobu plosnych spoju je nejlepsi vytisknout predlohu na papir na
laserove tiskarne a potom na kopirce prenest tuto predlohu na folii - je to
velmi jednoduche, pritom efektni a levne!
Pripadne pro kusovou vyrobu je mozne sehnat spray, ktery zpruhledni i
obycejny papir tak, ze pres nej jde primo osvecovat DPS.

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.370 / Virová báze: 205 - datum vydání: 5.6.2002

-- 
Soutez o mobil Motorola T192 a dalsi ceny 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=motorola
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: tomas nehybka (sharpemu@pandora.cz) [tgnml@zvhs.cz]
Odesláno: 9. června 2002 21:08
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Malovyroba sucastok

Ahoj!

Saturday June 08 2002 23:30, smihla@ceit.sk wrote:

 s> From: smihla@ceit.sk
 s> Stretnutie by mohol byt Cofax alebo aj Invex v Brne, to bude myslim
 s> blizsie.

hlasuju pro invex :-)

Zdarec, Tomas [VSOP]

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Chcete sledovat fotbalový šampionát online jako ze stadionu? Fotbal na iDNES: 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=fotbalms
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 9. června 2002 16:47
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Malovyroba suciastok 3

Trochu som na tym popremyslal. Nasa suseda podnika so sietotlacov. Ak by sa mi 
podarilo prekreslit ten board v tusi na pauzak presne v mierke, tak by som mal 
opakovane pouzitelnu matricu. cena by klesla na polovicu.

Problem je len v tom, ze by sa to nemuselo podarit. Horna strana boardu by nesedela so 
spodnou.

Za pokus to stoji.

                                       Mir

---- 
Bez Financí se při koupi 
nemovitosti neobejdete 
http://reality.finance.cz

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Chcete sledovat fotbalový šampionát online jako ze stadionu? Fotbal na iDNES: 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=fotbalms
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 8. června 2002 22:29
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Re: Malovyroba sucastok

Software a data je vedlajsie, to sa dovyvija, pripadne kazdy si to bude moct
nakrmit cim chce. Co sa tyka hardware, mohlo by to fungovat na adresach ako
ROM karta resp. zalohovany RAMDISK, zapojenie by mohlo vychadzat zo zal.
ramdisku (akurat bez refreshovacich obvodov).

Stretnutie by mohol byt Cofax alebo aj Invex v Brne, to bude myslim blizsie.

Marek.

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Saturday, June 08, 2002 8:57 PM
Subject: Re: Re: Re: Re: Malovyroba sucastok

hmm pokial viem na flash romky by sa dali pouzit klasicke romky z pc. treba
len software, data ktorymi ich treba nakrmit a interface.

este sa uvidi co o bude s vyrobou. na stretnutie by som najradsej navrhol
buducorocny Cofax, ale to je az za rok.

Problem je aj to ze cela mzunity je rozhadzana po ceskoslovensku, preto by
to musela zastresovat aj nejaka ina udalost.

Niekedy cez leto ale neviem ani kde ani kedy presne.

                                Mir

----
Bez Financí se při koupi
nemovitosti neobejdete
http://reality.finance.cz

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Chcete sledovat fotbalový šampionát online jako ze stadionu? Fotbal na
iDNES:
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=fotbalms

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Chcete sledovat fotbalový šampionát online jako ze stadionu? Fotbal na iDNES: 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=fotbalms
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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1

Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 8. června 2002 19:57
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Re: Malovyroba sucastok

hmm pokial viem na flash romky by sa dali pouzit klasicke romky z pc. treba len 
software, data ktorymi ich treba nakrmit a interface.

este sa uvidi co o bude s vyrobou. na stretnutie by som najradsej navrhol buducorocny 
Cofax, ale to je az za rok.

Problem je aj to ze cela mzunity je rozhadzana po ceskoslovensku, preto by to musela 
zastresovat aj nejaka ina udalost. 

Niekedy cez leto ale neviem ani kde ani kedy presne.

                                Mir

---- 
Bez Financí se při koupi 
nemovitosti neobejdete 
http://reality.finance.cz

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Chcete sledovat fotbalový šampionát online jako ze stadionu? Fotbal na iDNES: 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=fotbalms
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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1

Brázda Pavel

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 8. června 2002 15:26
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Malovyroba sucastok

To je super, ze si sa dal na tvorbu originalneho HW pre SHARP. Ak by si bol
ochotny vyrabat aj nove moduly (HDD interface, RAMDISK so SIMM modulmi a
pod.), ktore SHARP samozrejme nerobi, bolo by to velkym prinosom pre SHARP
komunitu a urcite by sa nasli zaujemcovia. Hlavne taka FLASHROM karta by sa
zisla ako sol...

Ten navrh na stretnutie clenov MzUnity je dobry napad. Skus navrhnut miesto
a cas.

Maj sa dobre.

Marek.

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Friday, June 07, 2002 9:01 PM
Subject: Re: Re: Re: Malovyroba sucastok

Ten napad na multifuncny interface nie je zly ale
neviem ako to pochopi Sharp. Mimochodom mojim zamerom je dodavat kopie
originalnych boardov + nejake novinky ako slot pre simm moduly a HDD.

malovyroba sa teraz stale pohybuje len v teoretickej rovine. ak sa podari
ten qd rozchodit a bude to o nieco realnejsie. mimochodom 500 korun nieje
cena jedneho plosneho spoja, ale za tu sumu vyrobia zatial neznamy pocet
spojov + matrice na ich tlacenie.

sam neviem co budu chciet za jeden spoj a co budu chciet za 20 spojov.
obecne plati ze cim vacsia objednavka tym prijatelnejsia cena. To je aj
dovod preco vytrubujem to ze sa ide robit hardwarezova seria mz-1e19.
Problem je najma postovne, poplatky a cla.

Ak teda ma niekto zaujem o ten qd interface tak sa ozvite na Mir-@post.cz
(aj s pomlckou).

Mimochodom hodila by sa nejaka stretavka clenov MzUnity. Napr. cez leto.

----
Bez Financí se při koupi
nemovitosti neobejdete
http://reality.finance.cz

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Chcete sledovat fotbalový šampionát online jako ze stadionu? Fotbal na
iDNES:
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=fotbalms

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Chcete sledovat fotbalový šampionát online jako ze stadionu? Fotbal na iDNES: 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=fotbalms
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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1

Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 8. června 2002 14:25
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Malovyroba sucastok 2

Samozrejme aj k tomu pride. nechcem ale kombinovat milion zariadeni dokopy. radic na 
qd je viacmenej len skuska, lebo je najjednoduchsi na prekreslovanie cez fotoshopy a 
navrhove programy. Ak ten radic na qd urobim tak si od vas zozeniem informacie o inych 
zariadeniach.

                              mir

---- 
Bez Financí se při koupi 
nemovitosti neobejdete 
http://reality.finance.cz

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Chcete sledovat fotbalový šampionát online jako ze stadionu? Fotbal na iDNES: 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=fotbalms
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: tomas nehybka (sharpemu@pandora.cz) [tgnml@zvhs.cz]
Odesláno: 8. června 2002 13:53
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Malovyroba sucastok

Ahoj!

Friday June 07 2002 16:41, Zdenek Adler wrote:

 ZA> From: zdeneka@seznam.cz
 ZA> Pokud by se jednalo o vyrobu takoveho zarizeni, nevim zda se na 
 ZA> nej
 ZA> zase vyplati davat konektor pro QD - obavam se toho, ze Quick 
 ZA> disku
 ZA> asi u nas budoucnost nepatri a to nejen pro jeho minimalni
 ZA> rozsirenost, ale i nemoznost nakupu nestandardnich medii pro 
 ZA> nej....
 ZA> Priklanel bych se spise k variante radic HDD/nezalohovany RD 512K/
 ZA> FLASH ROM CARD 1 MB(pro boot z HDD, prip. dalsi doplnkove programy
 ZA> jako format, setsys apod.).

a co radic FDD? je me jasne, ze vlastnici QD by jej radi vyuzili, 
ostatnim by vsak nepochybne radi vyuzili FD, ktery je vseobecne 
dostupny a levny.

Zdarec, Tomas [VSOP]

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Chcete sledovat fotbalový šampionát online jako ze stadionu? Fotbal na iDNES: 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=fotbalms
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: 13. června 2002 9:18
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nabidka komponent MZ-800

25.10.2009

Prosim vsechny zajemce o veci z dnes uvedene nabidky, aby kontaktovali primo pana Spacka na e-
mailove adrese uvedene pod nabidkou. Diky 
  
Zdenek Adler 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.370 / Virová báze: 205 - datum vydání: 5.6.2002 

--  
Mobil.cz: Soutěž o mobilní telefon Motorola T192 a mnoho dalších cen! No virus found in this 
incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 7. června 2002 20:01
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Malovyroba sucastok

Ten napad na multifuncny interface nie je zly ale 
neviem ako to pochopi Sharp. Mimochodom mojim zamerom je dodavat kopie originalnych 
boardov + nejake novinky ako slot pre simm moduly a HDD.

malovyroba sa teraz stale pohybuje len v teoretickej rovine. ak sa podari ten qd 
rozchodit a bude to o nieco realnejsie. mimochodom 500 korun nieje cena jedneho 
plosneho spoja, ale za tu sumu vyrobia zatial neznamy pocet spojov + matrice na ich 
tlacenie. 

sam neviem co budu chciet za jeden spoj a co budu chciet za 20 spojov. obecne plati ze 
cim vacsia objednavka tym prijatelnejsia cena. To je aj dovod preco vytrubujem to ze 
sa ide robit hardwarezova seria mz-1e19. Problem je najma postovne, poplatky a cla.

Ak teda ma niekto zaujem o ten qd interface tak sa ozvite na Mir-@post.cz (aj s 
pomlckou).

Mimochodom hodila by sa nejaka stretavka clenov MzUnity. Napr. cez leto.

---- 
Bez Financí se při koupi 
nemovitosti neobejdete 
http://reality.finance.cz

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Chcete sledovat fotbalový šampionát online jako ze stadionu? Fotbal na iDNES: 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=fotbalms
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: 13. června 2002 7:00
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nabidka pocitace/komponent MZ-800

25.10.2009

Nabídka SHARP MZ-821 
1. 2 kusy SHARP - MZ 821 v základním vybavení + rozšířená VRAM 
- v sestavě I. a II. cena ŕ 590 Kč 

2. ROM Card (Basic 800, FET, TurboCopy, loader CP/M, podporuje 
nezálohovaný RAMdisk “Pezik”) - v sestavě I. cena 100 Kč 

3. Zálohovaný RAM disk 256 kB - v sestavě II. cena 300 Kč 

4. Řadič “Havlíček” upravený i pro HD, obsluhuje FDD 51/4 a 3,5´ až do 1,44 
MB - se syst. CP/M LEC-HDS (kompatibilní s Lamačovým LEC-DDS) 
- v sestavě II. cena 700 Kč 

5. Mechanika FDD 51/4 v boxu se zdrojem - v sestavě II. cena 100 Kč
 

6. Monitor Philips MB 7202 “zelený” - samostatně cena 390 Kč, 
- v sestavě cena 300 Kč 

7. Plotter Printer MZ-1P16 s původními rolkami papíru a pisátky upravenými 
k plnění razítkovou barvou - samostatně, cena 790 Kč 

I. kazetová sestava: (1+2+6) cena 990 Kč, bez monitoru 690 Kč za podmínky, 
že monitor bude prodán samostatně nebo ve verzi II. 

II. disketová sestava: (1+3+4+5+6) cena 1990, bez monitoru 1690 Kč za 
podmínky, že monitor bude prodán samostatně nebo ve verzi I. 

VŠE (1÷7) za 3000 Kč. 

Pište na elektronickou adresu: jara.spacek@cbox.cz 

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.370 / Virová báze: 205 - datum vydání: 5.6.2002 

--  
Mobil.cz: Soutěž o mobilní telefon Motorola T192 a mnoho dalších cen! 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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 7. června 2002 19:40
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Malovyroba sucastok

25.10.2009

Presne nieco take som mal na mysli - len este by to chcelo najst niekoho, kto navrhne plosny spoj a kto 
ho da urobit. Pokial by doleuvedeny plosny spoj pre integrovany radic stal do 500 korun, urcite by sa to 
oplatilo. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, June 07, 2002 4:39 PM 
Subject: Re: Re: Malovyroba sucastok 
 
Pokud by se jednalo o vyrobu takoveho zarizeni, nevim zda se na nej zase vyplati davat konektor pro 
QD - obavam se toho, ze Quick disku asi u nas budoucnost nepatri a to nejen pro jeho minimalni 
rozsirenost, ale i nemoznost nakupu nestandardnich medii pro nej.... 
Priklanel bych se spise k variante radic HDD/nezalohovany RD 512K/ FLASH ROM CARD 1 MB(pro 
boot z HDD, prip. dalsi doplnkove programy jako format, setsys apod.). 
Vyroba univerzalniho plosneho spoje (pajeci matice s primym konektorem do sbernice MZ-800) by take 
nebyla od veci..... 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: tlstak@ruv.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, June 07, 2002 4:04 PM 
Subject: RE: Re: Malovyroba sucastok 
 
No toto je fakt dobry napad! Prihovaram sa za kombinaciu QD+HDD+ROM+menic. Ja viem, ze 
potom je tam ten QD radic takmer zbytocny, ale vacsina producentov aj tak robi plosaky spolocne pre 
celu radu vyrobkov, len ich inak osadi suciastkami a urobi par skratov alebo preskrabe par spojok... 
Tak by si kazdy mohol na tom plosaku dorobit na co ma prave chut a svaby v supliku ;-) 

 
                                                Roman.  

-----Original Message-----  
From:   smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:smihla@ceit.sk]  
Sent:   7. júna 2002 15:33  
To:     Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Subject:        Re: Re: Malovyroba sucastok  

 
Ozaj, a co keby sa na ten radic umiestnilo viac veci? (MZ821 ma iba dva  
sloty a skoda by kvoli 4 kondenzatorom bolo obsadzovat cely slot. Idealne by  
bolo, keby sa k tomu mohol pridat aspon radic HDD (1 svab a 1 tranzistor) a  
este stale by tam bolo dost miesta napr. na ROM kartu, menic 5V/12V a pod.  
Mozno to komplikujem, ale ak investovat niekolko sto korun do plosaka, tak  
dobre by bolo to miesto na plosaku nejako vyuzit. Verim, ze by sa pridalo  
viac ludi.  

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:tlstak@ruv.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:SMTP:smihla@ceit.sk


Marek.  

----- Original Message -----  
From: <mir-@post.cz>  
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>  
Sent: 7. jún 2002 15:13  
Subject: Re: Re: Malovyroba sucastok  

 
 
Povodne som sa aj ja cudoval preco sa qd nepredava aj s radicom, ale neskor  
som zistil ze sa este qd montovali na mz700 cez iny radic.  

Cely radic su len 4 kondenzatory, udajne tri hladla, jedna zasuvka a plosny  
spoj. cena je tak vysoka, pretoze plosaky budu vyrabane na zakazku v Starej  
Turej, a budu 100% identicke s originalmi. Ak by som to doma kreslil a  
leptal kyselinou tak by som sa asi zblaznil.  

                                    Mir  

 
---  
Český skateboardový pohár 2002  
od května do září více na  
http://www.czechsk8cup-csp.cz  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -  
Chcete sledovat fotbalový šampionát online jako ze stadionu? Fotbal na  
iDNES:  
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=fotbalms  

 
- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -  
Chcete sledovat fotbalový šampionát online jako ze stadionu? Fotbal na iDNES:  
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=fotbalms  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Fotbal na iDNES: sledujte fotbalový šampionát, jako byste byli na stadionu!  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.370 / Virová báze: 205 - datum vydání: 5.6.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Fotbal na iDNES: sledujte fotbalový šampionát, jako byste byli na stadionu!  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Fotbal na iDNES: sledujte fotbalový šampionát, jako byste byli na stadionu! No virus found in this 
incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009
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Brázda Pavel

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 7. června 2002 14:33
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Malovyroba sucastok

Ozaj, a co keby sa na ten radic umiestnilo viac veci? (MZ821 ma iba dva
sloty a skoda by kvoli 4 kondenzatorom bolo obsadzovat cely slot. Idealne by
bolo, keby sa k tomu mohol pridat aspon radic HDD (1 svab a 1 tranzistor) a
este stale by tam bolo dost miesta napr. na ROM kartu, menic 5V/12V a pod.
Mozno to komplikujem, ale ak investovat niekolko sto korun do plosaka, tak
dobre by bolo to miesto na plosaku nejako vyuzit. Verim, ze by sa pridalo
viac ludi.

Marek.

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 7. jún 2002 15:13
Subject: Re: Re: Malovyroba sucastok

Povodne som sa aj ja cudoval preco sa qd nepredava aj s radicom, ale neskor
som zistil ze sa este qd montovali na mz700 cez iny radic.

Cely radic su len 4 kondenzatory, udajne tri hladla, jedna zasuvka a plosny
spoj. cena je tak vysoka, pretoze plosaky budu vyrabane na zakazku v Starej
Turej, a budu 100% identicke s originalmi. Ak by som to doma kreslil a
leptal kyselinou tak by som sa asi zblaznil.

                                    Mir

---
Český skateboardový pohár 2002
od května do září více na
http://www.czechsk8cup-csp.cz

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Chcete sledovat fotbalový šampionát online jako ze stadionu? Fotbal na
iDNES:
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=fotbalms

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Chcete sledovat fotbalový šampionát online jako ze stadionu? Fotbal na iDNES: 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=fotbalms
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:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:<mir-@post.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://www.czechsk8cup-csp.cz
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=fotbalms
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=fotbalms
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 7. června 2002 14:13
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Malovyroba sucastok

Povodne som sa aj ja cudoval preco sa qd nepredava aj s radicom, ale neskor som zistil 
ze sa este qd montovali na mz700 cez iny radic.

Cely radic su len 4 kondenzatory, udajne tri hladla, jedna zasuvka a plosny spoj. cena 
je tak vysoka, pretoze plosaky budu vyrabane na zakazku v Starej Turej, a budu 100% 
identicke s originalmi. Ak by som to doma kreslil a leptal kyselinou tak by som sa asi 
zblaznil.

                                    Mir

---
Český skateboardový pohár 2002
od května do září více na 
http://www.czechsk8cup-csp.cz

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Chcete sledovat fotbalový šampionát online jako ze stadionu? Fotbal na iDNES: 
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=fotbalms
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: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 6. června 2002 17:17
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Malovyroba sucastok

1E14 byl úplně jiný, nebyla to klasická "karta" ale externí krabička
připojující se k "expanznímu konektoru" sedmistovky.

TV.

----- Original Message -----
From: <smihla@ceit.sk>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, June 06, 2002 4:09 PM
Subject: Re: Malovyroba sucastok

>
> V com sa vlastne lisil interface pre MZ700 (MZ-1E14) od MZ800 (MZ-1E19)?
Bol
> QD pre 700 iny ako QD pre 800? Ja sam som QD nemal, tak mozno kladiem
hlupe
> otazky, sorry...)
>
> Marek.
>
> ----- Original Message -----
> From: <tomas.voltr@uhk.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: 6. jún 2002 15:49
> Subject: Re: Malovyroba sucastok
>
>
>
> Patrne hodne. Kdyz jsem jako sharpacky fanatik :-) shanel u nas i v
> zahranici QD MZ-1F11 i s orig. radicem pro MZ-800 (MZ-1E19),
> hodne lidi nabizelo samotny QD, ale bez radice.... Vetsina prodanych QD
byla
> patrne pripojovana k v Evrope rozsirenejsimu MZ-700,
> tj. s jinym radicem (MZ-1E14), a ted je tedy nedostatek radicu pro MZ-800.
>
> TV.
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> From: <smihla@ceit.sk>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Thursday, June 06, 2002 3:32 PM
> Subject: Re: Malovyroba sucastok
>
>
> >
> > Otazkou zostava, naco by bol radic QD bez QD samotneho? (Neviem, kolko
> ludi
> > vlastni QD nez radica).
> >
> > Marek.
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: <mir-@post.cz>
> > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
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> > Sent: 6. jún 2002 15:26
> > Subject: Malovyroba sucastok
> >
> >
> >
> > ALL: tom voltr bol tak mily ze mi zohnal QD, bohuzial bez interface
> mz-1e19.
> > Poslal mi par fotiek tohoto interface a da sa realtivne lahko
> reprodukovat.
> > O nejaky cas bude plosak prekresleny a skusim zohnat suciastky. Vyroba
by
> sa
> > mohla plne rozbehnut cez leto a vyrobna cena jedneho reprodukovaneho
> > interface je okolo 500-600SK.
> >
> > Mal by niekto zaujem o kupu takejto suciastky???
> >
> >                                Mir
> >
> >
> >
> > ----
> > Bez Financí se při koupi
> > nemovitosti neobejdete
> > http://reality.finance.cz
> >
> > - - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
> > Jak se klonuji SIM karty do mobilnich telefonu?
> > http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020606
> >
> >
> > ---
> > Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
> > Outgoing mail does not contain viruses.
> > Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
> > Verzia: 6.0.368 / Vírusová databáza: 204 - dátum vydania: 29.5.2002
> >
> >
> > - - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
> > Jak se klonuji SIM karty do mobilnich telefonu?
> > http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020606
>
>
> - - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
> Jak se klonuji SIM karty do mobilnich telefonu?
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020606
>
>
> ---
> Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
> Outgoing mail does not contain viruses.
> Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verzia: 6.0.368 / Vírusová databáza: 204 - dátum vydania: 29.5.2002
>
>
> - - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
> Jak se klonuji SIM karty do mobilnich telefonu?
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020606

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Jak se klonuji SIM karty do mobilnich telefonu?
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020606
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 6. června 2002 15:10
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Malovyroba sucastok

V com sa vlastne lisil interface pre MZ700 (MZ-1E14) od MZ800 (MZ-1E19)? Bol
QD pre 700 iny ako QD pre 800? Ja sam som QD nemal, tak mozno kladiem hlupe
otazky, sorry...)

Marek.

----- Original Message -----
From: <tomas.voltr@uhk.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 6. jún 2002 15:49
Subject: Re: Malovyroba sucastok

Patrne hodne. Kdyz jsem jako sharpacky fanatik :-) shanel u nas i v
zahranici QD MZ-1F11 i s orig. radicem pro MZ-800 (MZ-1E19),
hodne lidi nabizelo samotny QD, ale bez radice.... Vetsina prodanych QD byla
patrne pripojovana k v Evrope rozsirenejsimu MZ-700,
tj. s jinym radicem (MZ-1E14), a ted je tedy nedostatek radicu pro MZ-800.

TV.

----- Original Message -----
From: <smihla@ceit.sk>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, June 06, 2002 3:32 PM
Subject: Re: Malovyroba sucastok

>
> Otazkou zostava, naco by bol radic QD bez QD samotneho? (Neviem, kolko
ludi
> vlastni QD nez radica).
>
> Marek.
>
> ----- Original Message -----
> From: <mir-@post.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: 6. jún 2002 15:26
> Subject: Malovyroba sucastok
>
>
>
> ALL: tom voltr bol tak mily ze mi zohnal QD, bohuzial bez interface
mz-1e19.
> Poslal mi par fotiek tohoto interface a da sa realtivne lahko
reprodukovat.
> O nejaky cas bude plosak prekresleny a skusim zohnat suciastky. Vyroba by
sa
> mohla plne rozbehnut cez leto a vyrobna cena jedneho reprodukovaneho
> interface je okolo 500-600SK.
>
> Mal by niekto zaujem o kupu takejto suciastky???
>
>                                Mir
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>
>
>
> ----
> Bez Financí se při koupi
> nemovitosti neobejdete
> http://reality.finance.cz
>
> - - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
> Jak se klonuji SIM karty do mobilnich telefonu?
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020606
>
>
> ---
> Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
> Outgoing mail does not contain viruses.
> Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verzia: 6.0.368 / Vírusová databáza: 204 - dátum vydania: 29.5.2002
>
>
> - - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
> Jak se klonuji SIM karty do mobilnich telefonu?
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020606

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Jak se klonuji SIM karty do mobilnich telefonu?
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020606

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.368 / Vírusová databáza: 204 - dátum vydania: 29.5.2002

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Jak se klonuji SIM karty do mobilnich telefonu?
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020606
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: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 6. června 2002 14:50
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Malovyroba sucastok

Patrne hodne. Kdyz jsem jako sharpacky fanatik :-) shanel u nas i v zahranici QD 
MZ-1F11 i s orig. radicem pro MZ-800 (MZ-1E19),
hodne lidi nabizelo samotny QD, ale bez radice.... Vetsina prodanych QD byla patrne 
pripojovana k v Evrope rozsirenejsimu MZ-700,
tj. s jinym radicem (MZ-1E14), a ted je tedy nedostatek radicu pro MZ-800.

TV.

----- Original Message -----
From: <smihla@ceit.sk>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, June 06, 2002 3:32 PM
Subject: Re: Malovyroba sucastok

>
> Otazkou zostava, naco by bol radic QD bez QD samotneho? (Neviem, kolko ludi
> vlastni QD nez radica).
>
> Marek.
>
> ----- Original Message -----
> From: <mir-@post.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: 6. jún 2002 15:26
> Subject: Malovyroba sucastok
>
>
>
> ALL: tom voltr bol tak mily ze mi zohnal QD, bohuzial bez interface mz-1e19.
> Poslal mi par fotiek tohoto interface a da sa realtivne lahko reprodukovat.
> O nejaky cas bude plosak prekresleny a skusim zohnat suciastky. Vyroba by sa
> mohla plne rozbehnut cez leto a vyrobna cena jedneho reprodukovaneho
> interface je okolo 500-600SK.
>
> Mal by niekto zaujem o kupu takejto suciastky???
>
>                                Mir
>
>
>
> ----
> Bez Financí se při koupi
> nemovitosti neobejdete
> http://reality.finance.cz
>
> - - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
> Jak se klonuji SIM karty do mobilnich telefonu?
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020606
>
>
> ---
> Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
> Outgoing mail does not contain viruses.
> Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verzia: 6.0.368 / Vírusová databáza: 204 - dátum vydania: 29.5.2002
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>
>
> - - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
> Jak se klonuji SIM karty do mobilnich telefonu?
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020606

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Jak se klonuji SIM karty do mobilnich telefonu?
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020606
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: 6. června 2002 14:48
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Malovyroba sucastok

Pokud si jeste dobre vzpominam (sam jsem byl vlastnikem tohoto zarizeni),
interface se skladal pouze z 1 TTL obvodu a tusim 1 rezistoru - cely radic
vcetne SIO rozhrani byl integrovany v QD. Proto se mi cena za takovouto vec
zda prilis premrstena.
Krom toho - Marek ma pravdu, asi se najde malo lidi kteri maji drive a
nemaji desku do MZ, takze tu asi prilis velky zajem nebude....

Zdenek

P.S.: Pro vsechny kdo se uz tesi na novou verzi emulatoru prozradim, ze
chystam zcela novou prepracovanou emulaci PSG vcetne sumoveho generatoru,
ktera je vsak zatim (bohuzel diky nedostatku casu) v rozpracovanem stavu.
Pokud ale da buh, tak bych ji mohl uvolnit ke konci pristiho tydne. Pro
vsechny co se stale nemohou rozhodnout pro registraci emulatoru jen male
upozorneni, ze s prichodem nove verze bude zvysen i registracni poplatek
(spise symbolicky, ale preci)

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Thursday, June 06, 2002 3:26 PM
Subject: Malovyroba sucastok

>
> ALL: tom voltr bol tak mily ze mi zohnal QD, bohuzial bez interface
mz-1e19. Poslal mi par fotiek tohoto interface a da sa realtivne lahko
reprodukovat. O nejaky cas bude plosak prekresleny a skusim zohnat
suciastky. Vyroba by sa mohla plne rozbehnut cez leto a vyrobna cena jedneho
reprodukovaneho interface je okolo 500-600SK.
>
> Mal by niekto zaujem o kupu takejto suciastky???
>
>                                Mir
>
>
>
> ----
> Bez Financí se při koupi
> nemovitosti neobejdete
> http://reality.finance.cz
>
> - - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
> Jak se klonuji SIM karty do mobilnich telefonu?
> http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020606
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.370 / Virová báze: 205 - datum vydání: 5.6.2002

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Jak se klonuji SIM karty do mobilnich telefonu?
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020606
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
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Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 6. června 2002 14:32
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Malovyroba sucastok

Otazkou zostava, naco by bol radic QD bez QD samotneho? (Neviem, kolko ludi
vlastni QD nez radica).

Marek.

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 6. jún 2002 15:26
Subject: Malovyroba sucastok

ALL: tom voltr bol tak mily ze mi zohnal QD, bohuzial bez interface mz-1e19.
Poslal mi par fotiek tohoto interface a da sa realtivne lahko reprodukovat.
O nejaky cas bude plosak prekresleny a skusim zohnat suciastky. Vyroba by sa
mohla plne rozbehnut cez leto a vyrobna cena jedneho reprodukovaneho
interface je okolo 500-600SK.

Mal by niekto zaujem o kupu takejto suciastky???

                               Mir

----
Bez Financí se při koupi
nemovitosti neobejdete
http://reality.finance.cz

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Jak se klonuji SIM karty do mobilnich telefonu?
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020606

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.368 / Vírusová databáza: 204 - dátum vydania: 29.5.2002

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Jak se klonuji SIM karty do mobilnich telefonu?
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020606
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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1

Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 6. června 2002 14:28
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Malovyroba sucastok

ALL: tom voltr bol tak mily ze mi zohnal QD, bohuzial bez interface mz-1e19. Poslal mi 
par fotiek tohoto interface a da sa realtivne lahko reprodukovat. O nejaky cas bude 
plosak prekresleny a skusim zohnat suciastky. Vyroba by sa mohla plne rozbehnut cez 
leto a vyrobna cena jedneho reprodukovaneho interface je okolo 500-600SK. 

Mal by niekto zaujem o kupu takejto suciastky???

                               Mir

---- 
Bez Financí se při koupi 
nemovitosti neobejdete 
http://reality.finance.cz

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Jak se klonuji SIM karty do mobilnich telefonu?
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020606
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:(sharpemu@pandora.cz)
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1

Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 6. června 2002 14:27
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Malovyroba sucastok

ALL: tom voltr bol tak mily ze mi zohnal QD, bohuzial bez interface mz-1e19. Poslal mi 
par fotiek tohoto interface a da sa realtivne lahko reprodukovat. O nejaky cas bude 
plosak prekresleny a skusim zohnat suciastky. Vyroba by sa mohla plne rozbehnut cez 
leto a vyrobna cena jedneho reprodukovaneho interface je okolo 500-600SK. 

Mal by niekto zaujem o kupu takejto suciastky???

                               Mir

---- 
Bez Financí se při koupi 
nemovitosti neobejdete 
http://reality.finance.cz

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Jak se klonuji SIM karty do mobilnich telefonu?
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=020606
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: 7. června 2002 15:40
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Malovyroba sucastok

25.10.2009

Pokud by se jednalo o vyrobu takoveho zarizeni, nevim zda se na nej zase vyplati davat konektor pro QD 
- obavam se toho, ze Quick disku asi u nas budoucnost nepatri a to nejen pro jeho minimalni rozsirenost, 
ale i nemoznost nakupu nestandardnich medii pro nej.... 
Priklanel bych se spise k variante radic HDD/nezalohovany RD 512K/ FLASH ROM CARD 1 MB(pro boot 
z HDD, prip. dalsi doplnkove programy jako format, setsys apod.). 
Vyroba univerzalniho plosneho spoje (pajeci matice s primym konektorem do sbernice MZ-800) by take 
nebyla od veci..... 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: tlstak@ruv.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, June 07, 2002 4:04 PM 
Subject: RE: Re: Malovyroba sucastok 
 
No toto je fakt dobry napad! Prihovaram sa za kombinaciu QD+HDD+ROM+menic. Ja viem, ze potom 
je tam ten QD radic takmer zbytocny, ale vacsina producentov aj tak robi plosaky spolocne pre celu 
radu vyrobkov, len ich inak osadi suciastkami a urobi par skratov alebo preskrabe par spojok... Tak by 
si kazdy mohol na tom plosaku dorobit na co ma prave chut a svaby v supliku ;-) 

 
                                                Roman.  

-----Original Message-----  
From:   smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:smihla@ceit.sk]  
Sent:   7. júna 2002 15:33  
To:     Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Subject:        Re: Re: Malovyroba sucastok  

 
Ozaj, a co keby sa na ten radic umiestnilo viac veci? (MZ821 ma iba dva  
sloty a skoda by kvoli 4 kondenzatorom bolo obsadzovat cely slot. Idealne by  
bolo, keby sa k tomu mohol pridat aspon radic HDD (1 svab a 1 tranzistor) a  
este stale by tam bolo dost miesta napr. na ROM kartu, menic 5V/12V a pod.  
Mozno to komplikujem, ale ak investovat niekolko sto korun do plosaka, tak  
dobre by bolo to miesto na plosaku nejako vyuzit. Verim, ze by sa pridalo  
viac ludi.  

Marek.  

----- Original Message -----  
From: <mir-@post.cz>  
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>  
Sent: 7. jún 2002 15:13  
Subject: Re: Re: Malovyroba sucastok  

 
 
Povodne som sa aj ja cudoval preco sa qd nepredava aj s radicom, ale neskor  

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:tlstak@ruv.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:SMTP:smihla@ceit.sk
mailto:<mir-@post.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>


som zistil ze sa este qd montovali na mz700 cez iny radic.  

Cely radic su len 4 kondenzatory, udajne tri hladla, jedna zasuvka a plosny  
spoj. cena je tak vysoka, pretoze plosaky budu vyrabane na zakazku v Starej  
Turej, a budu 100% identicke s originalmi. Ak by som to doma kreslil a  
leptal kyselinou tak by som sa asi zblaznil.  

                                    Mir  

 
---  
Český skateboardový pohár 2002  
od května do září více na  
http://www.czechsk8cup-csp.cz  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -  
Chcete sledovat fotbalový šampionát online jako ze stadionu? Fotbal na  
iDNES:  
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=fotbalms  

 
- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -  
Chcete sledovat fotbalový šampionát online jako ze stadionu? Fotbal na iDNES:  
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=fotbalms  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Fotbal na iDNES: sledujte fotbalový šampionát, jako byste byli na stadionu!  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.370 / Virová báze: 205 - datum vydání: 5.6.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Fotbal na iDNES: sledujte fotbalový šampionát, jako byste byli na stadionu! No virus found in this 
incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.czechsk8cup
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Brázda Pavel 

Od: tlstak@ruv.sk (sharpemu@pandora.cz) [tlstak@ruv.sk]
Odesláno: 7. června 2002 15:04
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Re: Malovyroba sucastok

25.10.2009

No toto je fakt dobry napad! Prihovaram sa za kombinaciu QD+HDD+ROM+menic. Ja viem, ze potom je 
tam ten QD radic takmer zbytocny, ale vacsina producentov aj tak robi plosaky spolocne pre celu radu 
vyrobkov, len ich inak osadi suciastkami a urobi par skratov alebo preskrabe par spojok... Tak by si kazdy 
mohol na tom plosaku dorobit na co ma prave chut a svaby v supliku ;-) 

 
                                                Roman.  

-----Original Message-----  
From:   smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:smihla@ceit.sk]  
Sent:   7. júna 2002 15:33  
To:     Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Subject:        Re: Re: Malovyroba sucastok  

 
Ozaj, a co keby sa na ten radic umiestnilo viac veci? (MZ821 ma iba dva  
sloty a skoda by kvoli 4 kondenzatorom bolo obsadzovat cely slot. Idealne by  
bolo, keby sa k tomu mohol pridat aspon radic HDD (1 svab a 1 tranzistor) a  
este stale by tam bolo dost miesta napr. na ROM kartu, menic 5V/12V a pod.  
Mozno to komplikujem, ale ak investovat niekolko sto korun do plosaka, tak  
dobre by bolo to miesto na plosaku nejako vyuzit. Verim, ze by sa pridalo  
viac ludi.  

Marek.  

----- Original Message -----  
From: <mir-@post.cz>  
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>  
Sent: 7. jún 2002 15:13  
Subject: Re: Re: Malovyroba sucastok  

 
 
Povodne som sa aj ja cudoval preco sa qd nepredava aj s radicom, ale neskor  
som zistil ze sa este qd montovali na mz700 cez iny radic.  

Cely radic su len 4 kondenzatory, udajne tri hladla, jedna zasuvka a plosny  
spoj. cena je tak vysoka, pretoze plosaky budu vyrabane na zakazku v Starej  
Turej, a budu 100% identicke s originalmi. Ak by som to doma kreslil a  
leptal kyselinou tak by som sa asi zblaznil.  

                                    Mir  

 
---  
Český skateboardový pohár 2002  
od května do září více na  
http://www.czechsk8cup-csp.cz  

mailto:tlstak@ruv.sk
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- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -  
Chcete sledovat fotbalový šampionát online jako ze stadionu? Fotbal na  
iDNES:  
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=fotbalms  

 
- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -  
Chcete sledovat fotbalový šampionát online jako ze stadionu? Fotbal na iDNES:  
http://mobil.cz/ad_campaign.html?client=fotbalms  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Fotbal na iDNES: sledujte fotbalový šampionát, jako byste byli na stadionu! No virus found in this 
incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009
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Brázda Pavel

Od: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 5. června 2002 9:12
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Sháním ROMdisk

Ahoj,
nemá někdo starý přebytečný ROMdisk na prodej ?
Nejlépe s TurboCopy, Basicem, příp. CP/M...

Díky,
Tom.

tomas.voltr@uhk.cz

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Vyhrajte nejlepsi letecky simulator roku IL-2 Sturmovik v soutezi na BonusWebu!
> http://www.bonusweb.cz/soutez.html
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:tomas.voltr@uhk.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Brázda Pavel 

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 5. června 2002 14:52
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Sháním ROMdisk

25.10.2009

Pokud jsi schopen ho sam postavit, mohu Ti poslat schema z AR. Image ROM se tu take najde. 

S pozdravem 

Pavel 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Vyhrajte nejlepsi letecky simulator roku IL-2 Sturmovik v soutezi na BonusWebu! 
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:zelezo@seznam.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: vacek.jan@allianz.cz (sharpemu@pandora.cz) [vacek.jan@allianz.cz]
Odesláno: 27. května 2002 11:45
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Prehladny vypis instrukcii Z80

25.10.2009

Mam zajem 
Dekuji pekne. 
JV 

-----Original Message----- 
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [mailto:smihla@ceit.sk]  
Sent: Monday, May 27, 2002 12:08 PM 
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" 
Subject: Prehladny vypis instrukcii Z80 
 
Ahojte, 
  
prepisal som do Wordu kompletny vypis instrukcii Z80 (vratane vsetkych nedokumentovanych instrukcii, 
ktore poznam) organizovany v prehladnej farebnej tabulke - kto by mal zaujem, mozem poslat ako 
attachment (zozipovany zabera cca 18 kB). Po vytlaceni na farebnej tlaciarni je to velmi dobra pomocka pre 
tych, ktori robia v strojovom kode. 
  
Marek. 
  
 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.362 / Vírusová databáza: 199 - dátum vydania: 7.5.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
 
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:vacek.jan@allianz.cz
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1

Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 22. května 2002 7:13
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Zobrazovanie MZ800

Toto mozne bohuzel neni - SHARP ma narozdil od PC jeste border (PC ho ma
sice take, ale tak maly, ze ani nestoji za rec). Roztazeni pres celou
obrazovku je mozne pouze nastavovacimi prvky pro V/H velikost obrazu na TV
ci monitoru.

Zdenek

> MZ800 zobrazuje text iba iba v casti obrazovky.
> Neda sa nejakou prepojkou na mainboarde nastavit, aby sa vyuzivala cela
obrazovka ako na IBMPC?
> Ako je to urobene na orginalnych monitoroch?
> Za odpoved vopred dakujem.
> Martin

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.363 / Virová báze: 201 - datum vydání: 21.5.2002

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Nové Oskarovy tarify, exkluzivně na Mobil.cz
http://mobil.cz/sluzby_oskar/oskarnovetarify2002020520.html
http://mobil.cz/sluzby_oskar/detailynovychtarifuoskara.html
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 Poláček (sharpemu@pandora.cz) [polacek@vud.sk]
Odesláno: 21. května 2002 12:21
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Zobrazovanie MZ800

MZ800 zobrazuje text iba iba v casti obrazovky. 
Neda sa nejakou prepojkou na mainboarde nastavit, aby sa vyuzivala cela obrazovka ako 
na IBMPC?
Ako je to urobene na orginalnych monitoroch?
Za odpoved vopred dakujem.
Martin
- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete si najit vhodny procesor, disk, monitor a dalsi prislusenstvi? Pouzijte 
nezavisle srovnani produktu - http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Brázda Pavel

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 18. května 2002 20:31
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Video na MZ-800 ????

No, o pripojeni HDD k SHARP MZ-800 tu bolo popisane dost - ide o velmi
jednoduchy interface s jednym IO za par korun - schemu tusim Zdenek vyvesil
niekde na Internete. Zatial ale neni hotovy k tomu software - HDD si
pripojilo iba velmi malo ludi a este menej ludi sa prihlasilo k spolupraci
na tworbe SW, takze chvilu to este potrva. Zatial mame k dispozicii zhruba
dva programy - Zdenkov HDDTEST a moj FDISK na rozdelenie disku, ale chyba
nam formatovaci program, ktory by umoznil formatovanie vo FAT pripadne CP/M,
atd. atd... Prace je vela, ale pracovnikov malo. Akakolvek pomoc je vitana.

Aj stranok venovanych SHARPu (software a hardware) je niekolko - vid
http://mz800.hyperlink.cz, http://www.hyperlink.cz/mzunity/ a pod.

Maj sa dobre.

Marek.

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>

>
> ALL: AKO PRIPOJIM HDD K SHARP MZ-800???
>      AKO TO ROZCHODIM?
>
>

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete si najit vhodny procesor, disk, monitor a dalsi prislusenstvi? Pouzijte 
nezavisle srovnani produktu - http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 18. května 2002 18:01
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Video na MZ-800 ????

N0o videa som nasiel. pekneeeeeee. len by som chcel vediet ako tym nakrmim ram drive, 
resp harrdisk. najskor si nejaky musim zohnat. Brat ma hrrbu starych ale funkcnych 
ramiek na PC a nejaky disk sa tiez najde, ako to zbastlim. a ked uz komprimujeme video 
pre sharp staci pamatat na to ze ak chceme mat pekne farby staci mat maximalnu velkost 
okna 320x200 - ega grafika - cize sa tam vmesti aj viac ako len hodina.

Ako prevediem video z klasickeho avi na format pre sharp. Mali by sme zalozit novu 
stranku specialne o novom harware  a software pre sharp. ja osobne by som ocenil sharp 
namiesto videa. 

Rozchodil to niekto z vas na originalnom Sharpe???
---
Český skateboardový pohár 2002
od května do září více na 
http://www.mysticskates.cz/czechsk8cup-csp/

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete si najit vhodny procesor, disk, monitor a dalsi prislusenstvi? Pouzijte 
nezavisle srovnani produktu - http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 18. května 2002 17:33
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Re: Video na MZ-800 ????

dobre ale kde ich najdem. ram disk nemam, coskoro budem mat qd, inak nic extra. ale 
teda klobuk dole. 3MHZ a moznost prehravat videa. 

ALL: AKO PRIPOJIM HDD K SHARP MZ-800???
     AKO TO ROZCHODIM?   
     

> A co ty si este nevidel Zdenkove videa? Pozri
> si to, stoji to za to! Ked 10
> sekund nekomprimovaneho videa vo fullscreene

---- 
MICHAL DAVID - zive na
http:\\chat.volny.cz
ve ctvrtek 30.5. od 14:00hod

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete si najit vhodny procesor, disk, monitor a dalsi prislusenstvi? Pouzijte 
nezavisle srovnani produktu - http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
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:mir-@post.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:mir-@post.cz
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: Adam Janoušek (sharpemu@pandora.cz) [ajdam@EMAIL.CZ]
Odesláno: 18. května 2002 11:42
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Sháním

Koupím funkční počítač MZ-800. Udělal jsem chybu, že sem ten svůj prodal. Díky...
- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete si najit vhodny procesor, disk, monitor a dalsi prislusenstvi? Pouzijte 
nezavisle srovnani produktu - http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
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:ajdam@EMAIL.CZ
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 27. května 2002 11:08
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Prehladny vypis instrukcii Z80

25.10.2009

Ahojte, 
  
prepisal som do Wordu kompletny vypis instrukcii Z80 (vratane vsetkych nedokumentovanych instrukcii, ktore 
poznam) organizovany v prehladnej farebnej tabulke - kto by mal zaujem, mozem poslat ako attachment 
(zozipovany zabera cca 18 kB). Po vytlaceni na farebnej tlaciarni je to velmi dobra pomocka pre tych, ktori robia v 
strojovom kode. 
  
Marek. 
  
 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.362 / Vírusová databáza: 199 - dátum vydania: 7.5.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
 
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:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 17. května 2002 20:23
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Video na MZ-800 ????

A co ty si este nevidel Zdenkove videa? Pozri si to, stoji to za to! Ked 10
sekund nekomprimovaneho videa vo fullscreene sa vojte do 1MB Ramdisku, tak
do 500MB harddisku sa v pohode vojde hodina nekomprimovaneho videa
(nehovoriac o RLE kompresii...)

Marek.

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>

filmy!!!! ake filmy??? vy viete donutit sharp aby prehraval
filmy?????????????????

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete si najit vhodny procesor, disk, monitor a dalsi prislusenstvi? Pouzijte 
nezavisle srovnani produktu - http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
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:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:<mir-@post.cz>
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 22. května 2002 7:25
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Sháním

25.10.2009

Ahoj Adame, 

měl bych tu jeden nevyužitý Sharp MZ 800, napiš na adresu zelez@post.cz, určitě se 
dohodneme. 

Zdraví  

Pavel 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Nové Oskarovy tarify, exkluzivně na Mobil.cz 
Nové tarify spustí Oskar od 29. května! 
Oskar: Takhle by měly vypadat nové tarify 
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:zelezo@seznam.cz
mailto:zelez@post.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 18. května 2002 11:07
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Prevod suborov FAT-CPM

25.10.2009

Ahojte, 
  
tak konecne je mozne vdaka novemu formatu diskiet v emulatore pouzivat image FAT diskiet (zatial 
otestovane 3,5" 720 kB) a pomocou utility XDOS pod CP/M prevadzat subory z FAT diskiet do CP/M 
diskiet a naopak. 
  
Uvediem strucny navod, ako napriklad preniest lubovolny subor z disku C do image diskety CP/M: 
  
1. Treba si pripravit cistu 1,44MB disketu (idealna by bola 720kB disketa, ale tu uz asi nezozeniete). 
2. Na 1,44MB diskete treba nepriesvitnou lepiacou paskou prelepit maly otvor v rohu diskety (oproti 
otvoru pre ochranu proti zapisu). Tento otvor rozlisuje medzi 1,44MB a 720kB disketou - bez prelepenia 
by sa 1,44MB spravne nepodarila naformatovat na 720 kB v 1,44MB mechanike. 
3. Naformatujte disketu na 720 kB cez MyComputer-3.5 Floppy A-File-Format-720 kB-FormatType:Full. 
4. Prekopirujte na disketu potrebny subor, napriklad FLAPPY.MZF 
5. Zrestartuje system v DOSe a cez utilitu CPDREAD vytvorte image diskety (Parametre 
CPDREAD.CFG: tracks=80, drive=A, sides=2, step=1, media&type=2) 
6. V emulatore zvolte ako  FDD0 image CP/M systemovej diskety (musi obsahovat utilitu XDOS) - kto 
nema, mozem poslat image; a ako FDD1 zvolte image FAT diskety. V SETUPe emulatora treba povolit 
"Save image on change..." pre Flopy disky. 
7. Pomocou utility XDOS je potom mozny lubovolny prevod suborov medzi image FAT diskety a CP/M 
diskety. 
8. Image FAT diskety je potom mozne pomocou CPDWRITE previest naspat na fyzicku disketu a 
nasledne subory precitat pod PC. 
  
P.S. utilita CPDWRITE nefunguje na rychlych procesoroch (Celeron>266, PentiumIII, Duron...) - ak by 
vam nefungovala (ohlasi chybu timeout...), treba ju spustit na pomalsom pocitaci (486, Pentium,...). 
  
Pre niekoho tu mozno pisem stare veci, ale som nadseny z noveho formatu diskiet, ktory obohacuje 
emulator o dalsie moznosti. 
  
Majte sa dobre. 
  
Marek. 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? Použijte nezávislé 
srovnání produktů na Technet.cz 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:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 17. května 2002 20:23
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Video na MZ-800 ????

25.10.2009

Myslim, ze malych HDD bude stale dost - notebooky este stale existuju, a este stale pouzivaju 2,5" IDE, 
takze pokial budu existovat notebooky, budu aj male IDE disky (co sa tyka IDE ZIPiek - viem, ze existuju, 
aj ked ja osobne som zatial ziadnu v rukach nemal). Ale v zasade aj IDE Zipka by mala byt kompatibilna s 
IDE specifikaciou, inymi slovami, po pripojeni na SHARP IDE interface by mala fungovat (alebo aj nie - 
vid nefunkcnost niektorych pevnych diskov). Ale ak mas moznost vyskusat IDE ZIPku - mozes ju skusit 
pripojit, ci funguje - ak funguje, bude to len na prospech veci. 
  
Maj sa dobre. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: tlstak@ruv.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Friday, May 17, 2002 8:35 AM 
Subject: RE: Video na MZ-800 ???? 
 
        Zdravím, páni,  
        Keďže opäť debatujeme na tému HDD, nerozmýšľali ste nad použitím ZIP-drive v prevedení IDE? 
Malé HDD sa budú zháňať čoraz ťažšie, ale ZIP tu podľa všetkého ešte hodnú chvíľu bude. Kapacita je 
celkom rozumná a tuším sa z neho dá aj bootovať. Ako vlastne stojí HW? Pred časom padla otázka, 
kto by mal záujem o hotové kusy, ale potom to nejak opadlo... Ja by som ho ešte stále mal a keby to šlo 
aj so ZIP-kou, bolo by to super. 

 
                                                Roman.  

-----Original Message-----  
From:   smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:smihla@ceit.sk]  
Sent:   16. mája 2002 21:24  
To:     Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Subject:        Re: Video na MZ-800 ????  

Super, Zdenku! Nema to chybu.  
   
Dalsi dovod, aby som popracoval na SW pre HD (Zaroven sa ospravedlnujem vsetkym, ktori 
cakaju na software pre HD, ze prace idu tak pomaly. Keby niekto chcel pomoct, moze). 

 
Marek.  

----- Original Message -----  
From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) 
<mailto:sharpemu@pandora.cz)>  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
<mailto:sharpemu@pandora.cz>  
Sent: Thursday, May 16, 2002 11:42 AM  
Subject: Re: Video na MZ-800 ????  

 

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:tlstak@ruv.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:SMTP:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:sharpemu@pandora.cz
mailto:sharpemu@pandora.cz


Gratuluju, Zdenku,  

dobra prace.  

(ted jen dokoncit integraci HDD a muzeme smele sledovat cely film :)  

Zdravi Pavel  

 
 
- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? 
Použijte nezávislé srovnání produktů na Technet.cz 
<http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov> 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? 
Použijte nezávislé srovnání produktů na Technet.cz 
<http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov>  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? Použijte nezávislé 
srovnání produktů na Technet.cz  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? Použijte nezávislé 
srovnání produktů na Technet.cz No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: tlstak@ruv.sk (sharpemu@pandora.cz) [tlstak@ruv.sk]
Odesláno: 17. května 2002 7:35
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Video na MZ-800 ????

25.10.2009

        Zdravím, páni,  
        Keďže opäť debatujeme na tému HDD, nerozmýšľali ste nad použitím ZIP-drive v prevedení IDE? 
Malé HDD sa budú zháňať čoraz ťažšie, ale ZIP tu podľa všetkého ešte hodnú chvíľu bude. Kapacita je 
celkom rozumná a tuším sa z neho dá aj bootovať. Ako vlastne stojí HW? Pred časom padla otázka, kto 
by mal záujem o hotové kusy, ale potom to nejak opadlo... Ja by som ho ešte stále mal a keby to šlo aj so 
ZIP-kou, bolo by to super. 

 
                                                Roman.  

-----Original Message-----  
From:   smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [SMTP:smihla@ceit.sk]  
Sent:   16. mája 2002 21:24  
To:     Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"  
Subject:        Re: Video na MZ-800 ????  

Super, Zdenku! Nema to chybu.  
   
Dalsi dovod, aby som popracoval na SW pre HD (Zaroven sa ospravedlnujem vsetkym, ktori 
cakaju na software pre HD, ze prace idu tak pomaly. Keby niekto chcel pomoct, moze). 

   
Marek.  

----- Original Message -----  
From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) 
<mailto:sharpemu@pandora.cz)>  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory 
<mailto:sharpemu@pandora.cz>  
Sent: Thursday, May 16, 2002 11:42 AM  
Subject: Re: Video na MZ-800 ????  

 
Gratuluju, Zdenku,  

dobra prace.  

(ted jen dokoncit integraci HDD a muzeme smele sledovat cely film :)  

Zdravi Pavel  

 
 
- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné 
příslušenství? Použijte nezávislé srovnání produktů na Technet.cz 
<http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov> 

mailto:tlstak@ruv.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:tlstak@ruv.sk
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:SMTP:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:sharpemu@pandora.cz
mailto:sharpemu@pandora.cz
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov


- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? 
Použijte nezávislé srovnání produktů na Technet.cz 
<http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov>  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? Použijte nezávislé 
srovnání produktů na Technet.cz No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 16. května 2002 11:34
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Video na MZ-800 ????

25.10.2009

  
Jo to by nekdo muzel zacit na sharpa tu interface na hdd vyrabetaby i ti kteri nemaji moznost si to vyrobit 
sami mohli si ten hdd pripojit.. 
Marcel Vasak 
  
  
------------------------------------ 
Make Unlimited phone calls from your PC to ANY phone in the World! 
http://www.eboom.com/free/ 

----- Original Message -----  
From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Thursday, May 16, 2002 11:42 AM 
Subject: Re: Video na MZ-800 ???? 
 
Gratuluju, Zdenku, 

dobra prace. 

(ted jen dokoncit integraci HDD a muzeme smele sledovat cely film :) 

Zdravi Pavel 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? Použijte 
nezávislé srovnání produktů na Technet.cz 

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? Použijte nezávislé 
srovnání produktů na Technet.cz 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:falcen99@seznam.cz
http://www.eboom.com/free/
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 16. května 2002 20:24
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Video na MZ-800 ????

25.10.2009

Super, Zdenku! Nema to chybu. 
  
Dalsi dovod, aby som popracoval na SW pre HD (Zaroven sa ospravedlnujem vsetkym, ktori cakaju na 
software pre HD, ze prace idu tak pomaly. Keby niekto chcel pomoct, moze). 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Thursday, May 16, 2002 11:42 AM 
Subject: Re: Video na MZ-800 ???? 
 
Gratuluju, Zdenku, 

dobra prace. 

(ted jen dokoncit integraci HDD a muzeme smele sledovat cely film :) 

Zdravi Pavel 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? Použijte 
nezávislé srovnání produktů na Technet.cz 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? Použijte nezávislé 
srovnání produktů na Technet.cz 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:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Pavel Železo (sharpemu@pandora.cz) [zelezo@seznam.cz]
Odesláno: 16. května 2002 10:42
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Video na MZ-800 ????

25.10.2009

Gratuluju, Zdenku, 

dobra prace. 

(ted jen dokoncit integraci HDD a muzeme smele sledovat cely film :) 

Zdravi Pavel 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? Použijte nezávislé 
srovnání produktů na Technet.cz 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:zelezo@seznam.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 16. května 2002 9:00
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Video na MZ-800 ????

25.10.2009

Ctete spravne - i stary dobry SHARP dokaze prehravat video. Mozna si reknete - to uz tady bylo v 
podobe cernobileho videa pod CP/M kde se komihaly neslusne obrazky. Ted vsak mate moznost 
shlednout video barevne v 16-ti barevnem rezimu vyuzivajiciho emulace 256-ti barev! Tudiz zadne 
prepinani do B/W modu jak bylo nutne napr. u obrazku prevedenych na MZ pomoci konvertoru ktery byl 
dodavan tusim s MZ-PAINTem. 
Tak, ted co se tyce parametru - video je ulozeno na ramdisku v nekomprimovane podobe 160x120 pixelu 
(tj. 1 snimek zabira necelych 10 KB), je rozlozene na jednotlivych strankach RD (na kazde je 6 snimku) a 
puvodni rychlost je cca 5 fps. 
  
Ke stazeni jsou ukazky zde: http://home.tiscali.cz/sharpmz/ 
  
Co se tyka jejich pouziti v emulatoru: nejprve si spustte emulator, zapnete si emulaci zalohovaneho 
ramdisku 1 MB a ukoncete emulator. Pote prepiste soubor reprezentujici ramdisk (rd.dat) souborem ze 
stazeneho baliku. Potom jiz staci spustit vlastni prehravac (animace.mzf) a video bezi! 
Jinak vrele doporucuji snizit rychlost emulatoru tak na 50 procent, nebot video bezi celkem dost svizne.... 
Pokud by mel nekdo dotazy ci pripominky, pripadne zajem neco obdobneho vytvorit, at se na mne klidne 
obrati. Pokud by chtel nekdo videt klipy v originale - oba jsou stazene z www.ftipky.cz 
  
Zdenek 
  
P.S.: Chystam i video komprimovane RLE bezici z FDD u ktereho by mohla hrat i hudba..... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.362 / Virová báze: 199 - datum vydání: 7.5.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? Použijte nezávislé 
srovnání produktů na Technet.cz No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://home.tiscali.cz/sharpmz/
http://www.ftipky.cz
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 15. května 2002 10:11
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Kód na Barbarian II?

25.10.2009

Ahojte, 
  
nepamatate si nahodou niekto tajny kod na Barbariana II (vstup do dalsej levele) - zabudol som ho a nechce sa mi 
prehrabavat v zdrojakoch (vcera som testoval novu verziu Zdenkovho emulatora a trochu ma ta hra znova chytila...) 
  
Marek. 
  
 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.360 / Vírusová databáza: 199 - dátum vydania: 7.5.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? Použijte nezávislé 
srovnání produktů na Technet.cz 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:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 17. května 2002 19:19
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Video na MZ-800 ????

filmy!!!! ake filmy??? vy viete donutit sharp aby prehraval filmy?????????????????
---
Český skateboardový pohár 2002
od května do září více na 
http://www.mysticskates.cz/czechsk8cup-csp/

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete si najit vhodny procesor, disk, monitor a dalsi prislusenstvi? Pouzijte 
nezavisle srovnani produktu - http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
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:mir-@post.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:mir-@post.cz
http://www.mysticskates.cz/czechsk8cup-csp/
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 15. května 2002 15:03
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nova verze emulatoru 0.081

25.10.2009

Zdenku, 
  
mas niekde po ruke adresu pre stiahnutie zdrojakov k CP/M 3.0 (pripadne vyssej)? Pozriem sa na to, v akom je to 
stave. 
  
Marek. 

P.S.: Co by jsi Marku rikal na implementaci CP/M 3.0 na SHARPa vs. harddisk? Zdrojaky vsech modulu 
CP/M jsou volne ke stazeni, slo by jen o prizpusobeni na HW sharpa 
  
 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.361 / Vírusová databáza: 199 - dátum vydania: 7.5.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? Použijte nezávislé 
srovnání produktů na Technet.cz 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:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 15. května 2002 8:18
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Opravena verze emulatoru 0.081

25.10.2009

Ahoj Zdeňku, 
  
ja som tiež medzitým prišiel na to, že problém je v rýchlosti počítača - keď som CPDWRITE nainštaloval na 
notebook 486, fungovalo to bez problemov. Chyba je zrejme v slučke timeout - na rychlych počítačoch zrejme 
vyprší skôr, ako stihne niečo zapísať. 
  
Maj sa dobre. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 15. máj 2002 8:37 
Subject: Re: Opravena verze emulatoru 0.081 
 
Ahoj Marku! 
narazil jsem na naprosto stejny problem, ktery mne trapil. Mam doma Celeron 266@333 a program mi 
nefungoval do te chvile, dokud jsem mu nesnizil takt sbernice zpet na 66 MHz, tudiz CPU bezel na 
spravnem kmitoctu 266 MHz. Potom vse behalo OK 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, May 14, 2002 11:09 PM 
Subject: Re: Opravena verze emulatoru 0.081 
 
Ahoj Zdenku, 
  
dakujem za opravenu verziu MZEMU 0.081. Funguje bez vacsich problemov. 
  
Jediny problem mam s utilitou CPDWRITE, ktora mi odmieta zapisovat na 720 kB diskety v 1,44MB 
mechanike (konci s chybou timeout). Skusal som vsetky mozne nastavenia, (tracks 0 aj 80, step 1,  
media&type od 0 do 2, vsetkz moyne kombinacie). Ak 720kB image zapisem na 1,44 MB disketu - 
zapis funguje iba pri media&type 0, ale SHARP to nevie precitat. 
  
Citanie diskiet (CPDREAD) funguje bez problemov. 
  
Co myslis, v com moze byt problem? 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pantdora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, May 14, 2002 9:44 AM 
Subject: Opravena verze emulatoru 0.081 
 
.... ke stazeni na http://mz-800.hyperlink.cz 
  
preji hezky den 

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:(sharpemu@pantdora.cz)


  
Zdenek 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.361 / Virová báze: 199 - datum vydání: 7.5.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? Použijte nezávislé 
srovnání produktů na Technet.cz  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? Použijte nezávislé 
srovnání produktů na Technet.cz  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? Použijte nezávislé 
srovnání produktů na Technet.cz  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.360 / Vírusová databáza: 199 - dátum vydania: 7.5.2002 

 - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? Použijte nezávislé 
srovnání produktů na Technet.cz No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.grisoft.cz
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http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Miroslav Hajda (sharpemu@pandora.cz) [bomi@centrum.cz]
Odesláno: 13. května 2002 17:24
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Interfejs pre QD

> Ja by som mal tiez zaujem o RAMdisk so SIMM modulmi - ak by sa 
nasiel nejaky
> vyrobca plosbeho spoja, mal by som zaujem.
> 
> Marek.
> 
> Je to celkem zajimava myslenka, akorat by byl trochu problem v 
obejiti
> obvodu GDG ktery ma kompletne na starosti mapovani pameti. 
Spectriste to
> maji tusim mnohem jednodussi, nebot si pamet nad 64K strankuji 
nejakym
> jednoduchym dekoderem adres. Pro nas by to znamenalo vyradit z 
cinnosti GDG
> a kompletne jej nahradit necim jinym...
> Koneckoncu by mozna stalo za to napsat driver, ktery bude 
zvladat jet
> program primo z ramdisku. Sice je to pomalejsi (nejmene 4x), 
ale zato
> elegantnejsi reseni....
> 
> Zdenek
> 
> P.S.: Uvazoval jsem o tom, zda by se nekdo nechtel zhostit 
projektu
> vytvoreni Ramdisku (1-2 MB) s pomoci 30-pin. SIMM modulu. Slo 
by jen o
> modifikaci stavajiciho zalohovaneho ramdisku v.3.3 a jeho 
zjednoduseni. Co
> se tyce navrhu, tak to neni celkem problem. Pokud vsak jde o 
realizaci
> (vyroba prokovenych desek s pl. spoji) tak nejsem bohuzel 
dostatecne
> vybaven....
> 

Nevím, jestli by vám to mohlo nějak pomoct, ale mám možnost 
nechat vyrobit desky u firmy http://www.semach.cz , sice za asi 
vysokou cenu, ale je to možné - nevím, jak je taková výroba po 
domácku náročná a nemám s výrobou žádné zkušenosti.
Možná je to nesmysl nechat to vyrobit nějakou firmou... ?

Když už jste se tu tak zmínili o těch návodech pro sestavení 
toho, či onoho, mohli byste to přeposílat i mě, nebo to dávat 
přímo na web, kam bych to umístil i já, aby to měli všichni 
fanoušci k dispozici?

Jelikož mě teď čeká zkouškové období, nemám mnoho času pracovat 
na Stahovacím centru... Teď jsem sice vylepšil logo, ale to je 
prozatím všechno. Jelikož teď někdy končí lhůta BBS, tak tam brzy 
umístím nějakou další stovku her... Celkově je pro mě poněkud 
zklamání, poté co mi do dotazníku napsala většina lidí, že jsou 
ochotni poskytnout své soubory a hry na SHARPa, že realita je 
opravdu úplně jiná - nikomu se nic nechce :-) (což je samozřejmě 
normální)

S pozdravem Miroslav Hajda

PS: Připojit SHARPa na internet je už opravdu trochu víc, než jen 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:bomi@centrum.cz
http://www.semach.cz
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nostalgie :-)
PS2: Píšu tuhle zprávu už podruhé... Doufám, že tentokrát se mi 
to podaří poslat...

--------------------
Bonus 1000 Kč k úroku 3,5 % má pro Vás Oranžové konto od ING. Založte si Oranžové 
konto na 0800 159 159 nebo na http://user.centrum.cz/redir.php?url=http://www.ing.cz

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete si najit vhodny procesor, disk, monitor a dalsi prislusenstvi? Pouzijte 
nezavisle srovnani produktu - http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
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

http://user.centrum.cz/redir.php?url=http://www.ing.cz
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 13. května 2002 15:21
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: MODEMS and CO.

Mas pravdu, neuvedomil som, si, ze praca s RS232 je asynchronna a procesor
by nemohol robit nic ine ako pocitat casove slucky (podobne, ako pri praci s
CMT) - jedine ze by sa dal sikovne vyuzit citac CTC. Ale moc sa mi nad tym
rozmyslat nechce...

Marek.

----- Original Message -----
From: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 13. máj 2002 16:12
Subject: Re: Re: MODEMS and CO.

Obavam se Marku, ze moznost "emulace RS-232" pomoci paralelniho rozhrani by
sice mozna byla, ale byla by naprosto neunosna pro procesor a hlavne by pri
ni nebylo mozne delat nic jineho (jako vypisovat text na obrazovku, obsluha
klavesnice apod.)
Jinak dekuji za vsechny podnety k emulatoru - musim se priznat, ze v nove
verzi jsem nasekal hned nekolik chyb, tak alespon na omluvu zde dam navod
jak odstranit jednu z nich.
Bystrejsi z Vas si jiste vsimli, ze v nove verzi nefungovalo avizovane
asociovani s naslednym prirazenim ikony k souboru. Vse bylo zpusobeno tim,
ze jsem pred prenesenim souboru na Web emulator zkomprimoval programem UPX,
cimz jsem vlastne znicil veskere informace o ikonach v EXE souboru. Pro
napravu si stace jen stahnout program upx a z prik. radky spustit UPX.EXE -d
mz8emu.exe
Potom by melo byt vse OK

Zdenek

> Ono lepsie by bolo mozno pouzit nejaky dokumentovany externy modem (RS232c
> nie je nic ine ako COM1 resp. COM2). Mozno by to islo napojit aj bez
> serioveho interface cez paralelny port (vyuzil by sa samozrejme iba 1 bit
> napr. D0), ale ovladat by sa to muselo softwarovo  (signaly BUSY, STROBE
> atd). Ale bolo by s tym kopec prace a ako Zdenek spravne podotkol, asi by
sa
> nenasiel nikto, kto by bol ochotny na to pisat aplikacny software.
>
> Marek.

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.361 / Virová báze: 199 - datum vydání: 7.5.2002

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete si najit vhodny procesor, disk, monitor a dalsi prislusenstvi?
Pouzijte nezavisle srovnani produktu -
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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mailto:<zdeneka@seznam.cz>
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http://www.grisoft.cz)
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
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Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.360 / Vírusová databáza: 199 - dátum vydania: 7.5.2002

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete si najit vhodny procesor, disk, monitor a dalsi prislusenstvi? Pouzijte 
nezavisle srovnani produktu - http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
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: 13. května 2002 15:12
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: MODEMS and CO.

Obavam se Marku, ze moznost "emulace RS-232" pomoci paralelniho rozhrani by
sice mozna byla, ale byla by naprosto neunosna pro procesor a hlavne by pri
ni nebylo mozne delat nic jineho (jako vypisovat text na obrazovku, obsluha
klavesnice apod.)
Jinak dekuji za vsechny podnety k emulatoru - musim se priznat, ze v nove
verzi jsem nasekal hned nekolik chyb, tak alespon na omluvu zde dam navod
jak odstranit jednu z nich.
Bystrejsi z Vas si jiste vsimli, ze v nove verzi nefungovalo avizovane
asociovani s naslednym prirazenim ikony k souboru. Vse bylo zpusobeno tim,
ze jsem pred prenesenim souboru na Web emulator zkomprimoval programem UPX,
cimz jsem vlastne znicil veskere informace o ikonach v EXE souboru. Pro
napravu si stace jen stahnout program upx a z prik. radky spustit UPX.EXE -d
mz8emu.exe
Potom by melo byt vse OK

Zdenek

> Ono lepsie by bolo mozno pouzit nejaky dokumentovany externy modem (RS232c
> nie je nic ine ako COM1 resp. COM2). Mozno by to islo napojit aj bez
> serioveho interface cez paralelny port (vyuzil by sa samozrejme iba 1 bit
> napr. D0), ale ovladat by sa to muselo softwarovo  (signaly BUSY, STROBE
> atd). Ale bolo by s tym kopec prace a ako Zdenek spravne podotkol, asi by
sa
> nenasiel nikto, kto by bol ochotny na to pisat aplikacny software.
>
> Marek.

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.361 / Virová báze: 199 - datum vydání: 7.5.2002

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete si najit vhodny procesor, disk, monitor a dalsi prislusenstvi? Pouzijte 
nezavisle srovnani produktu - http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 13. května 2002 14:55
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: MODEMS and CO.

Ono lepsie by bolo mozno pouzit nejaky dokumentovany externy modem (RS232c
nie je nic ine ako COM1 resp. COM2). Mozno by to islo napojit aj bez
serioveho interface cez paralelny port (vyuzil by sa samozrejme iba 1 bit
napr. D0), ale ovladat by sa to muselo softwarovo  (signaly BUSY, STROBE
atd). Ale bolo by s tym kopec prace a ako Zdenek spravne podotkol, asi by sa
nenasiel nikto, kto by bol ochotny na to pisat aplikacny software.

Marek.

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 13. máj 2002 15:46
Subject: Re: Re: MODEMS and CO.

neviem to iste. neskusal som ho a nemam od neho manual. a ani neveim ako sa
napaja, lebo ma nestandarne napajanie cez trojpinovu zasuvku.

-----
Open Air Festival - Freestyle Massive
Probo?tská jezera u Brandýsa nad Labem
Úterý 7.5.2002. Od 20:00 do 06:00
Více na www.freestyle.cz

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete si najit vhodny procesor, disk, monitor a dalsi prislusenstvi?
Pouzijte nezavisle srovnani produktu -
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.360 / Vírusová databáza: 199 - dátum vydania: 7.5.2002

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete si najit vhodny procesor, disk, monitor a dalsi prislusenstvi? Pouzijte 
nezavisle srovnani produktu - http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 13. května 2002 14:46
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: MODEMS and CO.

neviem to iste. neskusal som ho a nemam od neho manual. a ani neveim ako sa napaja, 
lebo ma nestandarne napajanie cez trojpinovu zasuvku.

-----
Open Air Festival - Freestyle Massive
Probo?tská jezera u Brandýsa nad Labem
Úterý 7.5.2002. Od 20:00 do 06:00
Více na www.freestyle.cz

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete si najit vhodny procesor, disk, monitor a dalsi prislusenstvi? Pouzijte 
nezavisle srovnani produktu - http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
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:mir-@post.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:mir-@post.cz
http://www.freestyle.cz
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 13. května 2002 14:37
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MODEMS and CO.

Pripojeni modemu k MZ-800 mozne je (dokonce je i odzkousene) - pomoci
standardnich AT prikazu jej lze ze CP/M bez problemu ovladat a pripojit se
treba na BBS apod. Samozrejmne nezbytna je k tomu karta serioveho rozhrani
RS-232. Internet by byl ciste teoreticky mozny take, ale ruku na srdce - kdo
by v dnesni dobe napsal prohlizec HTML pro MZ-800? Ja tedy ne :-)

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.361 / Virová báze: 199 - datum vydání: 7.5.2002

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete si najit vhodny procesor, disk, monitor a dalsi prislusenstvi? Pouzijte 
nezavisle srovnani produktu - http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
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http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
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Brázda Pavel

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 12. května 2002 19:41
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MODEMS and CO.

Si si isty, ze ten modem podporuje 9600 baudov?

Ja mam jeden starozitny modem z roku 1988, podporuje max. rychlost 1200
Baudov.

Marek.

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Saturday, May 11, 2002 4:21 PM
Subject: MODEMS and CO.

ALL: Dnes sa ku mne dostal jeden prastary modem z roku 93. vzadu je napisane
RS232c. Malo by nejaky prakticky vyznam krmit datami zo Sharpu tento modem a
nasledne telefonicku, alebo inu siet  rychlostou 9600 baudov? Ak ano, ako sa
do da spravit?
-----
Open Air Festival - Freestyle Massive
Probo?tská jezera u Brandýsa nad Labem
Úterý 7.5.2002. Od 20:00 do 06:00
Více na www.freestyle.cz

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku. Reportaze,
statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na
http://www.idnes.cz/mshokej

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete si najit vhodny procesor, disk, monitor a dalsi prislusenstvi? Pouzijte 
nezavisle srovnani produktu - http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: tomas nehybka (sharpemu@pandora.cz) [tgnml@zvhs.cz]
Odesláno: 12. května 2002 17:01
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: MODEMS and CO.

Ahoj!

Saturday May 11 2002 16:22, mir-@post.cz wrote to:

 m> ALL: Dnes sa ku mne dostal jeden prastary modem z roku 93. vzadu je
 m> napisane RS232c. Malo by nejaky prakticky vyznam krmit datami zo
 m> Sharpu tento modem a nasledne telefonicku, alebo inu siet  
 m> rychlostou
 m> 9600 baudov? Ak ano, ako sa do da spravit?

technicky by pripojeni modemu po seriove lince melo byt zcela bez 
potizi. teda pokud ten modem pracuje se standardnimi AT prikazy. 
komunikacni soft pro BBS pristup by alespon pod CP/M mohl byt k 
nalezeni, myslim, ze mam ve filebazi i nejakou BBS pod CP/M. mozna by 
zvladnul i fax.

mohl by fungovat i ppp pristup do internetu, ale pochybuju, ze by 
existoval ppp ovladac, musel by ho nekdo napsat nebo portnout. to by 
byla bomba - sharpem na internet :-)

Zdarec, Tomas [VSOP]

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Chcete si najit vhodny procesor, disk, monitor a dalsi prislusenstvi? Pouzijte 
nezavisle srovnani produktu - http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=techsrov
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 11. května 2002 15:22
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: MODEMS and CO.

ALL: Dnes sa ku mne dostal jeden prastary modem z roku 93. vzadu je napisane RS232c. 
Malo by nejaky prakticky vyznam krmit datami zo Sharpu tento modem a nasledne 
telefonicku, alebo inu siet  rychlostou 9600 baudov? Ak ano, ako sa do da spravit?
-----
Open Air Festival - Freestyle Massive
Probo?tská jezera u Brandýsa nad Labem
Úterý 7.5.2002. Od 20:00 do 06:00
Více na www.freestyle.cz

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku. Reportaze, 
statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na 
http://www.idnes.cz/mshokej
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@eurotel.cz]
Odesláno: 10. května 2002 10:17
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Sharp hardware

Přílohy: winmail.dat

winmail.dat (4 kB)

Ahoj,

   ja osobne bych mel velky zajem o popis programovani Quick Disku..
V MCE mi uz nejakou dobu lezi nedodelana emulace a bez nejakeho
poradneho popisu portu je to na nic..

  Nemate nekdo neco?

Roman

                                                                                       
                    "tomas.voltr@                                                      
                    uhk.cz               Komu:   "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a 
emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>                        
                    (sharpemu            Kopie:                                        
                    30.04.2002           Předmět:     RE: Sharp hardware               
                    17:34                                                              
                    Odpovězte                                                          
                    prosím                                                             
                    uživateli                                                          
                    "Konference                                                        
                    "Počítač                                                           
                    SHARP MZ-800                                                       
                    a emulátory""                                                      
                                                                                       
                                                                                       

No shani se to velmi tezko :-))
Nicmene mel-li by nekdo zajem, mam momentalne
na prodej fungl novy quickdisk v originalnim baleni
a taktez novy plotter v orig. baleni.

Tom.

-----Original Message-----
From:           mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz)
Sent:           út 30.4. 2002 14:51
To:        Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Cc:
Subject:        Sharp hardware

From Mir

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:mir-@post.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Ludia neviete kde a ako sa v dnesnej dobe da zohnat akykolvek hardware
na Sharpa?? Vsetko od exvram cez ramboardy, quick disky, originalne
magnetofony a tiez niektory nedostatkovy software vyrobeny po roku 1992,
ako napriklad Designer, mz-paint, Sharp lemmings a pod.

Mzx z Ceskeho krumlova este vobec taketo veci vie este dodat, alebo
jedina sanca je kontaktovat japonsko.

Dalej vyrabam betaverziu Mz-Dos pre S-basic. neskor to skompilujem ( nic
extra len taka hracka - seria inputov a if~then) ale vyzera to dost
ohromujuco vidiet namiesto ready C:> ( :) ) .

Zaobera sa niekto z vas konverziami hier z PC? napr Civilization 1 by sa
po istom okliesteni urobit dala ( s ramdiskom samozrejme), alebo ine ako
Major stryker, Prince of persia 1 a tak.
(Marek Smihla ty si dost znamy programator)

CD rom je vskutku prakticky, ale programy konvertovane z mzf maju jednu
vadu - nie su 16 bitove a pri napalovani sa konvertuju a straca sa
kvalita, co pocita najma majitelia starsich cd romov. Dalej wave mu na
konci obsahovat 0.5 sekundy ticha, inak pri prahravani usekne poslednych
par bitov. Mezery udane pri napalovani NEPOMOZU.
Inak na Cofaxe som jeden Sharp videl, Pod nim bol odkaz na nejaku firmu
- www.ui42.sk alebo tak nejak.
-----
Open Air Festival - Freestyle Massive
Probo?tská jezera u Brandýsa nad Labem
Úterý 7.5.2002. Od 20:00 do 06:00
Více na www.freestyle.cz

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Tajná kniha digitalni fotografie od Ondreje Neffa odhaluje vsechna
tajemstvi digitalniho fotografovani. Za 198 Kc u Knihy iDNES -
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihydigifoto

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Tajná kniha digitalni fotografie od Ondreje Neffa odhaluje vsechna
tajemstvi digitalniho fotografovani. Za 198 Kc u Knihy iDNES -
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihydigifoto
(See attached file: winmail.dat)

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku. Reportaze, 
statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na 
http://www.idnes.cz/mshokej
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 9. května 2002 22:29
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Interfejs pre QD

Zdenku:
EHH nie som elektrikar, ak mozes posli mi zoznam suciastok a navrh plosaku v mierke a 
nakres obvodu ak mozes, niekto mi to snad zbastli.

Tome:
takych 20 euro je trosku realnejsie. A mimochodom, na svojom Sharpe som dnes nasiel 
par miest kde prechadza spoj cez dosku. TAm sa trochu uvolnuje pomalicky cin. raz 
urcite vypadne.Skontroluj to. Alebo niekde zospodu dosky vznikol studeny spoj, staci 
vziad horakovu letovacku (s plamenom) a jemne to tam opalit.

Dalej na doske su dva cipy, ktore su identicke s exvram, ale maju len 16 kb. Aby bolo 
32 treba ich tam viac. Podla napisu na doske zakladna VRAM A EXVRAm su naprosto 
identicke. Ak sa ti nepodari opravit Tvojho shrarpa mal by som o tieto cipy zaujem ( 
ale za omnoho nizsiu cenu kvoli riziku)

> Mam pocit, ze pokud se da vubec o interfejsu
> mluvit (byl to pouze jeden TTL
> IO ktery invertoval nektere signaly), melo by
> byt jeho schema v manualech,
> ktere jsem kdysi pred casem oskenoval pro
> MZUnity. Samotny radic byl
> umisteny primo v jednotce QD, takze deska co
> se zasouvala do MZ byla opravdu
> temer prazdna.... Fotografie ale bohuzel
> nemam...
> 
> Zdenek
---- 
MICHAL DAVID - zive na
http:\\chat.volny.cz
ve ctvrtek 30.5. od 14:00hod

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku. Reportaze, 
statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na 
http://www.idnes.cz/mshokej
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 9. května 2002 22:28
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Interfejs pre QD

Zdenku:
EHH nie som elektrikar, ak mozes posli mi zoznam suciastok a navrh plosaku v mierke a 
nakres obvodu ak mozes, niekto mi to snad zbastli.

Tome:
takych 20 euro je trosku realnejsie. A mimochodom, na svojom Sharpe som dnes nasiel 
par miest kde prechadza spoj cez dosku. TAm sa trochu uvolnuje pomalicky cin. raz 
urcite vypadne.Skontroluj to. Alebo niekde zospodu dosky vznikol studeny spoj, staci 
vziad horakovu letovacku (s plamenom) a jemne to tam opalit.

Dalej na doske su dva cipy, ktore su identicke s exvram, ale maju len 16 kb. Aby bolo 
32 treba ich tam viac. Podla napisu na doske zakladna VRAM A EXVRAm su naprosto 
identicke. Ak sa ti nepodari opravit Tvojho shrarpa mal by som o tieto cipy zaujem ( 
ale za omnoho nizsiu cenu kvoli riziku)

> Mam pocit, ze pokud se da vubec o interfejsu
> mluvit (byl to pouze jeden TTL
> IO ktery invertoval nektere signaly), melo by
> byt jeho schema v manualech,
> ktere jsem kdysi pred casem oskenoval pro
> MZUnity. Samotny radic byl
> umisteny primo v jednotce QD, takze deska co
> se zasouvala do MZ byla opravdu
> temer prazdna.... Fotografie ale bohuzel
> nemam...
> 
> Zdenek
---- 
ETH Party - 21.5.- Radost FX
Hip hop proti rasismu   
DJ Wich, Orion, Trafik, Dizzastarr 
Vice na www.ethparty.org

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku. Reportaze, 
statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na 
http://www.idnes.cz/mshokej
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: tomas nehybka (sharpemu@pandora.cz) [tgnml@zvhs.cz]
Odesláno: 9. května 2002 21:39
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Interfejs pre QD

Ahoj!

Thursday May 09 2002 12:08, smihla@ceit.sk wrote:

 s> From: smihla@ceit.sk
 s> Ja by som mal tiez zaujem o RAMdisk so SIMM modulmi - ak by sa 
 s> nasiel
 s> nejaky vyrobca plosbeho spoja, mal by som zaujem.

pridavam se, nebot na vlastni stavbu nejsem vybaven. nekdo by mohl mit 
kseft. taky bych bral fdd radic (pro HD diskety!) a upravenou ROM pro 
praci s RAM diskem (to Marcel Vasak: mas ju jeste? nemuzes to nekde 
nechat prepalit?)

BTW, panove, odmazavejte zbytky starych zprav. napriklad zprava, na 
kterou odpovidam, obsahovala dve radky odpovedi a pres 6 kilo 
predchazejicich zprav, antivirovych certifikaci a reklam. proc to 
vsechno tahat porad znova? :-(((

Zdarec, Tomas [VSOP]

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku. Reportaze, 
statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na 
http://www.idnes.cz/mshokej
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:tgnml@zvhs.cz
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Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 14. května 2002 22:10
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Opravena verze emulatoru 0.081

25.10.2009

Ahoj Zdenku, 
  
dakujem za opravenu verziu MZEMU 0.081. Funguje bez vacsich problemov. 
  
Jediny problem mam s utilitou CPDWRITE, ktora mi odmieta zapisovat na 720 kB diskety v 1,44MB 
mechanike (konci s chybou timeout). Skusal som vsetky mozne nastavenia, (tracks 0 aj 80, step 1,  
media&type od 0 do 2, vsetkz moyne kombinacie). Ak 720kB image zapisem na 1,44 MB disketu - zapis 
funguje iba pri media&type 0, ale SHARP to nevie precitat. 
  
Citanie diskiet (CPDREAD) funguje bez problemov. 
  
Co myslis, v com moze byt problem? 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pantdora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, May 14, 2002 9:44 AM 
Subject: Opravena verze emulatoru 0.081 
 
.... ke stazeni na http://mz-800.hyperlink.cz 
  
preji hezky den 
  
Zdenek 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.361 / Virová báze: 199 - datum vydání: 7.5.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? Použijte 
nezávislé srovnání produktů na Technet.cz  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? Použijte nezávislé 
srovnání produktů na Technet.cz 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:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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mailto:(sharpemu@pantdora.cz)
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 15. května 2002 7:38
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Opravena verze emulatoru 0.081

25.10.2009

Ahoj Marku! 
narazil jsem na naprosto stejny problem, ktery mne trapil. Mam doma Celeron 266@333 a program mi 
nefungoval do te chvile, dokud jsem mu nesnizil takt sbernice zpet na 66 MHz, tudiz CPU bezel na 
spravnem kmitoctu 266 MHz. Potom vse behalo OK 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, May 14, 2002 11:09 PM 
Subject: Re: Opravena verze emulatoru 0.081 
 
Ahoj Zdenku, 
  
dakujem za opravenu verziu MZEMU 0.081. Funguje bez vacsich problemov. 
  
Jediny problem mam s utilitou CPDWRITE, ktora mi odmieta zapisovat na 720 kB diskety v 1,44MB 
mechanike (konci s chybou timeout). Skusal som vsetky mozne nastavenia, (tracks 0 aj 80, step 1,  
media&type od 0 do 2, vsetkz moyne kombinacie). Ak 720kB image zapisem na 1,44 MB disketu - 
zapis funguje iba pri media&type 0, ale SHARP to nevie precitat. 
  
Citanie diskiet (CPDREAD) funguje bez problemov. 
  
Co myslis, v com moze byt problem? 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pantdora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, May 14, 2002 9:44 AM 
Subject: Opravena verze emulatoru 0.081 
 
.... ke stazeni na http://mz-800.hyperlink.cz 
  
preji hezky den 
  
Zdenek 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.361 / Virová báze: 199 - datum vydání: 7.5.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? Použijte 
nezávislé srovnání produktů na Technet.cz  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? Použijte 
nezávislé srovnání produktů na Technet.cz  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? Použijte nezávislé 
srovnání produktů na Technet.cz No virus found in this incoming message. 
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Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 14. května 2002 8:44
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Opravena verze emulatoru 0.081

25.10.2009

.... ke stazeni na http://mz-800.hyperlink.cz 
  
preji hezky den 
  
Zdenek 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.361 / Virová báze: 199 - datum vydání: 7.5.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Hledáte vhodný procesor, motherboard, disk, monitor nebo jiné příslušenství? Použijte nezávislé 
srovnání produktů na Technet.cz 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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 9. května 2002 12:36
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nova verze emulatoru 0.081

25.10.2009

Ahoj Zdeňku, 
  
implementacia CP/M 3.0 by bola urcite zaujimava, aj by som sa do nej pustil, akurat moje casove kapacity to 
nedovoluju (vid pripojenie HDD k SHARPu - poslednych niekolko mesiacov som s tym ani nepohol). Ale keby sa 
do toho zapojilo viac ludi, mozno by to bolo schodnejsie. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 9. máj 2002 13:26 
Subject: Re: Nova verze emulatoru 0.081 
 
Ahoj Marku, 
je mozne ze se zrovna v okamziku kdy jsi se pokousel emu stahovat udelal "naval" ostatnich 
sharpistu :-) Kdyby vsak nekomu ani na nekolikaty pokus nesel emu stahnout, rad jej dam nekam jinam 
na web, prip. poslu mailem 
  
Zdenek 
  
P.S.: Co by jsi Marku rikal na implementaci CP/M 3.0 na SHARPa vs. harddisk? Zdrojaky vsech modulu 
CP/M jsou volne ke stazeni, slo by jen o prizpusobeni na HW sharpa 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Thursday, May 09, 2002 1:14 PM 
Subject: Re: Nova verze emulatoru 0.081 
 
Ahoj Zdeňku, 
  
už sa mi to podarilo stiahnuť - prečítal som si aj DOC, vyzerá to sľubne. Večer to vyskúšam. 
  
Maj pekný deň. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 9. máj 2002 12:04 
Subject: Nova verze emulatoru 0.081 
 
Pro vsechny emulatoru lacne sharpisty jsem pred chvilkou uvolnil novou verzi 0.081. Podrobnosti 
jsou v history.txt, pripadne veskere dotazy rad zodpovim 
  
Zdenek 
  
P.S.:pokud by mel nekdo problemy se stahnutim demoverze, tak at mi napise - umistil bych ji jeste 
na jiny server, nez na nestastny hyperlink... 
  
 
--- 
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Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.360 / Virová báze: 199 - datum vydání: 7.5.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Sledujte exkluzivní zpravodajství iDNES z MS v hokeji ve Švédsku. Reportáže, statistiky, hra 
o ceny, on-line rozhovory s hokejisty, vše na iDNES.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.360 / Vírusová databáza: 199 - dátum vydania: 7.5.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Sledujte exkluzivní zpravodajství iDNES z MS v hokeji ve Švédsku. Reportáže, statistiky, hra o 
ceny, on-line rozhovory s hokejisty, vše na iDNES.  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Sledujte exkluzivní zpravodajství iDNES z MS v hokeji ve Švédsku. Reportáže, statistiky, hra o 
ceny, on-line rozhovory s hokejisty, vše na iDNES.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.360 / Vírusová databáza: 199 - dátum vydania: 7.5.2002 

 - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Sledujte exkluzivní zpravodajství iDNES z MS v hokeji ve Švédsku. Reportáže, statistiky, hra o 
ceny, on-line rozhovory s hokejisty, vše na iDNES. No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009
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Brázda Pavel

Od: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@eurotel.cz]
Odesláno: 9. května 2002 15:56
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nova verze MCE 0.2

  Zdravim sharpisty,

  tak se take pridam.. Na me stranky
http://sorry.vse.cz/~roman/mce/index.html jsem umistil novou verzi MCE
emulatoru 0.2.
Doufam, ze si najdete cas to ozkouset.
Tady je strucny seznam zmen:

- podpora HDS floppy - diskety o velikosti 1.2MB a 1.44MB (format
CPC-Ext/CPDRead, i gzipovane), vcetne bootovani (odladeno s CP/M verze 4.1)

- plna emulace nativniho formatovani disket (pomoci standardnich FORMAT.COM
a FORMAT4.COM)

- DIR/LOAD/SAVE v Disk-Basicu

- prvni betaverze emulace sluzeb BDOSu v CP/M
     - kdyz spustite libovolnou CP/M, disk G: je namapovan na adresar \cpm
na vasem lokalnim disku
     - adresar musi byt vytvoreny a mely by v nem byt nejake soubory, aby
bylo neco videt..
     - je to prvni pokusna verze a neni jeste uplne dokonala - chybi
konfiguracni okno a obcas nektere programy napisi Drive Select Error (staci
zmacknout I pro Ignore)..

Pokud byste chteli nejakou disketu HDS (1.2 nebo 1.44MB), muzete si ji
vyrobit. Tady je strucny navod:
     - vlezte do konfigurace (Alt-C), zvolte listu 'WD Floppy'
     - na nektere z disket zvolte 'New'
     - v CP/M pouzijte prikazy FORMAT4 B: /1440 pro naformatovani diskety
(disk B, kapacita 1440), COPYSYS pro pretahnuti systemu (COPYSYS4 z
nejakeho duvodu nefunguje)..

Ocekavam reakce. Zatim jich moc nebylo, tak se budu tesit z kazde, kterou
dostanu ;-)

Roman

P.S.: Kdybyste nemeli CP/M 4.1, nejakou systemovou disketu (bootovatelnou v
MCE) mam jak ja, tak i Zdenek.

                                                                                       
                    "Zdenek Adler                                                      
                    (sharpemu@pan        Komu:   "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a 
emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>                        
                    dora.cz)"            Kopie:                                        
                    <zdeneka             Předmět:     Nova verze emulatoru 0.081       
                    09.05.2002                                                         
                    12:04                                                              
                    Odpovězte                                                          
                    prosím                                                             
                    uživateli                                                          
                    "Konference                                                        
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                    "Počítač                                                           
                    SHARP MZ-800                                                       
                    a emulátory""                                                      
                                                                                       
                                                                                       

Pro vsechny emulatoru lacne sharpisty jsem pred chvilkou uvolnil novou
verzi 0.081. Podrobnosti jsou v history.txt, pripadne veskere dotazy rad
zodpovim

Zdenek

P.S.:pokud by mel nekdo problemy se stahnutim demoverze, tak at mi napise -
umistil bych ji jeste na jiny server, nez na nestastny hyperlink...

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.360 / Virová báze: 199 - datum vydání: 7.5.2002

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - -
Sledujte exkluzivní zpravodajství iDNES z MS v hokeji ve Švédsku.
Reportáže, statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty, vše na
iDNES.

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku. Reportaze, 
statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na 
http://www.idnes.cz/mshokej
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: 9. května 2002 12:27
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nova verze emulatoru 0.081

25.10.2009

Ahoj Marku, 
je mozne ze se zrovna v okamziku kdy jsi se pokousel emu stahovat udelal "naval" ostatnich sharpistu :-) 
Kdyby vsak nekomu ani na nekolikaty pokus nesel emu stahnout, rad jej dam nekam jinam na web, prip. 
poslu mailem 
  
Zdenek 
  
P.S.: Co by jsi Marku rikal na implementaci CP/M 3.0 na SHARPa vs. harddisk? Zdrojaky vsech modulu 
CP/M jsou volne ke stazeni, slo by jen o prizpusobeni na HW sharpa 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Thursday, May 09, 2002 1:14 PM 
Subject: Re: Nova verze emulatoru 0.081 
 
Ahoj Zdeňku, 
  
už sa mi to podarilo stiahnuť - prečítal som si aj DOC, vyzerá to sľubne. Večer to vyskúšam. 
  
Maj pekný deň. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 9. máj 2002 12:04 
Subject: Nova verze emulatoru 0.081 
 
Pro vsechny emulatoru lacne sharpisty jsem pred chvilkou uvolnil novou verzi 0.081. Podrobnosti 
jsou v history.txt, pripadne veskere dotazy rad zodpovim 
  
Zdenek 
  
P.S.:pokud by mel nekdo problemy se stahnutim demoverze, tak at mi napise - umistil bych ji jeste na 
jiny server, nez na nestastny hyperlink... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.360 / Virová báze: 199 - datum vydání: 7.5.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Sledujte exkluzivní zpravodajství iDNES z MS v hokeji ve Švédsku. Reportáže, statistiky, 
hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty, vše na iDNES.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
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Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.360 / Vírusová databáza: 199 - dátum vydania: 7.5.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Sledujte exkluzivní zpravodajství iDNES z MS v hokeji ve Švédsku. Reportáže, statistiky, hra o 
ceny, on-line rozhovory s hokejisty, vše na iDNES.  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Sledujte exkluzivní zpravodajství iDNES z MS v hokeji ve Švédsku. Reportáže, statistiky, hra o 
ceny, on-line rozhovory s hokejisty, vše na iDNES. No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009
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Brázda Pavel

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 9. května 2002 11:07
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Interfejs pre QD

Ja by som mal tiez zaujem o RAMdisk so SIMM modulmi - ak by sa nasiel nejaky
vyrobca plosbeho spoja, mal by som zaujem.

Marek.

----- Original Message -----
From: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 9. máj 2002 9:57
Subject: Re: Re: Interfejs pre QD

Je to celkem zajimava myslenka, akorat by byl trochu problem v obejiti
obvodu GDG ktery ma kompletne na starosti mapovani pameti. Spectriste to
maji tusim mnohem jednodussi, nebot si pamet nad 64K strankuji nejakym
jednoduchym dekoderem adres. Pro nas by to znamenalo vyradit z cinnosti GDG
a kompletne jej nahradit necim jinym...
Koneckoncu by mozna stalo za to napsat driver, ktery bude zvladat jet
program primo z ramdisku. Sice je to pomalejsi (nejmene 4x), ale zato
elegantnejsi reseni....

Zdenek

P.S.: Uvazoval jsem o tom, zda by se nekdo nechtel zhostit projektu
vytvoreni Ramdisku (1-2 MB) s pomoci 30-pin. SIMM modulu. Slo by jen o
modifikaci stavajiciho zalohovaneho ramdisku v.3.3 a jeho zjednoduseni. Co
se tyce navrhu, tak to neni celkem problem. Pokud vsak jde o realizaci
(vyroba prokovenych desek s pl. spoji) tak nejsem bohuzel dostatecne
vybaven....

>
>
>   Zdravím,
>
>   chtel bych se technicky zdatnejsich kolegu zeptat, zda by bylo mozne
> udelat do Sharpa podporu
> strankovani pameti - libilo by se mi, kdyby mohl strankovat po 16k
blocich,
> vsechny 4 casti 64k RAM.
> Kdyby rozsirujici RAM byla ve forme SIM modulu, bylo by to uplne paradni.
> Kdyz to dokazi spektristi,
> proc ne my?
>
> s pozdravem
> Roman
>
>
>
>
>                     "Koloman
>                     TEKALE               Komu:   "Konference "Počítač
SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
>                     (sharpemu@pan        Kopie:
>                     dora.cz)"            Předmět:     Re: Re: Interfejs
pre QD
>                     <KolTek
>                     09.05.2002
>                     08:15
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>                     Odpovězte
>                     prosím
>                     uživateli
>                     "Konference
>                     "Počítač
>                     SHARP MZ-800
>                     a emulátory""
>
>
>
>
>
>
> Dne 9. květen 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> <sharpemu@pandora.cz> napsal:
>
> >
> > Mam pocit, ze pokud se da vubec o interfejsu mluvit (byl to pouze jeden
> TTL
> > IO ktery invertoval nektere signaly), melo by byt jeho schema v
> manualech,
> > ktere jsem kdysi pred casem oskenoval pro MZUnity. Samotny radic byl
> > umisteny primo v jednotce QD, takze deska co se zasouvala do MZ byla
> opravdu
> > temer prazdna.... Fotografie ale bohuzel nemam...
> >
> > Zdenek
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: <mir-@post.cz>
> > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> > Sent: Wednesday, May 08, 2002 2:09 PM
> > Subject: Interfejs pre QD
> >
> >
> > >
> > > ALL: kupim interface typu MZ-1E19, cca za 200 SK, labo mi aspon
poslite
> > fotku s velkym dpi a rozoznatelnymi oznaceniami obvodov a suciastiek.
> > >
> > > ne adresu  mir-@post.cz
> > >
> > > ----
> > > MICHAL DAVID - zive na
> > > http:\\chat.volny.cz
> > > ve ctvrtek 30.5. od 14:00hod
> > >
> > > - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
> > > Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku.
> > Reportaze, statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice
na
> > http://www.idnes.cz/mshokej
> > >
> >
> >
> > ---
> > Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> > Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> > Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002
> >
> >
> > - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
> > Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku.
> Reportaze, statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na
> http://www.idnes.cz/mshokej
> >
> Zdenku děkuji za informaci ale já jsem systémák, potřebuju schéma -
> pak jsem schopen si to zabastlit. Jinak když to rozchodím, tak bych
> mohl bejt užitečnej, umím toho celkem dost. Kdysi jsem měl ATARI 800
> a dělal jsem si sám kde-co, ale připadá mi jako blbost abych teď
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> vymejšlel už vymyšlené a možná jinak. Jestli potřebuješ scan nebo
> tisk tak mám k dispozici barevnej laser A3, scan i kopírku, popřípadě
> i tiskárnu (myslím jako podnik). Jsem autorem (teď už předělaného)
> původního BIOS do SECURITY CARD od firmy DECROS - dostali jsme za to
> křišťálovej disk na INVEX. Takže nabízím a prosím o schémata. Jo a
> abych nezapomněl, teď dělám na FLASH EEPROM, možná by se to do
> sharpíka hodilo - na PC bordech jsou 128K a mohlo by se to použít
> místo ROMky s možností zápisu. Předem
> DÍK.
>
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> Co davaji v TV? http://tv.seznam.cz
>
> - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
> Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku.
> Reportaze, statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na
> http://www.idnes.cz/mshokej
>
>
>
>
>
> - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
> Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku.
Reportaze, statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na
http://www.idnes.cz/mshokej
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.360 / Virová báze: 199 - datum vydání: 7.5.2002

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku. Reportaze,
statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na
http://www.idnes.cz/mshokej

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.351 / Vírusová databáza: 197 - dátum vydania: 19.4.2002

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku. Reportaze, 
statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na 
http://www.idnes.cz/mshokej
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

http://tv.seznam.cz
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Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 9. května 2002 12:15
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nova verze emulatoru 0.081

25.10.2009

Ahoj Zdeňku, 
  
už sa mi to podarilo stiahnuť - prečítal som si aj DOC, vyzerá to sľubne. Večer to vyskúšam. 
  
Maj pekný deň. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 9. máj 2002 12:04 
Subject: Nova verze emulatoru 0.081 
 
Pro vsechny emulatoru lacne sharpisty jsem pred chvilkou uvolnil novou verzi 0.081. Podrobnosti jsou v 
history.txt, pripadne veskere dotazy rad zodpovim 
  
Zdenek 
  
P.S.:pokud by mel nekdo problemy se stahnutim demoverze, tak at mi napise - umistil bych ji jeste na 
jiny server, nez na nestastny hyperlink... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.360 / Virová báze: 199 - datum vydání: 7.5.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Sledujte exkluzivní zpravodajství iDNES z MS v hokeji ve Švédsku. Reportáže, statistiky, hra 
o ceny, on-line rozhovory s hokejisty, vše na iDNES.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.360 / Vírusová databáza: 199 - dátum vydania: 7.5.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Sledujte exkluzivní zpravodajství iDNES z MS v hokeji ve Švédsku. Reportáže, statistiky, hra o 
ceny, on-line rozhovory s hokejisty, vše na iDNES. 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:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.grisoft.cz
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 9. května 2002 8:58
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Interfejs pre QD

Je to celkem zajimava myslenka, akorat by byl trochu problem v obejiti
obvodu GDG ktery ma kompletne na starosti mapovani pameti. Spectriste to
maji tusim mnohem jednodussi, nebot si pamet nad 64K strankuji nejakym
jednoduchym dekoderem adres. Pro nas by to znamenalo vyradit z cinnosti GDG
a kompletne jej nahradit necim jinym...
Koneckoncu by mozna stalo za to napsat driver, ktery bude zvladat jet
program primo z ramdisku. Sice je to pomalejsi (nejmene 4x), ale zato
elegantnejsi reseni....

Zdenek

P.S.: Uvazoval jsem o tom, zda by se nekdo nechtel zhostit projektu
vytvoreni Ramdisku (1-2 MB) s pomoci 30-pin. SIMM modulu. Slo by jen o
modifikaci stavajiciho zalohovaneho ramdisku v.3.3 a jeho zjednoduseni. Co
se tyce navrhu, tak to neni celkem problem. Pokud vsak jde o realizaci
(vyroba prokovenych desek s pl. spoji) tak nejsem bohuzel dostatecne
vybaven....

>
>
>   Zdravím,
>
>   chtel bych se technicky zdatnejsich kolegu zeptat, zda by bylo mozne
> udelat do Sharpa podporu
> strankovani pameti - libilo by se mi, kdyby mohl strankovat po 16k
blocich,
> vsechny 4 casti 64k RAM.
> Kdyby rozsirujici RAM byla ve forme SIM modulu, bylo by to uplne paradni.
> Kdyz to dokazi spektristi,
> proc ne my?
>
> s pozdravem
> Roman
>
>
>
>
>                     "Koloman
>                     TEKALE               Komu:   "Konference "Počítač
SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
>                     (sharpemu@pan        Kopie:
>                     dora.cz)"            Předmět:     Re: Re: Interfejs
pre QD
>                     <KolTek
>                     09.05.2002
>                     08:15
>                     Odpovězte
>                     prosím
>                     uživateli
>                     "Konference
>                     "Počítač
>                     SHARP MZ-800
>                     a emulátory""
>
>
>
>
>
>

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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> Dne 9. květen 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
> <sharpemu@pandora.cz> napsal:
>
> >
> > Mam pocit, ze pokud se da vubec o interfejsu mluvit (byl to pouze jeden
> TTL
> > IO ktery invertoval nektere signaly), melo by byt jeho schema v
> manualech,
> > ktere jsem kdysi pred casem oskenoval pro MZUnity. Samotny radic byl
> > umisteny primo v jednotce QD, takze deska co se zasouvala do MZ byla
> opravdu
> > temer prazdna.... Fotografie ale bohuzel nemam...
> >
> > Zdenek
> >
> > ----- Original Message -----
> > From: <mir-@post.cz>
> > To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> > Sent: Wednesday, May 08, 2002 2:09 PM
> > Subject: Interfejs pre QD
> >
> >
> > >
> > > ALL: kupim interface typu MZ-1E19, cca za 200 SK, labo mi aspon
poslite
> > fotku s velkym dpi a rozoznatelnymi oznaceniami obvodov a suciastiek.
> > >
> > > ne adresu  mir-@post.cz
> > >
> > > ----
> > > MICHAL DAVID - zive na
> > > http:\\chat.volny.cz
> > > ve ctvrtek 30.5. od 14:00hod
> > >
> > > - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
> > > Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku.
> > Reportaze, statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice
na
> > http://www.idnes.cz/mshokej
> > >
> >
> >
> > ---
> > Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> > Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> > Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002
> >
> >
> > - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
> > Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku.
> Reportaze, statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na
> http://www.idnes.cz/mshokej
> >
> Zdenku děkuji za informaci ale já jsem systémák, potřebuju schéma -
> pak jsem schopen si to zabastlit. Jinak když to rozchodím, tak bych
> mohl bejt užitečnej, umím toho celkem dost. Kdysi jsem měl ATARI 800
> a dělal jsem si sám kde-co, ale připadá mi jako blbost abych teď
> vymejšlel už vymyšlené a možná jinak. Jestli potřebuješ scan nebo
> tisk tak mám k dispozici barevnej laser A3, scan i kopírku, popřípadě
> i tiskárnu (myslím jako podnik). Jsem autorem (teď už předělaného)
> původního BIOS do SECURITY CARD od firmy DECROS - dostali jsme za to
> křišťálovej disk na INVEX. Takže nabízím a prosím o schémata. Jo a
> abych nezapomněl, teď dělám na FLASH EEPROM, možná by se to do
> sharpíka hodilo - na PC bordech jsou 128K a mohlo by se to použít
> místo ROMky s možností zápisu. Předem
> DÍK.
>
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> Co davaji v TV? http://tv.seznam.cz

mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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>
> - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
> Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku.
> Reportaze, statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na
> http://www.idnes.cz/mshokej
>
>
>
>
>
> - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
> Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku.
Reportaze, statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na
http://www.idnes.cz/mshokej
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.360 / Virová báze: 199 - datum vydání: 7.5.2002

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku. Reportaze, 
statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na 
http://www.idnes.cz/mshokej
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

http://www.idnes.cz/mshokej
http://www.idnes.cz/mshokej
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Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 9. května 2002 11:57
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Nova verze emulatoru 0.081

25.10.2009

Ahoj Zdeňku, 
  
pokúšal som sa dostať na hyperlink, ale akosi to nejde... 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 9. máj 2002 12:04 
Subject: Nova verze emulatoru 0.081 
 
Pro vsechny emulatoru lacne sharpisty jsem pred chvilkou uvolnil novou verzi 0.081. Podrobnosti jsou v 
history.txt, pripadne veskere dotazy rad zodpovim 
  
Zdenek 
  
P.S.:pokud by mel nekdo problemy se stahnutim demoverze, tak at mi napise - umistil bych ji jeste na 
jiny server, nez na nestastny hyperlink... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.360 / Virová báze: 199 - datum vydání: 7.5.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Sledujte exkluzivní zpravodajství iDNES z MS v hokeji ve Švédsku. Reportáže, statistiky, hra 
o ceny, on-line rozhovory s hokejisty, vše na iDNES.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.360 / Vírusová databáza: 199 - dátum vydania: 7.5.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Sledujte exkluzivní zpravodajství iDNES z MS v hokeji ve Švédsku. Reportáže, statistiky, hra o 
ceny, on-line rozhovory s hokejisty, vše na iDNES. 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:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.grisoft.cz
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: rdolejsi@eurotel.cz (sharpemu@pandora.cz) [rdolejsi@eurotel.cz]
Odesláno: 9. května 2002 7:26
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Interfejs pre QD

  Zdravím,

  chtel bych se technicky zdatnejsich kolegu zeptat, zda by bylo mozne
udelat do Sharpa podporu
strankovani pameti - libilo by se mi, kdyby mohl strankovat po 16k blocich,
vsechny 4 casti 64k RAM.
Kdyby rozsirujici RAM byla ve forme SIM modulu, bylo by to uplne paradni.
Kdyz to dokazi spektristi,
proc ne my?

s pozdravem
Roman

                                                                                       
                    "Koloman                                                           
                    TEKALE               Komu:   "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a 
emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>                        
                    (sharpemu@pan        Kopie:                                        
                    dora.cz)"            Předmět:     Re: Re: Interfejs pre QD         
                    <KolTek                                                            
                    09.05.2002                                                         
                    08:15                                                              
                    Odpovězte                                                          
                    prosím                                                             
                    uživateli                                                          
                    "Konference                                                        
                    "Počítač                                                           
                    SHARP MZ-800                                                       
                    a emulátory""                                                      
                                                                                       
                                                                                       

Dne 9. květen 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

>
> Mam pocit, ze pokud se da vubec o interfejsu mluvit (byl to pouze jeden
TTL
> IO ktery invertoval nektere signaly), melo by byt jeho schema v
manualech,
> ktere jsem kdysi pred casem oskenoval pro MZUnity. Samotny radic byl
> umisteny primo v jednotce QD, takze deska co se zasouvala do MZ byla
opravdu
> temer prazdna.... Fotografie ale bohuzel nemam...
>
> Zdenek
>
> ----- Original Message -----
> From: <mir-@post.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Wednesday, May 08, 2002 2:09 PM
> Subject: Interfejs pre QD
>
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>
> >
> > ALL: kupim interface typu MZ-1E19, cca za 200 SK, labo mi aspon poslite
> fotku s velkym dpi a rozoznatelnymi oznaceniami obvodov a suciastiek.
> >
> > ne adresu  mir-@post.cz
> >
> > ----
> > MICHAL DAVID - zive na
> > http:\\chat.volny.cz
> > ve ctvrtek 30.5. od 14:00hod
> >
> > - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
> > Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku.
> Reportaze, statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na
> http://www.idnes.cz/mshokej
> >
>
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002
>
>
> - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
> Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku.
Reportaze, statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na
http://www.idnes.cz/mshokej
>
Zdenku děkuji za informaci ale já jsem systémák, potřebuju schéma -
pak jsem schopen si to zabastlit. Jinak když to rozchodím, tak bych
mohl bejt užitečnej, umím toho celkem dost. Kdysi jsem měl ATARI 800
a dělal jsem si sám kde-co, ale připadá mi jako blbost abych teď
vymejšlel už vymyšlené a možná jinak. Jestli potřebuješ scan nebo
tisk tak mám k dispozici barevnej laser A3, scan i kopírku, popřípadě
i tiskárnu (myslím jako podnik). Jsem autorem (teď už předělaného)
původního BIOS do SECURITY CARD od firmy DECROS - dostali jsme za to
křišťálovej disk na INVEX. Takže nabízím a prosím o schémata. Jo a
abych nezapomněl, teď dělám na FLASH EEPROM, možná by se to do
sharpíka hodilo - na PC bordech jsou 128K a mohlo by se to použít
místo ROMky s možností zápisu. Předem
DÍK.

______________________________________________________________________
Reklama:
Co davaji v TV? http://tv.seznam.cz

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku.
Reportaze, statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na
http://www.idnes.cz/mshokej

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku. Reportaze, 
statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na 
http://www.idnes.cz/mshokej
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: Koloman TEKALE (sharpemu@pandora.cz) [KolTek@seznam.cz]
Odesláno: 9. května 2002 7:16
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Interfejs pre QD

Dne 9. květen 2002, Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory",
<sharpemu@pandora.cz> napsal:

> 
> Mam pocit, ze pokud se da vubec o interfejsu mluvit (byl to pouze jeden TTL
> IO ktery invertoval nektere signaly), melo by byt jeho schema v manualech,
> ktere jsem kdysi pred casem oskenoval pro MZUnity. Samotny radic byl
> umisteny primo v jednotce QD, takze deska co se zasouvala do MZ byla opravdu
> temer prazdna.... Fotografie ale bohuzel nemam...
> 
> Zdenek
> 
> ----- Original Message -----
> From: <mir-@post.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: Wednesday, May 08, 2002 2:09 PM
> Subject: Interfejs pre QD
> 
> 
> >
> > ALL: kupim interface typu MZ-1E19, cca za 200 SK, labo mi aspon poslite
> fotku s velkym dpi a rozoznatelnymi oznaceniami obvodov a suciastiek.
> >
> > ne adresu  mir-@post.cz
> >
> > ----
> > MICHAL DAVID - zive na
> > http:\\chat.volny.cz
> > ve ctvrtek 30.5. od 14:00hod
> >
> > - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
> > Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku.
> Reportaze, statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na
> http://www.idnes.cz/mshokej
> >
> 
> 
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002
> 
> 
> - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
> Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku. Reportaze, 
statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na 
http://www.idnes.cz/mshokej
> 
Zdenku děkuji za informaci ale já jsem systémák, potřebuju schéma -
pak jsem schopen si to zabastlit. Jinak když to rozchodím, tak bych
mohl bejt užitečnej, umím toho celkem dost. Kdysi jsem měl ATARI 800
a dělal jsem si sám kde-co, ale připadá mi jako blbost abych teď
vymejšlel už vymyšlené a možná jinak. Jestli potřebuješ scan nebo
tisk tak mám k dispozici barevnej laser A3, scan i kopírku, popřípadě
i tiskárnu (myslím jako podnik). Jsem autorem (teď už předělaného)
původního BIOS do SECURITY CARD od firmy DECROS - dostali jsme za to
křišťálovej disk na INVEX. Takže nabízím a prosím o schémata. Jo a
abych nezapomněl, teď dělám na FLASH EEPROM, možná by se to do
sharpíka hodilo - na PC bordech jsou 128K a mohlo by se to použít

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:KolTek@seznam.cz
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:<mir-@post.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:mir-@post.cz
http://www.idnes.cz/mshokej
http://www.grisoft.cz)
http://www.idnes.cz/mshokej
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místo ROMky s možností zápisu. Předem
DÍK.

______________________________________________________________________
Reklama:
Co davaji v TV? http://tv.seznam.cz

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku. Reportaze, 
statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na 
http://www.idnes.cz/mshokej
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

http://tv.seznam.cz
http://www.idnes.cz/mshokej
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 9. května 2002 6:52
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Interfejs pre QD

Mam pocit, ze pokud se da vubec o interfejsu mluvit (byl to pouze jeden TTL
IO ktery invertoval nektere signaly), melo by byt jeho schema v manualech,
ktere jsem kdysi pred casem oskenoval pro MZUnity. Samotny radic byl
umisteny primo v jednotce QD, takze deska co se zasouvala do MZ byla opravdu
temer prazdna.... Fotografie ale bohuzel nemam...

Zdenek

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Wednesday, May 08, 2002 2:09 PM
Subject: Interfejs pre QD

>
> ALL: kupim interface typu MZ-1E19, cca za 200 SK, labo mi aspon poslite
fotku s velkym dpi a rozoznatelnymi oznaceniami obvodov a suciastiek.
>
> ne adresu  mir-@post.cz
>
> ----
> MICHAL DAVID - zive na
> http:\\chat.volny.cz
> ve ctvrtek 30.5. od 14:00hod
>
> - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
> Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku.
Reportaze, statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na
http://www.idnes.cz/mshokej
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku. Reportaze, 
statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na 
http://www.idnes.cz/mshokej
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
mailto:<mir-@post.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 8. května 2002 17:49
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: CD-Roms

takze finalne rady ako spracovat hry, aby sa dali bez najmensich problemov prehrat ako 
audio cd.

1. Nahrajte program do Sharpa resp. do kopírky.

2. Uložte program v správnej rýchlosti (1200, 2400, 3600). Sharp defaultne číta v 
1200. Ak je program viacdielny je možné, že ďalšie súbory sú rýchlejšie. Na overenie 
postačí prehratie v emulatore Z. Adlera na rôznych rýchlostiach.

Poznámka: Pri Intekarate+ občas chytí aj na 3600, ale občas nie.
Emulátoch Z.A. nedokáže vytvoriť programy vo wav formáte rýchlejšie ako 1200 baudov. 
To občas robí problémy, ak nechcete čakať 6-7 minút na nahratie Barbariana II. Ak 
chcete hru nahrať cez kopírku rýchlejšie zistíte, že hra má ochranu proti kopírovaniu, 
alebo zaúčinkovala nasledujúca poznámka.
Windows 2000, NT, XP občas spôsobujú chyby vo wavoch.

3. Výstup uložte vo formáte WAV, 44khz, 16 bit, mono.

4. Výstupné wavy napálte ako CD-audio, ale len na 74 minút, inak môžu vznikať problémy 
pri čítaní audio stopy a seekovaní.

5. Ak používate mzf súbory ako zdroj wavov uistite sa, že váš CD-rom ich prečíta vždy 
- pri konvertovaní na 16bit môžu vznikať praskoty.

6. Za koncom hry musí byť chvílu ticho(0,5 sekundy), inak cd prehrávač usekne koncové 
bity a program nechytí. 

7. CD po napálení otestujte kopírkou LOAD SYSTEM 2.0 príkazom files (F).

8. CD-Rom po zapojení do Sharpu vydáva zvláštny piskotavý šum resp. PC speaker sharpu 
pri nahratej kopírke s echom šumí. To je v poriadku, ak tam nepočujete aj nejaké 
rádio. To je spôsobené nekvalitnou kabelážou k CD-romu a televízoru, alebo mobilným 
telefónom. (pásiky v kopírke majú hrúbku zhruba ako pri nahrávaní rýchlosťou 2400 
baudov a nesmú "skákať", len sa "posúvať")

9. Ak počas testovania vypnete a zapnete TV hra sa nenahrá!

To je zatial všetko. Čakám na vaše reakcie.
Mimochodom kúpim interface pre QD.

                             Mir
---- 
MICHAL DAVID - zive na
http:\\chat.volny.cz
ve ctvrtek 30.5. od 14:00hod

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku. Reportaze, 
statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na 
http://www.idnes.cz/mshokej
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 8. května 2002 13:09
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Interfejs pre QD

ALL: kupim interface typu MZ-1E19, cca za 200 SK, labo mi aspon poslite fotku s velkym 
dpi a rozoznatelnymi oznaceniami obvodov a suciastiek.

ne adresu  mir-@post.cz

---- 
MICHAL DAVID - zive na
http:\\chat.volny.cz
ve ctvrtek 30.5. od 14:00hod

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku. Reportaze, 
statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na 
http://www.idnes.cz/mshokej
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:mir-@post.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 7. května 2002 15:23
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prosba o informace

viz mz unity
mzunity.hyperlink.cz
hardware.
-----
Open Air Festival - Freestyle Massive
Probo?tská jezera u Brandýsa nad Labem
Úterý 7.5.2002. Od 20:00 do 06:00
Více na www.freestyle.cz

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Sledujte exkluzivni zpravodajstvi iDNES z MS v hokeji ve Svedsku. Reportaze, 
statistiky, hra o ceny, on-line rozhovory s hokejisty! Vice na 
http://www.idnes.cz/mshokej
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:mir-@post.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 9. května 2002 11:05
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nova verze emulatoru 0.081

25.10.2009

Pro vsechny emulatoru lacne sharpisty jsem pred chvilkou uvolnil novou verzi 0.081. Podrobnosti jsou v 
history.txt, pripadne veskere dotazy rad zodpovim 
  
Zdenek 
  
P.S.:pokud by mel nekdo problemy se stahnutim demoverze, tak at mi napise - umistil bych ji jeste na jiny 
server, nez na nestastny hyperlink... 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.360 / Virová báze: 199 - datum vydání: 7.5.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Sledujte exkluzivní zpravodajství iDNES z MS v hokeji ve Švédsku. Reportáže, statistiky, hra o 
ceny, on-line rozhovory s hokejisty, vše na iDNES. No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 2. května 2002 18:52
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: diely

Da sa k Sharpu zbastlit nejaky hardware???
---- 
ETH Party - 21.5.- Radost FX
Hip hop proti rasismu   
DJ Wich, Orion, Trafik, Dizzastarr 
Vice na www.ethparty.org

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
WinAmp otevrel dvere viru do sveta MP3. Nakolik je ta hrozba vazna a co s ni delat? - 
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=winamp
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:(sharpemu@pandora.cz)
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 2. května 2002 18:51
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: diely

Da sa k Sharpu zbastlit nejaky hardware???
-----
Open Air Festival - Freestyle Massive
Probo?tská jezera u Brandýsa nad Labem
Úterý 7.5.2002. Od 20:00 do 06:00
Více na www.freestyle.cz

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
WinAmp otevrel dvere viru do sveta MP3. Nakolik je ta hrozba vazna a co s ni delat? - 
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=winamp
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:(sharpemu@pandora.cz)
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 2. května 2002 12:53
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: First public version of MCE

Zdravim vsechny ucastniky konference,
rad bych vsem zajemcum nejen o emulaci SHARPa, ale i ostatnich osmibitu (ZX
Spectrum, PMD 85 a dalsi) v JAVE zprostredkovane oznamil, ze Roman Dolejsi
prichystal prvni verejnou verzi sveho "Multi Computer Environment". Vsechny
potrebne informace a download naleznete zde:

http://sorry.vse.cz/~roman/mce/

Preji hezky den

Zdenek Adler

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
WinAmp otevrel dvere viru do sveta MP3. Nakolik je ta hrozba vazna a co s ni delat? - 
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=winamp
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: jardys@quick.cz (sharpemu@pandora.cz) [jardys@quick.cz]
Odesláno: 2. května 2002 7:22
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Odpověď: RE: Sharp hardware

Přílohy: winmail.dat

winmail.dat (4 kB)

Měl bych zájem, napiš svou představu o ceně
> 
> Od : "tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz)" <tomas.voltr@uhk.cz>
> Datum : 2002/04/30 Út odp. 05:34:06 GMT+02:00
> Komu : "Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"" <sharpemu@pandora.cz>
> Předmět : RE: Sharp hardware
> 
> 
> No shani se to velmi tezko :-)) 
> 
> Nicmene mel-li by nekdo zajem, mam momentalne 
> 
> na prodej fungl novy quickdisk v originalnim baleni 
> 
> a taktez novy plotter v orig. baleni.
> 
> 
> 
> Tom.
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> -----Original Message-----
> 
> From: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz)
> 
> Sent: út 30.4. 2002 14:51
> 
> To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
> 
> Cc:
> 
> Subject: Sharp hardware
> 
> 
> 
> From Mir
> 
> 
> 
> Ludia neviete kde a ako sa v dnesnej dobe da zohnat akykolvek hardware
> 
> na Sharpa?? Vsetko od exvram cez ramboardy, quick disky, originalne
> 
> magnetofony a tiez niektory nedostatkovy software vyrobeny po roku 1992,
> 
> ako napriklad Designer, mz-paint, Sharp lemmings a pod.
> 
> 

mailto:jardys@quick.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:jardys@quick.cz
mailto:tomas.voltr@uhk.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:<tomas.voltr@uhk.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:mir-@post.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
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> 
> Mzx z Ceskeho krumlova este vobec taketo veci vie este dodat, alebo
> 
> jedina sanca je kontaktovat japonsko.
> 
> 
> 
> Dalej vyrabam betaverziu Mz-Dos pre S-basic. neskor to skompilujem ( nic
> 
> extra len taka hracka - seria inputov a if~then) ale vyzera to dost
> 
> ohromujuco vidiet namiesto ready C:> ( :) ) .
> 
> 
> 
> Zaobera sa niekto z vas konverziami hier z PC? napr Civilization 1 by sa
> 
> po istom okliesteni urobit dala ( s ramdiskom samozrejme), alebo ine ako
> 
> Major stryker, Prince of persia 1 a tak.
> 
> (Marek Smihla ty si dost znamy programator)
> 
> 
> 
> CD rom je vskutku prakticky, ale programy konvertovane z mzf maju jednu
> 
> vadu - nie su 16 bitove a pri napalovani sa konvertuju a straca sa
> 
> kvalita, co pocita najma majitelia starsich cd romov. Dalej wave mu na
> 
> konci obsahovat 0.5 sekundy ticha, inak pri prahravani usekne poslednych
> 
> par bitov. Mezery udane pri napalovani NEPOMOZU.
> 
> Inak na Cofaxe som jeden Sharp videl, Pod nim bol odkaz na nejaku firmu
> 
> - www.ui42.sk alebo tak nejak. 
> 
> -----
> 
> Open Air Festival - Freestyle Massive
> 
> Probo?tská jezera u Brandýsa nad Labem
> 
> Úterý 7.5.2002. Od 20:00 do 06:00
> 
> Více na www.freestyle.cz
> 
> 
> 
> - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
> 
> Tajná kniha digitalni fotografie od Ondreje Neffa odhaluje vsechna
> 
> tajemstvi digitalniho fotografovani. Za 198 Kc u Knihy iDNES -
> 
> http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihydigifoto
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
> 
> Tajná kniha digitalni fotografie od Ondreje Neffa odhaluje vsechna tajemstvi 
digitalniho fotografovani. Za 198 Kc u Knihy iDNES - 

http://www.ui42.sk
http://www.freestyle.cz
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihydigifoto
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http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihydigifoto
> 
> 

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
WinAmp otevrel dvere viru do sveta MP3. Nakolik je ta hrozba vazna a co s ni delat? - 
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=winamp
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: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 30. dubna 2002 16:34
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Sharp hardware

Přílohy: winmail.dat

winmail.dat (4 kB)

No shani se to velmi tezko :-)) 
Nicmene mel-li by nekdo zajem, mam momentalne 
na prodej fungl novy quickdisk v originalnim baleni 
a taktez novy plotter v orig. baleni.

Tom.

-----Original Message-----
From: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz)
Sent: út 30.4. 2002 14:51
To: Konference "Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
Cc:
Subject: Sharp hardware

From Mir

Ludia neviete kde a ako sa v dnesnej dobe da zohnat akykolvek hardware
na Sharpa?? Vsetko od exvram cez ramboardy, quick disky, originalne
magnetofony a tiez niektory nedostatkovy software vyrobeny po roku 1992,
ako napriklad Designer, mz-paint, Sharp lemmings a pod.

Mzx z Ceskeho krumlova este vobec taketo veci vie este dodat, alebo
jedina sanca je kontaktovat japonsko.

Dalej vyrabam betaverziu Mz-Dos pre S-basic. neskor to skompilujem ( nic
extra len taka hracka - seria inputov a if~then) ale vyzera to dost
ohromujuco vidiet namiesto ready C:> ( :) ) .

Zaobera sa niekto z vas konverziami hier z PC? napr Civilization 1 by sa
po istom okliesteni urobit dala ( s ramdiskom samozrejme), alebo ine ako
Major stryker, Prince of persia 1 a tak.
(Marek Smihla ty si dost znamy programator)

CD rom je vskutku prakticky, ale programy konvertovane z mzf maju jednu
vadu - nie su 16 bitove a pri napalovani sa konvertuju a straca sa
kvalita, co pocita najma majitelia starsich cd romov. Dalej wave mu na
konci obsahovat 0.5 sekundy ticha, inak pri prahravani usekne poslednych
par bitov. Mezery udane pri napalovani NEPOMOZU.
Inak na Cofaxe som jeden Sharp videl, Pod nim bol odkaz na nejaku firmu
- www.ui42.sk alebo tak nejak. 
-----
Open Air Festival - Freestyle Massive
Probo?tská jezera u Brandýsa nad Labem
Úterý 7.5.2002. Od 20:00 do 06:00
Více na www.freestyle.cz

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Tajná kniha digitalni fotografie od Ondreje Neffa odhaluje vsechna
tajemstvi digitalniho fotografovani. Za 198 Kc u Knihy iDNES -
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihydigifoto

mailto:tomas.voltr@uhk.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:tomas.voltr@uhk.cz
mailto:mir-@post.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.ui42.sk
http://www.freestyle.cz
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihydigifoto
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- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Tajná kniha digitalni fotografie od Ondreje Neffa odhaluje vsechna tajemstvi 
digitalniho fotografovani. Za 198 Kc u Knihy iDNES - 
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihydigifoto
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

  

http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihydigifoto
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 9. května 2002 6:48
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Prosba o informace

25.10.2009

Myslim ze uz jsem se tu o tom zminoval - doma se mi vali pomerne velka rada navodu na HW k SHARPu 
vseho druhu (ramdisky, FDD radice apod.), jde jen o to, kdy mne nekdo dokope k tomu abych to 
oskenoval a vystavil nekam na web... Koneckoncu pokud nekdo odebira casopisy Amaterske radio a 
KTE, vysly v nich take nejake stavebni navody (tusim ze tam byla Romkarta, ramdisk, FDD radic s I8272, 
.....) 
  
Zdenek 
  
P.S.: V prubehu dne bych hodil na web i novou verzi emulatoru (pokud tedy bude zajem...), dam jeste 
vedet 

----- Original Message -----  
From: Koloman TEKALE (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Wednesday, May 08, 2002 2:12 AM 
Subject: Re: Re: Prosba o informace 
 
Dík, ale mě spíš než o originály manuálů šlo o schémata zapojeni interface abych si to mohl 
doma nabastlit. :-[  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Sledujte exkluzivní zpravodajství iDNES z MS v hokeji ve Švédsku. Reportáže, statistiky, hra 
o ceny, on-line rozhovory s hokejisty, vše na iDNES.  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Sledujte exkluzivní zpravodajství iDNES z MS v hokeji ve Švédsku. Reportáže, statistiky, hra o 
ceny, on-line rozhovory s hokejisty, vše na iDNES. No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: Koloman TEKALE (sharpemu@pandora.cz) [koltek@seznam.cz]
Odesláno: 8. května 2002 1:12
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: Prosba o informace

25.10.2009

Dík, ale mě spíš než o originály manuálů šlo o schémata zapojeni interface abych si to mohl 
doma nabastlit. :-[  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Sledujte exkluzivní zpravodajství iDNES z MS v hokeji ve Švédsku. Reportáže, statistiky, hra o 
ceny, on-line rozhovory s hokejisty, vše na iDNES. 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:koltek@seznam.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Koloman TEKALE (sharpemu@pandora.cz) [koltek@seznam.cz]
Odesláno: 5. května 2002 9:22
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Prosba o informace

25.10.2009

Prosím o informace KDE sehnat schémata na RAMdisk, připojení FDD, HDD ... 

Leží mi doma MZ-800 a chci s tím začít něco dělat.                    DÍK. 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Kniha Tajemství digitální fotografie Ondřeje Neffa je ku koupi na Knihy iDNES za 198 Kč. 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:koltek@seznam.cz
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 30. dubna 2002 13:52
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Sharp hardware

From Mir

Ludia neviete kde a ako sa v dnesnej dobe da zohnat akykolvek hardware na Sharpa?? 
Vsetko od exvram cez ramboardy, quick disky, originalne magnetofony a tiez niektory 
nedostatkovy software vyrobeny po roku 1992, ako napriklad Designer, mz-paint, Sharp 
lemmings a pod.

Mzx z Ceskeho krumlova este vobec taketo veci vie este dodat, alebo jedina sanca je 
kontaktovat japonsko.

Dalej vyrabam betaverziu Mz-Dos pre S-basic. neskor to skompilujem ( nic extra len 
taka hracka - seria inputov a if~then) ale vyzera to dost ohromujuco vidiet namiesto 
ready C:> ( :) ) .

Zaobera sa niekto z vas konverziami hier z PC? napr Civilization 1 by sa po istom 
okliesteni urobit dala ( s ramdiskom samozrejme), alebo ine ako Major stryker, Prince 
of persia 1 a tak.
(Marek Smihla ty si dost znamy programator)

CD rom je vskutku prakticky, ale programy konvertovane z mzf maju jednu vadu - nie su 
16 bitove a pri napalovani sa konvertuju a straca sa kvalita, co pocita najma 
majitelia starsich cd romov. Dalej wave mu na konci obsahovat 0.5 sekundy ticha, inak 
pri prahravani usekne poslednych par bitov. Mezery udane pri napalovani NEPOMOZU.
Inak na Cofaxe som jeden Sharp videl, Pod nim bol odkaz na nejaku firmu - www.ui42.sk 
alebo tak nejak. 
-----
Open Air Festival - Freestyle Massive
Probo?tská jezera u Brandýsa nad Labem
Úterý 7.5.2002. Od 20:00 do 06:00
Více na www.freestyle.cz

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Tajná kniha digitalni fotografie od Ondreje Neffa odhaluje vsechna tajemstvi 
digitalniho fotografovani. Za 198 Kc u Knihy iDNES - 
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihydigifoto
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:mir-@post.cz
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:mir-@post.cz
http://www.ui42.sk
http://www.freestyle.cz
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihydigifoto
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Roman Dolejší (sharpemu@pandora.cz) [tantalus@centrum.cz]
Odesláno: 2. května 2002 14:33
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: First public version of MCE

25.10.2009

Zdravim vsechny vespolek, 

chtel bych jen dodat, ze soucasna verze MCE uz umi pracovat i s novym formatem disket 
(vytvorenych pomoci CPDRead), takze se nebojte to otestovat ;-). Sam jsem to ladil jak se 
CP/M, tak i s Disk-Basicem, ale ocekavam, ze tam budou jeste mouchy. 

s pozdravem 

Roman Dolejsi 

  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
WinAmp otevřel dveře virů do světa MP3. Co s tím dělat a jak je to vážné? 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:tantalus@centrum.cz
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 30. dubna 2002 9:09
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: KOUPÍM MZ-800 !!!

Moterboard se mi tady vali pokud jsi z Prahy tak se domluvime ..
Je promne problem dostat se na postu..
MArcel Vasak
FAlcen99@seznam.cz

------------------------------------
Make Unlimited phone calls from your PC to ANY phone in the World!
http://www.eboom.com/free/
----- Original Message -----
From: <tomas.voltr@uhk.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, April 30, 2002 9:54 AM
Subject: KOUPÍM MZ-800 !!!

>
> Ahoj,
>
> Díky všem za cenné rady ohledně mého náhle zesnulého sharpa, bohužel to
vypadá, že budu potřebovat nový motherboard, případně celý
> sharp. Máte-li někdo jeden navíc, rád koupím.
>
> Díky,
>
> Tom
>
> tomas.voltr@uhk.cz
>
>
>
>
>
> - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
> Tajná kniha digitalni fotografie od Ondreje Neffa odhaluje vsechna
tajemstvi digitalniho fotografovani. Za 198 Kc u Knihy iDNES -
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihydigifoto

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Tajná kniha digitalni fotografie od Ondreje Neffa odhaluje vsechna tajemstvi 
digitalniho fotografovani. Za 198 Kc u Knihy iDNES - 
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihydigifoto
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:falcen99@seznam.cz
mailto:FAlcen99@seznam.cz
http://www.eboom.com/free/
mailto:<tomas.voltr@uhk.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:tomas.voltr@uhk.cz
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihydigifoto
http://www.grisoft.cz)
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihydigifoto
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 30. dubna 2002 11:18
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPis ty

25.10.2009

S tou bootovacou disketou ma to tiez napadlo - len som si nebol isty, ked z tej istej disketovej mechaniky pojde 
system a potom z nej bude citat CPDREAD, ci sa potom korektne vrati naspat system. 
  
Marek. 
  
P.S. Zdenku, ak chces, mozes mi poslat rozpracovanu verziu, vecer to vyskusam. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 30. apríl 2002 11:11 
Subject: Re: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPis ty 
 
Mas pravdu Marku, CPDREAD funguje opravdu jen pod cistym DOSem (ne tedy z promptu spusteneho 
ve Windows). Ve win 9X tedy staci restartovat v rezimu MS-DOS, v ostatnich systemech (XP,ME,2000) 
pokud jsou instalovane na FAT-32 (ne na NTFS) staci mit vytvorenou bootovaci disketu WIN98 ze ktere 
nahrajete system a spustite CPDREAD. 
  
Zdenek 
  
P.S.: Jestli uz to Marku chces otestovat ted, muzu ti poslat rozprac. verzi 
P.P.S.: Nemate nekdo zdokumentovan DISK BASIC (procedury prace s diskem apod.), pripadne 
pomohl by mi s tim nekdo? 
  

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, April 30, 2002 10:29 AM 
Subject: Re: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPis ty 
 
Ahojte, 
  
tak vyskusal som nove utility na prevod diskied do noveho formatu - vyzera to dost slubne. Jediny problem 
mozu byt operacne systemy typu Windows ME/NT/2K/XP, ktore nevedia restartovat v DOSe a neumoznuju 
pristup na hardware mechaniky (CPDREAD a CPDWRITE vyzaduju restart v DOSe, nestaci im DOSovske 
okno Windowsu a nepomoze ani Virtual Dos Machine). Nastastie som si ponechal jednu Windows98 particiu 
na servisne ucely, a tam utility funguju v DOSe bez problemov - po nastaveni konfiguracneho suboru hned na 
prvy krat. Takze tesim sa na novy emulator! 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 29. apríl 2002 12:35 
Subject: Re: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPis ty 
 
Podivej se Marku na specifikaci formatu - umoznuje ruznou delku stopy s promenlivou delkou 
sektoru, takze image pojme vsechny typy disket. Uchovava i informace o vadnych sektorech na 
diskete. 
  
Zdenek 

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:(sharpemu@pandora.cz)


----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, April 29, 2002 12:17 PM 
Subject: Re: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPis ty 
 
Ozaj, ako to bude so SHARP stopou? 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 29. apríl 2002 12:06 
Subject: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPisty 
 
O vikendu jsem se pustil do preorientovani emulatoru na novy diskovy format (mimochodem tez s 
priponou DSK) ktery by mel umet pojmout vsechny zname druhy disket jak pro MZ, tak i jine 
pocitace. Takto si lze jiz vytvorit kopie vsech vasich disket na PC vcetne formatu, ktere muj emulator 
donedavna nepodporoval(napr. HD 1,44 MB, DISK BASIC a mnohe dalsi...). Nova verze emulatoru s 
timto vylepsenim by se mohla objevit uz koncem tohoto tydne, takze se pomalu muzete pustit do 
prevadeni vasich disket... 
Program ktery k tomu vytecne poslouzi by mel byt k dostani na mnoha strankach na internetu, staci 
si najit ve vyhledavaci (napr. google) program CPDREAD ve verzi 3.24. Pro zapis image na disk lze 
pouzit obdobny CPDWRITE. 
  
http://www.terra.es/personal/rt95plus/util.htm 
http://phenixinformatique.free.fr/emul/CPDREAD.htm 
http://www.classicgaming.com/caprice/downloads.htm 
a mnoho dalsich stranek.... 
  
  
a jeste technicka specifikace formatu DSK: 
http://andercheran.aiind.upv.es/~amstrad/docs/extdsk.html 
  
Pokud by mel nekdo s tvorbou image potize, at klidne napise. Zde jsou jen letme postrehy z prace s 
programem CPDREAD 3.24, ktere se vam mohou hodit: 
  
- v souboru cpdread.cfg je vzdy treba spravne nakonfigurovat diskovou mechaniku jakou mate v PC, 
typ vlozeneho media a zpusob krokovani. Neverili by jste kolik casu jsem stravil tim, kdyz jsem se 
snazil precist 360K disk v 1,2MB 5,25" mechanice na PC kdyz jsem mel zvolene jednoduche 
krokovani :-))) 
  
Preji hezky den 
  
Zdenek 
  
P.S.: Privitam i nejake ty komentare, at je tu v konferenci aspon trosku zivo.... 
  
  
  
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 
Kč.  

25.10.2009

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.terra.es/personal/rt95plus/util.htm
http://phenixinformatique.free.fr/emul/CPDREAD.htm
http://www.classicgaming.com/caprice/downloads.htm
http://andercheran.aiind.upv.es/~amstrad/docs/extdsk.html
http://www.grisoft.cz


 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.351 / Vírusová databáza: 197 - dátum vydania: 19.4.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč.  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.351 / Vírusová databáza: 197 - dátum vydania: 19.4.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Tajná kniha digitalní fotografie od Ondřeje Neffa odhaluje všechna tajemství digitálního 
fotografování. od Knihy iDNES za 198 Kč.  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Tajná kniha digitalní fotografie od Ondřeje Neffa odhaluje všechna tajemství digitálního 
fotografování. od Knihy iDNES za 198 Kč.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.351 / Vírusová databáza: 197 - dátum vydania: 19.4.2002 

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Tajná kniha digitalní fotografie od Ondřeje Neffa odhaluje všechna tajemství digitálního 
fotografování. od Knihy iDNES za 198 Kč. No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.grisoft.cz
http://www.grisoft.cz
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http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 30. dubna 2002 10:12
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPis ty

25.10.2009

Mas pravdu Marku, CPDREAD funguje opravdu jen pod cistym DOSem (ne tedy z promptu spusteneho 
ve Windows). Ve win 9X tedy staci restartovat v rezimu MS-DOS, v ostatnich systemech (XP,ME,2000) 
pokud jsou instalovane na FAT-32 (ne na NTFS) staci mit vytvorenou bootovaci disketu WIN98 ze ktere 
nahrajete system a spustite CPDREAD. 
  
Zdenek 
  
P.S.: Jestli uz to Marku chces otestovat ted, muzu ti poslat rozprac. verzi 
P.P.S.: Nemate nekdo zdokumentovan DISK BASIC (procedury prace s diskem apod.), pripadne pomohl 
by mi s tim nekdo? 
  

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Tuesday, April 30, 2002 10:29 AM 
Subject: Re: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPis ty 
 
Ahojte, 
  
tak vyskusal som nove utility na prevod diskied do noveho formatu - vyzera to dost slubne. Jediny problem mozu 
byt operacne systemy typu Windows ME/NT/2K/XP, ktore nevedia restartovat v DOSe a neumoznuju pristup na 
hardware mechaniky (CPDREAD a CPDWRITE vyzaduju restart v DOSe, nestaci im DOSovske okno Windowsu 
a nepomoze ani Virtual Dos Machine). Nastastie som si ponechal jednu Windows98 particiu na servisne ucely, a 
tam utility funguju v DOSe bez problemov - po nastaveni konfiguracneho suboru hned na prvy krat. Takze tesim 
sa na novy emulator! 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 29. apríl 2002 12:35 
Subject: Re: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPis ty 
 
Podivej se Marku na specifikaci formatu - umoznuje ruznou delku stopy s promenlivou delkou 
sektoru, takze image pojme vsechny typy disket. Uchovava i informace o vadnych sektorech na 
diskete. 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, April 29, 2002 12:17 PM 
Subject: Re: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPis ty 
 
Ozaj, ako to bude so SHARP stopou? 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
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Sent: 29. apríl 2002 12:06 
Subject: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPisty 
 
O vikendu jsem se pustil do preorientovani emulatoru na novy diskovy format (mimochodem tez s 
priponou DSK) ktery by mel umet pojmout vsechny zname druhy disket jak pro MZ, tak i jine pocitace. 
Takto si lze jiz vytvorit kopie vsech vasich disket na PC vcetne formatu, ktere muj emulator donedavna 
nepodporoval(napr. HD 1,44 MB, DISK BASIC a mnohe dalsi...). Nova verze emulatoru s timto 
vylepsenim by se mohla objevit uz koncem tohoto tydne, takze se pomalu muzete pustit do prevadeni 
vasich disket... 
Program ktery k tomu vytecne poslouzi by mel byt k dostani na mnoha strankach na internetu, staci si 
najit ve vyhledavaci (napr. google) program CPDREAD ve verzi 3.24. Pro zapis image na disk lze 
pouzit obdobny CPDWRITE. 
  
http://www.terra.es/personal/rt95plus/util.htm 
http://phenixinformatique.free.fr/emul/CPDREAD.htm 
http://www.classicgaming.com/caprice/downloads.htm 
a mnoho dalsich stranek.... 
  
  
a jeste technicka specifikace formatu DSK: 
http://andercheran.aiind.upv.es/~amstrad/docs/extdsk.html 
  
Pokud by mel nekdo s tvorbou image potize, at klidne napise. Zde jsou jen letme postrehy z prace s 
programem CPDREAD 3.24, ktere se vam mohou hodit: 
  
- v souboru cpdread.cfg je vzdy treba spravne nakonfigurovat diskovou mechaniku jakou mate v PC, 
typ vlozeneho media a zpusob krokovani. Neverili by jste kolik casu jsem stravil tim, kdyz jsem se 
snazil precist 360K disk v 1,2MB 5,25" mechanice na PC kdyz jsem mel zvolene jednoduche 
krokovani :-))) 
  
Preji hezky den 
  
Zdenek 
  
P.S.: Privitam i nejake ty komentare, at je tu v konferenci aspon trosku zivo.... 
  
  
  
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.351 / Vírusová databáza: 197 - dátum vydania: 19.4.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč.  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 

25.10.2009
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PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.351 / Vírusová databáza: 197 - dátum vydania: 19.4.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Tajná kniha digitalní fotografie od Ondřeje Neffa odhaluje všechna tajemství digitálního 
fotografování. od Knihy iDNES za 198 Kč.  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Tajná kniha digitalní fotografie od Ondřeje Neffa odhaluje všechna tajemství digitálního 
fotografování. od Knihy iDNES za 198 Kč. No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.grisoft.cz
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Brázda Pavel 

Od: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 30. dubna 2002 8:50
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: KOUPÍM MZ-800 !!!

25.10.2009

Ahoj, 

Díky všem za cenné rady ohledně mého náhle zesnulého sharpa, bohužel to vypadá, že budu 
potřebovat nový motherboard, případně celý sharp. Máte-li někdo jeden navíc, rád koupím. 

Díky, 

Tom. 

  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Tajná kniha digitalní fotografie od Ondřeje Neffa odhaluje všechna tajemství digitálního 
fotografování. od Knihy iDNES za 198 Kč. 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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 30. dubna 2002 9:29
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPis ty

25.10.2009

Ahojte, 
  
tak vyskusal som nove utility na prevod diskied do noveho formatu - vyzera to dost slubne. Jediny problem mozu 
byt operacne systemy typu Windows ME/NT/2K/XP, ktore nevedia restartovat v DOSe a neumoznuju pristup na 
hardware mechaniky (CPDREAD a CPDWRITE vyzaduju restart v DOSe, nestaci im DOSovske okno Windowsu a 
nepomoze ani Virtual Dos Machine). Nastastie som si ponechal jednu Windows98 particiu na servisne ucely, a tam 
utility funguju v DOSe bez problemov - po nastaveni konfiguracneho suboru hned na prvy krat. Takze tesim sa na 
novy emulator! 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 29. apríl 2002 12:35 
Subject: Re: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPis ty 
 
Podivej se Marku na specifikaci formatu - umoznuje ruznou delku stopy s promenlivou delkou sektoru, 
takze image pojme vsechny typy disket. Uchovava i informace o vadnych sektorech na diskete. 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, April 29, 2002 12:17 PM 
Subject: Re: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPis ty 
 
Ozaj, ako to bude so SHARP stopou? 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 29. apríl 2002 12:06 
Subject: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPisty 
 
O vikendu jsem se pustil do preorientovani emulatoru na novy diskovy format (mimochodem tez s 
priponou DSK) ktery by mel umet pojmout vsechny zname druhy disket jak pro MZ, tak i jine 
pocitace. Takto si lze jiz vytvorit kopie vsech vasich disket na PC vcetne formatu, ktere muj 
emulator donedavna nepodporoval(napr. HD 1,44 MB, DISK BASIC a mnohe dalsi...). Nova verze 
emulatoru s timto vylepsenim by se mohla objevit uz koncem tohoto tydne, takze se pomalu muzete 
pustit do prevadeni vasich disket... 
Program ktery k tomu vytecne poslouzi by mel byt k dostani na mnoha strankach na internetu, staci 
si najit ve vyhledavaci (napr. google) program CPDREAD ve verzi 3.24. Pro zapis image na disk lze 
pouzit obdobny CPDWRITE. 
  
http://www.terra.es/personal/rt95plus/util.htm 
http://phenixinformatique.free.fr/emul/CPDREAD.htm 
http://www.classicgaming.com/caprice/downloads.htm 
a mnoho dalsich stranek.... 
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a jeste technicka specifikace formatu DSK: 
http://andercheran.aiind.upv.es/~amstrad/docs/extdsk.html 
  
Pokud by mel nekdo s tvorbou image potize, at klidne napise. Zde jsou jen letme postrehy z prace s 
programem CPDREAD 3.24, ktere se vam mohou hodit: 
  
- v souboru cpdread.cfg je vzdy treba spravne nakonfigurovat diskovou mechaniku jakou mate v PC, typ 
vlozeneho media a zpusob krokovani. Neverili by jste kolik casu jsem stravil tim, kdyz jsem se snazil 
precist 360K disk v 1,2MB 5,25" mechanice na PC kdyz jsem mel zvolene jednoduche krokovani :-))) 
  
Preji hezky den 
  
Zdenek 
  
P.S.: Privitam i nejake ty komentare, at je tu v konferenci aspon trosku zivo.... 
  
  
  
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.351 / Vírusová databáza: 197 - dátum vydania: 19.4.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč.  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.351 / Vírusová databáza: 197 - dátum vydania: 19.4.2002 

 - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
Tajná kniha digitalní fotografie od Ondřeje Neffa odhaluje všechna tajemství digitálního 
fotografování. od Knihy iDNES za 198 Kč. No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 29. dubna 2002 13:07
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: sharpisti, POMOC !!!!

25.10.2009

Chcelo by to asi skusit ROMku z ineho SHARPa... 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 29. apríl 2002 13:43 
Subject: Re: Re: sharpisti, POMOC !!!! 
 
Podle mne chyba ve zdroji nebude - tohle charakteristicke huceni (znam ho velmi dobre) znamena, ze 
nebyl inicializovany PSG (zvukovy generator), coz muze mit za pricinu bud chybne mapovani pameti 
(ma na starosti GDG), nebo chyba v ROMce (myslim ze data v EPROM nejsou vecna a temer 20 roku, 
to je uctyhodna doba...) 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, April 29, 2002 1:35 PM 
Subject: Re: Re: sharpisti, POMOC !!!! 
 
Kontrolky jsem si nevšiml - podívám se na ní a dám vědět.  

Zatím díky, 

Tom. 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 
Kč.  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.351 / Vírusová databáza: 197 - dátum vydania: 19.4.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč. 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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 29. dubna 2002 12:47
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPis ty

25.10.2009

Super, vďaka - keď prídem večer domov, začnem si prehrávať diskety do nového formátu :-) 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 29. apríl 2002 12:35 
Subject: Re: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPis ty 
 
Podivej se Marku na specifikaci formatu - umoznuje ruznou delku stopy s promenlivou delkou sektoru, 
takze image pojme vsechny typy disket. Uchovava i informace o vadnych sektorech na diskete. 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, April 29, 2002 12:17 PM 
Subject: Re: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPis ty 
 
Ozaj, ako to bude so SHARP stopou? 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 29. apríl 2002 12:06 
Subject: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPisty 
 
O vikendu jsem se pustil do preorientovani emulatoru na novy diskovy format (mimochodem tez s 
priponou DSK) ktery by mel umet pojmout vsechny zname druhy disket jak pro MZ, tak i jine 
pocitace. Takto si lze jiz vytvorit kopie vsech vasich disket na PC vcetne formatu, ktere muj 
emulator donedavna nepodporoval(napr. HD 1,44 MB, DISK BASIC a mnohe dalsi...). Nova verze 
emulatoru s timto vylepsenim by se mohla objevit uz koncem tohoto tydne, takze se pomalu muzete 
pustit do prevadeni vasich disket... 
Program ktery k tomu vytecne poslouzi by mel byt k dostani na mnoha strankach na internetu, staci 
si najit ve vyhledavaci (napr. google) program CPDREAD ve verzi 3.24. Pro zapis image na disk lze 
pouzit obdobny CPDWRITE. 
  
http://www.terra.es/personal/rt95plus/util.htm 
http://phenixinformatique.free.fr/emul/CPDREAD.htm 
http://www.classicgaming.com/caprice/downloads.htm 
a mnoho dalsich stranek.... 
  
  
a jeste technicka specifikace formatu DSK: 
http://andercheran.aiind.upv.es/~amstrad/docs/extdsk.html 
  
Pokud by mel nekdo s tvorbou image potize, at klidne napise. Zde jsou jen letme postrehy z prace s 
programem CPDREAD 3.24, ktere se vam mohou hodit: 
  
- v souboru cpdread.cfg je vzdy treba spravne nakonfigurovat diskovou mechaniku jakou mate v 
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PC, typ vlozeneho media a zpusob krokovani. Neverili by jste kolik casu jsem stravil tim, kdyz jsem se 
snazil precist 360K disk v 1,2MB 5,25" mechanice na PC kdyz jsem mel zvolene jednoduche krokovani :-
))) 
  
Preji hezky den 
  
Zdenek 
  
P.S.: Privitam i nejake ty komentare, at je tu v konferenci aspon trosku zivo.... 
  
  
  
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.351 / Vírusová databáza: 197 - dátum vydania: 19.4.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč.  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.351 / Vírusová databáza: 197 - dátum vydania: 19.4.2002 

 - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč. No 
virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 29. dubna 2002 12:44
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: sharpisti, POMOC !!!!

25.10.2009

Podle mne chyba ve zdroji nebude - tohle charakteristicke huceni (znam ho velmi dobre) znamena, ze 
nebyl inicializovany PSG (zvukovy generator), coz muze mit za pricinu bud chybne mapovani pameti (ma 
na starosti GDG), nebo chyba v ROMce (myslim ze data v EPROM nejsou vecna a temer 20 roku, to je 
uctyhodna doba...) 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, April 29, 2002 1:35 PM 
Subject: Re: Re: sharpisti, POMOC !!!! 
 
Kontrolky jsem si nevšiml - podívám se na ní a dám vědět.  

Zatím díky, 

Tom. 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč.  

 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč. 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: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 30. dubna 2002 8:55
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: KOUPÍM MZ-800 !!!

Ahoj,

Díky všem za cenné rady ohledně mého náhle zesnulého sharpa, bohužel to vypadá, že 
budu potřebovat nový motherboard, případně celý
sharp. Máte-li někdo jeden navíc, rád koupím.

Díky,

Tom

tomas.voltr@uhk.cz

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
Tajná kniha digitalni fotografie od Ondreje Neffa odhaluje vsechna tajemstvi 
digitalniho fotografovani. Za 198 Kc u Knihy iDNES - 
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihydigifoto
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 29. dubna 2002 11:10
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: sharpisti, POMOC !!!!

Ahoj Tomas,

GDG je zakaznicky integrovany obvod, ktory sa stara o prepojenie procesora s
grafickou pamatou, s I/O portami a pod. - take "dievca pre vsetko"... Stale
mam ale podozrenie, ze sa v tvojom pripadse jedna o skrat kdesi na doske -
skus povysavat vsetok prach, pripadne pozriet, ci sa niekde vnutri
nepotuluje zabudnuta gulicka z cinu... Ozaj, svieti aspon kontrolka
napajania? Ak svieti noralne, zdroj by mal byt OK. Ak nesvieti alebo svieti
ovela slabsie ako inokedy, potom je porucha v zdroji.

Pripadne skus popritlacat vsetky IO ktore su v objimkach, ci nestratili
kontakt

Ak je vsak porucha v GDG, tak potom je potrebne vymenit celu zakladnu dosku
(napr. z nejakeho ineho SHARPa).

Maj pekny den.

Marek.

----- Original Message -----
From: <tomas.voltr@uhk.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 29. apríl 2002 11:55
Subject: Re: sharpisti, POMOC !!!!

Ahoj Marku,
dik za odpoved... Vypojit rozsirovaci modul jsem zkusil jako prvni vec,
bohuzel bez uspechu. Sharp nenaskoci ani bez nej, stale jen
huci-bzuci :-(
Co je to GDG ?
Tom.

Ahoj Tom,

symptomy, ktore popisujes, zvyknu nastat, ked je nejaky konflikt na zbernici
(ak tam mas nejaky radic alebo ramdisk, tak skus vytiahnut vsetky pridavne
karty, pripadne odpojit od zbernice cely rozsirujuci modul. Ak SHARP
naskoci, potom postupne pozasuvaj vsetky moduly naspat. Ak SHARP nenaskoci
ani bez modulov, tak potom asi odislo GDG (?) ;-( Pripadne odmeraj napatie
na zdroji, ci je priblizne 5 voltov.

Maj sa.

Marek.

----- Original Message -----
From: <tomas.voltr@uhk.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, April 29, 2002 8:41 AM
Subject: sharpisti, POMOC !!!!

mailto:smihla@ceit.sk
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>
> Ahoj,
> vypada to, ze muj Sharp se odebral do vecnych lovist. Z niceho nic,
najednou po zapnuti NIC - zadny obraz, zadne pipnuti, jen
takove
> hluboke huceni-bzuceni. Cim to muze byt ? Ze by neco se zdrojem ?
>
> Diky za rady !!!
> Tom.
>
>
> - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
> PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy
iDNES za 95 Kč:
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihypda

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES
za 95 Kč: http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihypda

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.351 / Vírusová databáza: 197 - dátum vydania: 19.4.2002

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč: 
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihypda
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

http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihypda
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihypda
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Brázda Pavel 

Od: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 29. dubna 2002 12:35
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Re: sharpisti, POMOC !!!!

25.10.2009

Kontrolky jsem si nevšiml - podívám se na ní a dám vědět.  

Zatím díky, 

Tom. 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč. 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:tomas.voltr@uhk.cz
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Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 29. dubna 2002 11:35
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPis ty

25.10.2009

Podivej se Marku na specifikaci formatu - umoznuje ruznou delku stopy s promenlivou delkou sektoru, 
takze image pojme vsechny typy disket. Uchovava i informace o vadnych sektorech na diskete. 
  
Zdenek 

----- Original Message -----  
From: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: Monday, April 29, 2002 12:17 PM 
Subject: Re: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPis ty 
 
Ozaj, ako to bude so SHARP stopou? 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 29. apríl 2002 12:06 
Subject: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPisty 
 
O vikendu jsem se pustil do preorientovani emulatoru na novy diskovy format (mimochodem tez s 
priponou DSK) ktery by mel umet pojmout vsechny zname druhy disket jak pro MZ, tak i jine pocitace. 
Takto si lze jiz vytvorit kopie vsech vasich disket na PC vcetne formatu, ktere muj emulator 
donedavna nepodporoval(napr. HD 1,44 MB, DISK BASIC a mnohe dalsi...). Nova verze emulatoru s 
timto vylepsenim by se mohla objevit uz koncem tohoto tydne, takze se pomalu muzete pustit do 
prevadeni vasich disket... 
Program ktery k tomu vytecne poslouzi by mel byt k dostani na mnoha strankach na internetu, staci si 
najit ve vyhledavaci (napr. google) program CPDREAD ve verzi 3.24. Pro zapis image na disk lze 
pouzit obdobny CPDWRITE. 
  
http://www.terra.es/personal/rt95plus/util.htm 
http://phenixinformatique.free.fr/emul/CPDREAD.htm 
http://www.classicgaming.com/caprice/downloads.htm 
a mnoho dalsich stranek.... 
  
  
a jeste technicka specifikace formatu DSK: 
http://andercheran.aiind.upv.es/~amstrad/docs/extdsk.html 
  
Pokud by mel nekdo s tvorbou image potize, at klidne napise. Zde jsou jen letme postrehy z prace s 
programem CPDREAD 3.24, ktere se vam mohou hodit: 
  
- v souboru cpdread.cfg je vzdy treba spravne nakonfigurovat diskovou mechaniku jakou mate v PC, 
typ vlozeneho media a zpusob krokovani. Neverili by jste kolik casu jsem stravil tim, kdyz jsem se 
snazil precist 360K disk v 1,2MB 5,25" mechanice na PC kdyz jsem mel zvolene jednoduche 
krokovani :-))) 
  
Preji hezky den 
  
Zdenek 
  
P.S.: Privitam i nejake ty komentare, at je tu v konferenci aspon trosku zivo.... 
  

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
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--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.351 / Vírusová databáza: 197 - dátum vydania: 19.4.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč.  

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč. No 
virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009
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Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 29. dubna 2002 11:18
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPis ty

25.10.2009

Ozaj, ako to bude so SHARP stopou? 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 29. apríl 2002 12:06 
Subject: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPisty 
 
O vikendu jsem se pustil do preorientovani emulatoru na novy diskovy format (mimochodem tez s 
priponou DSK) ktery by mel umet pojmout vsechny zname druhy disket jak pro MZ, tak i jine pocitace. 
Takto si lze jiz vytvorit kopie vsech vasich disket na PC vcetne formatu, ktere muj emulator donedavna 
nepodporoval(napr. HD 1,44 MB, DISK BASIC a mnohe dalsi...). Nova verze emulatoru s timto 
vylepsenim by se mohla objevit uz koncem tohoto tydne, takze se pomalu muzete pustit do prevadeni 
vasich disket... 
Program ktery k tomu vytecne poslouzi by mel byt k dostani na mnoha strankach na internetu, staci si 
najit ve vyhledavaci (napr. google) program CPDREAD ve verzi 3.24. Pro zapis image na disk lze 
pouzit obdobny CPDWRITE. 
  
http://www.terra.es/personal/rt95plus/util.htm 
http://phenixinformatique.free.fr/emul/CPDREAD.htm 
http://www.classicgaming.com/caprice/downloads.htm 
a mnoho dalsich stranek.... 
  
  
a jeste technicka specifikace formatu DSK: 
http://andercheran.aiind.upv.es/~amstrad/docs/extdsk.html 
  
Pokud by mel nekdo s tvorbou image potize, at klidne napise. Zde jsou jen letme postrehy z prace s 
programem CPDREAD 3.24, ktere se vam mohou hodit: 
  
- v souboru cpdread.cfg je vzdy treba spravne nakonfigurovat diskovou mechaniku jakou mate v PC, 
typ vlozeneho media a zpusob krokovani. Neverili by jste kolik casu jsem stravil tim, kdyz jsem se snazil 
precist 360K disk v 1,2MB 5,25" mechanice na PC kdyz jsem mel zvolene jednoduche krokovani :-))) 
  
Preji hezky den 
  
Zdenek 
  
P.S.: Privitam i nejake ty komentare, at je tu v konferenci aspon trosku zivo.... 
  
  
  
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč.  
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--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.351 / Vírusová databáza: 197 - dátum vydania: 19.4.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč. No 
virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009
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Brázda Pavel

Od: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 29. dubna 2002 10:55
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: sharpisti, POMOC !!!!

Ahoj Marku,
dik za odpoved... Vypojit rozsirovaci modul jsem zkusil jako prvni vec, bohuzel bez 
uspechu. Sharp nenaskoci ani bez nej, stale jen
huci-bzuci :-(
Co je to GDG ?
Tom.

Ahoj Tom,

symptomy, ktore popisujes, zvyknu nastat, ked je nejaky konflikt na zbernici
(ak tam mas nejaky radic alebo ramdisk, tak skus vytiahnut vsetky pridavne
karty, pripadne odpojit od zbernice cely rozsirujuci modul. Ak SHARP
naskoci, potom postupne pozasuvaj vsetky moduly naspat. Ak SHARP nenaskoci
ani bez modulov, tak potom asi odislo GDG (?) ;-( Pripadne odmeraj napatie
na zdroji, ci je priblizne 5 voltov.

Maj sa.

Marek.

----- Original Message -----
From: <tomas.voltr@uhk.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, April 29, 2002 8:41 AM
Subject: sharpisti, POMOC !!!!

>
> Ahoj,
> vypada to, ze muj Sharp se odebral do vecnych lovist. Z niceho nic, najednou po 
zapnuti NIC - zadny obraz, zadne pipnuti, jen
takove
> hluboke huceni-bzuceni. Cim to muze byt ? Ze by neco se zdrojem ?
>
> Diky za rady !!!
> Tom.
>
>
> - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
> PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 
Kč:
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihypda

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč: 
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihypda
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 29. dubna 2002 9:46
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: sharpisti, POMOC !!!!

Ahoj Tom,

symptomy, ktore popisujes, zvyknu nastat, ked je nejaky konflikt na zbernici
(ak tam mas nejaky radic alebo ramdisk, tak skus vytiahnut vsetky pridavne
karty, pripadne odpojit od zbernice cely rozsirujuci modul. Ak SHARP
naskoci, potom postupne pozasuvaj vsetky moduly naspat. Ak SHARP nenaskoci
ani bez modulov, tak potom asi odislo GDG (?) ;-( Pripadne odmeraj napatie
na zdroji, ci je priblizne 5 voltov.

Maj sa.

Marek.

----- Original Message -----
From: <tomas.voltr@uhk.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 29. apríl 2002 8:41
Subject: sharpisti, POMOC !!!!

Ahoj,
vypada to, ze muj Sharp se odebral do vecnych lovist. Z niceho nic, najednou
po zapnuti NIC - zadny obraz, zadne pipnuti, jen takove
hluboke huceni-bzuceni. Cim to muze byt ? Ze by neco se zdrojem ?

Diky za rady !!!
Tom.

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES
za 95 Kč: http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihypda

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.351 / Vírusová databáza: 197 - dátum vydania: 19.4.2002

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč: 
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihypda
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: tomas.voltr@uhk.cz (sharpemu@pandora.cz) [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 29. dubna 2002 7:41
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: sharpisti, POMOC !!!!

Ahoj,
vypada to, ze muj Sharp se odebral do vecnych lovist. Z niceho nic, najednou po 
zapnuti NIC - zadny obraz, zadne pipnuti, jen takove
hluboke huceni-bzuceni. Cim to muze byt ? Ze by neco se zdrojem ?

Diky za rady !!!
Tom.

- - - reklama - - - - - - - - - - - - - - -
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč: 
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihypda
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 24. dubna 2002 9:48
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: cdrom

Ahoj,

>
> takze:
> ja mam nahrate audio cd v MONO kvalite a je v celku dobre aj na hnusnej
externej Cd rom znacky Cyberdrive.
> Priamo vystup zo Sharpa, nahraty do formatu wav 44khz 16 bit mono a
spracovany programom cooledit.
> vsetky programy funguju na 100%.

A pustas to MONO z mechaniky ako AUDIO CD ???

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.351 / Vírusová databáza: 197 - dátum vydania: 19.4.2002

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nova verze systemu Pandora - podivejte se na www.pandora.cz
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 23. dubna 2002 18:24
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: cdrom

takze:
ja mam nahrate audio cd v MONO kvalite a je v celku dobre aj na hnusnej externej Cd 
rom znacky Cyberdrive.
Priamo vystup zo Sharpa, nahraty do formatu wav 44khz 16 bit mono a spracovany 
programom cooledit.
vsetky programy funguju na 100%.

TEn napad so stereo a dvoma roznymi stopami je vcelku dobry, ale je mozne ze data by 
sa mohli na starych cd romoch prekryvat.

ak neverite audio cd, a chcete si data zalohovat odporucam skor mzf format. Uz teraz 
mam doma stiahnutych niekolko desiatok Megabytov v mzf.

Zdenku este si pozri Feriho javovy konvertor, resp jehp historiu, tam je problem s hi 
bytmi a lo bytmi tiez opisovany.

K comu je program zvany ATv u mna nic nerobi???

Zdenku tych Lemmings my posli na Mir-@post.cz ( vratane pomlcky). Ako je to s tym 
ekvivalentom video Ram?? Dizzy sa zle hra nehovoriac o Rtype.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nova verze systemu Pandora - podivejte se na www.pandora.cz
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: dostalj@sgo.cz (sharpemu@pandora.cz) [dostalj@sgo.cz]
Odesláno: 22. dubna 2002 21:53
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Zadost o pomoc

Nazdar SHARPISTI,
omlouvam se vam, protoze tento prispevek do teto diskuse nepatri, ale
snad splni svuj ucel. Ja se, stejne jako vy, zajimam o starou, dobrou a
krasnou elektroniku (sharp byl prvni pocitac, na ktery jsem ve svych4
letech sahnul - proto mam k nemu pekny vztah).
Nebudu vas zdrzovat romany a prejdu primo k veci. V soucasne dobe se
chystam udelat www stranku, ktera by se venovala prave stare
elektronice. Kdo mate podobny zajem a chcete mi pomoc tak nevahejte a
napiste mi. Stranky by se tykaly nejdriv takovych fenomenu jako sharp,
TI-58,58, apod. Pote kdyby byl dostatecny zajem a dostatek dokumentu tak
by se jejich sekce radostne rozmnozovali (treba o OKU 107 nebo PMD-85,
IQ 151 atd.). Jeste jednou vyzyvam ty, kteri by mi v mem zameru chteli
podporit a pomoci nejen psychicky, ale i dokumenty a informacemi, at se
me neboji kontaktovat. Mohla by takto vzniknout dalsi pekna stranka jako
je TA VASE (mz unity).

Jiri DOSTAL
dostalj@sgo.cz, webmaster@linux.sgo.cz

P.S. Kdybyste nekdo vedel o podobnych jiz existujicich strankach, tak mi
prosim poslete URL, dekuji. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nova verze systemu Pandora - podivejte se na www.pandora.cz
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 22. dubna 2002 11:24
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: tips

Este jedna vec - treba dat pozor na to, ze AUDIO CD nepouziva korekciu chyb
(resp. pouziva iba jitter korekciu), co moze robit problem na menej
kvalitnych alebo poskrabanych CD. Takze mozno by som pouzil format CD Extra,
kde sa daju kombinovat AUDIO stopy a MP3 subory (tie by mohli sluzit ako
zaloha v pripade poskodenia audio stop).

Marek.

----- Original Message -----
From: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 22. apríl 2002 12:11
Subject: Re: tips

Ano, tak jsem to take myslel - jenom misto aby se do obou stereofonich stop
davalo totez, muzes si dat do kazde jiny program a pri nahravani do MZ si
prepinat zda do nej z CD-ROM budes poustet bud levy nebo pravy kanal.

Zdenek

P.S.: Pro vsechny zajemce jsem dal novou verzi na http://mz-800.hyperlink.cz
tak si ji mohou stahnout z odkazu na starsi verzi....

----- Original Message -----
From: <smihla@ceit.sk>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, April 22, 2002 11:54 AM
Subject: Re: tips

>
> Ja by som to nahral 44100/16bit/stereo (nie mono!), aby sa to dalo pustat
aj
> cez audio CD (resp. z CD mechaniky bez nutnosti pripojenia k PC.
>
> Marek.
>
> ----- Original Message -----
> From: <mir-@post.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: 21. apríl 2002 20:54
> Subject: tips
>
>
> >
> > from Mir
> > rada pre tych co sa rozhodli pouzivat CD-rom namiesto kazetaku:
> > vyberte cd rom s kvalitnym seekovanim a prehravanim
> > wav subory upravujte minimalne.
> > nekonvertujte ich nijako, nahrajte ich
> > v CD kvalite, tj 44100khz, 16 bit, mono
> > najlepsie priamo z Sharpa.
> > za zvukom musi byt aspon 0.5s ticha aby program chytil.
> >
> >
> > Zdenku Adlere format convertor v tvojom emulatore ma par chyb:
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> > nie je mozne tvorit wavy v Cd kvalite,
> > vlny su hore nohami, tj najskor ide lo-byte potom hi-byte,
> > cize vlna dole vlna hore, nie ako v tvojom emulatore
> > Porovnal som to s vystupom zo Sharpa a nesedi to.
> > Mozno kvoli tomu zle funguje Flappy, skonvertuj ho a
> > skus ho prehrat v Turbo Copy v1.21 napr aj v emulatore.
> > Bude si mysliet ze hlavicka Flapyho je loader pre rychlejsi format.
> > a ze flappy je dlhy 0000h.
> >
> > - - - - - - - - - - - - - - - - - -
> > Nova verze systemu Pandora - podivejte se na www.pandora.cz
>
>
> ---
> Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
> Outgoing mail does not contain viruses.
> Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verzia: 6.0.350 / Vírusová databáza: 196 - dátum vydania: 17.4.2002
>
>
> - - - - - - - - - - - - - - - - - -
> Nova verze systemu Pandora - podivejte se na www.pandora.cz
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nova verze systemu Pandora - podivejte se na www.pandora.cz

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.350 / Vírusová databáza: 196 - dátum vydania: 17.4.2002

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nova verze systemu Pandora - podivejte se na www.pandora.cz
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 22. dubna 2002 11:20
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: tips

Jasne, dobra myslienka. (Len neviem, ako to bude s audio stopami).

Marek.

----- Original Message -----
From: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 22. apríl 2002 12:11
Subject: Re: tips

Ano, tak jsem to take myslel - jenom misto aby se do obou stereofonich stop
davalo totez, muzes si dat do kazde jiny program a pri nahravani do MZ si
prepinat zda do nej z CD-ROM budes poustet bud levy nebo pravy kanal.

Zdenek

P.S.: Pro vsechny zajemce jsem dal novou verzi na http://mz-800.hyperlink.cz
tak si ji mohou stahnout z odkazu na starsi verzi....

----- Original Message -----
From: <smihla@ceit.sk>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, April 22, 2002 11:54 AM
Subject: Re: tips

>
> Ja by som to nahral 44100/16bit/stereo (nie mono!), aby sa to dalo pustat
aj
> cez audio CD (resp. z CD mechaniky bez nutnosti pripojenia k PC.
>
> Marek.
>
> ----- Original Message -----
> From: <mir-@post.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: 21. apríl 2002 20:54
> Subject: tips
>
>
> >
> > from Mir
> > rada pre tych co sa rozhodli pouzivat CD-rom namiesto kazetaku:
> > vyberte cd rom s kvalitnym seekovanim a prehravanim
> > wav subory upravujte minimalne.
> > nekonvertujte ich nijako, nahrajte ich
> > v CD kvalite, tj 44100khz, 16 bit, mono
> > najlepsie priamo z Sharpa.
> > za zvukom musi byt aspon 0.5s ticha aby program chytil.
> >
> >
> > Zdenku Adlere format convertor v tvojom emulatore ma par chyb:
> > nie je mozne tvorit wavy v Cd kvalite,
> > vlny su hore nohami, tj najskor ide lo-byte potom hi-byte,
> > cize vlna dole vlna hore, nie ako v tvojom emulatore
> > Porovnal som to s vystupom zo Sharpa a nesedi to.
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> > Mozno kvoli tomu zle funguje Flappy, skonvertuj ho a
> > skus ho prehrat v Turbo Copy v1.21 napr aj v emulatore.
> > Bude si mysliet ze hlavicka Flapyho je loader pre rychlejsi format.
> > a ze flappy je dlhy 0000h.
> >
> > - - - - - - - - - - - - - - - - - -
> > Nova verze systemu Pandora - podivejte se na www.pandora.cz
>
>
> ---
> Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
> Outgoing mail does not contain viruses.
> Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verzia: 6.0.350 / Vírusová databáza: 196 - dátum vydania: 17.4.2002
>
>
> - - - - - - - - - - - - - - - - - -
> Nova verze systemu Pandora - podivejte se na www.pandora.cz
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nova verze systemu Pandora - podivejte se na www.pandora.cz

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.350 / Vírusová databáza: 196 - dátum vydania: 17.4.2002

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nova verze systemu Pandora - podivejte se na www.pandora.cz
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 22. dubna 2002 11:11
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: tips

Ano, tak jsem to take myslel - jenom misto aby se do obou stereofonich stop
davalo totez, muzes si dat do kazde jiny program a pri nahravani do MZ si
prepinat zda do nej z CD-ROM budes poustet bud levy nebo pravy kanal.

Zdenek

P.S.: Pro vsechny zajemce jsem dal novou verzi na http://mz-800.hyperlink.cz
tak si ji mohou stahnout z odkazu na starsi verzi....

----- Original Message -----
From: <smihla@ceit.sk>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, April 22, 2002 11:54 AM
Subject: Re: tips

>
> Ja by som to nahral 44100/16bit/stereo (nie mono!), aby sa to dalo pustat
aj
> cez audio CD (resp. z CD mechaniky bez nutnosti pripojenia k PC.
>
> Marek.
>
> ----- Original Message -----
> From: <mir-@post.cz>
> To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
> Sent: 21. apríl 2002 20:54
> Subject: tips
>
>
> >
> > from Mir
> > rada pre tych co sa rozhodli pouzivat CD-rom namiesto kazetaku:
> > vyberte cd rom s kvalitnym seekovanim a prehravanim
> > wav subory upravujte minimalne.
> > nekonvertujte ich nijako, nahrajte ich
> > v CD kvalite, tj 44100khz, 16 bit, mono
> > najlepsie priamo z Sharpa.
> > za zvukom musi byt aspon 0.5s ticha aby program chytil.
> >
> >
> > Zdenku Adlere format convertor v tvojom emulatore ma par chyb:
> > nie je mozne tvorit wavy v Cd kvalite,
> > vlny su hore nohami, tj najskor ide lo-byte potom hi-byte,
> > cize vlna dole vlna hore, nie ako v tvojom emulatore
> > Porovnal som to s vystupom zo Sharpa a nesedi to.
> > Mozno kvoli tomu zle funguje Flappy, skonvertuj ho a
> > skus ho prehrat v Turbo Copy v1.21 napr aj v emulatore.
> > Bude si mysliet ze hlavicka Flapyho je loader pre rychlejsi format.
> > a ze flappy je dlhy 0000h.
> >
> > - - - - - - - - - - - - - - - - - -
> > Nova verze systemu Pandora - podivejte se na www.pandora.cz
>
>
> ---
> Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
> Outgoing mail does not contain viruses.
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> Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verzia: 6.0.350 / Vírusová databáza: 196 - dátum vydania: 17.4.2002
>
>
> - - - - - - - - - - - - - - - - - -
> Nova verze systemu Pandora - podivejte se na www.pandora.cz
>

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nova verze systemu Pandora - podivejte se na www.pandora.cz
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: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 22. dubna 2002 10:54
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: tips

Ja by som to nahral 44100/16bit/stereo (nie mono!), aby sa to dalo pustat aj
cez audio CD (resp. z CD mechaniky bez nutnosti pripojenia k PC.

Marek.

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: 21. apríl 2002 20:54
Subject: tips

>
> from Mir
> rada pre tych co sa rozhodli pouzivat CD-rom namiesto kazetaku:
> vyberte cd rom s kvalitnym seekovanim a prehravanim
> wav subory upravujte minimalne.
> nekonvertujte ich nijako, nahrajte ich
> v CD kvalite, tj 44100khz, 16 bit, mono
> najlepsie priamo z Sharpa.
> za zvukom musi byt aspon 0.5s ticha aby program chytil.
>
>
> Zdenku Adlere format convertor v tvojom emulatore ma par chyb:
> nie je mozne tvorit wavy v Cd kvalite,
> vlny su hore nohami, tj najskor ide lo-byte potom hi-byte,
> cize vlna dole vlna hore, nie ako v tvojom emulatore
> Porovnal som to s vystupom zo Sharpa a nesedi to.
> Mozno kvoli tomu zle funguje Flappy, skonvertuj ho a
> skus ho prehrat v Turbo Copy v1.21 napr aj v emulatore.
> Bude si mysliet ze hlavicka Flapyho je loader pre rychlejsi format.
> a ze flappy je dlhy 0000h.
>
> - - - - - - - - - - - - - - - - - -
> Nova verze systemu Pandora - podivejte se na www.pandora.cz

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.350 / Vírusová databáza: 196 - dátum vydania: 17.4.2002

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nova verze systemu Pandora - podivejte se na www.pandora.cz
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Brázda Pavel

Od: marcel vasak (sharpemu@pandora.cz) [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 22. dubna 2002 8:59
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: tips

Ja bych mnel zajem :-))
Marcel Vasak

------------------------------------
Make Unlimited phone calls from your PC to ANY phone in the World!
http://www.eboom.com/free/
----- Original Message -----
From: "Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)" <zdeneka@seznam.cz>
To: "Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, April 22, 2002 7:47 AM
Subject: Re: tips

>
> Kdybych mel jeste nejake ty tipy pridat, nedoporucuji na CD nahravat
signal
> primo z magnetofonu, ale nejprve si WAVe data prevest do MZF formatu a
potom
> zpet jako WAV - ziskate tim krasne strme hrany signalu ktere z kazety
tezko
> dostanete.
> Tip 2 - na CD zrejmne format 44100khz, 16 bit, mono nenahrajete (podle mne
> to musi byt stereo), takze vrele doporucuji nahrat do kazdeho ze dvou
> stereofonich kanalu jiny program....
>
> Zdenek
>
> P.S.: Kdyby mel nekdo zajem, mam opet novou "meziverzi" emulatoru s
emulaci
> nezalohovaneho ramdisku "Pezik", tak kdyby mel nekdo zajem, muzu to dat na
> web....
>
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002
>
>
> - - - - - - - - - - - - - - - - - -
> Nova verze systemu Pandora - podivejte se na www.pandora.cz

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.350 / Virová báze: 196 - datum vydání: 17.4.2002

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nova verze systemu Pandora - podivejte se na www.pandora.cz
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 22. dubna 2002 6:47
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: tips

Kdybych mel jeste nejake ty tipy pridat, nedoporucuji na CD nahravat signal
primo z magnetofonu, ale nejprve si WAVe data prevest do MZF formatu a potom
zpet jako WAV - ziskate tim krasne strme hrany signalu ktere z kazety tezko
dostanete.
Tip 2 - na CD zrejmne format 44100khz, 16 bit, mono nenahrajete (podle mne
to musi byt stereo), takze vrele doporucuji nahrat do kazdeho ze dvou
stereofonich kanalu jiny program....

Zdenek

P.S.: Kdyby mel nekdo zajem, mam opet novou "meziverzi" emulatoru s emulaci
nezalohovaneho ramdisku "Pezik", tak kdyby mel nekdo zajem, muzu to dat na
web....

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nova verze systemu Pandora - podivejte se na www.pandora.cz
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz (sharpemu@pandora.cz) [mir-@post.cz]
Odesláno: 21. dubna 2002 19:55
Komu: Konference  Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: tips

from Mir
rada pre tych co sa rozhodli pouzivat CD-rom namiesto kazetaku:
vyberte cd rom s kvalitnym seekovanim a prehravanim
wav subory upravujte minimalne.
nekonvertujte ich nijako, nahrajte ich
v CD kvalite, tj 44100khz, 16 bit, mono
najlepsie priamo z Sharpa.
za zvukom musi byt aspon 0.5s ticha aby program chytil.

Zdenku Adlere format convertor v tvojom emulatore ma par chyb:
nie je mozne tvorit wavy v Cd kvalite,
vlny su hore nohami, tj najskor ide lo-byte potom hi-byte,
cize vlna dole vlna hore, nie ako v tvojom emulatore
Porovnal som to s vystupom zo Sharpa a nesedi to.
Mozno kvoli tomu zle funguje Flappy, skonvertuj ho a 
skus ho prehrat v Turbo Copy v1.21 napr aj v emulatore.
Bude si mysliet ze hlavicka Flapyho je loader pre rychlejsi format.
a ze flappy je dlhy 0000h.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nova verze systemu Pandora - podivejte se na www.pandora.cz
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: sharpemu@pandora.cz [mir-@post.czmir-@post.cz]
Odesláno: 15. dubna 2002 8:20
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Lemmings, Mz-1r25, oprava kaziet

Zdenku mzf format je skutocne najvhodnejsi, ale ja nemam k dispozicii PC furt. preto 
povazujem za najpraktickejsi externy CD-Rom.

Mohol by si mi poslat typove oznacenie a sposob zapojenia ekvivalentu Mz-1r25? TA 
pamat mi naozaj chyba.

Okrem toho Lemmings potrebujem aby som znamym dokazal ze Sharp je vhodny aj na starsie 
PC hry, ktore vyuzivaju mys. Poslal by si mi ich prosim?
dik.

Mimochodom kazety so uz skusal rekonstruovat ale aj ked je vlna v poriadku, hra sa 
nemusi nahrat nariklad aj kvoli inej teplote. Ak je program na zaciatku kazety, lepsie 
chyta ak je Sharp aj kazetak este studeny a chladeny vzduchom zvonka.

                         Mir

---- 
ALE? VALENTA - ?ivě na
http:\\chat.volny.cz
ve středu 11.4. od 14:00hod

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nova verze systemu Pandora - podivejte se na www.pandora.cz
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: smihla@ceit.sk - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 9. dubna 2002 22:43
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Oprava nečitateľných kaziet

To je jasne, ze WAV ani MP3 su neni moc usporne formaty pre binarne subory
SHARPA. Skor islo zrejme o to, ze nie kazdy ma doma PC a napriek tomu by
chcel sukat programy do SHARPa napriklad z discmana. Aspon tak som to
pochopil.

Marek.

----- Original Message -----
From: "Zdenek Adler - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <zdeneka@seznam.cz>
To: "Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
<sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, April 09, 2002 5:21 PM
Subject: Re: Oprava nečitateľných kaziet

Myslim ze je celkem zvlastni laborovat nad kompresi sharpovskych programu do
MP3. Nezda se vam jednodussi (nesporne take spolehlivejsi a uspornejsi)
pouzit format MZF, ve kterem programy zabiraji v prumeru okolo 30-ti KB? Ten
lze potom kdykoliv prevest do formatu WAV a pustit si jej pres zvukovou
kartu do SHARPa - nastroje k tomuto jsou jednak v mem emulatoru, nebo take
muzete pouzit Javovsky MZF2WAV od Feriho.
Rekonstrukce poskozene kazety z WAV souboru je ale dobry namet na
premysleni.....
Sharp lemmings mam, ekvivalent k MZ-1R25 take....

Zdenek

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>
To: "Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
<sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, April 08, 2002 4:49 PM
Subject: Re: Oprava nečitateľných kaziet

> Pekne porade.
>
> Mp3 neodporucam, mozu sa objavit prasknutia.
>
> Wavka sa naozaj daju rekonstruovat, ale ak vas magnetofon mazal ako moj je
to nemozne.
>
> Ak chcete manual k MZ800 jeden mam v CZ jazyku, ale Manual k basicu je len
v anglictine asi sa niekde stratil v policke.
>
> All: nemate nahodou Sharp Lemmings???
>      Nemate VRAM MZ-1R25 na predaj resp. ekvivalent?
>
> ----
> ALE? VALENTA - ?ivě na
> http:\\chat.volny.cz
> ve středu 11.4. od 14:00hod
>
> --- --- ---
> Chvile slavy i smutku, takove byly ZOH SaltLake 2002. Pripomente si tyto
momenty v pribezich a fotografiich reporteru MF DNES - oficialni publikace
za 333 Kc na http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihy
> --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
> Informace o odhlášení najdete na

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:<zdeneka@seznam.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:<mir-@post.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihy
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http://www.pandora.cz/howto-leaveconf.php3
>

--- --- ---
Chvile slavy i smutku, takove byly ZOH SaltLake 2002. Pripomente si tyto
momenty v pribezich a fotografiich reporteru MF DNES - oficialni publikace
za 333 Kc na http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihy
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Informace o odhlášení najdete na http://www.pandora.cz/howto-leaveconf.php3

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 - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 9. dubna 2002 16:36
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Prosba o pomoc

Nejake navody urcite najdu - mam je ale zatim ale zatim pouze v "papirove"
podobe. Takze hned jak si najdu trosku casu tak to oskenuji a dam k
dispozici...
Jinak planek na radic HDD k MZ-800 jsem tusim k dispozici davel, ne?

Zdenek

P.S.: Kdyby nekdo mel naskenovany manual k MZ tak jsem dalsim zajemcem -
hodilo by se to dat nekam na FTP...

----- Original Message -----
From: "Koloman TEKALE - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <KolTek@seznam.cz>
To: "Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
<sharpemu@pandora.cz>
Sent: Saturday, April 06, 2002 3:43 PM
Subject: Prosba o pomoc.

> Dostal se mi do ruky SHARP MZ-800 a já si spomenul na
> krásná léta bastlení s ATARI 800. Proto prosím kohokoliv o
> zaslání schémat na RAM DISK, připojení FDD atp.
> Předem
> dík.
>
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> Poctenicko pro kazdy den:
> http://www.novinky.cz
>
> ______________________________________________________________________
> Reklama:
> Co davaji v TV? http://tv.seznam.cz
>
> --- --- ---
> Chvile slavy i smutku, takove byly ZOH SaltLake 2002. Pripomente si tyto
momenty v pribezich a fotografiich reporteru MF DNES - oficialni publikace
za 333 Kc na http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihy
> --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
> Informace o odhlášení najdete na
http://www.pandora.cz/howto-leaveconf.php3
>

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 - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 9. dubna 2002 16:21
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Oprava nečitateľných kaziet

Myslim ze je celkem zvlastni laborovat nad kompresi sharpovskych programu do
MP3. Nezda se vam jednodussi (nesporne take spolehlivejsi a uspornejsi)
pouzit format MZF, ve kterem programy zabiraji v prumeru okolo 30-ti KB? Ten
lze potom kdykoliv prevest do formatu WAV a pustit si jej pres zvukovou
kartu do SHARPa - nastroje k tomuto jsou jednak v mem emulatoru, nebo take
muzete pouzit Javovsky MZF2WAV od Feriho.
Rekonstrukce poskozene kazety z WAV souboru je ale dobry namet na
premysleni.....
Sharp lemmings mam, ekvivalent k MZ-1R25 take....

Zdenek

----- Original Message -----
From: <mir-@post.cz>
To: "Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
<sharpemu@pandora.cz>
Sent: Monday, April 08, 2002 4:49 PM
Subject: Re: Oprava nečitateľných kaziet

> Pekne porade.
>
> Mp3 neodporucam, mozu sa objavit prasknutia.
>
> Wavka sa naozaj daju rekonstruovat, ale ak vas magnetofon mazal ako moj je
to nemozne.
>
> Ak chcete manual k MZ800 jeden mam v CZ jazyku, ale Manual k basicu je len
v anglictine asi sa niekde stratil v policke.
>
> All: nemate nahodou Sharp Lemmings???
>      Nemate VRAM MZ-1R25 na predaj resp. ekvivalent?
>
> ----
> ALE? VALENTA - ?ivě na
> http:\\chat.volny.cz
> ve středu 11.4. od 14:00hod
>
> --- --- ---
> Chvile slavy i smutku, takove byly ZOH SaltLake 2002. Pripomente si tyto
momenty v pribezich a fotografiich reporteru MF DNES - oficialni publikace
za 333 Kc na http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihy
> --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
> Informace o odhlášení najdete na
http://www.pandora.cz/howto-leaveconf.php3
>

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [mir-@post.cz]
Odesláno: 8. dubna 2002 15:50
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Oprava nečitateľných kaziet

Pekne porade.

Mp3 neodporucam, mozu sa objavit prasknutia.

Wavka sa naozaj daju rekonstruovat, ale ak vas magnetofon mazal ako moj je to nemozne.

Ak chcete manual k MZ800 jeden mam v CZ jazyku, ale Manual k basicu je len v 
anglictine asi sa niekde stratil v policke.

All: nemate nahodou Sharp Lemmings??? 
     Nemate VRAM MZ-1R25 na predaj resp. ekvivalent?

---- 
ALE? VALENTA - ?ivě na
http:\\chat.volny.cz
ve středu 11.4. od 14:00hod

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: smihla@ceit.sk - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 8. dubna 2002 10:03
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Oprava nečitateľných kaziet

Ahojte,

Ešte jedna drobnosť: určite sa mnohým z vás stalo, že niektoré programy na kazetách sa 
stali po určitej dobe nečitateľnými. Takéto nahrávky ale nemusia byť nenávratne 
stratené - spravidla ide o stratu jedného bitu v nahrávke vplyvom postupnej 
demagnetizácie. Takáta nahrávka sa dá dosť jednoducho opraviť - nahrávku treba nahrať 
kvalitnejším magnetofónom do počítača (cez Line vstup zvukovej karty, režim STEREO, 
vzorkovanie 44100) a s použitím vhodného WAV editora (napr. Sound Forge) vyhľadať a 
opraviť slabé miesto a následne nahrávku skonvertovať do MZF. Hľadanie slabého miesta 
v nahrávke ale nemusí byť jednoduché - dá sa to urýchliť napríklad tak, že sa 
skonvertuje najprv nahrávka do MZF aj s chybou - v hexa výpise výsledného programu sa 
chybné miesto dá nájsť jednoduchšie - tam, kde sa miesto núl začnú objavovať vo veľkom 
počte znaky 01h resp. 80h. Percentuálnym prepočtom sa potom dá približne určiť chybné 
miesto vo WAV súbore. Presné miesto chyby vo WAV súbore sa dá potom n!
ájsť tak, že v chybnom mieste neprejde celá perióda signálu cez nulový bod (prejde 
popod, alebo ponad).

Samozrejme, takéto opravy môžu byť dosť zdĺhavé pri väčšom množstve chýb, ale určite 
sa vyplatia pri záchrane "skvostov", ktoré by sa už nedali iným spôsobom zohnať.

Marek.

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.344 / Vírusová databáza: 191 - dátum vydania: 2.4.2002

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: smihla@ceit.sk - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 8. dubna 2002 9:41
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prosba o pomoc.

Ahoj,

ešte k tomu napáleniu CDROM: údajne je možné napáliť to v MP3 formáte (až do
2x rýchlosti) - sám som to neskúšal, ale vraj aj z MP3 formy sa to dá do
SHARPa nahrať (vojde sa tak na CD 10 x viac programov).

Marek.

----- Original Message -----
From: <petr.palicka@atlas.cz>
To: "Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
<sharpemu@pandora.cz>
Sent: 8. apríl 2002 10:25
Subject: RE: Prosba o pomoc.

ahoj,

posledni prispevek s radou jak na CD-ROM je docela cool :)

pridam se k prosbe o pomoc jeste s jednou prosbou.
mate nekdo manual, nejlepe original? staci mi oskenovany.
pripadne oskenuju sam a vratim. jde mi hlavne o basic
z MZ-800, ale rad bych ho mel cely.

dekuji PeC@

--- --- ---
Chvile slavy i smutku, takove byly ZOH SaltLake 2002. Pripomente si tyto
momenty v pribezich a fotografiich reporteru MF DNES - oficialni publikace
za 333 Kc na http://www.mobil.cz/ad_campaign.html?client=knihy
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Informace o odhlášení najdete na http://www.pandora.cz/howto-leaveconf.php3

---
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy.
Outgoing mail does not contain viruses.
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz).
Verzia: 6.0.344 / Vírusová databáza: 191 - dátum vydania: 2.4.2002

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: petr.palicka@atlas.cz - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [petr.palicka@atlas.cz]
Odesláno: 8. dubna 2002 9:25
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Prosba o pomoc.

ahoj,

posledni prispevek s radou jak na CD-ROM je docela cool :)

pridam se k prosbe o pomoc jeste s jednou prosbou.
mate nekdo manual, nejlepe original? staci mi oskenovany.
pripadne oskenuju sam a vratim. jde mi hlavne o basic
z MZ-800, ale rad bych ho mel cely.

dekuji PeC@

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: mir-@post.cz - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [mir-@post.cz]
Odesláno: 7. dubna 2002 15:31
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Prosba o pomoc.

odporucil by som ta na mzunity.hyperlink.cz
je to ceska stranka venovana sharpom. odkial si prave stahujem 1.8 mb manualov hehe.

"Unikátní okomentovaný  výpis MZ-700 ROM (cca 1,4 MB ve formátu TIFF). Poskytl Zdeněk 
Adler. 
Zde si můžete stáhnout schémata těchto částí Sharpa: CPU Board, Power Source a Video 
Board opět v TIFFu (Mirek Smrček). 
Schémata téměř všech částí Sharpa plus komentář Ing. M. Váni. (ZIP, 330KB, GIF). 
Skenované manuály  MZ-1E19, MZ-1E20, MZ-1E24, MZ1F11, MZ-1P16, MZ-1R18, MZ-1U06 (ZIP, 
1848KB, TIFF) (Zdeněk Adler)."

adresa: http://mzunity.hyperlink.cz/host/manuals.zip

ak hladas tony hier tak si cez myunity prezri stranku Z. adlera a Bomiho.

mimochodom idelane je transformovat vsetky programy do zvukovej formy a napalit na CD, 
dvojrychlostne s medzerami.
 mimochodom nemate v rodine nejakeho tomasa klementa? spominal mi ze venoval svoj 
sharp do ciech.
Potom vezmite prastaru cd rom ktorej sa chete ybavit pripojte na externy rack a 
pustajte si hry kolko chcete.
                  This made Mir
 

---- 
ALE? VALENTA - ?ivě na
http:\\chat.volny.cz
ve středu 11.4. od 14:00hod

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: Koloman TEKALE - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [KolTek@seznam.cz]
Odesláno: 6. dubna 2002 14:44
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Prosba o pomoc.

Dostal se mi do ruky SHARP MZ-800 a já si spomenul na
krásná léta bastlení s ATARI 800. Proto prosím kohokoliv o
zaslání schémat na RAM DISK, připojení FDD atp.
Předem
dík.

______________________________________________________________________
Reklama:
Poctenicko pro kazdy den:
http://www.novinky.cz

______________________________________________________________________
Reklama:
Co davaji v TV? http://tv.seznam.cz

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 - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 21. března 2002 11:19
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: ZMena postovni adresy.

Diky tomu ze Yahoo zaclo byt placene jsem nucen mnenit zdresu z
falcen99@yahoo.com na falcen99@seznam.cz
Snad to pujde nebo mi poradte nejaky dobry freemail server..
Marcel Vasak

------------------------------------
Make Unlimited phone calls from your PC to ANY phone in the World!
http://www.eboom.com/free/

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 - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [pavel.zelezo@CEROZ.com]
Odesláno: 14. března 2002 13:41
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE:orig. SHARP MZ-800 case pro FDD

Ahoj Tome,

jaka je Tva predstava o cene?

bye Pavel

zelez@post.cz

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: tomas.voltr@uhk.cz - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 14. března 2002 10:27
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: orig. SHARP MZ-800 case pro FDD

Přílohy: fdd1.jpg; fdd2.jpg; fdd3.jpg

fdd1.jpg (50 kB) fdd2.jpg (15 kB) fdd3.jpg (21 kB)

Ahoj,
mel by nekdo zajem o originalni sharpacky case na FDD ? Je to totez jako MZ-1F19, ale 
lze osadit dvema floppy mechanikami 5,25 nebo
3,5 v "supliku". Pridam i napajeci kabel a originalni datovy kabel na propojeni s 
radicem. Fotky v priloze...

Tom

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 - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [falcen99@seznam.cz]
Odesláno: 10. března 2002 21:47
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: Radic FDD

Mam takovy dotaz pokud nekdo bude delat radic na hdd at ho dela z perom
pamneti neoli eprom 5v z duvodulepsiho upgrade soft.Myslim tim radic na hdd
do slotu pro ramdisk.
Marcel Vasak

------------------------------------
Make Unlimited phone calls from your PC to ANY phone in the World!
http://www.eboom.com/free/
----- Original Message -----
From: "Zdenek Adler - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <zdeneka@seznam.cz>
To: "Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
<sharpemu@pandora.cz>
Sent: Tuesday, March 05, 2002 1:00 PM
Subject: Radic FDD

> Ahojte,
> jen jedno male nakopnuti - kdyby se nekdo z vas jeste v teto dobe rad
pustil do stavby radice Floppy pro MZ-800 a nevlastni obvod WD2793(7), nasel
jsem jeden prima bazar soucastek kde jej maji:
>
> http://bazar.mcu.cz
>
> Zdenek
>
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.330 / Virová báze: 184 - datum vydání: 28.2.2002
>
>
> --- --- ---
> Adobe Premiere 6 - česká kniha o střihu videa...
> http://www.technet.cz/novinky/knihy/premiere020301.html
> --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
> Informace o odhlášení najdete na
http://www.pandora.cz/howto-leaveconf.php3

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 - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 5. března 2002 13:01
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Radic FDD

Ahojte,
jen jedno male nakopnuti - kdyby se nekdo z vas jeste v teto dobe rad pustil do stavby 
radice Floppy pro MZ-800 a nevlastni obvod WD2793(7), nasel jsem jeden prima bazar 
soucastek kde jej maji:

http://bazar.mcu.cz

Zdenek

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.330 / Virová báze: 184 - datum vydání: 28.2.2002

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: vlada.nemec@volny.cz - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [vlada.nemec@volny.cz]
Odesláno: 2. března 2002 9:26
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Hesla?

Dobrý den,

nemáte prosím někdo, nebo nevíte kde jsou ke stažení hesla pro Flappy, Motty a Wooky?
Můžete odpovídat rovnou na vlada.nemec@volny.cz

Děkuji.

Vláďa Němec

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00
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Brázda Pavel

Od: Miroslav Hajda - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [bomi@centrum.cz]
Odesláno: 19. února 2002 15:53
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: RE: Stahovací centrum

Zdravím všechny SHARPisty. Pandora nám trochu padá a tak tu není 
moc rušno... Doufám, že slibovaná nová verze Pandory bude opravdu 
tak skvělá, jak říkají...

Jelikož jsem nedostal automatickou odpověď na zprávu, kterou jsem 
poslal posledně předpokládám, že nepřišla ani vám. Posílám znovu 
informace, které obsahovala plus pár nových. Informace se týkájí 
stahovacího centra, takže kdo nemá zájem nemusí dále číst :-)

- Stahovací centrum je na adrese http://bomi.zde.cz/sdc
- na Hyperlinx zakázali funkci mail, takže musím posílat novinky 
touto formou (ještě bych mohl posílat hromadný mail, uvidíme)
- Nové zprovozněné služby
  - databáze souborů
  - vyhledávání v databázi s tříděním (zatím bez hromadného 
stahování výsledků a více obrázkových voleb)
  - top 10, newest 10, best 10
  - hlasování (po stisknutí žlutého čtverečku)
  - složky uživatelů (zatím vytvořené ručně)
  - vytváření složek
  - upload souborů (zatím jednotlivých do 2Mb)
- Prosím nakonfigurujte si správně jméno a adresu
  
Kdo by mohl pomoci, tak je třeba:
- nagrabovat obrázky k hrám
- vytvořit reklamní baner (navrhy dávejte na nástěnku)
- napsat pár recenzí (třeba na Flappyho :-)
- můžete i nahrávat soubory do ftp://sdc.oceany.cz, heslo sharp
- taky bych chtěl obnovit diskuzi o záznamu her (struktura 
databáze)

Další informace (příprava sekce nápověda)
http://sharp.hyperlinx.cz/help/notes/struktura.txt
http://sharp.hyperlinx.cz/help/notes/todo.txt
http://sharp.hyperlinx.cz/help/notes/help.txt

Doufám, že se mi aspoň zapíšete do knihy návštěv (doporučuji až 
po přihlášení).
Mimochodem, kdyby někdo z vás dělal něco lepšího, tak se mi 
ozvěte, abych zbytečně neztrácel čas...
Předpokládám, že projekt již bude brzy dokončen (do konce roku? )
a já se zas vrhnu na něco jiného...

S pozdravem BOMI

===== www.centrum.cz doporučuje =====
Centrum pro milovníky peněz http://finance.centrum.cz 

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com 
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mailto:bomi@centrum.cz
http://bomi.zde.cz/sdc
ftp://sdc.oceany.cz
http://sharp.hyperlinx.cz/help/notes/struktura.txt
http://sharp.hyperlinx.cz/help/notes/todo.txt
http://sharp.hyperlinx.cz/help/notes/help.txt
http://www.centrum.cz
http://finance.centrum.cz
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: Miroslav Hajda - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [bomi@centrum.cz]
Odesláno: 24. ledna 2002 0:58
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Stahovací centrum

Novinky na stahovacím centru http://www.hyperlinx.cz/sharp/ 
(dočasná adresa)

Snad vás to nebude obtěžovat, ale zas jsem trochu zapracoval a 
rozjel jsem databázi...
Hodila by se mi pomoc...
Potřebuji:
- seznam herních typů (arcade, strategie, ...)
- případné návrhy, co by mělo být v informacích o jednotlivých 
souborech
S pozdravem Miroslav Hajda

-----
Nový vyhledávač pro český internet www.webfast.cz - prostě najde ...

--- --- --- 
Prectete si preview a prohlednete si fotografie zhave novinky - Ericsson R600
Mobil.cz ->> http://www.mobil.cz/ericsson/ericsson-r600-preview020117.html
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Informace o odhlášení najdete na http://www.pandora.cz/howto-leaveconf.php3
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: tomas.voltr@uhk.cz - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [tomas.voltr@uhk.cz]
Odesláno: 23. ledna 2002 22:20
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: MZ-1F11 quick disk

Ahoj sharpisti,
je-li mezi Vami majitel sharpackeho quickdisku MZ-1F11, rad bych se zeptal
na par veci. Mimo jine, zda existuje firemni QD basic pro MZ-800, jak je to
s rychlosti r/w operaci a dalsi...

Diky za pomoc.
TV.
tomas.voltr@uhk.cz

--- --- --- 
Prectete si preview a prohlednete si fotografie zhave novinky - Ericsson R600
Mobil.cz ->> http://www.mobil.cz/ericsson/ericsson-r600-preview020117.html
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Informace o odhlášení najdete na http://www.pandora.cz/howto-leaveconf.php3
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:tomas.voltr@uhk.cz
mailto:tomas.voltr@uhk.cz
mailto:tomas.voltr@uhk.cz
http://www.mobil.cz/ericsson/ericsson-r600-preview020117.html
http://www.pandora.cz/howto-leaveconf.php3
http://www.avg.com


1

Brázda Pavel

Od: petr.palicka@atlas.cz - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [petr.palicka@atlas.cz]
Odesláno: 21. ledna 2002 15:52
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: manual

ahoj,

stal jsem se opet stastnym majitelem sharp mz-800.
bohuzel jsem za tech 10 let bez nej lecos zapomnel.

1/
nenasel by se nekdo, kdo by mi prenechal original manual?
nebo nekdo, kdo to ma naskenovany (prosim NEposilat mailem!)?
nebo dokonce nejaky v txt (poslat po domluve ;)?
uplne jsem zapomnel skoro cely basic 800.

2/
jde nejak dostat binarky z PC na audio kazetu?
z dodanych kazet lze precist pouze basic.
ale zadnej program, hru ani bas. uz tam nedostanu :(

dekuji PeC@
 

--- --- --- 
Prectete si preview a prohlednete si fotografie zhave novinky - Ericsson R600
Mobil.cz ->> http://www.mobil.cz/ericsson/ericsson-r600-preview020117.html
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Informace o odhlášení najdete na http://www.pandora.cz/howto-leaveconf.php3
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: smihla@ceit.sk - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 8. ledna 2002 9:02
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: JMZ

Ahoj Zdeňku,

vďaka za JMZ, funguje dobre, aj rýchlosť je výborná. Ešte by bolo dobré mať
možnosť stiahnuť aplet na disk, aby sa dal prevádzkovať off-line.

Maj sa dobre.

Marek.

----- Original Message -----
From: "Zdenek Adler - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory" <zdeneka@seznam.cz>
To: "Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory"
<sharpemu@pandora.cz>
Sent: 7. január 2002 10:22
Subject: JMZ

> Ahojte,
> pres vikend jsem se opet "trosku" ucil Javu, tak jsem pri te prilezitosti
udelal emulator v Jave (prozatim pojmenovany JMZ) temer zcela funkcnim. Na
ukazku si v nem muzete zahrat hru Flappy. Pro spusteni appletu samozrejmne
plati tataz pravidla, ktera jsem uvadel pred nedavnem (nainstalovane JRE
1.3, aby fungovala klavesnice, je treba kliknout mysi na applet, trochu
vytrvalosti pro uzivatele modemu - natahuje se cca 80 KB).
>
> To vse na adrese http://mz-800.nfo.sk/jmz/jmz.htm
>
> Jeste jedna prosba - najde se mezi vami nekdo, k do ma pristup k
digitalnimu osciloskopu ci vicekanalovemu logickemu analyzatoru? Slo by mi o
zmereni nekterych signalu uvnitr MZ - je to velmi zasluzna prace, ktera by
mela za dusledek presnejsi a verohodnejsi emulaci :-)))
>
> Diky
>
> Zdenek
>
> P.S.: Dovolim si tu kratky offtopic - mel by nekdo zajem o koupi Palm-size
PC Casio Cassiopeia E-100 s 80 MB RAM (16 RAM, 64 CF) s color TFT displayem
(65536 barev), OS Windows CE 2.11, infraport, synchronizacni kolibka, sitovy
zdroj, originalni pouzdro, velke mnozstvi SW. Ve vybornem stavu, to vse za
cenu okolo 9 tis. Kc, prip. dohoda. Bez problemu poslouzi i jako MP3
prehravac, prehrava i MPG video, existuji i DIVX prehravace atd... Bezna
cena obdobnych zarizeni v teto vybave v obchodech bezne presahuje cenu 20
tis. Kc
>
>
> ---
> Odchozí zpráva neobsahuje viry.
> Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
> Verze: 6.0.313 / Virová báze: 174 - datum vydání: 5.1.2002
>
>
> --- --- ---
> Soutezte o tricka GSM operatoru. Staci tipnout, kdy jejich site spadnou.
> Mobil.cz ->> http://www.mobil.cz/pady_siti.html
> --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
> Informace o odhlášení najdete na
http://www.pandora.cz/howto-leaveconf.php3
>
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--- --- --- 
Prectete si recenzi a prohlednete si fotografie zhave novinky - Nokie 6510
Mobil.cz ->> http://www.mobil.cz/nokia/nokia6510recenze020103.html
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Informace o odhlášení najdete na http://www.pandora.cz/howto-leaveconf.php3
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

http://www.mobil.cz/nokia/nokia6510recenze020103.html
http://www.pandora.cz/howto-leaveconf.php3
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: rdolejsi@eurotel.cz - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [rdolejsi@eurotel.cz]
Odesláno: 7. ledna 2002 17:43
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: MCE

Jsem ja to ale hlava derava - MCE najdete na
http://sorry.vse.cz/~roman/mce/index.html.

ahoj
Roman

                                                                                       
                    Roman Dolejsi                                                      
                    07.01.2002           Komu:   "Konference Počítač SHARP MZ-800 a 
emulátory" <sharpemu@pandora.cz>                          
                    17:40                Kopie:                                        
                                         Předmět:     MCE(Document link: Roman 
Dolejsi)                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       

Ahoj,

  aby tech novinek nebylo dneska malo, dal jsem na sve stranky prvni public
verzi
meho emulatoru Sharpa, ktery delam v ramci projektu MCE (Multi computer
emulator).
Emulace ma zatim sve mouchy, nicmene je jiz funkcni (az na nektere casovace
a preruseni)
a lze v ni provozovat snad vsechny veci pro MZ-700 a dost her pro MZ-800.
Vse je napsano v Jave, proto si pripravte JDK1.3 a vykonny stroj :-)

MCE krome emulace MZ nabizi i emulaci ZX 48 a 128. Cely projekt neni starsi
nez mesic,
necekejte proto nic prevratneho ;-)

s pozdravem
Roman Dolejsi

                                                                                       
                    "Zdenek Adler                                                      
                    - Počítač            Komu:   "Účastníci konference Počítač SHARP 
MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>                
                    SHARP MZ-800         Kopie:                                        
                    a emulátory"         Předmět:     JMZ                              
                    <zdeneka@sezn                                                      
                    am.cz>                                                             
                    07.01.2002                                                         
                    10:22                                                              
                    Odpovězte                                                          
                    prosím                                                             
                    uživateli                                                          
                    "Konference                                                        
                    Počítač SHARP                                                      
                    MZ-800 a                                                           
                    emulátory"                                                         

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
http://sorry.vse.cz/~roman/mce/index.html
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
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Ahojte,
pres vikend jsem se opet "trosku" ucil Javu, tak jsem pri te prilezitosti
udelal emulator v Jave (prozatim pojmenovany JMZ) temer zcela funkcnim. Na
ukazku si v nem muzete zahrat hru Flappy. Pro spusteni appletu samozrejmne
plati tataz pravidla, ktera jsem uvadel pred nedavnem (nainstalovane JRE
1.3, aby fungovala klavesnice, je treba kliknout mysi na applet, trochu
vytrvalosti pro uzivatele modemu - natahuje se cca 80 KB).

To vse na adrese http://mz-800.nfo.sk/jmz/jmz.htm

Jeste jedna prosba - najde se mezi vami nekdo, k do ma pristup k
digitalnimu osciloskopu ci vicekanalovemu logickemu analyzatoru? Slo by mi
o zmereni nekterych signalu uvnitr MZ - je to velmi zasluzna prace, ktera
by mela za dusledek presnejsi a verohodnejsi emulaci :-)))

Diky

Zdenek

P.S.: Dovolim si tu kratky offtopic - mel by nekdo zajem o koupi Palm-size
PC Casio Cassiopeia E-100 s 80 MB RAM (16 RAM, 64 CF) s color TFT displayem
(65536 barev), OS Windows CE 2.11, infraport, synchronizacni kolibka,
sitovy zdroj, originalni pouzdro, velke mnozstvi SW. Ve vybornem stavu, to
vse za cenu okolo 9 tis. Kc, prip. dohoda. Bez problemu poslouzi i jako MP3
prehravac, prehrava i MPG video, existuji i DIVX prehravace atd... Bezna
cena obdobnych zarizeni v teto vybave v obchodech bezne presahuje cenu 20
tis. Kc

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.313 / Virová báze: 174 - datum vydání: 5.1.2002

--- --- --- 
Prectete si recenzi a prohlednete si fotografie zhave novinky - Nokie 6510
Mobil.cz ->> http://www.mobil.cz/nokia/nokia6510recenze020103.html
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Informace o odhlášení najdete na http://www.pandora.cz/howto-leaveconf.php3
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

http://mz-800.nfo.sk/jmz/jmz.htm
http://www.grisoft.cz)
http://www.mobil.cz/nokia/nokia6510recenze020103.html
http://www.pandora.cz/howto-leaveconf.php3
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: rdolejsi@eurotel.cz - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [rdolejsi@eurotel.cz]
Odesláno: 7. ledna 2002 17:41
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: MCE

Ahoj,

  aby tech novinek nebylo dneska malo, dal jsem na sve stranky prvni public
verzi
meho emulatoru Sharpa, ktery delam v ramci projektu MCE (Multi computer
emulator).
Emulace ma zatim sve mouchy, nicmene je jiz funkcni (az na nektere casovace
a preruseni)
a lze v ni provozovat snad vsechny veci pro MZ-700 a dost her pro MZ-800.
Vse je napsano v Jave, proto si pripravte JDK1.3 a vykonny stroj :-)

MCE krome emulace MZ nabizi i emulaci ZX 48 a 128. Cely projekt neni starsi
nez mesic,
necekejte proto nic prevratneho ;-)

s pozdravem
Roman Dolejsi

                                                                                       
                    "Zdenek Adler                                                      
                    - Počítač            Komu:   "Účastníci konference Počítač SHARP 
MZ-800 a emulátory" <sharpemu@pandora.cz>                
                    SHARP MZ-800         Kopie:                                        
                    a emulátory"         Předmět:     JMZ                              
                    <zdeneka@sezn                                                      
                    am.cz>                                                             
                    07.01.2002                                                         
                    10:22                                                              
                    Odpovězte                                                          
                    prosím                                                             
                    uživateli                                                          
                    "Konference                                                        
                    Počítač SHARP                                                      
                    MZ-800 a                                                           
                    emulátory"                                                         
                                                                                       
                                                                                       

Ahojte,
pres vikend jsem se opet "trosku" ucil Javu, tak jsem pri te prilezitosti
udelal emulator v Jave (prozatim pojmenovany JMZ) temer zcela funkcnim. Na
ukazku si v nem muzete zahrat hru Flappy. Pro spusteni appletu samozrejmne
plati tataz pravidla, ktera jsem uvadel pred nedavnem (nainstalovane JRE
1.3, aby fungovala klavesnice, je treba kliknout mysi na applet, trochu
vytrvalosti pro uzivatele modemu - natahuje se cca 80 KB).

To vse na adrese http://mz-800.nfo.sk/jmz/jmz.htm

Jeste jedna prosba - najde se mezi vami nekdo, k do ma pristup k
digitalnimu osciloskopu ci vicekanalovemu logickemu analyzatoru? Slo by mi
o zmereni nekterych signalu uvnitr MZ - je to velmi zasluzna prace, ktera
by mela za dusledek presnejsi a verohodnejsi emulaci :-)))

Diky

mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:rdolejsi@eurotel.cz
mailto:<sharpemu@pandora.cz>
http://mz-800.nfo.sk/jmz/jmz.htm
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Zdenek

P.S.: Dovolim si tu kratky offtopic - mel by nekdo zajem o koupi Palm-size
PC Casio Cassiopeia E-100 s 80 MB RAM (16 RAM, 64 CF) s color TFT displayem
(65536 barev), OS Windows CE 2.11, infraport, synchronizacni kolibka,
sitovy zdroj, originalni pouzdro, velke mnozstvi SW. Ve vybornem stavu, to
vse za cenu okolo 9 tis. Kc, prip. dohoda. Bez problemu poslouzi i jako MP3
prehravac, prehrava i MPG video, existuji i DIVX prehravace atd... Bezna
cena obdobnych zarizeni v teto vybave v obchodech bezne presahuje cenu 20
tis. Kc

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.313 / Virová báze: 174 - datum vydání: 5.1.2002

--- --- --- 
Prectete si recenzi a prohlednete si fotografie zhave novinky - Nokie 6510
Mobil.cz ->> http://www.mobil.cz/nokia/nokia6510recenze020103.html
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Informace o odhlášení najdete na http://www.pandora.cz/howto-leaveconf.php3
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

http://www.grisoft.cz)
http://www.mobil.cz/nokia/nokia6510recenze020103.html
http://www.pandora.cz/howto-leaveconf.php3
http://www.avg.com
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Brázda Pavel

Od: Zdenek Adler - Počítač SHARP MZ-800 a emulátory [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 7. ledna 2002 10:23
Komu: Účastníci konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: JMZ

Ahojte,
pres vikend jsem se opet "trosku" ucil Javu, tak jsem pri te prilezitosti udelal 
emulator v Jave (prozatim pojmenovany JMZ) temer zcela funkcnim. Na ukazku si v nem 
muzete zahrat hru Flappy. Pro spusteni appletu samozrejmne plati tataz pravidla, ktera 
jsem uvadel pred nedavnem (nainstalovane JRE 1.3, aby fungovala klavesnice, je treba 
kliknout mysi na applet, trochu vytrvalosti pro uzivatele modemu - natahuje se cca 80 
KB).

To vse na adrese http://mz-800.nfo.sk/jmz/jmz.htm

Jeste jedna prosba - najde se mezi vami nekdo, k do ma pristup k digitalnimu 
osciloskopu ci vicekanalovemu logickemu analyzatoru? Slo by mi o zmereni nekterych 
signalu uvnitr MZ - je to velmi zasluzna prace, ktera by mela za dusledek presnejsi a 
verohodnejsi emulaci :-)))

Diky

Zdenek

P.S.: Dovolim si tu kratky offtopic - mel by nekdo zajem o koupi Palm-size PC Casio 
Cassiopeia E-100 s 80 MB RAM (16 RAM, 64 CF) s color TFT displayem (65536 barev), OS 
Windows CE 2.11, infraport, synchronizacni kolibka, sitovy zdroj, originalni pouzdro, 
velke mnozstvi SW. Ve vybornem stavu, to vse za cenu okolo 9 tis. Kc, prip. dohoda. 
Bez problemu poslouzi i jako MP3 prehravac, prehrava i MPG video, existuji i DIVX 
prehravace atd... Bezna cena obdobnych zarizeni v teto vybave v obchodech bezne 
presahuje cenu 20 tis. Kc

---
Odchozí zpráva neobsahuje viry.
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz).
Verze: 6.0.313 / Virová báze: 174 - datum vydání: 5.1.2002

--- --- --- 
Soutezte o tricka GSM operatoru. Staci tipnout, kdy jejich site spadnou.
Mobil.cz ->> http://www.mobil.cz/pady_siti.html
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Informace o odhlášení najdete na http://www.pandora.cz/howto-leaveconf.php3
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:zdeneka@seznam.cz
http://mz-800.nfo.sk/jmz/jmz.htm
http://www.grisoft.cz)
http://www.mobil.cz/pady_siti.html
http://www.pandora.cz/howto-leaveconf.php3
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 17. června 2002 9:14
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Nová verze emulátoru 0.084

25.10.2009

... je ke stazeni na http://mz-800.hyperlink.cz, obsahuje mimo jine novou emulaci PSG vcetne sumoveho 
generatoru, po kterem uz volalo delsi dobu nekolik uzivatelu (vid Tome :-))). Vase pocity pripadne 
pripominky k teto verzi velmi rad uvitam zdeneka@seznam.cz 
  
Preji pekny den 
  
Zdenek Adler 
  
P.S.: Rad bych zavedl jakousi "knihu prani a stiznosti" - jedna se mi vicemene o to, aby uzivatele, kteri si 
ode mne v minulosti porizovali emulator a byli s mym jednanim spokojeni (ci naopak nespokojeni - delsi 
odezva , druh platby apod.), prosim je o to, zda by mi mohli zaslat kratke vyjadreni na 
zdeneka@seznam.cz ktere bych pak mohl vystavit na stranky (bud anonymne ci s vasim jmenem) a bylo 
by pak voditkem pro dalsi zajemce... Pokud jeste nejste "majitelem" plne verze emulatoru a presto by jste 
chteli mou praci pochvalit (nebo naopak pred ni varovat :-), budu vam take vdecny. Predem diky za Vas 
cas ktery tomuto venujete, zalezi jen na vas zda to bude impuls pro dalsi praci ci pro zastaveni vyvoje 
emulatoru. 
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.371 / Virová báze: 206 - datum vydání: 13.6.2002 

--  
Mobil.cz: Nokia 3510 - umí víc, než na co vypadá No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

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


Brázda Pavel 

Od: smihla@ceit.sk (sharpemu@pandora.cz) [smihla@ceit.sk]
Odesláno: 29. dubna 2002 11:17
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: Re: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPis ty

25.10.2009

Super, Zdenku, uz sa tesime! 
  
Vdaka. 
  
Marek. 

----- Original Message -----  
From: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz)  
To: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory  
Sent: 29. apríl 2002 12:06 
Subject: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPisty 
 
O vikendu jsem se pustil do preorientovani emulatoru na novy diskovy format (mimochodem tez s 
priponou DSK) ktery by mel umet pojmout vsechny zname druhy disket jak pro MZ, tak i jine pocitace. 
Takto si lze jiz vytvorit kopie vsech vasich disket na PC vcetne formatu, ktere muj emulator donedavna 
nepodporoval(napr. HD 1,44 MB, DISK BASIC a mnohe dalsi...). Nova verze emulatoru s timto 
vylepsenim by se mohla objevit uz koncem tohoto tydne, takze se pomalu muzete pustit do prevadeni 
vasich disket... 
Program ktery k tomu vytecne poslouzi by mel byt k dostani na mnoha strankach na internetu, staci si 
najit ve vyhledavaci (napr. google) program CPDREAD ve verzi 3.24. Pro zapis image na disk lze 
pouzit obdobny CPDWRITE. 
  
http://www.terra.es/personal/rt95plus/util.htm 
http://phenixinformatique.free.fr/emul/CPDREAD.htm 
http://www.classicgaming.com/caprice/downloads.htm 
a mnoho dalsich stranek.... 
  
  
a jeste technicka specifikace formatu DSK: 
http://andercheran.aiind.upv.es/~amstrad/docs/extdsk.html 
  
Pokud by mel nekdo s tvorbou image potize, at klidne napise. Zde jsou jen letme postrehy z prace s 
programem CPDREAD 3.24, ktere se vam mohou hodit: 
  
- v souboru cpdread.cfg je vzdy treba spravne nakonfigurovat diskovou mechaniku jakou mate v PC, 
typ vlozeneho media a zpusob krokovani. Neverili by jste kolik casu jsem stravil tim, kdyz jsem se snazil 
precist 360K disk v 1,2MB 5,25" mechanice na PC kdyz jsem mel zvolene jednoduche krokovani :-))) 
  
Preji hezky den 
  
Zdenek 
  
P.S.: Privitam i nejake ty komentare, at je tu v konferenci aspon trosku zivo.... 
  
  
  
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002 

mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:smihla@ceit.sk
mailto:(sharpemu@pandora.cz)
http://www.terra.es/personal/rt95plus/util.htm
http://phenixinformatique.free.fr/emul/CPDREAD.htm
http://www.classicgaming.com/caprice/downloads.htm
http://andercheran.aiind.upv.es/~amstrad/docs/extdsk.html
http://www.grisoft.cz


- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč.  

 
--- 
Odchádzajúca  správa neobsahuje vírusy. 
Outgoing mail does not contain viruses. 
Skontrolované antivírusovým systémom AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verzia: 6.0.351 / Vírusová databáza: 197 - dátum vydania: 19.4.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč. No 
virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

25.10.2009

http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com


Brázda Pavel 

Od: Zdenek Adler (sharpemu@pandora.cz) [zdeneka@seznam.cz]
Odesláno: 29. dubna 2002 11:07
Komu: Konference Počítač SHARP MZ-800 a emulátory
Předmět: (dobrá) zpráva pro všechny diskové SHARPisty

25.10.2009

O vikendu jsem se pustil do preorientovani emulatoru na novy diskovy format (mimochodem tez s 
priponou DSK) ktery by mel umet pojmout vsechny zname druhy disket jak pro MZ, tak i jine pocitace. 
Takto si lze jiz vytvorit kopie vsech vasich disket na PC vcetne formatu, ktere muj emulator donedavna 
nepodporoval(napr. HD 1,44 MB, DISK BASIC a mnohe dalsi...). Nova verze emulatoru s timto 
vylepsenim by se mohla objevit uz koncem tohoto tydne, takze se pomalu muzete pustit do prevadeni 
vasich disket... 
Program ktery k tomu vytecne poslouzi by mel byt k dostani na mnoha strankach na internetu, staci si 
najit ve vyhledavaci (napr. google) program CPDREAD ve verzi 3.24. Pro zapis image na disk lze pouzit 
obdobny CPDWRITE. 
  
http://www.terra.es/personal/rt95plus/util.htm 
http://phenixinformatique.free.fr/emul/CPDREAD.htm 
http://www.classicgaming.com/caprice/downloads.htm 
a mnoho dalsich stranek.... 
  
  
a jeste technicka specifikace formatu DSK: 
http://andercheran.aiind.upv.es/~amstrad/docs/extdsk.html 
  
Pokud by mel nekdo s tvorbou image potize, at klidne napise. Zde jsou jen letme postrehy z prace s 
programem CPDREAD 3.24, ktere se vam mohou hodit: 
  
- v souboru cpdread.cfg je vzdy treba spravne nakonfigurovat diskovou mechaniku jakou mate v PC, typ 
vlozeneho media a zpusob krokovani. Neverili by jste kolik casu jsem stravil tim, kdyz jsem se snazil 
precist 360K disk v 1,2MB 5,25" mechanice na PC kdyz jsem mel zvolene jednoduche krokovani :-))) 
  
Preji hezky den 
  
Zdenek 
  
P.S.: Privitam i nejake ty komentare, at je tu v konferenci aspon trosku zivo.... 
  
  
  
  
 
--- 
Odchozí zpráva neobsahuje viry. 
Zkontrolováno antivirovým systémem AVG (http://www.grisoft.cz). 
Verze: 6.0.351 / Virová báze: 197 - datum vydání: 19.4.2002 

- - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - 
PDA - chcete začít s počítači do dlaně? Kniha PDA pro každého od Knihy iDNES za 95 Kč. No 
virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.423 / Virus Database: 270.14.29/2455 - Release Date: 10/24/09 06:43:00 

mailto:(sharpemu@pandora.cz)
mailto:zdeneka@seznam.cz
http://www.terra.es/personal/rt95plus/util.htm
http://phenixinformatique.free.fr/emul/CPDREAD.htm
http://www.classicgaming.com/caprice/downloads.htm
http://andercheran.aiind.upv.es/~amstrad/docs/extdsk.html
http://www.grisoft.cz
http://www.avg.com
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